
PULS
Niemodlina

Z a w i e r a  d o d a t e k :

nr 3/2012 (83) • ISSN 1733-0262

Kwiecień 2012

Miesięcznik 
społeczno-kulturalny

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Wesołych Świąt



PULS
Niemodlina

Od redakcji

2

W KWIETNIU ZA GROSZE:
NASIONA WARZYW I KWIATÓW

CEBULKI KWIATÓW
SZTUCZNE KWIATY

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

Dro dzy
Czy tel ni cy!

Wiel ka noc tuż, tuż… Tym bar dziej jest nam mi ło od dać w Pań stwa rę ce świą tecz -
ne wy da nie „Pul su Nie mo dli na”. Po raz ko lej ny pre zen tu je my w nim naj waż niej sze wy da -
rze nia z ży cia na szej gmin nej spo łecz no ści. W naj now szym nu me rze sze ro ko opi su je my
dzień uro czy stej in tro ni za cji re li kwii bł. Ja na Paw ła II, któ ra od by ła się w Gra bi nie. Za mie -
ści li śmy rów nież in for ma cje o po stę pach prac zwią za nych z prze bu do wą dróg śród mie -
ścia Nie mo dli na oraz roz mo wę z Krzysz to fem Ku bia kiem – dy rek to rem Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Nie mo dli nie na te mat przy go to wań ba se nu w Lip nie do se zo nu let nie go.
W dzia le kul tu ral nym przed sta wia my re la cje z kon cer tów: „Świat w ob ło kach – pio sen ki
Mar ka Gre chu ty” w wy ko na niu Sce ny Mło dzie żo wej dzia ła ją cej przy Ośrod ku Kul tu ry,
„Czar Ope ret ki”, pod czas któ re go mo gli śmy usły szeć naj słyn niej sze arie i du ety ope ret -
ko we oraz aku stycz ne go wy stę pu Dar ka Ma le jon ka, któ ry od był się w ko ście le pa ra fial -
nym w Nie mo dli nie. Du żo miej sca po świę ci my wy da rze niom spor to wym. Na sza re dak -
cja prze pro wa dzi ła roz mo wę ze Ste fa nem Ma jew skim oraz Da riu szem Schu ber tem
– zna ny mi spor tow ca mi, zdo byw ca mi me da li olim pij skich i zna ko mi ty mi tre ne ra mi, któ -
rzy go ści li w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie. Na ła mach na sze go pi sma od -
naj dzie cie Pań stwo re la cję z ob cho dów świę ta pa tro na szko ły w Ze spo le Szkół w Nie mo -
dli nie oraz in for ma cję o tym, jak dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la nr 1 w Nie mo dli nie
przy go to wu ją się do nad cho dzą cych Świąt Wiel ka noc nych.

Za chę ca my do lek tu ry Re dak cja

Witaj Wiosno!

RABAT 10%

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
czytelnikom „Pulsu Niemodlina”, przyjaciołom i sponsorom

życzymy pełnych nadziei i pokoju Świąt Wielkanocnych.
Aby świąteczne dni upływały Państwu w rodzinnej,

pogodnej atmosferze. 

Katarzyna Paszula-Gryf
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie 

wraz z pracownikami

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych, 

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, 

energii i nadziei na lepszą przyszłość 
życzą

Elżbieta i Marian Oleksa 

Restauracja  „Na Wyspie”
w Niemodlinie 

oraz
Hurtownia Akumulatorów,

ul. Nowa 11
w Niemodlinie
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18 mar ca br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie od był się kon cert po świę co ny
twór czo ści Mar ka Gre chu ty, przy go to wa ny
przez wo ka li stów Sce ny Mło dzie żo wej
pod kie run kiem Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf
i Paw ła Ostrow skie go.

Po raz ko lej ny mło dzi wy ko naw cy i zgro ma dzo -
na pu blicz ność udo wod ni li, że po ezja oraz am bit na
mu zy ka nie jest za re zer wo wa na wy łącz nie dla me lo -
ma nów, ale cie szy się du żym po wo dze niem wśród
nie mo dliń skiej spo łecz no ści.

Ar ty ści prze nie śli wi dzów w świat wspa nia łych
dźwię ków i słów. Spra wi li, że utwo ry jed ne go z naj -
wy bit niej szych pol skich ar ty stów – Mar ka Gre chu ty
– od ży ły na no wo. – Re we la cja! Każ dy mógł zna leźć
coś dla sie bie – mó wił je den z obec nych na sa li wi -
dzów. I by ło w tym stwier dze niu wie le praw dy, po nie -
waż ca ły wy stęp prze peł nio ny był emo cja mi. 

Utwór „Oca lić od za po mnie nia” w wy ko na niu
Mag da le ny Krze mień spra wił, że w nie jed nym oku za -

krę ci ła się łza. Rów nie wzru sza ją ce wy stą pie nia za pre zen to -
wa ły: Alek san dra Ka le ta z pio sen ką „Mi łość”, Ju sty na Ada -
mow ska wy ko nu ją ca utwór „Świe cie nasz”, Do ro ta Zy siak
śpie wa ją ca „Wol ność”, Na ta lia Kry jom w pio sen ce „Apa rat”,
któ rej na for te pia nie akom pa nio wał Kac per Kry jom, a prze -
pięk ne so lo na sak so fo nie wy ko nał Pa weł Ostrow ski. Naj słyn -
niej sze utwo ry Mar ka Gre chu ty wy śpie wa li: Mag da le -
na Mro żek – „Nie pew ność”, „Hi sto ria pew nej po dró ży”,
Agniesz ka Brze zi na – „Nie do ka zuj”, Mag da le na Ska -
za – „Deszcz na je zio rach”, Mar ta Fe do ro wicz – „Dzi kie wi -
no”, Szy mon Kwo cza ła – „Bę dziesz mo ją pa nią” oraz Ja nusz
Te kie la – „Dni, któ rych nie zna my”. Ca ło ści do peł ni ła fi na ło -
wa pio sen ka „Świat w ob ło kach”, pod czas któ rej za pre zen -
to wa li się wszy scy wy ko naw cy Sce ny Mło dzie żo wej na gro dze -
ni przez pu blicz ność grom ki mi bra wa mi.

Po wy stę pie od był się wer ni saż prac Jac ka Frąc kie wi -
cza – ar ty sty, ma la rza, gra fi ka i ilu stra to ra, któ re go pra ce
(po nad 450 wy staw) zwie dzi ły ca ły glob i moż na je by ło po -
dzi wiać za rów no w Eu ro pie, jak i w Azji, Ame ry ce Pół noc -
nej oraz Po łu dnio wej. Red.

„Puls Nie mo dli na”: Two je pra ce prze -
siąk nię te są sur re ali zmem i nie co fi lo zo -
ficz nym spoj rze niem na ota cza ją cy nas
świat. Kie dy pierw szy raz zda łeś so bie
spra wę z te go, że wła śnie w ta ki, a nie in -
ny spo sób spo glą dasz na ota cza ją cą nas
rze czy wi stość?

Ja cek Frąc kie wicz:
Już ja ko dziec ko mia łem fan -
ta zję i wiel ką wy obraź nię, dal -
szy „roz wój zwo jów” po głę bi -
ło czy ta nie ksią żek. Póź niej
po ja wi ło się skró co ne my śle -
nie, wręcz ana li tycz ne, jak
w sen sa cyj nych po wie ściach.
Ja ko chłop ca fa scy no wał
mnie za wsze ogień. Pod pa li -

łem kie dyś za gaj nik, że by zo ba czyć, jak w rze czy -
wi sto ści wy glą da praw dzi wy po żar, a póź niej przez
przy pa dek fi ran kę, ku ogrom ne mu nie za do wo le niu
mo ich ro dzi ców. Ży wio ły za wsze mnie na pę dza ły
i jest tak do dzi siaj – uwiel biam ogień i dym, ale
wo dy się bo ję.

PN: Oglą da jąc Two je pra ce, na su wa
się py ta nie: dla cze go nie zo sta łeś re ży se -
rem fil mów fa bu lar nych? W two ich gra fi -
kach i ob ra zach jest mnó stwo sce nek
„żyw cem wy cią gnię tych” z fil mów Fel li -
nie go!

Ja cek Frąc kie wicz: Mam wie le po my słów
na fil my ani mo wa ne, któ re uwiel biam, ale nie ste -
ty ży cie ro dzin ne oraz co dzien ność wy peł nio na
wie lo ma obo wiąz ka mi, nie po zwa la ją mi na re ali -
za cję wszyst kich po my słów, któ re ro dzą się w mo -
jej gło wie. By cie re ży se rem to cią głe po szu ki wa nia
pie nię dzy na pro duk cję, ale że by two rzyć ko lej ne
„Fel li ny” czy „Al mo do va ry”, to je stem już zbyt le -
ni wy. Mo gę się utoż sa miać z sur re ali sta mi wło ski -
mi, któ rych ubó stwiam. Wy my śla nie cze goś nie -
rze czy wi ste go jest dla mnie lep sze niż pra ca
z na tu rą.

PN: Czy pa mię tasz ja kieś śmiesz ne
zda rze nie zwią za ne z two ją do tych cza so -
wą dzia łal no ścią twór czą – coś, co bę -
dziesz pa mię tał do koń ca ży cia, a na sa -
mą myśl o tym, wy bu chasz śmie chem?

Ja cek Frąc kie wicz: Śmie chem mo że nie,
ale pa mię tam coś z po cząt ków swo jej dzia łal no ści,
jak na moją wy sta wę do ma łe go mu zeum, w ma -
łym mie ście po wia to wym, przy szła jed na oso ba!
Dzi siaj jest to mo że śmiesz ne, ale i ża ło sne.

PN: Ja kie są two je twór cze i wy sta -
wien ni cze pla ny na naj bliż sze mie sią ce?

Ja cek Frąc kie wicz: W ma ju za pre zen tu ję
mo je pra ce w no wej ga le rii w Ho lan dii (Har lem),
po tem krót ki wy pad do Bra ty sła wy i do Wied nia
– w tym ro ku przy pa da 150. rocz ni ca uro dzin Gu -
sta wa Klim ta i w ca łej Au strii bę dą or ga ni zo wa ne
z tej oka zji wy sta wy. Ma łe wa ka cje za mie rzam
spę dzić pod Spli tem, a we wrze śniu cze ka mnie ko -
lej na wy sta wa – tym ra zem w Lu bli nie.

PN: Dzię ku je za roz mo wę.

Już ja ko dziec ko mia łem fan ta zję
Z Jac kiem Frąc kie wi czem – ma la rzem, ry sow ni kiem i gra fi kiem,
roz ma wia Mi chał Gra czyk.

Śpie wa li pio sen ki Mar ka Gre chu ty
Scena Młodzieżowa

Natalia Kryjom i Paweł Ostrowski
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres) • biżuteria nazębna

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

KONTRAKT Z NFZ tylko dla dorosłych

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25

tel. 77 460 64 77

Prze bo jo wy wie czór
na Dzień Ko biet

W dniu 8 mar ca br., z oka zji Dnia Ko biet
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od był się
kon cert „Czar Ope ret ki”. Już po raz dru gi ar -
ty ści od wie dzi li na szą nie mo dliń ską sce nę
– i tak jak za pierw szym ra zem – pu bli ka
przy ję ła ich bar dzo go rą co. Na ira Ay va zy an
(so pran) oraz To masz Urba niak (te nor), pod -
czas swo je go wy stę pu za pre zen to wa li naj -
pięk niej sze arie i du ety ope ret ko we.

– To kon cert w iście kar na wa ło wym na stro ju, pe -
łen do bre go hu mo ru – za pew nia li ar ty ści, któ rzy nie
rzu ca li słów na wiatr. W re per tu arze so li stów zna la zły
się naj słyn niej sze utwo ry wiel kich kom po zy to rów ta kie
jak: „O so le mio” – Edu ar da Di Ca pui, „La don na e mo -
bi le” Ver die go czy „Ku ple ty Ade li” – Straus sa.

Ar ty ści za pro si li do udzia łu w kon cer cie wszyst -
kich obec nych słu cha czy i tak, wspól ny mi si ła mi, ra -
zem wy śpie wa li utwór „Usta mil czą, du sza śpie wa”,
po cho dzą cy z ope ret ki „We so ła wdów ka”.

Ca ło ści wi do wi ska do peł nia ły: akom pa nia ment
Gra ży ny Gri ner oraz kon fe ran sjer ka Jac ka No wo -
siel skie go, któ ra roz ba wia ła pu blicz ność do łez. So -
li ści za chwy ci li nie tyl ko swo imi umie jęt no ścia mi wo -
kal ny mi, ale rów nież świet ną grą ak tor ską oraz
– w przy pad ku Na iry Ay va zy an – róż no rod ny mi stro -
ja mi. – To by ła praw dzi wa uczta dla ucha – wspo mi -
na je den z uczest ni ków kon cer tu. 

Pod czas wy stę pu artyści wie lo krot nie wy ra ża li
swo je po dzię ko wa nia dla wspa nia łej wi dow ni oraz
za chwy ca li się zmia na mi do ko na ny mi w Ośrod ku
Kul tu ry – oko ta ro wa niem sa li wi do wi sko wej, oświe -
tle niem oraz za ku pem cy fro we go for te pia nu.

Po po nad pół to ra go dzin nym wy stę pie ar ty ści
po że gna li pu blicz ność, któ ra oczy wi ście nie po zwo -
li ła im tak ła two zejść ze sce ny i bra wa mi za chę ci ła
do bi so wa nia. 

Na ta lia Kry jom

W dniu 11 mar ca br. w świe tli cy wiej -
skiej w Rzę dzi wo jo wi cach, z ini cja ty wy
soł ty sa wsi Iza be li Mi hi le wicz i ra dy so -
łec kiej, zor ga ni zo wa no spo tka nie z oka -
zji Dnia Ko biet. W przy go to wa nie te go
wy da rze nia włą czył się Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

W nie dziel ne po po łu dnie świe tli ca wiej ska
wy peł ni ła się miesz kan ka mi Rzę dzi wo jo wic, któ re
przy po czę stun ku spę dzi ły wspól nie ca łe po po łu -
dnie. W czę ści ofi cjal nej, ży cze nia w imie niu

wszyst kich męż czyzn, zło ży li wszyst kim przy by -
łym pa niom – Ma riusz Niec karz i Ma rian Za lip ski. 

Spo tka nie zo sta ło uroz ma ico ne wy stę pa mi
przy go to wa ny mi przez wy cho wan ków Stu dia Pio -
sen ki dzia ła ją ce go w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie: Wio let tę Pał kę, Oli wię Ostrow ską, Do mi ni -
kę Zbro ję i An ge li kę Ostrow ską. Nad na gło śnie niem
czu wał Piotr So pel. W dru giej czę ści pro gra mu ar -
ty stycz ne go za pre zen to wał się ze spół Szy dło -
wian ki.

Red.

Świę to wa li w Lip nie
8 mar ca br. w świe tli cy wiej skiej

miesz kań cy Lip na, w prze mi łej at mos -
fe rze, świę to wa li Dzień Ko biet.

Po my sło daw cą wy da rze nia był soł tys Jan
Gor czow ski oraz ra da so łec ka w Lip nie. Pod -
czas spo tka nia nie za bra kło słod ko ści, cie płych
słów oraz szam pa na. Soł tys Jan Gor czow ski
przy wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych ży cze nia -
mi: Z oka zji te go szcze gól ne go dnia, ży czę wszyst -
kim Pa niom zdro wia, szczę ścia, po myśl no ści, speł -
nie nia ma rzeń i suk ce sów, za rów no w ży ciu
oso bi stym, jak i za wo do wym.

Red.
Dzień Ko biet w Rzę dzi wo jo wi cach



18 mar ca br., w ko ście le pod we zwa -
niem św. Mi ko ła ja w Gra bi nie uro czy ście
do ko na no in tro ni za cji re li kwii bł. Ja -
na Paw ła II. Re li kwię bło go sła wio ne go
wpro wa dził do ko ścio ła ks. In fu łat Ed -
mund Po dziel ny, któ ry wraz z ks. Pro bosz -
czem To ma szem Ma lic kim oraz ks. Bro ni -
sła wem Do łha niem, kon ce le bro wał
eu cha ry stię. Wszy scy miesz kań cy wsi
i oko licz nych miej sco wo ści wspól nie świę -
to wa li to waż ne dla spo łe czeń stwa wy da -
rze nie.

Dzię ki sta ra niom ks. pro bosz cza To ma sza Ma lic kie -
go, uda ło się po zy skać na rzecz pa ra fii św. Mi ko ła ja
w Gra bi nie re li kwię pierw sze go stop nia – kro plę krwi bł.
Ja na Paw ła II. Po sia da ona cer ty fi kat au ten tycz no ści.
Dla pa ra fii św. Mi ko ła ja obec ność re li kwii jest wy róż nie -
niem, za szczy tem i ra do ścią. 

Uro czy stość za szczy ci ło wie lu sza now nych go ści,
m.in.: bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz wraz
z mał żon ką, księ ża De ka na tu Sko ro szyc kie go, Kry sty -
na i Bro ni sław Ha ła du so wie – fun da to rzy re li kwia rza,
Bo gu sła wa Pro skór nic ka – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
im. Ja na Paw ła II w Tu ło wi cach, oso by wspie ra ją ce ko -
ściół pw. św. Mi ko ła ja w Gra bi nie. 

Bł. Jan Pa weł II jest pa tro nem Szko ły Pod sta wo wej
w Gra bi nie. Pra cow ni cy pla ców ki oraz ucznio wie ca łym
ser cem za an ga żo wa li się w uro czy stość, któ rą uświet -
ni ła obec ność pocz tów sztan da ro wych: SP w Gra bi nie,
SP w Tu ło wi cach, Ochot ni czej Stra ży Po żar nej i Ma ria -
nek z Gra bi na. 

