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Dro dzy
Czy tel ni cy!

Mie siąc czer wiec ob fi to wał
w wie le wy da rzeń. Na pierw szy
plan wy su wa ją się ob cho dy 730-
le cia lo ka cji Nie mo dli na, dla te go
spo ra część obec ne go wy da nia
„Pul su Nie mo dli na” jest po świę -
co na uro czy sto ściom i wy da rze -
niom zwią za ny m ze świę tem na -
sze go mia sta. Za pra sza my
do lek tu ry re la cji z im prez oraz
obej rze nia bo ga tej ga le rii zdjęć:
z uro czy stej se sji ra dy miej skiej,
z otwar cia wy sta wy Skarb z Nie -
mo dli na, zdjęć z atrak cji kul tu ral -
nych i spor to wych oraz z barw -
ne go ko ro wo du miesz kań ców.
Moż na rów nież spró bo wać od na -
leźć się na okład ce na sze go cza -
so pi sma.

Czer wiec to pod su mo wa nie
ro ku szkol ne go i po czą tek wa ka -
cji, stąd nie bra ku je ar ty ku łu
o naj lep szych ab sol wen tach
szkół. War to tak że za po znać się
i sko rzy stać z wa ka cyj nej ofer ty
za jęć kul tu ral nych i spor to wych,
któ re pod czas let nie go wy po -
czyn ku pro po nu ją Ośro dek Kul -
tu ry, Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie i biblioteka.

Nie za bra kło rów nież w na -
szej ga ze cie cie ka wych roz mów:
z Ol kiem Kle pa czem z For ma cji
Nie ży wych Scha buff oraz Je -
rzym Pie trasz ko – ny skim fo to re -
por te rem, któ re go zdję cia moż -
na oglą dać w foy er nie mo dliń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry.

Ży czy my Pań stwu mi łej lek tu -
ry oraz bez piecz ne go wy po czyn -
ku pod czas wa ka cji.

Re dak cja

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

W LIPCU
I SIERPNIU
ZA GROSZE

• słoiki
• zakrętki

Burmistrz Niemodlina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
zapraszają do udziału w obchodach 70 - tej rocznicy męczeństwa Polaków na
Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypospolitej, które odbędą się
w dniu 11 lipca 2013 roku w Niemodlinie.

Program uroczystości

Część I
godz. 11.00 – Msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie
godz. 12.00 – Uroczystości pod pomnikiem Ludwika Malinowskiego na placu Obrońców

Przebraża w Niemodlinie: wystąpienia okolicznościowe, składanie kwiatów,
Apel Pamięci

Część II
Spotkanie z Panem Janem Wajmanem – autorem książki pt. „Niewdzięczne losy Doliniaków”,

opartej na osobistych wspomnieniach autora, który był naocznym świadkiem mordu, jakiego
dokonali ukraińscy nacjonaliści na jego ojcu w czasie Wigilii 1944 r. (siedziba Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, sala na parterze).

Skła dam po dzię ko wa nia za wspar cie or ga ni za cyj ne i fi nan so we ob cho dów 730-
le cia lo ka cji Nie mo dli na – Dni Nie mo dli na 2013. Dzię ki Pań stwa życz li wo ści mo gli -
śmy wzbogacić pro gram ob cho dów świę ta na sze go mia sta. 

Dzię ku ję ser decz nie.
Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

• Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”
• Ry szard Pa li wo da
• PKO BP Nie mo dlin
• Ra pex Gra bin
• RSP Wy dro wi ce
• Bank Spół dziel czy w Na my sło wie
• Ce giel nia Nie mo dlin
• Go spo dar stwo Rol ne PIO TRO WA Sp. z o. o
• Ber li ner Luft
• Szko ła Ję zy ków Ob cych Vic to ria

• Ho tel Do mi no
• Re mon dis
• Przed się bior stwo Wie lo bran żo we MAT BUD

Piotr Ma tu siak
• Ra fał Do lak 
• Spo łem Nie mo dlin
• Kwia ciar nia So nia Nie mo dlin
• Re stau ra cja na Wy spie
• Au to Part

Part ne rzy
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W dniach 21-23 czerw ca br. mia -
ły miej sce głów ne ob cho dy 730-
le cia lo ka cji Nie mo dli na. Or ga -
ni za to ra mi ju bi le uszu by li:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie,
Urząd Miej ski oraz Ośro dek
Spor tu i Re kre acji. 