Po mszy świę tej go ście i pa ra fia nie uda li się do bu -
dyn ku szko ły. Tam przy wi ta ła ich dy rek tor Vio let ta
Szczep kow ska sło wa mi bł. Ja na Paw ła II, któ re są dro -
go wska zem i głów nym kie run kiem od dzia ły wań wy -
cho waw czych w szko le: W wy cho wa niu cho dzi o to, że -
by czło wiek sta wał się co raz bar dziej czło wie kiem – o to,
aże by bar dziej był, a nie tyl ko wię cej miał, aby więc po -
przez wszyst ko, co ma, co po sia da, umiał bar dziej i peł -
niej być czło wie kiem – to zna czy aże by rów nież umiał
być nie tyl ko z dru gi mi, ale i dla dru gich. 

Dy rek tor Vio let ta Szczep kow ska za pro si ła go -
ści do obej rze nia wy sta wy fo to gra ficz nej za ty tu ło wa -

nej „Jan Pa weł II Wiel ki” oraz wy sta wy pa mią tek
zwią za nych z oso bą Oj ca Świę te go, zgro ma dzo nych
na prze strze ni 14 lat, któ rą przy go to wa ły na uczy ciel -
ki: Ga brie la Ła ska rzew ska i Do ro ta Dec. W szkol nych
mu rach za pre zen to wa no rów nież pro gram słow no -
-mu zycz ny, skła da ją cy się z wier szy Ka ro la Woj ty ły,
opo wia dań i wspo mnień o Ja nie Paw le II oraz pie śni
re li gij nych, przy go to wa ny pod kie run kiem pań: Mar -
ty Dzier gas i Da nu ty Ba bicz. Pro gram pro wa dzi li
i uświet ni li przy ja cie le szko ły: Zbi gniew Go luch (czło -
nek Woj sko we go Ko ła Ło wiec kie go nr 8 „Żubr”
w Opo lu) oraz Wal de mar Ko tas (ak tor Te atru im. Ja -
na Ko cha now skie go w Opo lu). Go ście wspól nie
z ucznia mi śpie wa li przy go to wa ne pie śni re li gij ne,
szcze gól nie ulu bio ną pieśń Ka ro la Woj ty ły – wzru sza -
ją cą „Bar kę”. Mło dzi ak to rzy zo sta li na gro dze ni
grom ki mi bra wa mi i wy róż nie ni cie pły mi sło wa mi ak -
to ra Te atru im. Ja na Ko cha now skie go – Wal de ma ra
Ko ta sa. Ro dzi ce po sta ra li się rów nież o wspa nia łe
cia sta, któ ry mi de lek to wa no się przy ka wie i her ba -
cie. Po wszyst kim po że gna no go ści wrę cza jąc im
sym bo licz ne pa miąt ki z uro czy sto ści.

Wszyst ko to spra wi ło, że nie dzie la 18 mar -
ca 2012 r. za pi sa ła się w ser cach miesz kań ców Gra -
bi na i oko lic ja ko dzień cie pły, nie tyl ko dzię ki wspa -
nia łej, wio sen nej po go dzie. Z pew no ścią rów nież
w kro ni ce Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi -
nie za ist nie je ja ko czas szcze gól ny, któ ry zjed no czył
miesz kań ców, zmo bi li zo wał do efek tyw nej współ pra -
cy i za chę cił do re flek sji. 

Da nu ta Ba bicz
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Uro czy stość w Kra snej Gó rze
W nie dzie lę 25 mar ca br., w pięk nie

przy stro jo nym ko ście le fi lial nym w Kra -
snej Gó rze, mia ło miej sce wpro wa dze -
nie re li kwii bł. Ja na Paw ła II. Mszę św.
od pra wił pro boszcz pa ra fii ks. To masz
Ma lic ki. 

W przy go to wa nie uro czy sto ści, w któ rej
udział wzię li za pro sze ni go ście, stra ża cy OSP
z Kra snej Gó ry i Ro gów, włą czy ła się ca ła spo -
łecz ność Kra snej Gó ry, za co pod czas mszy św.
dzię ko wał wszyst kim miesz kań com wsi ks. To -
masz Ma lic ki.

Red.

Po dzię ko wa nia
Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia oso bom po ma ga ją cym i wspie ra ją cym ko -

ściół pw. św. Mi ko ła ja w Gra bi nie oraz je go spon so rom:
• Bro ni sła wo wi Ha ła du so wi – Pre ze so wi PWH „RA PEX” – Spół ka z o. o
• Vio let cie Szczep kow skiej – Dy rek tor ZSP w Gra bi nie
• Zbi gnie wo wi Fi ga so wi – Pre ze so wi WFOS i GW
• Zdzi sła wo wi Bą ko wi – Pre ze so wi Ban ku Spół dziel cze go w Na my sło wie,
• Sła wo mi ro wi Kow nac kie mu – Dy rek to ro wi Ban ku Spół dziel cze go w Na my sło wie o/Nie mo dlin
• Krzysz to fo wi Woj dy ła – Pre ze so wi „Agra H” w Bia łej Ny skiej
• Hen ry ko wi Krzysz to fo wi – Pre ze so wi „Agra H” w Bia łej Ny skiej
• Ka zi mie rzo wi Misz ta lo wi
• Al fre do wi Len kie wicz 

Ks. To masz Ma lic ki 
Pro boszcz pa ra fii w Gra bi nie

Uro czy stość w Gra bi nie
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Nie by ło by w tym wy da rze niu nic nad zwy -
czaj ne go, gdy by nie in te re su ją ce ele men ty bio gra -
fii ar ty sty oraz je go za ska ku ją ce de cy zje i po sta -
no wie nia.

„Ma leo” był człon kiem ta kich roc ko wych
grup, jak: Kul tu ra, Izra el, Mo skwa czy Ar mia. Je -
go mło dość na zna czo na by ła cią gły mi po szu ki wa -
nia mi wia ry i sen su ży cia, któ rym nie jed no krot nie
to wa rzy szy ły środ ki psy cho de licz ne i al ko hol. Da -
rek za głę biał się w re li gie wscho du, ta kie jak hin -
du izm czy bud dyzm, na stęp nie za in te re so wał się
pro te stan ty zmem, po czym od na lazł swo je miej -
sce w chrze ści jań stwie, gło sząc Sło wo Bo że za po -
mo cą mu zy ki.

Mo gło by się wy da wać, że ak tu al na twór czość
mu zy ka bę dzie na sy co na re li gij no ścią i opo wie -
ścia mi o Bo gu, a ku za sko cze niu pu blicz no ści ze -
bra nej w ko ście le, Ma le jo nek dał re we la cyj ny kon -
cert, utrzy ma ny w kli ma cie po pu lar ne go dzi siaj
reg gae. Je go tek sty by ły bar dzo uni wer sal ne,
a dzię ki pro stym i ryt micz nym re fre nom pu bli ka
mo gła włą czyć się w to mu zycz ne wy da rze nie
i śpie wać ra zem z wo ka li stą.

Po mię dzy utwo ra mi Da rek dzie lił się ze słu -
cha cza mi swo imi opo wie ścia mi o dro dze do na -
wró ce nia, wie rze, in spi ra cjach oraz mu zy ce.
– Chciał bym po przez mo ją mu zy kę zbu rzyć Mu ry
Je ry cha, czy li tą obo jęt ność lu dzi wo bec Bo ga
– ape lo wał do zgro ma dzo nych.

W tym mu zycz nym, aku stycz nym wy da rze -
niu, wo ka li stę wspo ma gał Adam Mo ścic ki, któ ry
śpie wał oraz grał na in stru men tach per ku syj nych.

Na ta lia Kry jom

Reg gae w ko ście le
22 mar ca br. w ko ście le pa ra fial nym w Nie mo dli nie odbył się kon cert Da riu sza „Ma -

leo” Ma le jon ka – pol skie go wo ka li sty, kom po zy to ra i gi ta rzy sty.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem
i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności 
oraz pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.

Wszystkim mieszkańcom Gminy
Niemodlin oraz klientom
życzy

Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
www.kwiaciarnia-sonia.pl

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi. 

Umiejętności dostrzegania
piękna tego świata 

i wiary w siebie i swoje możliwości
składają

Bogusław Zięba 
właściciel firmy

„Nadzór i Projektowanie” 
wraz z pracownikami

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom gminy

Niemodlin oraz naszym klientom
życzenia zdrowia, radości, 

ciepłych chwil spędzonych w gronie
najbliższych, 

wiary, nadziei i miłości
składa

Piotr Pełka
właściciel cukierni w Niemodlinie
wraz z rodziną i pracownikami

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego
Alleluja 
życzą

Zakład Optyczny
Marcin Oracz 
oraz
Gabinet Okulistyczny
Elżbieta Rogala
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III Kon kurs Wiel ka noc ny roz strzy gnię ty

PIZZERIA PRIMAVERA
W NOWEJ ODSŁONIE
Ul. Rynek 49, 49-100 Niemodlin
Tel.: 774607222, 774608222

NOWE GODZINY OTWARCIA:
Pon.–Czw.  11:00 – 22:00
Pt. – Sb. 11:00 – 23:00
Niedziela  12:00 – 23:00 
Święta 14:00 – 23:00

Pizzeria zatrudni pracownika
(mężczyznę).

Wszystkim
klientom
życzymy

zdrowych,
radosnych

i spokojnych 
Świąt

Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,

nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja
dla wszystkich klientów oraz mieszkańców

Gminy Niemodlin
składa
Zarząd

i Pracownicy „Społem” PSS Niemodlin

Ciepłych, pogodnych i pełnych radosnej
nadziei Świąt Zmartwychwstania

Pańskiego, a także słonecznych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
mieszkańcom Gminy Niemodlin

i klientom
życzy

Józef Jakubik
Właściciel Cegielni Niemodlin 

wraz z kadrą pracowniczą

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, składamy
najserdeczniejsze życzenia

naszym klientom: dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka,

mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego optymizmu oraz

samych sukcesów!

Agencja Usługowo-Handlowa
w Niemodlinie 

JARKO

By ła to już trze cia edy cja kon kur su, któ ry cie szył się
w tym ro ku – tak, jak w la tach po przed nich – du żym za -
in te re so wa niem. Za pro sze ni go ście oraz pu blicz ność
mo gli de gu sto wać do mo we wy pie ki oraz po dzi wiać
pięk ne świą tecz ne ozdo by. Po nad to ze spół „Gra czan ki”
umi lił wszyst kim zgro ma dzo nym czas, pre zen tu jąc swój
no wy mu zycz ny re per tu ar.

Ju ry w skła dzie: Gra ży na Czer wiń ska -Dros dziok,
Del fi na Moź dzier ska i Ma te usz Ba ła muc ki wy bra li
spo śród wszyst kich kon kur so wych de ko ra cji i ciast
zwy cięz ców. – We wszyst kich pra cach i wy pie kach wi -
dać wiel kie za an ga żo wa nie twór ców, dla te go de cy zja
o wy gra nych by ła dla nas bar dzo cięż ka – po wie dzia -
ła Gra ży na Czer wiń ska -Dros dziok tuż przed wrę cze -
niem na gród.

W ka te go rii „wiel ka noc na pal ma” pierw sze miej sce
zdo by ły Ma gnu szo wi ce, dru gie miej sce otrzy ma ły Ra -
do szo wi ce, na to miast miej sce trze cie zo sta ło przy zna -
ne dla so łec twa Szy dło wiec. Pierw sze miej sce w ka te go -
rii „ozdo ba wiel ka noc na” otrzy ma ła Mał go rza ta Bie la,
dru gie przy pa dło Gra ży nie Sar nic kiej, a trze cie Kry sty -
nie Pa sie ce. W ka te go rii „wiel ka noc ny wy piek” lau re at -
ką pierw sze go miej sca zo sta ła An na Bi skup, dru gie go
– Syl wia Sza rek, a trze cie go – Ali cja Pa wło sek. W tej ka -
te go rii wy róż nio no do dat ko wo ku li nar ne dzie ło Ja nu sza
Te kie li.

Na gro dy dla lau re atów ufun do wa ła Spół ka „Ba zalt
Gra cze”, któ re wrę czył, jej pre zes, An drzej Miś ta.

Na ta lia Kry jom

1 kwiet nia br. Za kła do wy Dom Kul tu ry w Gra czach zor ga ni zo wał Kon kurs
Wiel ka noc ny. Uczest ni cy ry wa li zo wa li w trzech ka te go riach: wiel ka noc na pal -
ma, wiel ka noc na ozdo ba oraz wiel ka noc ny wy piek.
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Tra dy cyj nie, jak co ro ku w mar cu, zo sta -
ły pod ję te pra ce po rząd ko we na ba se nie
w Lip nie. O ich prze bie gu oraz ak tu al nych
pro ble mach opo wia da dy rek tor Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie – Krzysz tof
Ku biak. 

„Puls Nie mo dli na”: Na czym po le ga ją
pra ce przy go to waw cze ba se nu w Lip nie
do otwar cia se zo nu let nie go?

Krzysz tof Ku biak: Obec -
nie do kła da my wszel kich sta rań,
aby uzy skać zgo dę sa ne pi du, by
móc otwo rzyć ba sen w se zo nie let -
nim. Aby tak się jed nak sta ło, po -
trzeb ny jest re mont głę bo kiej niec -
ki – i to jest nasz prio ry tet. Ak tu al nie
je ste śmy w trak cie sprzą ta nia ca łe -
go obiek tu, wy pom po wu je my wo -

dę. Już na dniach za pro si my fir my bu dow la ne, któ re
okre ślą sy tu ację i za pro po nu ją ce nę re mon tu niec ki.

PN: Jak do szło do te go za nie dba nia? Ko -
go na le ży za to wi nić?

Krzysz tof Ku biak: Przez ostat nie kil ka na ście lat
obiekt sys te ma tycz nie ule gał nisz cze niu. Mia sto dzier -

ża wi ło obiekt pry wat nym in we sto rom, a ci nie za wsze
in we sto wa li w nie go ty le, ile na le ży. Do dat ko wo trze ba
mieć na uwa dze nisz czy ciel ską dzia łal ność śro do wi -
ska, bo prze cież mó wi my tu o obiek cie otwar tym. Je że -
li przez te wszyst kie la ta nie ro bi ło się sys te ma tycz nych
re mon tów, sku tek moż na by ło prze wi dzieć. 

PN: Ja kich kosz tów re mon tu niec ki na le -
ży się spo dzie wać?

Krzysz tof Ku biak: Naj prost szy re mont te go
obiek tu to koszt ok. 500 – 600 tys. zł. Po nie waż nie ma -
my ta kich środ ków, spró bu je my za ła tać niec kę be to -
nem i ce men tem, czy li wy ko nać pro wi zo rycz ny re -
mont pro sty mi si ła mi go spo dar ski mi. Ko lej ny na bór
środ ków unij nych prze wi dzia ny jest na la -
ta 2014–2020. Wte dy bę dzie my sta rać się o do fi nan -
so wa nie – je śli je uzy ska my – prze pro wa dzi my grun -
tow ny re mont ca łe go ba se nu.

PN: Któ ry prze wi dy wał by…
Krzysz tof Ku biak: Re mon ty wspo ma ga ne unij -

ny mi do ta cja mi za kła da ją wie le zmian i róż nych atrak -
cji: zjeż dżal nie, rwą ce rze ki, ścian ki spi nacz ko we, wo do -
lecz nic two, sau ny, ja cuz zi, so lan ki, itp. Ca ły obiekt
mógł by słu żyć ja ko ośro dek szko le nio wy, wy po sa żo ny
w re stau ra cję i ba zę noc le go wą. Tak ma lu je się przy -

szłość, na to miast te go rocz ny mi atrak cja mi ba se nu bę -
dą: park li no wy, bo isko do siat ków ki, bo isko do bad min -
to na, plac za baw dla dzie ci oraz ga stro no mia, czy li to
sa mo, co w ze szłym se zo nie. Bę dzie my kłaść szcze gól -
ny na cisk na to, aby obiekt był re gu lar nie sprzą ta ny i wy -
glą dał schlud nie, dzię ki cze mu, mam na dzie ję, za chę -
ci my lu dzi do ko rzy sta nia z niego.

PN: O ile po zwo li na to po go da, któ ra
z na tu ry na le ży do bar dzo ka pry śnych…

Krzysz tof Ku biak: To fakt. Po go da przy cią ga
klien tów. Dzię ki nim moż na od zy skać środ ki, któ re co ro -
ku in we sto wa ne są w ba sen. Je że li nie bę dzie ład nej po -
go dy, bę dą stra ty.

PN: Na kie dy pla no wa ne jest otwar cie
ba se nu?

Krzysz tof Ku biak: Chcie li by śmy otwo rzyć
obiekt w dniu 1 czerw ca. Od kil ku lat po czą tek te go mie -
sią ca jest bar dzo cie pły, w związ ku z tym chcie li by śmy
„ru szyć” z je go po cząt kiem i do koń ca sierp nia udo stęp -
niać go miesz kań com. Je śli bę dzie po go da…

PN: Kto w tym ro ku bę dzie dbał o bez pie -
czeń stwo ko rzy sta ją cych z ba se nu? 

Krzysz tof Ku biak: W ze szłym ro ku prze targ wy -
gra ła gru pa ra tow ni ków zwią za nych z Zie mią Nie mo -
dliń ska i Tu ło wic ką. W tym ro ku rów nież ogło sze nie bę -
dzie jaw ne, każ dy bę dzie mógł się zgło sić. My ślę, że już
w tym mie sią cu da ne na te mat prze tar gu do stęp ne bę -
dą na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go oraz
OSiR -u. Prze targ do ty czyć bę dzie rów nież ga stro no mii. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Gmi na Nie mo dlin re ali zu je
pro jekt „Prze bu do wa dróg
Śród mie ścia Nie mo dli na”

Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz -
wo ju Re gio nal ne go Wo je wódz twa Opol -
skie go, ze środ ków Unii Eu ro pej skiej ibu dże -
tu Gmi ny Nie mo dlin. War tość za da nia wy -
no si 4 568 827,50 zł, w tym 3 883 503,38 zł
z Unii Eu ro pej skiej. 

W ra mach pro jek tu w ro ku 2011 prze bu do wa -
no uli ce: Ki liń skie go, Szew ską, Spół dziel czą, Lwic ką,
Szkol ną oraz do ko na no wy bu rze nia bu dyn ku pro -
duk cyj ne go tzw. sta rej ka flar ni. W ro ku 2012 zo sta -
ną prze bu do wa ne uli ce: Drzy ma ły, Pod wa le, Lom py,
Stra żac kiej. Prze bu do wa re ali zo wa na jest zgod nie
z za le ce nia mi Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków w Opo lu.

Nie mo dlin w no wej sza cie
Roz mo wa Grze -

go rza Krzyś ko wa
z kie row ni ka mi ro -
bót prze bu do wy
ulic śród mie ścia
Nie mo dli na: Mo ni -
ką Ro siń ską oraz
Ma te uszem Żyw -
czy kiem z Fir my
WAS BUD.

Grze gorz Krzyś ków: W dość nie ty po -
wy spo sób zwie dza cie Pań stwo Nie mo -
dlin…

Ma te usz Żyw czyk: Tak (śmiech). Moż na po -
wie dzieć, że Nie mo dlin po zna je my „do głęb nie”. Zna -

my każ dy ka mień w oko li cach ul. Ki liń skie go, a te raz
po zna je my po łu dnie Ryn ku.

G. K: I jak Wam się po do ba na sze mia -
sto?

Mo ni ka Ro siń ska: Nie mo dlin ma dość spe -
cy ficz ny cha rak ter i w każ dym mo men cie prac czu je -
my hi sto rię, któ ra nas ota cza. Ostat nio na plac bu do -
wy przy szedł ta jem ni czy pan, ubra ny w czar ny płasz cz
i trzy ma ją cy w rę ku apa rat fo to gra ficz ny. Do wie dzie -
li śmy się od nie go wie lu cie ka wych rze czy, zwią za nych
z hi sto rią Nie mo dli na.

G. K: Cięż ko pro wa dzić in we sty cję
wśród za byt ków?

Mo ni ka Ro siń ska: Na szczę ście as falt, któ ry
usu wa my nie jest za byt kiem. Na to miast kost ka, któ -
ra go za stą pi ma już sty lo wy cha rak ter – przy wró ci
blask śród mie ściu. Pro ble my wy stę pu ją przy wszyst -
kich te go ty pu pra cach. 

G. K: Ja kie pro ble my naj czę ściej wy stę -
pu ją?

Ma te usz Żyw czyk: Miesz kań cy i han dlu ją cy
na tar go wi sku skar żą się na utrud nie nia w ru chu. Mu -
si my rów nież być bar dzo uważ ni przy wy ko pach, aby
nie uszko dzić sie ci, gdyż me dia miej skie po ło żo ne są
dość płyt ko. 

G. K: W ja kim stop niu po stę pu ją pra ce
– nie ma opóź nień?

Ma te usz Żyw czyk: Wszyst ko jest w jak naj -
lep szym po rząd ku. Pra ce po stę pu ją zgod nie z har mo -
no gra mem. Wspo mnia ne pro ble my usu wa my na bie -
żą co. Sta ra my się pro wa dzić pra ce w ta ki spo sób, aby
za do wo lić in we sto ra i wszyst kich wła ści cie li przy le -
głych po se sji.

G. K: Na kie dy prze wi dy wa ny jest ko -
niec prac?

Mo ni ka Ro siń ska: Zgod nie z umo wą po win -
ni śmy od dać plac bu do wy w paź dzier ni ku 2012 br.
Do pie ro wte dy bę dzie wi docz ny ogrom prac, ja ki wy -
ko na li śmy, a śród mie ście Nie mo dli na od zy ska swój hi -
sto rycz ny blask.

G. K: Dzię ku ję, po wo dze nia.

1 mar ca br. w Gra czach na uli cy XXX –LE CIA
PRL, nie zna ny spraw ca wła mał się do ga ra żu, z któ -
re go skradł przed mio ty na su mę 500 zł.

1 mar ca br. w Nie mo dli nie, na te re nie punk tu
sku pu zło mu, w me ta lo wym kon te ne rze zna le zio no nie -
wy buch po cho dzą cy z cza sów II Woj ny Świa to wej.

9 mar ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej,
nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc ko rek wle wu, pró bo wał
skraść olej na pę do wy w sa mo cho dzie cię ża ro wym mar -
ki Sca nia.

10 mar ca br. w Gra czach na uli cy XXX -
- LE CIA PRL, nie zna ny spraw ca wła mał się do dwóch
ga ra ży, z któ rych skradł pro stow nik, szli fier kę, ko siar -
kę elek trycz ną oraz skrzyn kę z na rzę dzia mi. Stra ty wy -
nio sły 700 zł.

16 mar ca br. w Brzęcz ko wi cach, miesz ka niec
po wia tu opol skie go, pod czas spa ce ru, zna lazł nie wy -
buch po cho dzą cy z okre su II Woj ny Świa to wej.

20 mar ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma -
ły, nie zna ny spraw ca do ko nał kra dzie ży to reb ki z za -
war to ścią pie nię dzy, do wo du oso bi ste go i le gi ty ma -
cji ubez pie cze nio wej. Stra ty – po nad 3 tys. zł.

Ze brał: Mi chał Gra czyk

Trzy ma my rę kę na pul sie

Ba sen w Lip nie szy ku je się do se zo nu
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Fun dusz so łec ki jest na rzę dziem, któ re so -
łec twa po win ny wy ko rzy sty wać do re ali za cji
wła snych ini cja tyw – tak za kła da usta wa. Teo -
re tycz nie wieś zy ska ła bar dzo du że moż li wo -
ści, je że li cho dzi owy ko rzy sta nie pu blicz nych
fun du szy, jed nak jak to się ma w prak ty ce?
Wce lu we ry fi ka cji rze czy wi stych osią gnięć fun -
du szu so łec kie go spo tka łem się z soł ty sa mi
dwóch miej sco wo ści Gmi ny Nie mo dlin.

W pierw szej ko lej no ści uda łem się do Tar ni cy, chcąc
jed no cze śnie uwiecz nić mo ment, w któ rym miesz kań -
cy ob sa dza ją drzew ka mi ozdob ny mi swój plac re kre acyj -
ny. Wraz z soł ty sem oraz miesz kan ka mi Tar ni cy – bo jak
się póź niej oka za ło, głów ny mi ini cja tor ka mi wszel kich
przed się wzięć w tej miej sco wo ści są pa nie – uda li śmy
się do al tan ki na le żą cej do so łec twa, gdzie za da łem mo -
je pierw sze py ta nia.

Aby uzy skać peł niej szy ob raz te go, jak zmie nia się
obec nie wieś, po sta no wi łem spraw dzić jesz cze jed ną miej -
sco wość. Wy bra łem się do Mo le sto wic, gdzie od by łem
roz mo wę z soł ty sem – Zdzi sła wem Ku ty łą. 

Po prze pro wa dze niu tych dwóch roz mów, oka za -
ło się, że soł ty si po twier dzi li, iż każ da zło tów ka po zy ska -
na zbu dże tu Gmi ny Nie mo dlin zo sta je po mno żo na dzię -
ki pra cy spo łecz nej. Jest to do wód na to, że fun dusz so -
łec ki stał się istot nym na rzę dziem wspo ma ga ją cym ini -
cja ty wy na wsi.

Po ni żej pre zen tu ję roz mo wę, któ rą prze -
pro wa dzi łem z soł ty sem Tar ni cy – Li dią
Wi tos oraz soł ty sem Mo le sto wic – Zdzi sła -
wem Ku ty łą.

Szy mon Dasz kie wicz: Co uda ło się
wam do tej po ry osią gnąć? 

Li dia Wi tos: Ca ły plac re kre acyj ny, wcze śniej by -
ło tam śmiet ni sko i sta re go spo dar stwo. 

Sz. D.: A ta al tan ka? 
Li dia Wi tos: Tak, ta al tan ka też jest na szym dzie -

łem, oprócz te go wy bu do wa li śmy bo isko do pił ki pla żo -
wej, któ re ma my dzię ki na gro dom z kon kur sów ko ron
żniw nych. 

Sz. D.: Jak fun dusz so łec ki wpły nął
na ak tyw ność spo łecz ną tu tej szych miesz -
kań ców? 

Li dia Wi tos: Wbar dzo du żym stop niu. Wcze śniej,
z bra ku środ ków, nie wie le moż na by ło zro bić… 

Sz. D.: Ja ka at mos fe ra pa nu je, kie dy
wspól nie pra cu je cie nad ja kąś ini cja ty wą? 

Li dia Wi tos: Każ dy wie, co ma ro bić, jest we so -
ło. Jest po dział pra cy. Jak pra cu je my po po łu dnia mi, to
dzie ci też po ma ga ją, a przy cięż szych pra cach wspie -
ra ją nas pa no wie. 

Sz. D.: Ja kie in we sty cje so łec two pla nu -
je w przy szło ści? 

Li dia Wi tos: Chcia ły by śmy zro bić bo isko do pił -
ki noż nej i ska te park. Li czy my, że z po mo cą kil ku ko lej -
nych fun du szy so łec kich uda nam się po sta wić kon te -
ner na świe tli cy. Li czy my też na po moc Ra pe xu, na sze -
go głów ne go spon so ra. Do tej po ry pan Bro ni sław Ha -
ła dus ni gdy nam nie od mó wił i za wsze uży czał nie zbęd -
ne go sprzę tu. Ko rzy sta jąc z oka zji, ja ko miesz kań cy so -
łec twa Tar ni ca, chcie li śmy po dzię ko wać pa nu Ha ła du -
so wi i fir mie Ra pex za otrzy ma ną po moc. 

Sz. D.: Czy cięż ko jest być soł ty sem? 
Li dia Wi tos: Cięż ko, ale trze ba… – Miesz kań cy

nie wi dzą in nej opcji! – wo ła jed na zobec nych pań, chcąc
do dać otu chy… 

Sz. D.: Czy fun dusz so łec ki przy czy nił się
do roz wo ju wsi? 

Zdzi sław Ku ty ła: Fun dusz wy zwa la ini cja ty wę
w lu dziach. Im więk sza ini cja ty wa, tym ła twiej o spon -
so ra, to się wza jem nie na pę dza. Oprócz fun du szu, re -
ali zu je my wła sne ini cja ty wy. 

Sz. D.: Jak to jest być soł ty sem Mo le sto -
wic? 

Zdzi sław Ku ty ła: Nie ła two. Za wsze znaj dą się
oso by, któ re kry ty ku ją, ale jed nak, kie dy się coś zro bi, jest
sa tys fak cja. Jest gru pa miesz kań ców, któ ra chce pra co -
wać na rzecz wsi. 

Sz. D.: Ja kie ini cja ty wy ja ko miesz kań -
cy pla nu je cie na naj bliż sze la ta? 

Zdzi sław Ku ty ła: Chce my zmie nić ele wa cję na -
szej świe tli cy, my śli my o drew nie, aby by ło bar dziej sty -
lo wo i ład nie kom po no wa ło się z resz tą pla cu.

Sz. D.: Pa nie soł ty sie, pro szę po wie -
dzieć, o czym ma rzą miesz kań cy Mo le sto -
wic? 

Zdzi sław Ku ty ła: O bu do wie ko li by.
Sz. D.: Ko li by….? 
Zdzi sław Ku ty ła: To jest ta ki do mek pa ster ski,

miej sce z ogni skiem w środ ku. Jest ono w sta nie po mie -
ścić100 osób – wszy scy miesz kań cy mo gli by się tam spo -
ty kać.

Sz. D.: Dzię ku ję za roz mo wę.

2 kwiet nia br. roz po czę ło dzia łal ność
Nie pu blicz ne Przed szko le Ar ty stycz -
no-Ję zy ko we dla dzie ci w wie ku 2,5 do 5
lat. Lo kal znaj du je się w Nie mo dli nie, tuż
obok ho te lu „Do mi no”.

To, co wy róż nia no we przed szko le na tle in nych
pla có wek te go ty pu, to przede wszyst kim atrak cje,
któ re ofe ru je. A w nich dwu po zio mo wa kon struk cja
za ba wo wa o po wierzch ni po nad 70m2 po sia da ją ca
licz ne zjeż dżal nie, tu ne le, dra bin ki oraz du ży ba sen
z pi łecz ka mi. – Kon struk cja jest bar dzo bez piecz na
dla dzie ci, po sia da wszel kie ate sty i ze zwo le nia, jej

stan uży wal no ści jest re gu lar nie spraw dza ny przez
upo waż nio ne do te go oso by. Za ba wa na ta kiej kon -
struk cji świet nie roz wi ja ko or dy na cje ru cho wą dzie ci
oraz wpły wa na ich pra wi dło wy roz wój – za pew nia
wła ści ciel przed szko la Prze my sław Łysz czar czyk. – Po -
nad to po wsta je ze wnętrz ny plac za baw – do da je. 

Ko lej ną atrak cją obiek tu jest nie wąt pli wie pro -
gram edu ka cyj no-roz wo jo wy, któ ry prze wi du je na ukę
ję zy ków ob cych, kół ko te atral ne, warsz ta ty pla stycz -
ne, ryt mi kę oraz ta niec. Wszyst kie za ję cia oraz ma -
te ria ły edu ka cyj ne wli czo ne są w ce nę mie sięcz nej
opła ty za dziec ko, co rów nież sta no wi ko lej ny atut pla -
ców ki. – Chce my stwo rzyć ta kie miej sce, w któ rym
dzie ci bę dą mo gły już od naj młod szych lat roz wi jać
swo je umie jęt no ści i za in te re so wa nia. Naj waż niej sze
jest to, aby dzie ci mia ły ogrom ną przy jem ność z za -
jęć. Je że li cho dzi o na ukę ję zy ków ob cych, to na pew -
no bę dzie to ję zyk an giel ski, któ re go na ucza nie bę -
dzie od by wać się w for mie za ba wy – mó wi
Łysz czar czyk. Po nad to ka dra wy cho waw ców przed -
szko la bę dzie skła dać się z wy kwa li fi ko wa nych na -
uczy cie li z wie lo let nim sta żem i do świad cze niem, na -
to miast wy ży wie nie przed szko la kom za pew ni
ze wnętrz na, wy spe cja li zo wa na fir ma ca te rin go wa.

Przed szko le za czy na cie szyć się za in te re so wa -
niem. W kwiet niu uczęsz czać bę dzie do nie go wpraw -
dzie tyl ko sied mio ro dzie ci, jed nak obiekt przy sto so -
wa ny jest do mak sy mal nej ilo ści – w licz bie 25.
Na le ży za zna czyć rów nież, że ca ły obiekt jest zu peł -
nie no wy, po sia da wszel kie ate sty oraz speł nia wszel -
kie wy ma ga nia, by mo gły w nim prze by wać dzie ci.
W pla nach pla ców ki jest za mon to wa nie mo ni to rin gu
wi zyj ne go, dzię ki któ re mu ro dzic bę dzie mógł ob ser -
wo wać swo je dziec ko. 

Pla ców ka czyn na jest od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach 6.30 – 16.30, na to miast Cen trum Za -
baw dla Dzie ci „Di no lan dia” świad czy swe usłu gi
do go dzi ny 19.00 – ku ucie sze tych bar dziej „spóź nial -
skich” ro dzi ców.

Na ta lia Kry jom

No we przed szko le już otwar te

Fun dusz so łec ki ak ty wi zuje
ob sza ry wiej skie

Na placu rekreacyjnym
w Tarnicy

Wyspa w Molestowicach
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

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

PN: Pa nie bur mi strzu, na ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej rad ni przy ję li sta no wi sko
w spra wie ini cja ty wy re fe ren dal nej. Jak Pan
ode brał tak zde cy do wa ne od rzu ce nie tej ini -
cja ty wy przez rad nych?

M. S.: W tych trud nych dla mnie mie sią cach jest
to ko lej ny do wód na to, że miesz kań cy nie po pie ra ją gru -
py ini cja tyw nej i za mia ru prze pro wa dze nia re fe ren dum.
Po par cie przez rad nych mo ich do tych cza so wych dzia -
łań oraz przy ję tych kie run ków zmian prze pro wa dza nych
w na szej gmi nie jest dla mnie szcze gól nie waż ne. By łem
mi le za sko czo ny i oso bi ście wzru szo ny. Nie spo dzie wa -
łem się tak wy raź ne go gło su rad nych, re pre zen tu ją cych
na szych miesz kań ców, sprze ci wia ją ce go się ini cja ty wie
re fe ren dal nej. Dzię ko wa łem nase sji rad nym, któ rzy pod -
pi sa li się pod tym sta no wi skiem. Rów nież i przy oka zji
dzi siej sze go wy wia du chciał bym im jesz cze raz po dzię -
ko wać.

PN: Ale nie wszy scy rad ni pod pi sa li się
pod tym sta no wi skiem. Czy wie pan dla -
cze go?

M. S.: Nie wiem. Nie ini cjo wa łem, a tak że nie bra -
łem udzia łu w roz mo wach na te mat od rzu ce nia przez
rad nych ini cja ty wy re fe ren dal nej soł ty sa Gra czy. Nie
umiem od po wie dzieć, dla cze go trzech rad nych: Mi ro -
sław Dec, Zo fia Osi jew ska oraz Mo ni ka Słod kow ska nie
pod pi sa li się pod sta no wi skiem. Dla mnie waż nym jest,
że 12-tu, pod kre ślę, aż 12-tu rad nych nie po pie ra ini cja -
ty wy re fe ren dal nej. Prze cież to 80 pro cent wszyst kich
rad nych wy bra nych w de mo kra tycz nych wy bo rach. 

PN: Me dia do no szą o no wej ini cja ty wie
pre zy den ta Opo la w spra wie utwo rze nia
aglo me ra cji opol skiej. Ja kie jest sta no wi sko
na szej gmi ny?

M. S.: Oso bi ście od no szę się z du żą życz li wo ścią
do zgło szo nej ini cja ty wy współ pra cy gmin po wia tu opol -
skie go i Opo la w za kre sie, mię dzy in ny mi: szkol nic twa,
go spo dar ki od pa da mi, zdo by wa nia no wych in we sto rów
czy też ko mu ni ka cji. Ini cja ty wa ta jest tym bar dziej cen -
na, je że li weź mie my pod uwa gę, że w nad cho dzą cym

okre sie bu dże to wa nia środ ki po mo co we z Unii Eu ro pej -
skiej w la tach 2014-2020 bę dą do fi nan so wy wa ły za da -
nia zgła sza ne przez wie le sa mo rzą dów. Bę dą współ fi -
nan so wa ne za da nia wspól ne: gmin, po wia tów i wo je -
wództw sa mo rzą do wych. Krót ko mó wiąc – za da nia po -
nad gmin ne, zwią zu ją ce pro ble my po nad lo kal ne. Z te -
go punk tu wi dze nia ini cja ty wa ta wy cho dzi na prze ciw -
ko no wym wy zwa niom. Ape lu ję w związ ku z po wyż szym
o utrzy my wa nie do brych re la cji z są sied ni mi gmi na mi,
sta ro stwem i za rzą dem wo je wódz twa. Ob ser wo wa ne
ostat ni mi cza sy pró by skłó ce nia tych sa mo rzą dów z na -
szą gmi ną, po przez ob ra ża nie nie któ rych ich przed sta -
wi cie li, źle słu żą na szym in te re som. Nie wró ży nic do -
bre go na przy szłość. 

PN: Ja kieś kon kret ne przy kła dy?
M. S.: Pro szę bar dzo. Soł tys Gra czy w ubie głym ro -

ku w swo ich wy stą pie niach pu blicz nych, do ty czą cych za -
po wie dzi prze pro wa dze nia re fe ren dum o od wo ła nie Ra -
dy Po wia tu Opol skie go, uży wał wie lu nie od po wie dzial -
nych stwier dzeń do ty czą cych człon ków Plat for my Oby -
wa tel skiej i Mniej szo ści Nie miec kiej, two rzą cych obec -
ną ko ali cję. Wtym ro ku rad na Osi jew ska prze ka za ła nie -
praw dzi wą in for ma cję, do ty czą cą wy po wie dzi wi ce mar -
szał ka wo je wódz twa To ma sza Ko stu sia na te mat rze -
ko me go lob bo wa nia na rzecz pry wat ne go przed się bior -
cy, chcą ce go wy bu do wać bio ga zow nię w Ma gnu szo wi -
cach. Prze cież o pro ble mach mo że my mó wić i wy po wia -
dać się w spo sób cy wi li zo wa ny, bez ob ra ża nia lub po -
ni ża nia ad re sa tów. Nie od po wie dzial ne za cho wa nia źle
słu żą na szej gmi nie. 

PN: Wspo mniał pan, że soł tys Gra czy za -
po wia dał wcze śniej ini cja ty wę re fe ren dal ną
w spra wie od wo ła nia Ra dy Po wia tu…

M. S.: Do kład nie tak. Re fe ren dum by ło za po wia -
da ne na sty czeń bie żą ce go ro ku. Nic z te go nie wy szło.
Ła twiej by ło soł ty so wi za ini cjo wać ko lej ny pro ces re fe -
ren dal ny w gmi nie. Za po wia dał rów nież re fe ren dum
o odłą cze niu Gra czy od gmi ny Nie mo dlin w przy pad -
ku fia ska re fe ren dum o od wo ła nie bur mi strza. 

PN: Po wróć my do idei aglo me ra cji opol -
skiej – czy po wsta nie no wy zwią zek mię dzyg -
min ny?

M. S.: Nie, nie są dzę. Prze cież ta ki zwią zek mu siał -
by wcho dzić w kom pe ten cje obec ne go po wia tu ziem -
skie go. Idea aglo me ra cji opol skiej nie po win na być kon -
ku ren cją dla obec ne go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go.
Współ pra ca po win na obej mo wać gmi ny, sta ro stwo po -
wia to we oraz mia sto Opo le. Z na sze go, nie mo dliń skie -
go punk tu wi dze nia waż nym za da niem, któ re po win no
do ty czyć aglo me ra cji opol skiej jest stwo rze nie wspól nej
po li ty ki kreu ją cej no we miej sca pra cy, zmniej sza ją cej sto -
pień bez ro bo cia oraz ogra ni cza ją cej sfe rę ubó stwa. Cho -
dzi mi głów nie o znie sie nie ba rier przy za trud nia niu no -
wych pra cow ni ków, o stwo rze nie bez płat nych do wo zów
dla na szych miesz kań ców w przy pad ku otwie ra nia no -
wych za kła dów pra cy w aglo me ra cji. I o to bę dę głów -
nie za bie gał przy pra cach zwią za nych z ewen tu al nym
po ro zu mie niem. 

PN: Pa nie bur mi strzu – uka zał się ko mu -
ni kat Re gio nal ne go Ko mi te tu ds. ob wod ni cy
Ny sy i Nie mo dli na. Co on ozna cza?

M. S.: Przy po mnę, że zgod nie z har mo no gra mem
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo -
lu koń czy się pro jek to wa nie i ostat nie uzgod nie nia do -
ty czą ce ob wod ni cy Nie mo dli na. Wkrót ce przyj dzie
czas na wy własz cze nia, któ re są uza leż nio ne od środ -
ków bu dże tu pań stwa. Roz po czy na ją się pra ce rzą do -
we do ty czą ce wy ka zu miej sco wo ści ubie ga ją cych się obu -

do wę ob wod nic w ca łym kra ju. Do koń ca ro ku ma zo -
stać wy da ne no we roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów wtej
spra wie. Apel Ko mi te tu do ty czy umiesz cze nia ob wod -
ni cy Ny sy w za łącz ni ku nr 1 do roz po rzą dze nia, czy li in -
we sty cji któ re roz pocz ną się do 2013 ro ku oraz ob wod -
ni cy Nie mo dli na w za łącz ni ku nr 1a, czy li in we sty cji któ -
re mo gą być roz po czę te do 2013 ro ku. Oczy wi ście obie
in we sty cje zo sta ną zre ali zo wa ne, podwa run kiem za pew -
nie nia od po wied niej ilo ści środ ków fi nan so wych w bu -
dże cie pań stwa.

PN: Po ja wia ją się in for ma cje, że ob wod -
ni cy Nie mo dli na nie bę dzie…..

M. S.: Dzi siaj nikt od po wie dzial ny nie mo że jed no -
znacz nie po wie dzieć, że po wsta nie ob wod ni ca jed ne go
czy dru gie go mia sta. Prze cież ani bur mistrz Ny sy, ani
ja, nie je ste śmy w sta nie prze wi dzieć, w ja kim kie run ku
roz wi nie się kry zys fi nan so wy w uję ciu glo bal nym czy też
eu ro pej skim. Jak ten kry zys wpły nie na fi nan se na sze -
go kra ju. Ile bę dzie pie nię dzy na eme ry tu ry, a ile
na przy kład na bu do wa nie no wych dróg. Ma my bar dzo
dy na micz ną sy tu ację namię dzy na ro do wym ryn ku fi nan -
so wym. Te i in ne ele men ty wpły wa ją na de cy zje rzą do -
we. Prze cież nie ma my bez po śred nie go wpły wu na nie.
To nie ozna cza oczy wi ście, że po win ni śmy być bier ni. Są
pro wa dzo ne roz mo wy z mi ni strem Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, wo je wo dą i mar szał kiem,
po sła mi RP, pra cu je Re gio nal ny Ko mi tet. Trwa ko re spon -
den cja w spra wie roz po czę cia tych bar dzo waż nych in -
we sty cji dla re gio nu. Ro bi my wszyst ko, aby ob wod ni ca
Nie mo dli na do cze ka ła się po myśl nej re ali za cji. Po ja wia -
ją ce się in for ma cje o bra ku po stę pu prac zwią za nych
z bu do wą na szej ob wod ni cy są przy sło wio wym czar no -
widz twem. Pó ki co, pra ce pro jek to we prze bie ga ją
spraw nie i ter mi no wo. Ma jąc go to wy pro jekt, bę dzie my
ro bi li wszyst ko, aby zna lazł on do fi nan so wa nie w bu dże -
cie pań stwa. 

PN: A co z in ny mi dro ga mi?
M. S.: Naj bar dziej za le ży mi na jak naj szyb szym

przy wró ce niu ko mu ni ka cji nadro dze po wia to wej po mię -
dzy Gra cza mi a Gó rą. Obec na dro ga po lna uła twia ją -
ca ko mu ni ka cję po mię dzy Rut ka mi a Gra cza mi jest suk -
ce syw nie utwar dza na przez Spół kę „Ba zalt -Gra cze”. Jest
prze jezd na, co nie ozna cza, że wszyst kie po jaz dy mo -
gą nią się po ru szać. Jest to roz wią za nie tym cza so we.
Dro ga jest na pra wia na przez „Ba zalt – Gra cze”, za co
dzię ku ję pre ze so wi An drze jo wi Mi ście. Za rząd Dróg Po -
wia to wych zle cił pierw sze pra ce kon cep cyj ne. Praw do -
po dob nie już w ma ju Ra da Po wia tu Opol skie go za twier -
dzi prze bieg no wej dro gi oraz pre li mi narz fi nan so wy jej
bu do wy. Jak zwy kle gra idzie o pie nią dze, któ rych sa mo -
rzą dy nie ma ją w nad mia rze. Przy wró ce nie ko mu ni ka -
cji w tym re jo nie jest prio ry te to wym za da niem. Rów nież
brak od po wied niej ilo ści pie nię dzy na utrzy ma nie i suk -
ce syw ne od na wia nie dróg gmin nych jest przy czy ną ich
cią głej de gra da cji. Do ty czy to za rów no Nie mo dli na, jak
i in nych miej sco wo ści. Na pra wia my te dro gi po przez za -
sy py wa nie dziur i wyrw, a tak że ich wy rów ny wa nie. Ma -
my do wy bo ru: al bo w cią gu ca łe go ro ku zmo der ni zo -
wać jed ną dro gę kom plek so wo nie ro biąc nic na in nych
dro gach al bo tym cza so wo po lep szać stan więk szo ści
dróg kosz tem jed nej, wy bra nej in we sty cji. Nie ste ty, wnaj -
bliż szym cza sie nie prze wi du ję moż li wo ści zwięk sza nia
środ ków na mo der ni za cję dróg gmin nych. Zde cy do wa -
ną więk szość środ ków mu si my prze zna czyć na utrzy ma -
nie oświa ty oraz po moc spo łecz ną. To są bar dzo trud -
ne wy bo ry.

PN: Z ja ki mi in ny mi pro ble ma mi bo ry ka
się urząd?
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M. S.: Urząd pra cu je nor mal nie. Wszyst kie spra -
wy miesz kań ców sta ra my się za ła twiać nabie żą co. Oczy -
wi ście w spra wach skom pli ko wa nych, a nie jest ich ma -
ło, czas na za ła twie nie wy dłu ża się. Wie lu miesz kań ców
jed nak wy ma ga na tych mia sto wych od po wie dzi i szyb -
kie go roz wią za nia ich pro ble mów. Ro zu miem to znie -
cier pli wie nie. Sta ra my się spro stać ocze ki wa niom miesz -
kań ców. Sta ra my się spro stać do dat ko wym za da niom
na kła da nym przez pań stwo na sa mo rzą dy. Za ła twie nie
spraw miesz kań ców po ich my śli nie za le ży od do brej
lub złej wo li urzęd ni ka – za le ży od prze pi sów obo wią -
zu ją ce go pra wa. Spo śród wie lu spraw pro wa dzo nych
przez urząd w ostat nim okre sie na si li ły się in for ma cje
oraz in ter wen cje do ty czą ce czy sto ści wmie ście oraz wso -
łec twach. Cho dzi o brud, ja ki pa nu je w bocz nych uli cach
Nie mo dli na oraz przy dro gach – w ro wach przy droż -
nych. Zwró ci łem się do za rząd ców dróg o sprzą ta nie ro -
wów przy droż nych. Zo bo wią za łem dy rek to ra ZGKiM
do po sprzą ta nia mia sta oraz więk szych so łectw. Ape -
lu ję do in nych za rząd ców nie ru cho mo ści, soł ty sów, ogro -
dów dział ko wych, PZW i in nych in sty tu cji o wzmo że nie
dzia łań na rzecz po pra wy czy sto ści i es te ty ki otocze nia.
Zrób my wszyst ko, aby po sprzą tać na szą gmi nę. Prze -
stań my to le ro wać bru da sów, któ rzy nisz czą śro do wi sko
na tu ral ne. Prze stań my to le ro wać oso by, któ re na ra ża -
ją nas na wy dat ki z bu dże tu gmi ny prze zna czo ne
na sprzą ta nie i usu wa nie dzi kich wy sy pisk śmie ci. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
M. S. Ja rów nież dzię ku ję za moż li wość przed sta -

wie nia swo ich ra cji. Jed no cze śnie tą dro gą skła dam
miesz kań com na szej gmi ny ży cze nia zdro wych i spo koj -
nych Świąt Wiel kiej No cy. Smacz ne go jaj ka oraz uda -
ne go dyn gu sa. Niech czas Zmar twych wsta nia Pań skie -
go przy bli ży nas do praw dy i re flek sji nad przy szło ścią
na szej gmi ny.

Oświad cze nie dwu na stu rad nych Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie zło żo ne na XXIII
se sji RM w Nie mo dli nie w dniu 29 mar ca 2012 r., opu bli ko wa ne na proś bę Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riu sza Niec ka rza.

Oświad cze nie
Rad nych Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie 

z dnia 29 mar ca 2012 ro ku
w spra wie ini cja ty wy re fe ren dum do ty czą ce go od wo ła nia Bur mi strza Nie mo dli na

Rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, pod pi sa ni po ni żej, wy ra ża ją swo ją dez apro ba tę dla ini cja ty -
wy zor ga ni zo wa nia re fe ren dum w spra wie od wo ła nia Bur mi strza Nie mo dli na – Pa na Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza.

Zwra ca my uwa gę, że pod kie row nic twem Bur mi strza Nie mo dli na Pa na Mi ro sła wa Stan kie wi cza,
Gmi na po zy ska ła w la tach 2008-2011 środ ki ze wnętrz ne na kwo tę 19.756.715 zło tych w ce lu prze pro -
wa dze nia sze re gu nie zbęd nych in we sty cji, któ re od wie lu lat ocze ki wa ły na re ali za cję, a obec nie słu żą
miesz kań com. Po nad to trwa ją pra ce przy go to waw cze do prze pro wa dze nia ko lej nych in we sty cji pod no -
szą cych stan dard ży cia miesz kań ców Na szej Gmi ny.

Uwa ża my, że ini cja ty wa re fe ren dum ma pod ło że po li tycz ne i nie słu ży roz wo jo wi Gmi ny Nie mo dlin.
W na szej opi nii jest to nie od po wie dzial na pró ba wy wo ła nia de sta bi li za cji, któ ra do pro wa dzi do na si la -
ją cej się at mos fe ry wro go ści i po dzia łów wśród miesz kań ców.

Ape lu je my do or ga ni za to rów re fe ren dum o za prze sta nie kam pa nii po mó wień i ne ga cji wszel kich
dzia łań władz sa mo rzą do wych.

Pro te stu je my rów nież prze ciw ko ta kim dzia ła niom or ga ni za to rów re fe ren dum, któ re na ra ża ją Gmi -
nę Nie mo dlin na utra tę wia ry god no ści w wo je wódz twie opol skim i wy wo łu ją nie po trzeb ne an ta go ni zmy.

Pod pi sy rad nych:
Ma riusz Niec karz, Ze non Kul czyń ski, Cze sław Pasz kow ski, Da nu ta Uni jew ska,

Sta ni sław Ja niak, Grze gorz Za wał ka, Bar ba ra Krze wiń ska, Wie sław Po go now ski,
Krzysz tof Bu nia, Zbi gniew We ber, Bar tło miej Wal ków, Bar tosz Waj man

Pomoc pieniężna dla Kombatantów
Kom ba tan ci i in ne oso by upraw nio ne, jak

rów nież wdo wy i wdow cy po zo sta li po tych oso -
bach, któ rzy znaj dą się w szcze gól nie trud nej sy -
tu acji lo so wej, ma te rial nej czy zdro wot nej, mo gą
zwró cić się o po moc pie nięż ną bez po śred nio
do Kie row ni ka Urzę du do Spraw Kom ba tan tów
i Osób Re pre sjo no wa nych (ad res: 00-926 War sza -
wa, ul. Wspól na 2/4).

Wzór wnio sku o przy zna nie po mo cy pie nięż -
nej oraz szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce pro ce -
du ry wnio sko wa nia o po moc są umiesz czo ne
na stro nie in ter ne to wej Urzę du do Spraw Kom ba -
tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych (www. udskior.
gov. pl), a tak że moż na je uzy skać w Ośrod ku Po -
mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie ul. Boh. Po wst.
Śl. 37, tel. 774607945.

Edyta Kapuścińska
OPS Niemodlin

Burmistrz Niemodlina informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajduje się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
zbycia w trybie bezprzetargowym tj. lokali
mieszkalnych nr 1 i 2, położonych w budynku nr
25A, w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we
współwłasności działki nr 130/15.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat –
część działki nr 997/11, o powierzchni 318 m2

położonej przy ul. Reymonta w Niemodlinie,
z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. 

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

Pi smo Re gio nal ne go Ko mi te tu ds. Ob -
wod nic Ny sy i Nie mo dli na wy sto so wa ne
przez An to nie go Ha sen bec ka do Mi ni stra
In fra struk tu ry Sła wo mi ra No wa ka.

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Re gio nal ny Ko mi tet ds. Ob wod ni cy Ny sy i Nie -

mo dli na zo stał po wo ła ny z ini cja ty wy spo łecz nej w ce -
lu ko or dy na cji dzia łań zmie rza ją cych douzy ska nia sze -
ro kie go i spój ne go po par cia dla re ali za cji in we sty cji
bu do wy ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na do ro ku 2015. 

Ko mi tet jest plat for mą wspól nych dzia łań władz
wo je wódz kich – z Mar szał kiem Wo je wódz twa Opol -
skie go na cze le – po wia to wych, miej skich oraz spo -
łecz no ści lo kal nych Ny sy i Nie mo dli na. 

W na wią za niu do:
• Uchwa ły Ra dy Mi ni strów nr 10/2011

z dnia25.01.2011 r. w spra wie usta no wie nia „Pro gra -
mu Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2011-2015” za -
łącz nik nr 2,

• sta no wi ska Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
z dnia 01.02.2011 r. (sygn. TA 1mwr -0782-456/11), 

• spo tka nia zMi ni strem Ce za rym Gra bar czy kiem
w dniu 21.01.2011 r. w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
in for mu je my, że na dzień dzi siej szy stan przy go to wa -
nia in we sty cji bu do wy ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na
wy glą da na stę pu ją co:

1. Do ku men ta cja tech nicz na na ob wod ni cę Ny -
sy zo sta ła wy ko na na w 100%,

2. GDD KiA O/Opo le otrzy mał po now ną opi nię,
z De par ta men tu Ochro ny Śro do wi ska, o po zy tyw nym
od dzia ły wa niu in we sty cji na śro do wi sko,

3. GDD KiA O/Opo le roz po czę ła pro ce du rę
zmie rza ją cą do uzy ska nia po zwo le nia ZRID,

4. Biu ro Pro jek tów MO STY Ka to wi ce za koń czy do -
ku men ta cję dla ob wod ni cy Nie mo dli na w II kwar ta -
le a pro ce du ra uzy ska nia po zwo le nia ZRID zo sta nie
roz po czę ta w III kwar ta le 2012 r. 

W związ ku z po wyż szym Ko mi tet ape lu je do Pa -
na Mi ni stra o wpi sa nie, w ra mach ak tu ali za cji „Pro -
gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta2011-2015”:
ob wod ni cy Ny sy do za łącz ni ka nr 1 – li sta za dań in -
we sty cyj nych, któ rych re ali za cja roz pocz nie się
do 2013 ro ku, ob wod ni cy Nie mo dli na do zał. nr 1a
– li sta za dań prio ry te to wych, któ rych re ali za cja mo -
że zo stać roz po czę ta do 2013 ro ku. 

Nasz apel doPa na Mi ni stra po dyk to wa ny jest ka -
ta stro fal nym sta nem obec nej in fra struk tu ry dro go wej
Ny sy iNie mo dli na do pro wa dza ją cym co dzien nie dokil -
ku go dzin ne go pa ra li żu ko mu ni ka cyj ne go w obu mia -
stach. Ten stan jest po wo dem wzra sta ją ce go za gro -
że nia bez pie czeń stwa miesz kań ców (kil ka wy pad ków
śmier tel nych), strat w go spo dar ce lo kal nej, de gra da -
cji hi sto rycz nej in fra struk tu ry, za nie czysz cza nia śro -
do wi ska przez wzrost emi sji spa lin i na tę że nia ha ła -
su oraz znacz ne go za gro że nia pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia Re gio nal ne go Par ku Prze my sło we go Wał brzy -
skiej SSE „IN VEST -PARK” utwo rzo ne go napow.255ha
wzdłuż pla no wa nej ob wod ni cy Ny sy. Dzia ła nia Ko mi -
te tu uzy ska ły apro ba tę w ilo ści po nad 30 000 gło sów
po par cia wśród miesz kań ców, przed się bior ców i in -
sty tu cji re gio nu. 

Ma my na dzie ję, że de ter mi na cja tak du żej gru py
spo łecz nej, wspie ra nej przez wła dze wo je wódz kie,
miej skie ipo wia to we spo tka się ze zro zu mie niem iwspar -
ciem tak że ze stro ny Pa na Mi ni stra. Zwra ca my się jed -
no cze śnie do Pa na Mi ni stra – w na wią za niu do usta -
leń z Mi ni strem Ce za rym Gra bar czy kiem – o wy zna -
cze nie ter mi nu spo tka nia w Mi ni ster stwie In fra struk -
tu ry ce lem przed ło że nia kom ple tu do ku men tów oraz
me ry to rycz ne go uza sad nie nia na sze go ape lu.

W ocze ki wa niu na od po wiedź
po zo sta je my z po wa ża niem. 

Za Re gio nal ny Ko mi tet
ds. Ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na 

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu
An to ni Ha sen beck
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WIO SENN NE PO RZĄD KI
Wraz z na dej ściem wio sny roz po czę ły się po zi mo we po -

rząd ki. Uprząt nię cia wy ma ga to, co przez zi mo we mie sią ce
le ża ło ukry te podśnie giem. Top nie ją cy śnieg po ka zał, że „pro -
du ko wa ne” przez lu dzi śmie ci nie za wsze tra fia ją tam,
gdzie ich miej sce, czy li do ko sza na śmie ci.

Wszel kie go ro dza ju pa pie ry, pla sti ko we bu tel ki i jed no ra zo we re -
kla mów ki, skrzęt nie ukry te przez ostat nie mie sią ce w śnie gu, te raz, za -
miast wio sen nej zie le ni „zdo bią” miej skie traw ni ki i zie leń ce. Naj wyż szy
czas, aby tra fi ły na wy sy pi sko śmie ci i ustą pi ły miej sca świe żej tra wie.
Po wi taj my wio snę czy stym oto cze niem, daj my moż li wość roz kwit nąć wio -
sen nej zie le ni w upo rząd ko wa nym oto cze niu, wol nym od śmie ci. Za dbaj -
my o to, by „efek ty” wio sen nych po rząd ków na na szych po se sjach nie
tra fia ły, skrzęt nie upa ko wa ne w fo lio we wor ki do la sów czy przy droż -
nych ro wów, co nie ste ty zda rza się zbyt czę sto. Ta kie po zby wa nie się od -
pa dów nie tyl ko szpe ci oto cze nie, ale rów nież po waż nie szko dzi śro do -
wi sku, w któ rym wszy scy ży je my. 

Na ob sza rze na szej Gmi ny sprzą ta niem te re nów ko mu nal nych bę dą
zaj mo wa li się pra cow ni cy: Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio -
wej oraz Ośrod ka Spor tu i Re kre acji. Na to miast uprząt nię ciem pry wat nych
po se sji po win ni za jąć się ich wła ści cie le. Sprzą ta jąc swo je po se sje pa mię -
taj my o tym, aby „efekt” wio sen nych po rząd ków tra fił w prze zna czo ne dla
nie go miej sce. Pa mię taj my o se gre ga cji od pa dów i o tym, że śmie ci nie wol -
no pa lić – to po waż nie szko dzi śro do wi sku. Zgła szaj my rów nież nie mo dliń -
skiej Stra ży Miej skiej wszel kie przy pad ki nie le gal ne go po zby wa nia się od -
pa dów, wska zuj my, gdzie po wsta ły no we „dzi kie” wy sy pi ska śmie ci. To po -
mo że w szyb szym uprząt nię ciu na sze go oto cze nia. 

In spek tor Wy dzia łu Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Od pa da mi Ali cja Se wił ło

Wdra ża nie „po dat ku śmie cio we go”
w Gmi nie Nie mo dlin

Jed nym z wa run ków sku tecz ne go wdro że nia no we go sys te mu go spo dar ki od pa -
da mi, jest dys po no wa nie przez gmi nę in sta la cją do sor to wa nia od pa dów. Na sza gmi -
na ta kiej in sta la cji nie po sia da. Roz wią za nie pro ble mu na stą pi ło po przez pod ję cie przez
Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie uchwa ły o po wie rze niu Gmi nie Ny sa wy ko ny wa nia za -
da nia wła sne go Gmi ny Nie mo dlin wza kre sie utrzy my wa nia skła do wisk od pa dów iuniesz -
ko dli wia nia od pa dów. De cy zja Ra dy Miej skiej wy ni ka ła z ko rzyst nych wa run ków re ali -
za cji uchwa ły, przed sta wio nych przez bur mi strza Ny sy.

Za da niem, któ re na le ży wy ko nać w gmi nie jest do ko na nie szcze gó ło wej ana li zy sta -
nu go spo dar ki od pa da mi, z któ rej bę dzie wy ni ka ła: ilość od pa dów ko mu nal nych wy -
twa rza nych przez miesz kań ców gmi ny, licz ba miesz kań ców w roz bi ciu na róż ne ty py
za bu do wy miesz ka nio wej, licz ba go spo darstw do mo wych. Wy ko na na ana li za po zwo -
li okre ślić spo sób na li cza nia miesz kań com opłat za od biór i prze twa rza nia od pa dów
zwa nych po pu lar nie „po dat kiem śmie cio wym” oraz pra wi dło we go spo rzą dze nia spe -
cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia nie zbęd nej do prze pro wa dze nia prze tar gu
na od biór od pa dów.

Wpro wa dze nie no we go sys te mu go spo dar ki od pa da mi wy ma ga pod ję cia przez
Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie sze re gu uchwał. Naj waż niej szą z nich bę dzie Re gu la min
utrzy ma nia po rząd ku w Gmi nie Nie mo dlin. Istot na dla miesz kań ców bę dzie uchwa ła
Ra dy w spra wie spo so bu na li cza nia opłat. Ra da ma moż li wość usta le nia pod sta wy wy -
so ko ści opła ty w za leż no ści od: licz by osób za miesz ka łych w lo ka lu, po wierzch ni lo ka -
lu oraz zu ży cia wo dy przez miesz kań ców lo ka lu. Każ da z tych pro po zy cji ma wa dy i za -
le ty. Wy bór bę dzie na le żał do Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie. 

Za chę tą do se gre ga cji od pa dów przez miesz kań ców bę dzie uchwa le nie dwóch sta -
wek za od biór od pa dów. Niż szą staw ką bę dą ob cią ża ni miesz kań cy do ko nu ją cy se gre -
ga cji „u źró dła”, czy li na swo jej po se sji. In ni za pła cą znacz nie wię cej. 

Wy ma ga ny sto pień se gre ga cji od pa dów bę dzie okre ślo ny w Re gu la mi nie utrzy -
ma nia po rząd ku. Opra co wał:

Wa le rian Ka liń ski Z -ca Na czel ni ka Wydz. RSN

• W dniu 5 mar ca br. bur mistrz wziął udział
w kon fe ren cji z udzia łem eu ro par la men ta rzy stów,
władz wo je wódz kich oraz przed sta wi cie li wszyst kich
sa mo rzą dów wo je wódz twa na te mat no wej per spek -
ty wy do fi nan so wa nia pro jek tów w la tach 2014-2020.

• W dniu 6 mar ca br. bur mistrz wraz ze skarb -
ni kiem gmi ny pod pi sa li aneks z Za rzą dem Wo je wódz -
twa na fi nan so wa nie pla ców za baw w 19 so łec twach.
W tym sa mym dniu z ini cja ty wy Ko mi sji Bu dże tu
i Spraw Go spo dar czych od by ło się pierw sze spo tka nie
do ty czą ce przy szło ści ZGKiM w Nie mo dli nie.

• W dniu 8 mar ca br. od by ło się spo tka nie bur -
mi strza z pro jek tan tem, pre ze sem Za rzą du Od -
dzia łu Miej sko -Gmin ne go OSP w Nie mo dli nie, pre -
ze sem OSP w Grodź cu oraz soł ty sem tej wsi
w spra wie bu do wy ga ra żu prze zna czo ne go dla
OSP Gro dziec. W spo tka niu wziął też udział rad ny
Grze gorz Za wał ka.

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z Ze spo -
łem do spraw oświa ty. Pod czas spo tka nia omó wio no
prze bieg prac nad zmia ną sie ci oświa to wej w gmi nie.

• W dniu 9 mar ca br. bur mistrz wraz z pra cow -
ni ka mi urzę du do ko na li prze glą du za awan so wa nia in -
we sty cji na te re nie gmi ny oraz do ko na li prze glą du naj -
pil niej szych prac zwią za nych z na pra wą dróg
gmin nych. W tym sa mym dniu bur mistrz pod pi sał
umo wy na do fi nan so wa nie dzia łal no ści nie mo dliń -
skich klu bów spor to wych.

• 11 mar ca br. bur mistrz wziął udział w tur nie -
ju pił kar skim zor ga ni zo wa nym przez Fo ot ball Aca de -
my w Nie mo dli nie. 

• W dniu 12 mar ca br. bur mistrz wziął udział
w kon fe ren cji po świę co nej no wym za sa dom go spo -
dar ki od pa da mi na te re nie wo je wódz twa opol skie go.

• W dniu 13 mar ca br. bur mistrz spo tkał się z soł -
ty sa mi: Ra do szo wic, Gra bi na, Sa ren Wiel kich, Rosz ko -
wic i Brzęcz ko wic w spra wie pla no wa nej bu do wy
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków.

• W dniu 15 mar ca br. bur mistrz spo tkał się z Dy -
rek to rem Pu blicz ne go Przed szko la w Gra czach. Pod -
czas spo tka nia uzgod nio no po wsta nie od dzia łu in te -
gra cyj ne go w tym przed szko lu od 1-go wrze śnia 2012
ro ku.

• W dniu 18 mar ca br. bur mistrz na za pro sze nie
ks. Pro bosz cza To ma sza Ma lic kie go z Pa ra fii św. Mi -
ko ła ja w Gra bi nie wziął udział w in tro ni za cji re li kwii bł.
Ja na Paw ła II do ko ścio ła w tej miej sco wo ści.

• W dniu 21 mar ca br. bur mistrz spo tkał się
z Ko men dan tem i Za stęp cą Ko men dan ta Ko mi sa -
ria tu Po li cji w Nie mo dli nie w ce lu omó wie nia naj -
istot niej szych pro ble mów zwią za nych z bez pie czeń -
stwem miesz kań ców gmi ny. W tym sa mym dniu
bur mistrz pod pi sał umo wy sty pen dial ne z naj zdol -
niej szy mi ucznia mi osią ga ją cy mi wy so kie wy ni ki
spor to we. Rów nież 21 mar ca od by ło się spo tka nie
z Agen cją Pro mo cji In we sty cji w spra wie li nii ener -

ge tycz nej 110 kW prze bie ga ją cej przez te ren Gmi -
ny Nie mo dlin. 

• 22 mar ca br. od by ło się spo tka nie z pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej
Zbi gnie wem Ja giel nic kim w spra wie te go rocz nych
ob cho dów wy da rzeń wo łyń skich. W tym sa mym
dniu od był się ca ło dnio wy tre ning sys te mu wy kry -
wa nia i alar mo wa nia w gmi nie Nie mo dlin po -
świę co ny ewen tu al nym za gro że niom bro nią ma -
so we go ra że nia.

• W dniu 23 mar ca br. bur mistrz spo tkał się
z Dy rek to rem Za rzą du Dróg Po wia to wych w Opo -
lu w ce lu uzgod nie nia za kre su prac zwią za nych
z re mon ta mi dróg po wia to wych oraz ogra ni cze niu
prze jaz du sa mo cho dów wy so ko to na żo wych na te -
re nie gmi ny.

• W dniu 27 mar ca br. bur mistrz wy stą pił do fir -
my Shell Pol ska Sp. z o.o. w spra wie uzgod nie nia wa -
run ków przy łą cze nia do sie ci wod nej dwóch go spo -
darstw w Rzę dzi wo jo wi cach. W tym sa mym dniu
bur mistrz pod pi sał umo wę z wy ko naw cą wy ło nio -
nym w try bie za mó wień pu blicz nych na re mont i wy -
po sa że nie sa li ślu bów. Rów nież w tym sa mym dniu
bur mistrz spo tkał się z soł ty sa mi. Spo tka nie po świę co -
ne by ło ak tu al nym pro ble mom so łectw oraz szko le niu
zwią za ne mu z po zy ski wa niem środ ków z UE w ra -
mach współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem Part ner stwa
Bo rów Nie mo dliń skich.

• W dniu 28 mar ca br. bur mistrz spo tkał się ze
Sta ro stą Opol skim w spra wie bie żą cej współ pra cy
obu sa mo rzą dów oraz wy pra co wa nia sta no wi ska
w spra wie ini cja ty wy pre zy den ta Opo la do ty czą cej
utwo rze nia aglo me ra cji opol skiej.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Sta nkie wicz

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej

w okre sie od 29.02.2012r. do 29.03.2012r.
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24 marca br., grupa juniorek zespołu tanecznego RYMIX, działającego przy
Ośrodku Kultury w Niemodlinie w składzie: Emilia Badeja, Adela Diłaj,
Dominika Gryf, Wiktoria Habiak, Karolina Janiak, Oliwia Koteluk, Wiktoria
Kramczyńska, Aleksandra Petka, Martyna Piwko, Natalia Wójcik, Gabriela
Zielińska, wzięła udział w rejonowych eliminacjach do Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych w Tarnowie Opolskim. Dziewczyny zatańczyły
układ disco-dance zatytułowany „Restauracja”.

Nasze tancerki miały „podniesioną poprzeczkę", ponieważ przyszło im
zmierzyć się w kategorii - młodzież młodsza, a znaczna część zespołu mogła
startować w dziecięcej kategorii wiekowej. Ponadto tydzień przed występem
jedna z tancerek złamała rękę, co skutkowało zmianami we wszystkich
ustawieniach. 

Pomimo tych utrudnień oraz ogromnej konkurencji (startowało aż 18
zespołów w tej samej kategorii), nasze tancerki zakwalifikowały się do dalszego
etapu – „Promocje", który odbędzie się już 13 kwietnia br. w Ozimku. Bardzo
prosimy o mocne trzymanie kciuków.

Karolina Micuń

„Kar pik” w Ga le rii Sa ty ry „Na Tyn ku”
30 mar ca br. w Ga le rii Sa ty ry „Na Tyn ku” w Tar now -

skich Gó rach już po raz czwar ty od był się fi ni saż wy -
sta wy IX Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go „KAR PIK 2011”. 

W cza sie fi ni sa żu moż na by ło obej rzeć na de sła ne pra ce
na kon kurs, m.in. z Ira nu, Chin, Izra ela, Ro sji, Ja po nii. Uczest ni cy
spo tka nia w Ga le rii Sa ty ry mo gli rów nież otrzy mać ka ta log po kon -
kur so wy pre zen tu ją cy naj cie kaw sze pra ce na de sła ne na kon kurs.
W czę ści ka ba re to wej wie czo ru, z oka zji 40-le cia pra cy ar ty stycz -
nej, wy stą pił An drzej To luś Sku piń ski z przy ja ciół mi. 

Red.

OGŁO SZE NIA KUL TU RAL NE
• Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
ogła sza na bór do Stu dia Pio sen ki

W pro gra mie za jęć: emi sja gło su, ćwi cze -
nie dyk cji, in ter pre ta cja tek stu, pra ca z mi kro -
fo nem, ćwi cze nia ru chu sce nicz ne go, im pro wi -
za cja. Za ję cia od by wa ją się w każ dą śro dę
od go dzi ny 15.00 w Ośrod ku Kul tu ry, w sa li
nr 1 (ga le ria). Pro wa dze nie: Na ta lia Kry jom.
Chęt nych ser decz nie za pra sza my.

• Gra na gi ta rze
Są wol ne miej sca! Za ję cia od by wa ją się

we wtor ki i czwartki od 14.00 do 18.00. Pro -
wa dze nie: Pa weł Ka li ciń ski. Wszel kie do dat ko -
we in for ma cje moż na uzy skać pod nu me -
rem 663 910 531.

• Za ję cia Dzien ni kar stwa
Mu zycz ne go

Nie mu sisz pięk nie śpie wać, ani grać
na żad nym in stru men cie. Li czy się tyl ko Two ja
mi łość do mu zy ki. W pro gra mie za jęć: hi sto ria
mu zy ki, cha rak te ry sty ka róż nych ga tun ków
mu zy ki (jazz, rock, so ul, kla sy ka, reg gae, itd.),
re cen zje płyt, pro jek cje kon cer tów, bio gra fie
zna nych ar ty stów, cha rak te ry sty ka in stru men -
tów, otwar te dys ku sje i roz mo wy na te mat
mu zy ki. Po nad to za po zna nie uczest ni ków
z funk cją no wych me diów w ko mu ni ka cji, cha -
rak te ry sty ką ga tun ków dzien ni kar skich, cha -
rak te ry sty ką pra cy dzien ni ka rza, warsz ta tem
re kla my, warsz ta tem re por ta żu i fil mu do ku -
men tal ne go.

Za ję cia od by wa ją się w każ dy czwar tek
o go dzi nie 17.30, w sa li nr 9 (po kój in struk to -
rów). Pro wa dze nie: Na ta lia Kry jom. Chęt nych,
ser decz nie za pra sza my.

ZA PO WIE DZI
KUL TU RAL NE

Re ci tal Do ro ty Zy siak
Ośro dek Kul tu ry ser decz nie za pra sza na re -

ci tal Do ro ty Zy siak – wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo -
wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, któ ry od bę -
dzie się 26 kwiet nia br. (czwar tek), o godz. 18.00.
W pro gra mie m.in. pio sen ki Jo na sza Ko fty, Mar -
ka Gre chu ty, Agniesz ki Osiec kiej. WSTĘP WOL NY.

Wer ni saż prac
Ra fa ła Kra ski

Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie za pra -
sza na wer ni saż prac
Ra fa ła Kra ski – miesz -
kań ca Gra bi na, któ ry
od bę dzie się 26 kwiet -
nia br. (czwar tek),
o godz. 18.00. Pod -
czas wer ni sa żu bę -
dzie moż na po dzi -

wiać se rię por tre tów wy ko na nych ołów kiem.
WSTĘP WOL NY.

Przy go da Ra fa ła Kra ski z ry so wa niem roz po -
czę ła się w wie ku przed szkol nym. Ni gdy nie cho -
dził do żad nej szko ły pla stycz nej, jest sa mo ukiem.
Z po cząt ku ry so wał tyl ko ołów kiem, ale z bie giem
cza su na uczył się ko rzy stać rów nież z kre dek pa -
ste lo wych. Jed nak zde cy do wa na więk szość prac
wy ko na na jest ołów kiem – to ulu bio ne na rzę dzie
Ra fa ła Kra ski. Pierw szy por tret wy ko nał dość póź -
no, bo wcza sach, kie dy uczęsz czał do li ceum eko -
no micz ne go. Me to dą prób i błę dów do szedł
do per fek cji. 

Ru sza sprze daż bi le tów na kon cert
Ry szar da Ryn kow skie go

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

Ar ty sta swo im wy stę pem uświet ni Kon cert
Lau re atów VIII Ogól no pol skie go Kon kur su na In -
ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej OCE -
ANY 2012. Bi le ty w ce nie 40 zł moż na na być
w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

BRAWO RYTMIX!



Wiel ka noc ne spo tka nie
W dniu 20 mar ca br., w gru pie „Pszczó -

łek” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 1 w Nie -
mo dli nie, od by ły się za ję cia otwar te, za ty -
tu ło wa ne „Wiel ka noc tuż, tuż”. Spo tka nie
prze pro wa dzi ły wy cho waw czy nie gru py
trzy lat ków, pa nie: Mał go rza ta Pi ła sie wicz
oraz Bar ba ra Grzą dziel.

Po łą cze nie za jęć otwar tych wraz z za ję cia mi
pla stycz ny mi po zwo li ło ro dzi com na szych dzie ci ode -
rwać się od co dzien nych obo wiąz ków, po znać śro do -
wi sko, w któ rym prze by wa ją przed szko la ki, a tak że
za zna jo mić się z za sa da mi pro wa dze nia za jęć. 

Na po cząt ku spo tka nia dzie ci za po zna ły się
z tra dy cją Świąt Wiel ka noc nych. Do wie dzia ły się
wię cej na te mat świę ce nia po kar mów oraz uwiel bia -
ne go przez nich „Śmi gu sa-Dyn gu sa”.

Po za ję ciach, za pro si li śmy ro dzi ców do wspól ne -
go two rze nia ozdób wiel ka noc nych. Za chę tą do pra -
cy by ły wy eks po no wa ne na sto li kach wcze śniej wy ko -
na ne de ko ra cje świą tecz ne. Dzie ci z cie ka wo ścią
i za in te re so wa niem przy glą da ły się pra cy ro dzi ców
oraz chęt nie po ma ga ły w do bo rze ko lo rów wstą żek,
kwiat ków czy pió rek.

Ro dzi ce wy ka za li się du żą kre atyw no ścią, in -
wen cją twór czą oraz ory gi nal no ścią, bo wiem po -
wsta wa ły prze róż ne pa pie ro we „cu deń ka”. Dzie ci
by ły za chwy co ne, że wraz z ni mi mo gły się ba wić
i uczyć. 

Mi ła at mos fe ra, brak po śpie chu oraz wza jem ny
kon takt na uczy ciel -dziec ko i ro dzic spra wi ły, że wspól -
nie spę dzo ny czas mi nął bar dzo szyb ko. 

Po wsta łe ozdo by tra fi ły na świą tecz ną wy staw -
kę znaj du ją cą się w ho lu przed szko la.

Wszyst kim ro dzi com i dzie ciom dzię ku je my
za wspól nie spę dzo ny czas i ży czy my We so łych Świąt
Wiel kanocnych.

Mał go rza ta Pi ła sie wicz 
Bar ba ra Grzą dziel

Wy sta wa pt. „Wy bra ne Le gen dy
i Po da nia Po wia tu Opol skie go”

W dniach 1–28 mar ca br., w Miej sko
Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli -
nie, miesz kań cy mie li oka zję obej rzeć in te -
re su ją cą wy sta wę za ty tu ło wa ną „Wy bra ne
Le gen dy i Po da nia Po wia tu Opol skie go”,
przy bli ża ją cą nie zwy kłe hi sto rie po wia tu
opol skie go, o któ rych pa mięć prze trwa ła
dzię ki opo wie ściom prze ka zy wa nym z po -
ko le nia na po ko le nie.

Z wy sta wą wy eks po no wa ną w czy tel ni bi blio te -
ki, za po zna li się ucznio wie klas IIb, IIIa i Vb ze SP nr 1
oraz ucznio wie klas IV, V, VIa, a tak że oso by na le żą -
ce do kół ka hi sto rycz no -re gio nal ne go, ze SP nr 2

w Nie mo dli nie. Pre zen ta cję wy sta wy po prze dza ła
po ga dan ka na te mat le gend i po dań, a sa ma wy sta -
wa prze nio sła na szych naj młod szych czy tel ni ków
w kra inę fan ta zji, w miej sca zna ne i nie zna ne.
Ucznio wie z cie ka wo ścią obej rze li wy sta wę, a szcze -
gól nym za in te re so wa niem cie szy ła się „Le gen da
o ka plicz ce na Na roc kim Cmen ta rzu”. 

Na za koń cze nie spo tkań ucznio wie po zo wa li
do pa miąt ko wych zdjęć na tle wy sta wy. – Ma my
na dzie ję, że pre zen to wa ne po da nia i le gen dy na szej
oko li cy tej bliż szej i dal szej, wzbo ga ci ły wszyst kich od -
wie dza ją cych o wie dzę na te mat na sze go re gio nu
– mó wi jed na z uczest ni czek wy da rze nia.

Do ro ta Ol szew ska

Cie ka wost ki
z Kra ju Kwit ną cej Wi śni

Dnia 9 mar ca br., w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie, od by ła się nie ty po wa lek cja
geo gra fii. Pod czas dwóch go dzin lek cyj -
nych ucznio wie dru gich klas gim na zjum
mie li oka zję po znać wie le cie ka wych in for -
ma cji na te mat Ja po nii.

Bo le sław Gra bow ski przed sta wił uczniom in -
for ma cje na te mat Kra ju Kwit ną cej Wi śni, ja kie go
nie zna li. Gim na zja li ści do wie dzie li się mnó stwa in -
te re su ją cych in for ma cji, któ re bar dzo czę sto szo ko -
wa ły od mien no ścią kul tu ro wą te go eg zo tycz ne go
dla nas kra ju. 

Pan Gra bow ski sta rał się przed sta wić mło dym
uczniom ja poń ską men tal ność. Szcze gól nie za sko -
czy ły ich za sa dy pa nu ją ce w ja poń skich szko łach.
– My ślę, że pol skim uczniom by ło by trud no przy sto so -
wać się do 13 go dzin lek cji dzien nie lub do sa mo dziel -
ne go sprzą ta nia szko ły gdyż w ja poń skich szko łach
nie ma pań sprzą ta czek. Za cie ka wił nas rów nież spo -
sób od ży wia nia się Ja poń czy ków. Pod sta wą ich ja dło -
spi su jest su shi – wspo mi na jed na z obec nych
na spo tka niu uczen nic. Pod ko niec wi zy ty, po dróż -
nik za po znał wszyst kich z no win ka mi tech nicz ny mi
tam te go kra ju oraz z chę cią od po wia dał na za da -
ne mu py ta nia. Zaj mu ją cy spo sób opo wia da nia
Bo le sła wa Gra bow skie go po tra fił za in te re so wać
gim na zja li stów. Nie nu dził ich su chy mi fak ta mi,
ale opo wia dał mnó stwo cie ka wo stek oraz za baw -
nych hi sto rii ze swo je go po by tu w Ja po nii. Do dat -
ko wo ucznio wie mie li oka zję zo ba czyć zdję cia wy ko -
na ne przez po dróż ni ka, któ ry swo ją wi zy tę ubar wił
pre zen ta cją tra dy cyj ne go stro ju ja poń skie go – ki -
mo na. 

Wszyst kim bar dzo po do ba ło się spo tka nie. Każ -
dy wy szedł z sa li za do wo lo ny z udzia łu w tej nie zwy -
kłej lek cji. – Cie szę się, że szko ła zor ga ni zo wa ła ta ką
nie ty po wą lek cję, każ dy na tym zy skał. Prze cież po win -
ni śmy być świa do mi, że są od mien ne kra je na świe cie,

znać in ne kul tu ry. Każ dy po wi nien chcieć zgłę biać ta -
jem ni ce świa ta, a nie za da wa lać się tym, co do star cza
nam co dzien ność.

Mal wi na Zię ta ra
kla sa II c gim na zjum

Bu du je my „Przy lą dek Na dziei”
dla cho rych dzie ci

16 mar ca br., po raz ko lej ny wy sła li śmy
trans port pla sti ko wych za krę tek. Tym ra -
zem uzbie ra ło się po nad 40 du żych wor -
ków. Trans port za wie rał za kręt ki uzbie ra -
ne przez uczniów Ze spo łów Szkół
w Nie mo dli nie i Dą bro wie oraz Pu blicz nych
Szkół Pod sta wo wych w Grod ko wie i Nie -
mo dli nie (PSP nr 1). 

Przy po mi na my, że uzbie ra ne pla sti ko we za kręt -
ki (po wo dzie mi ne ral nej, na po jach czy środ kach
che mii), są sprze da wa ne (1kg = 1zł). Ze bra ne w ten
spo sób fun du sze zo sta ją prze ka za ne na bu do wę no -
wej sie dzi by Kli ni ki Trans plan ta cji Szpi ku, On ko lo gii
i He ma to lo gii Dzie cię cej „Przy lą dek Na dziei” we
Wro cła wiu.

Ak cję zbiór ki za ini cjo wa li kil ka lat te mu ucznio -
wie Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie i od tej po ry jest ona
kon ty nu owa na. Wie le osób wy ro bi ło już w so bie na -
wyk zbie ra nia za krę tek i re gu lar ne go ich przy no sze -
nia w miej sce zbiór ki. Każ dy mo że włą czyć się do ak -
cji. Za pra sza my. 

Ka ta rzy na Dra bik

Noc z An der se nem 
W no cy z 30 na 31 mar ca br. w MGBP

w Nie mo dli nie, w rocz ni cę uro dzin Ja na
Chri stia na An der se na, od by ła się już trze -
cia edy cja „No cy z An der se nem”. Wzię li
w niej udział ucznio wie kla sy IIIa ze SP Nr 1
wraz z wy cho waw czy nią Ewą Ko no wa luk. 

Tej no cy na dzie ci cze ka ło wie le nie spo dzia nek
i atrak cji. Naj młod si obej rze li po kaz mul ti me dial ny
„Hans Chri stian An der sen”, przed sta wia ją cy ży cie
i twór czość zna ne go duń skie go baj ko pi sa rza. Dzie -
ci wy słu cha ły tak że ba śni An der se na „Brzyd kie Ka -
cząt ko” oraz uczest ni czy ły w grze dra ma tycz nej do -
ty czą cej uczuć zwią za nych z prze ży cia mi ka cząt ka.
Nie za bra kło rów nież kon kur sów: sło iczek krą ży, puz -
zlo we zga dy wan ki, zwią za nych z twór czo ścią pi sa rza
i spraw dza ją cych zna jo mo ści je go ba śni. Chwi lę
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prze rwy i od po czyn ku za pew ni ła ko la cja przy wspól -
nym sto le. Od by ły się rów nież za ba wy ru cho we, któ -
re cie szy ły się du żym po wo dze niem: ka czu chy, ba lo -
no we sza leń stwo, Kop ciu szek we dwo je, Ca li necz ka.

Póź nym wie czo rem dzie ci za sia dły przed du -
żym ekra nem i ze sku pie niem oraz cie ka wo ścią
obej rza ły film „Kró lo wa Śnie gu”. Zmę czo ne, ale
i za do wo lo ne za snę ły po mię dzy re ga ła mi z książ ka -
mi, słu cha jąc nie zwy kłych utwo rów An der se na
w wy ko na niu Je rze go Stuh ra. Ran kiem, po prze bu -
dze niu, naj młod si zna leź li pod swo imi po dusz ka mi
ba śnie Pa na An der se na. 

Dzię ku je my uczest ni kom spo tka nia za en tu -
zjazm w za ba wie, a ro dzi com i wy cho waw czy ni
– Ewie Ko no wa luk za za an ga żo wa nie i po moc.

Do ro ta Ol szew ska

Świę to pa tro na szko ły
21 mar ca dla uczniów Ze spo łu Szkół

w Nie mo dli nie ma po dwój ne zna cze nie.
Nie jest to tyl ko pierw szy dzień tak ocze ki -

wa nej po ry ro ku, ja ką jest wio sna, ale jest
to tak że dzień pa tro na szko ły. 

21 mar ca 1947 ro ku tu tej sza szko ła otrzy ma ła
imię pierw sze go kró la Pol ski – Bo le sła wa Chro bre go.
Co rocz ną tra dy cją sta ły się uro czy ste ob cho dy te go
wy da rze nia. Ich ce lem jest przy bli że nie syl wet ki i cza -
sów wład cy, przy po mnie nie hi sto rii szko ły, wy two rze -
nie po czu cia wię zi ze szko łą wśród dzi siej szych
uczniów Ze spo łu Szkół. 

W tym ro ku, w ra mach ob cho dów Dnia Pa tro na,
ucznio wie mo gli za po znać się z ga zet ką po świę co ną
Bo le sła wo wi Chro bre mu, wziąć udział w szkol nym
kon kur sie wie dzy o pa tro nie, a na de ser obej rzeć po -
ka zy walk Brac twa Ry cer skie go z Brze gu.

W te ście wie dzy o pa tro nie star to wa ły dwu oso -
bo we dru ży ny, w ka te go riach li ceum i gim na zjum.
Za da nie po le ga ło na roz wią za niu te stu, skła da ją ce -

go się z 18 py tań. Wszyst kie ze spo ły po ra dzi ły so bie
do sko na le z py ta nia mi przy go to wa ny mi przez pa nie:
Agniesz kę Tracz i Ewę Sku rę-Pra jel. Pierw szy mi wśród
naj lep szych zo sta li w ka te go rii gim na zjum: 1. Ka ro -
li na He liń ska, Do mi nik Ta ra tu ta – kl. 3a; 2. Do mi ni -
ka Gre la, Mar ta Wy soc ka – kl. 1a; 3. Mar ta Wy dra,
Do mi ni ka Zbro ja -kl. 2b. Na to miast w ka te go rii li -
ceum: 1. Do ro ta Gor czow ska, Bo że na Ma li głów ka
– kl. 2B; 2. Ju sty na Krze siń ska, An drzej Le lek
– kl. 3A; 3. Bar ba ra Szklar ska, Pau li na Za wi ślak
– kl. 2A. Gra tu lu je my!

Ewa Sku ra -Pra jel

Gim na zja li ści z Chro bre go
na gieł do wym par kie cie

20 mar ca br., przed sta wi ciel ka In sty -
tu tu Fi nan sów Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej w Ny sie, w ra mach lek cji wie -
dzy o spo łe czeń stwie, prze pro wa dzi ła
z na szy mi gim na zja li sta mi, warsz ta ty przy -
bli ża ją ce za sa dy dzia ła nia oraz in we sto -
wa nia na gieł dzie.

Ucznio wie klas trze cich z gim na zjum Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie wraz z opie kun ka mi: Ewą Sku -
rą -Pra jel i Iwo ną Ma tu rą -Pa cho lik, mie li oka zję za de -
biu to wać na gieł do wym par kie cie. Mo wa tu o świe -
cie wir tu al nym, ale być mo że jest to wstęp
do rze czy wi stych dzia łań w przy szło ści. 

By ło to moż li we dzię ki warsz ta tom zor ga ni zo wa -
nym przez pra cow ni ków dy dak tycz nych Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Ny sie. 

Każ dy z uczest ni ków za jęć „otrzy mał” ka pi tał
po cząt ko wy w wy so ko ści 10 000 zł i miał oka zję po -
mno żyć ma ją tek ku pu jąc, a na stęp nie sprze da jąc ko -

rzyst nie ak cje. Se sje na par kie cie trwa ły, in we sty cje
też, a wszyst kim dzia ła niom to wa rzy szy ły wiel kie
emo cje. 

Po za koń cze niu se sji oka za ło się, że ma my kil ku
kre zu sów, nie ste ty nie za bra kło rów nież ban kru tów.
Drob ne pa miąt ki i dy plo my przy go to wa ne dla każ de -
go ucznia przez PWSZ by ły mi łym za koń cze niem
spo tka nia i za spo ko iły nie co roz bu dzo ne fi nan so we
ape ty ty przy szłych in we sto rów gieł do wych.

Ewa Sku ra -Pra jel

Wio snę
przy wi ta li śpie wa ją co

21 mar ca br. ro ku w Pu blicz nym Gim na -
zjum im. Pol skich No bli stów w Gra czach
od był się IV Fe sti wal Pio sen ki Gim na zjal nej
pod ha słem „Śpie wać każ dy mo że...”. 

Ucznio wie za pre zen to wa li róż no rod ny re per tu -
ar. Oce ny do ko na ło ju ry w skła dzie: Be ata Są del, Ze -
non Kul czyń ski, Ka rol Bi skup. Pierw sze miej sce za ję -
ła Mar le na Bo ro wicz z kla sy IIB. Dru gią lokatę
zdo by ła Pau li na Ju dasz z kla sy IIIA, na to miast miej -
sce trze cie przy pa dło Al do nie Za jąc z kla sy IIB. Na -
gro dę pu blicz no ści zdo był uczeń kla sy IB Krzysz tof
Na pie racz, któ ry w utwo rze hipho po wym pro sił
o wię cej sza cun ku, po ko ju i mi ło ści. Pu blicz ność cie -
pło przy ję ła wy stę py ko le ża nek i ko le gów. De ko ra cję
przy go to wa ła pa ni Ewa Reh lis.

Bo gu mi ła Sa noj ca -Tu ła
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W dniu 26 mar ca bie żą ce go ro ku w ha li
wi do wi sko wo-spor to wej Ośrod ka Spor tu
iRe kre acji wNie mo dli nie od by ła się kon fe ren -
cja szko le nio wa w ra mach Aka de mii Pił kar -
skiej Gras sro ots pro wa dzo na przez tre ne rów
– Ste fa na Ma jew skie go, Da riu sza Schu ber -
ta oraz Ro ber ta Gra fa.

Kon fe ren cja szko le nio wa prze zna czo na by ła dla na -
uczy cie li na ucza nia po cząt ko we go oraz wy cho wa nia fi -
zycz ne go, tre ne rów oraz in struk to rów pił ki noż nej,
a tak że ani ma to rów pra cu ją cych na bo iskach Or lik. Jej
te ma tem prze wod nim by ła pre zen ta cja ze szy tu ćwi czeń
„Gry i za ba wy z pił ką”, prze zna czo ne go dla na uczy cie -
li na ucza nia po cząt ko we go. Ze szyt ten po wstał dzię ki
współ pra cy z Nie miec kim Związ kiem Pił ki Noż nej w ra -
mach pro gra mu „Wyż sze kwa li fi ka cje”. 

Do dat ko wo ma te riał przed sta wio ny pod czas szko -
le nia do ty czył zdro we go ży wie nia oraz za po bie ga nia ura -
zom i wa dom po sta wy u dzie ci. Ma te riał zo stał opra -
co wa ny przez spe cja li stów z Ca ro li na Me di cal Cen tre.
Każ dy z uczest ni ków kon fe ren cji otrzy mał dar mo wy eg -
zem plarz przed sta wia ne go ze szy tu ćwi czeń oraz cer ty -
fi kat ukoń cze nia kur su. Red.

Szko le nie tre ne rów, któ re od by ło się
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w ra mach
Aka de mii Pił kar skiej Gras sro ots, pro wa -
dzi ły dwie zna ko mi te spor to we oso bi sto ści.
Ste fan Ma jew ski – re pre zen tant Pol ski, zdo -
byw ca srebr ne go me da lu za trze cie miej sce
na Mi strzo stwach Świa ta w 1982 ro ku, se -
lek cjo ner re pre zen ta cji Pol ski oraz Da riusz
Schu bert – re pre zen tant Pol ski, srebr ny
me da li sta IO w Bar ce lo nie w ro ku 1992. 

Roz mo wę nate mat pro gra mu szko le nia,
za mi ło wa nia do spor tu oraz mi ło ści do pił -
ki noż nej prze pro wa dzi ła Na ta lia Kry jom.

„Puls Nie mo dli na”: Czym cha rak te ry zu -
je się pro gram Gras sro ots? 

Ste fan Ma jew ski: Pro gram „Gras sro ots” to
przede wszyst kim pił ka ama tor ska, a nie za wo do wa.
Po przez za ba wę, szko le nia i róż ne hap pe nin gi, ta kie jak
m. in: or ga ni za cja Gras sro ots Day, szko le nia tre ne rów
i mło dych pił ka rzy, wa ka cyj na aka de mia pił kar ska, tur -
niej im. Mar ka Wiel gu sa czy wie le, wie le in nych ak cji
prze pro wa dza nych pod ha słem pro gra mu Gras sro ots,
po zwa la my lu dziom brać udział w grze. Nie dys kwa -
li fi ku je my ni ko go. My ślę, że pro gram „Gras sro ots” zdo -
by wa co raz więk sze rze sze sym pa ty ków, wła śnie dla -
te go, że każ dy mo że w nim wziąć udział, bez wzglę du
naróż ne oko licz no ści. Tak jak po ka za li śmy wna szej pre -
zen ta cji – ak tyw nych gra czy, któ rzy nie po sia da ją rę -
ki czy no gi jest wie lu, a dzię ki te mu pro gra mo wi drzwi
do sa tys fak cji pły ną cej z pił ki noż nej nie są dla nich za -
mknię te.

PN: In for ma cje za war te w ma te ria łach
edu ka cyj nych, naba zie któ rych pro wa dzi cie

dzi siej sze szko le nie, po wsta ły dzię ki współ -
pra cy z Nie miec kim Związ kiem Pił ki Noż nej.
Czym róż ni się nie miec ka myśl szko le nio wa
od na szej ro dzi mej?

Da riusz Schu bert: Róż ni ce są. Przede wszyst -
kim, nie miec ka myśl szko le nio wa jest opra co wy wa na
i kon ty nu owa na odkil ku na stu już lat, dzię ki cze mu przy -
no si zna czą ce efek ty. Dzi siaj, na pod sta wie tej współ -
pra cy pol sko –nie miec kiej, chce my za pro po no wać te nie -
miec kie ak cen ty w pra cy z mło dzie żą i z dzieć mi. Pra -
gnę jed nak pod kre ślić, że w Pol sce jest wie lu mło dych,
zdol nych tre ne rów i pił ka rzy. To nie jest tak, że wszyst -
ko ro bi my źle. Wie le, a mo że na wet naj wię cej za le ży
od tre ne ra i tak ty ki przez nie go przy ję tej.

PN: W ta kim ra zie, czym po wi nien cha -
rak te ry zo wać się do bry tre ner?

Ste fan Ma jew ski: To czyn nik bar dzo zło żo ny.
Do bry tre ner mu si mieć przede wszyst kim po wo ła nie.
To pod sta wa. Na stęp nie mu si po sia dać ja kąś wi zję te -
go, ja ką dro gą chce po dą żać. To, jak uło ży so bie resz -
tę, jest ro lą dru go pla no wą. Po wo ła nie i wi zja są naj -
waż niej szy mi czyn ni ka mi, szcze gól nie w pra cy z mło -
dzie żą, gdzie tre ner mu si cha rak te ry zo wać się za rów -
no ce cha mi wy cho waw czy mi, jak i na uczy ciel ski mi. 

Da riusz Schu bert: Do bry tre ner po wi nien ko -
chać pił kę, to przede wszyst kim! Po wi nien pod no sić swo -
je umie jęt no ści, do kształ cać się wkaż dej moż li wej chwi -
li, a wie dzę, któ rą zdo by wa, prze ka zy wać swo im pod -
opiecz nym.

Ste fan Ma jew ski: Roz wój ta len tu dziec ka za -
leż ny jest w du żej mie rze od tre ne ra, ale rów nież od ro -
dzi ców. Im szyb ciej zro zu mie my to, że na sze dziec ko
nie bę dzie pił ka rzem, ale za to na da je się do ko szy ków -
ki, siat ków ki czy te ni sa, tym le piej dla nie go i dla nas.
Im wcze śniej od kry je my i po pra cu je my nad je go ta len -
tem, tym jest więk sza szan sa dla dziec ka, że wła śnie
w tym ta len cie się da lej roz wi nie. War to pra co wać
nadroz wo jem dziec ka. Bo to nie sa mo wi cie cie szy – imó -
wię to za rów no ja ko tre ner oraz ja ko ro dzic.

PN: Od cze go za czę ła się wa sza przy go -
da z pił ką? Jak wspo mi na cie swo je pił kar -
skie po cząt ki?

Da riusz Schu bert: Swo ją przy go dę z pił ką
za czą łem na po dwór ku. W za sa dzie nie pa mię tam,
ile mia łem wte dy lat, ale od kąd się gam pa mię cią,
to za wsze ta pił ka znaj do wa ła się gdzieś obok mnie
[śmiech]. Cho dzi mi tu taj o tzw. pił kę ulicz ną, bo wła -
śnie ta po dwór ko wa pił ka by ła mo im co dzien nym
za ję ciem. Od ra na do wie czo ra, nie za leż nie od po -
go dy i sy tu acji, wy cho dzi łem na dwór i tam, z wiel -
ką pa sją od da wa łem się mo je mu za mi ło wa niu. Ile
tyl ko mia łem sił, zdro wia i cza su – to wszyst ko po -
świę ci łem pił ce, któ rej na dal po świę cam bar dzo wie -
le. Do pierw sze go klu bu za czą łem uczęsz czać
w wie ku 7 lat. 

Ste fan Ma jew ski: Ja za czy na łem po dob nie, jak
ci mło dzi chłop cy z Nie mo dli na – naj pierw ma ły klub,
a po tem wspi nacz ka po szcze blach ka rie ry. Stąd
wnio sek, że moż na zo stać re pre zen tan tem kra ju wy -
cho dząc z ma łe go klu bu. 

PN: Czym jest dla was pił ka noż na?
Da riusz Schu bert: Krót ko – pił ka noż na, to mo -

je ca łe ży cie [śmiech].
Ste fan Ma jew ski: Wszyst kim [śmiech]. Wszyst -

ko, co w ży ciu osią gną łem, za wdzię czam pił ce noż nej.
Na tym eta pie ży cia, kie dy czu ję się speł nio nym spor -
tow cem, uczest ni czę w wie lu pro gra mach spor to wych
dla dzie ci, bo uwa żam, że pił ka to świet na dro ga do te -
go, aby coś w ży ciu osią gnąć i trze ba to po ka zać tym
mło dym lu dziom.

PN: Ja ki mi sło wa mi za chę ty chcie li by ście
się po dzie lić z na szy mi mło dy mi nie mo dliń -
ski mi pił ka rza mi, być mo że przy szły mi re pre -
zen tan ta mi kra ju?

Ste fan Ma jew ski: Oglą daj cie wie le spor to -
wych pro gra mów, przy pa truj cie się im uważ nie i zo -
bacz cie, ja ką ra dość spra wia ją zdo by te bram ki. Spró -
buj cie wy obra zić so bie wła sną oso bę na miej scu tych
wszyst kich zło tych strzel ców. Kie dy już bę dzie w sta -
nie zro zu mieć to, co zo ba czy cie, to pa mię taj cie, że ta -
ką ra dość ży cia moż na po znać tyl ko wte dy, gdy bę -
dzie się w niej uczest ni czyć.

Da riusz Schu bert: Sło wa ode mnie brzmią tak:
wierz cie w sie bie, wierz cie w to, co ro bi cie, po świę caj -
cie wie le cza su i uwa gi na to, co ro bi cie, bądź cie cier -
pli wi i nie z wa żaj cie na to, że je ste ście z ma łe go mia -
sta. Dla każ de go z Was jest szan sa, ale to czy ją wy -
ko rzy sta cie za le ży in dy wi du al nie od każ de go z Was.
Ko chaj cie to, co ro bi cie i pra cuj cie nad tym.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Stefan Majewski, Dariusz Schubert, Robert Graf oraz reprezentacja OSiR-u Niemodlin

Pił ka to ca łe ich ży cie
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Old bo je Mi strzem NHLP
19-ty go dnio wy se zon I Li gi NHLP zo -

stał za koń czo ny. W se zo nie 2011/2012
w roz gryw kach wy stą pi ło 10 ze spo łów,
wal czą cych o ty tuł mi strza NHLP. 

Po kil ku ko lej kach, na gó rze ta be li upla so wa ły
się czte ry eki py: Mo na ri Grod ków, Old bo je Nie mo -
dlin, Są sie dzi Opo le i Ryb nios Ryb na, któ rzy rów -
nym kro kiem zmie rza li po ty tuł mi strza. Na do le
kla sy fi ka cji znaj do wa ło się po zo sta łych sześć ekip:
UEG Grod ków, Co ve bo Nie mo dlin, FC Ma łe, FC
Nie mo dlin, Young Boys i Hu ra gan Gra bin, któ re co

ko lej kę spra wia ły ja kieś mi łe nie spo dzian ki wy gry -
wa jąc spo tka nia z w/w czo ło wą czwór ką.

Li ga od po cząt ku by ła cie ka wa, „wiel ka czwór -
ka” sku pi ła się na wal ce o ty tuł, a po zo sta łe ze spo -
ły na wal ce o utrzy ma nie. W wal ce o mi strza, ja ko
pierw si, tem pa nie wy trzy ma li Grod ko wia nie
i w grze po zo sta li Są sie dzi, Ryb nios i Old bo je. 

Kwestie mi strzow skie roz strzy gnę ły się do pie -
ro w ostat niej ko lej ce, a w niej los sko ja rzył bez po -
śred nio za in te re so wa nych Ryb nios Ryb na i Są sia -
dów Opo le. Lep si oka za li się Są sie dzi, po ko nu jąc
Ryb nio sa w sto sun ku 4:2. Old bo je, naj star szy ze spół
li gi wy trzy mał „fi ni szo we” tem po rozgrywek i pew -
nie po ko nał w me czu ostat niej ko lej ki swo je go ry wa -

la (5:3), dzię ki cze mu zo stał no wym mi strzem Nie -
mo dliń skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej 2011/2012. 

W li go wym pod su mo wa niu nie po win no za -
brak nąć sta ty sty ki, a więc: po nad 5 mie się cy spor -
to wej ry wa li za cji, ro ze gra no 90 spo tkań i nie za no -
to wa no ani jed ne go wal ko we ra, wszyst kie
spo tka nia trwa ły łącz nie 3600 mi nut czy stej gry,
strze lo no 818 bra mek, naj wię cej – 113 bra mek
zdo był ze spół Old bo jów Nie mo dlin, naj mniej – 62
bram ki – stra cił ze spół Są sia dów Opo le, naj wię cej
– 53 bram ki – strze lił za wod nik Old bo jów Zyg -
munt Bąk. W su mie wy stą pi ło 251 za wod ni ków!

Mar cin Ja nik

Za koń czył się se zon ha lo wy. 27 mar ca
br., po bli sko sze ściu mie sią cach gry, za -
brzmiał ostat ni gwiz dek roz gry wek Nie mo -
dliń skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej. Do ry wa li -
za cji ha lo wych roz gry wek sta nę ło sie dem
ekip, któ re ry wa li zo wa ły ze so bą w sys te mie
pu cha ro wym. 

W pierw szym me czu pew ne zwy cię stwo nad dru -
go li go wą Spar tą za no to wa li za wod ni cy FC Nie mo dlin
(10:1). W me czu nu mer dwa, Old bo je w okro jo nym
skła dzie (bez trzech czo ło wych za wod ni ków), ogra li
ze spół Young Boys (1:0). Tym sa mym po zna li śmy pierw -
szą pół fi na ło wą pa rę. 

W ko lej nym me czu Ba zy lia Opo le, no wy pierw -
szo li go wiec, prze gra ła ze spad ko wi czem Co ve bo
Nie mo dlin 1:2. Mecz nu mer czte ry nie od był się, po -
nie waż za wio dła dru ży na Mo na ri, któ ra uła twi ła
dro gę do pół fi na łu dru giej eki pie z Grod ko wa i od -
da ła swój mecz wal ko we rem. W związ ku z tym,
dru gą pa rą pół fi na ło wą by li: Co ve bo Nie mo dlin
i UEG Grod ków. 

W pierw szym pół fi na le Old bo je pew nie po ko na li
FC Nie mo dlin 4:1, a w dru gim pół fi na le Co ve bow cy
w rzu tach kar nych prze gra li w sto sun ku 7:8. 

Fi nał był szyb kim ob ję ciem pro wa dze nia przez
grod ko wian i uda na po goń mi strzów li gi, po koń co -
wej sy re nie wy nik za wo dów wy niósł 2:2. Rzu ty kar ne
le piej wy ko ny wa li do świad cze ni Old bo je zdo by wa jąc
Pu char Nie mo dliń skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej se zo -
nu 2011/2012.

Po me czu fi na ło wym przy szedł czas na ostat ni
mecz ba ra żo wy, o jed no miej sce w I li dze. W tym me -
czu eki pa UEG nie da ła żad nych szans „Gó ra lom”
z Kra snej Gó ry, wy gry wa jąc 10:5.

Za koń cze niem se zo nu ha lo we go by ło uro czy ste
wrę cze nie na gród. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz tra dy cyj nie ufun do wał kom plet stro jów
pił kar skich dla mi strzów li gi, oka za łe pu cha ry oraz pa -
miąt ko we dy plo my dla wszyst kich dru żyn. Ostat nim ak -
cen tem by ły in dy wi du al ne wy róż nie nia, któ re otrzy -
ma li: II Li ga – naj lep szy bram karz zda niem
in ter nau tów: Łu kasz Jac kie wicz, KGKS Kra sna Gó ra.
Król strzel ców: Ma te usz Ja strzęb ski, KGKS Kra sna Gó -

ra. Naj lep szy bram karz zda niem or ga ni za to rów i sę -
dziów: Łu kasz Jac kie wicz, KGKS Kra sna Gó ra. Naj lep -
szy za wod nik zda niem or ga ni za to rów i sę dziów: Ra dek
Ma jew ski Ba zy lia Opo le. I Li ga – naj lep szy bram karz
zda niem in ter nau tów: Prze my sław Kę pa, Hu ra gan
Gra bin. Król strzel ców: Zyg munt Bąk, Old bo je Nie -
mo dlin. Naj lep szy bram karz zda niem or ga ni za to rów
i sę dziów: Mar cin Racz kow ski, Ryb nios Ryb na. Naj lep -
szy za wod nik zda niem or ga ni za to rów i sę dziów: Jó zef
Okoń, Są sie dzi Opo le. Za wod ni cy otrzy ma li pa miąt ko -
we sta tu et ki oraz dy plo my i drob ne upo min ki. 

Li gę ty pe rów wy grał Bar tosz Kło siń ski, któ ry
otrzy mał na gro dę Dy rek to ra Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji w Nie mo dli nie – Krzysz to fa Ku bia ka. Na gro dą
by ła pił ka fut sa lo wa z au to gra fa mi wspa nia łych
spor to wych oso bi sto ści: Ste fa na Ma jew skie go oraz
Da riu sza Schu ber ta.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia i drob ny upo mi nek otrzy -
ma ły dziew czy ny San dra Dec, Pa try cja Dec, We ro ni ka
Dec i pa ni Ire na Śro da, któ re po ma ga ły re ali zo wać
„pro jekt li ga”. Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież Agen -
cji Re kla mo wej Co ve bo (Mar cin Ku lik) za nie od płat ny
wy druk dy plo mów. Or ga ni za to rzy dzię ku ją rów nież
Da nie lo wi Ho he isel za po moc przy ad mi ni stro wa niu
stro ny oraz pro jekt dy plo mów i pla ka tów. 

Mar cin Ja nik

Za pi sy do Nie mo dliń skiej
Li gi Pił kar skiej na Or li ku

Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie za pra sza do udzia -
łu w roz gryw kach czwar tej edy cji Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej
na Or li ku (NLP).

Roz gryw ki czwar tej edy cji NLP za pla no wa no w okre sie od ma ja do koń -
ca wrze śnia, a me cze roz gry wa ne bę dą raz w ty go dniu w póź nych go dzi nach
po po łu dnio wo -wie czor nych od 18.00. Wstęp ne za pi sy przyj mu je my w sie dzi -
bie OSiR w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta 11 lub dro gą elek tro nicz ną na ad -
res: osir nie mo dlin@wp.pl. 

Wię cej in for ma cji znaj dzie cie Pań stwo na stro nie in ter ne to wej: www.osir -
-nie mo dlin.pl lub www.nhlp.fut bo lo wo.pl, a w przy pad ku py tań pro si my dzwo -
nić pod nu mer te le fo nu 774600-124 lub pi sać na ad res: osir nie mo dlin@wp.pl.
Ilość miejsc ogra ni czo na, de cy du je ko lej ność zgło szeń. 

OSiR Nie mo dlin

Old bo je z po dwój ną ko ro ną

Wszyscy uczestnicy Zdobywcy Pucharu Burmistrza Niemodlina



Licz ba ki bi ców prze ro sła naj śmiel sze ocze ki wa nia,
po nie waż ha la do słow nie pę ka ła w szwach. Był to nie
tyl ko re kord fre kwen cji na try bu nach, ale rów nież ilo ści
zna nych firm pił kar skich, któ re od wie dzi ły na sze mia sto. 

Na star cie za pre zen to wa ło się 12 dru żyn: Fo ot ball
Aca de my Nie mo dlin, Fo ot ball Aca de my Opo le, Fo ot ball
Aca de my Ol kusz, Za głę bie Lu bin, Gwiaz da Ru da Ślą ska,
Śląsk Wro cław, Piast Strzel ce Opol skie, Stal Oso wiec,
Za głę bie So sno wiec, Ajaks Czę sto cho wa, Od ra Opo -
le 2004 i Od ra Opo le 2005. W tur nie ju wzię ło udział
pra wie 150 dzie ci. Oprócz zma gań ma łych fut bo li stów
ki bi ce mo gli po dzi wiać po ka zy Mi strza Świa ta w tric -
kach pił kar skich (Fre esty le Fo ot ball) Paw ła Skó ry.

Oka za ło się, że pa tent na zdo by wa nie pu cha ru
w Nie mo dli nie – tak jak w ubie głym ro ku – ma dru ży -
na Za głę bia Lu bin, któ ra po emo cjo nu ją cym fi na le
i rzu tach kar nych po ko na ła Od rę Opo le 2004. 

W „ma łym fi na le” czy li me czu o trze cie miej sce,
rów nież by ły rzu ty kar ne i w nich lep sza oka za ła się dru -
ży na Za głę bia So sno wiec, któ ra po ko na ła Gwiaz dę Ru -
dę Ślą ską. Ko lej ność po zo sta łych dru żyn: 5. Fo ot ball
Aca de my Opo le, 6. Śląsk Wro cław, 7. Od ra Opo -
le 2005, 8. Fo ot ball Aca de my Ol kusz, 9. Fo ot ball Aca -
de my Nie mo dlin, 10. Stal Oso wiec, 11. Piast Strzel ce
Opol skie, 12. Ajaks Czę sto cho wa.

In dy wi du al ne na gro dy otrzy ma li: Król Strzel ców
– Mak sy mi lian Pasz kow ski (Od ra Opo le 2004), Naj lep -
szy Bram karz – Szy mon Wo ja kow ski (Fo ot ball Aca de my
Opo le) i Naj lep szy Za wod nik – Piotr Wy bań ski (Za głę -
bie So sno wiec). Ty tu ły „Ta lent Fo ot ball Fre esty le”, przy -
zna ne przez Paw ła Skó rę otrzy ma li: Ma te usz Kow nac -
ki (Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin), Piotr Wy bań ski
(Za głę bie So sno wiec), Bar tosz Ro sół (Gwiaz da Ru da Ślą -
ska) i Ju lian Pół to rak (Fo ot ball Aca de my Opo le).

Tur niej wy padł zna ko mi cie i wszy scy z nie cier pli wo -
ścią cze ka ją na przy szły rok, gdy od bę dzie się ko lej na
edy cja tur nie ju. Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin dzię ku je
wszyst kim dru ży nom za zna ko mi tą spor to wą po sta wę
na par kie cie, wi dzom za wspa nia łą at mos fe rę na try -
bu nach (do ping, fla gi, bęb ny), bur mi strzo wi Nie mo dli -
na, dy rek to ro wi i pra cow ni kom nie mo dliń skie go OSiR -
-u, Agen cji Re kla mo wej Co ve bo z Nie mo dli na oraz
wszyst kim ro dzi com, bab ciom i dziad kom na szych ma -
łych po ciech z FA Nie mo dlin za po moc przy or ga ni za -
cji tur nie ju.

To masz Ru snak,
FA Nie mo dlin

PULS
Niemodlina
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Za głę bie Lu bin
z pu cha rem
Za na mi II Ogól no pol ski Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na, zor ga ni zo wa ny przez Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin. 

Trze cie miej sce w wo je wódz twie
w uni ho ke ju i te ni sie sto ło wym

29-30 mar ca br. w ha li OSiR -u w Nie mo dli nie
od by ły się dwa fi na ły wo je wódz kie. 

W czwar tek 29 mar ca br. uczen ni ce PSP Nr 1 w Nie -
mo dli nie zdo by ły brą zo wy me dal w uni ho ke ju. Trze cie
miej sce to du ży suk ces mło dych ho ke istek, któ re spra wi -
ły mi łą nie spo dzian kę. Ry wa li za cję wy gra ła dru ży na Mi -
ro sła wa Tu li ka, któ ra nie da ła więk szych szans swo im ry -
wal kom. W ka te go rii chłop ców mi strzem wo je wódz twa
rów nież zo sta ła dru ży na z Si dzi ny, któ ra po dob nie jak
dziew czyn ki, od no to wu jąc trzy zwy cię stwa, zdo by ła mi -
strzo stwo wo je wódz twa opol skie go. 

W pią tek 30 mar ca br. do ry wa li za cji przy stą pi li te ni sist -
ki sto ło we PSP nr 2 w Nie mo dli nie. Du ży suk ces i trze cie
miej sce mło dych te ni si stek, na co dzień tre nu ją cych w klu -
bie UKS „So ko lik” Nie mo dlin, to do bry pro gno styk na przy -
szłość. Te ni sist ki wy stą pi ły w skła dzie Ka ro li na Ja niak, Pa try -
cja Bia ło wąs i Okta wia Wal ków. Za wo dy sę dzio wał Zdzi sław
Gro bel ski.

Mar cin Ja nik
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Dziew czy ny gó rą
15 mar ca br. od był się Dru ży no wy Pół -

fi nał Wo je wódz kich Igrzysk Mło dzie ży
Szkol nej w Te ni sie Sto ło wym w Ka te go rii
Dziew cząt Szkół Pod sta wo wych.

Wy gra ły za wod nicz ki UKS So ko lik w skła dzie:
Pa try cja Bia ło wąs, Ka ro li na Ja niak i Okta wia Wal -
ków, re pre zen tu ją ce PSP nr 2 w Nie mo dli nie. Dru gie
miej sce za ję ły dziew czę ta z SP Ła ny, trze cie – dziew -
czę ta z SP Głub czy ce. Opie ku nem dru ży ny by ła p.
Bar ba ra Ol szew ska. Gra tu lu je my!

Gra ży na Ja niak
Se kre tarz UKS So ko lik 

II Tur niej Te ni sa Sto ło we go Ama to rów
18 mar ca br. w nie mo dliń skiej ha li wi -

do wi sko wo -spor to wej od by ła się trze cia
run da II Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to -
rów o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na.

Za wo dy otwo rzył Pre zes na sze go UKS „So ko lik”
Nie mo dlin Bar tło miej Wal ków. Sę dzią głów nym Tur -
nie ju był Zdzi sław Gro bel ski. Trze cia run da zgro ma -
dzi ła, jak do tąd, re kor do wą licz bę star tu ją cych za -
wod ni ków, aż 49 z te re nu wo je wódz twa opol skie go! 

Or ga ni za to ra mi Tur nie ju by li: UKS „So ko lik” Nie -
mo dlin oraz OSiR w Nie mo dli nie.

Gra ży na Ja niak
Lau re aci:

1. Se ba stian Gall (Ja nów) – 80 pkt.
2. Jan Pa trys (Tu ło wi ce) – 70 pkt.
3. An drzej Strze ja (Szy mi szów) – 60 pkt.
4. Ma rek Pa cek (Brzeg) – 55 pkt.
5. Ra do sław Osa da (Pta ko wi ce) – 50 pkt.
6. Pa weł Ja błoń ski (Go ście jo wi ce) – 49 pkt.

Kla sy fi ka cja po trzech run dach:
1. Se ba stian Gall – 240 pkt.
2. Jan Pa trys – 195 pkt.
3. Pa weł Ja błoń ski – 158 pkt.
4. Ma rek Pa cek – 154 pkt.
5. Ja cek Sa la ta – 148 pkt.
6. Edward Mi cuń – 135 pkt. 

Tur niej o Pu char Pre ze sa OZTS
Za wod ni cy UKS „So ko lik” Nie mo dlin uczą cy się

w nie mo dliń skich szko łach, wzię li udział w Wo je -
wódz kim Tur nie ju Mło dzie ży Szkół Pod sta wo wych
i Gim na zjum o Pu char Pre ze sa OZTS w Opo lu, któ -
ry skła dał się z 4 eta pów. Opie ku nem by ła p. Bar ba -
ra Ol szew ska. 

Gra ży na Ja niak

III run da li gi ju nio rów
w te ni sie sto ło wym

10 mar ca br. w sa li gim na stycz nej PSP nr 2
w Nie mo dli nie od by ła się III run da li gi ju nio rów
w te ni sie sto ło wym. Or ga ni za to rem za wo dów był
Uczniow ski Klub Spor to wy „So ko lik” Nie mo dlin.
Za wo dy sę dzio wał Zdzi sław Gro bel ski – tre ner
„So ko li ka”.

Inf. wł.



Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego optymizmu 
oraz samych sukcesów

Przewodniczący Burmistrz 
Rady Miejskiej Niemodlina

Mariusz Nieckarz Mirosław Stankiewicz

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia

przyrody i wiarą w sens życia. Pogody w sercu

i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania

Pańskiego oraz smacznego święconego jajka

w gronie najbliższych i mokrego dyngusa 

życzy

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe

„RAPEX” Sp. z o.o. w Grabinie

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim pracownikom
i emerytom oraz udziałowcom spółki „Bazalt-Gracze”

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
rodzinnych Świąt spędzonych w atmosferze domowego

ciepła oraz pięknych chwil i radości dzielonej
z najbliższymi. Wesołego Alleluja!

Zarząd, 
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy Górników 
Spółki  „Bazalt - Gracze”

Wszystkim naszym Klientom życzymy 
spokojnych i pogodnych Świąt

Wielkanocnych, 
pełnych miłości  i rodzinnego ciepła.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 
Banku Spółdzielczego w Namysłowie