21 czerw ca (pią tek)

Wy da rze niem in au gu ru ją cym ob cho dy 730-le cia
lo ka cji Nie mo dli na by ła uro czy sta se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie, któ ra mia ła miej sce w sa li wi do wi sko -
wej nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Za nim jed nak
roz po czę ła się uro czy stość, na foy er na stą pi ło otwar -
cie wy sta wy fo to gra fii Je rze go Pie trasz ki – do brze zna -
ne go na szym miesz kań com dzien ni ka rza i fo to gra fa
„No win Ny skich”. Ze bra ni go ście obej rze li pra wie sie -
dem dzie siąt zdjęć, przed sta wia ją cych głów nie por tre -
ty m. in. zna nych po li ty ków kra jo wych, a tak że lo kal -
nych sa mo rzą dow ców czy też gwiaz dy pol skie go show
bu si nessu. Wśród fo to gra fii Je rze go Pie trasz ki znaj du -
ją się rów nież zdję cia z je go po dró ży po Sta nach Zjed -
no czo nych, któ re prze je chał wzdłuż i wszerz.

XLII se sję Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie otwo rzył
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riusz Niec karz, któ ry pod kre ślił w swo im wy stą pie niu,
że w hi sto rię na sze go mia sta wpi sa ły się ro dy i oso by,
któ re za bie ga ły o to, by miesz kań com ży ło się le piej. 

Ko lej nym punk tem se sji by ło pod pi sa nie umo wy
part ner skiej z cze ską gmi ną Praż mo, le żą cą nie da le ko
Cie szy na, za ło żo ną w XVIII wie ku przez wła ści cie la
nie mo dliń skie go zam ku – Ja na Ne po mu ce na Pra sch -
ma. Bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz i sta ro sta gmi ny
Praż mo Ma rek Ka niok pod pi sa li umo wę o współ pra cy
przede wszyst kim na po lu sze ro ko po ję tej kul tu ry.
– Od wie dzi li śmy ostat nio gmi nę Praż mo i zo ba czy li -

śmy, że edu ka cja eko lo gicz na, edu ka cja przed szkol na
jest in te re su ją ca. Ra da miej ska pod ję ła jed no myśl ną
uchwa łę o pod pi sa niu part ner stwa. Dzi siaj da je my
po czą tek no wej współ pra cy na szych dzie ci i ich na uczy -
cie li, spor tow ców, stra ża ków. Lu dzie bę dą wza jem nie
się po zna wać i prze ła my wać ste reo ty py – Po la cy o Cze -
chach i Cze si o Po la kach – powiedział Mirosław

Stankiewicz. Pierw szym ak cen tem owej współ pra cy
by ło wspól ne wy słu cha nie hym nu gmi ny Praż mo i za -
pro sze nie przez sta ro stę Mar ka Ka nio ka do po now -
nych od wie dzin.

Z oka zji ju bi le uszu Nie mo dli na nie za bra kło ży -
czeń i wspo mnień. Wszyst kie go naj lep sze go na szej
gmi nie ży czy li przy by li go ście. By ły kwia ty i upo min -

Ob cho dy 730-le cia
lo ka cji Nie mo dli na

Podpisanie umowy partnerskiej

Odczyt Mariusza
Woźniaka

Odczyt dr Janiny
Domskiej
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ki. Wspo mnie nia zaś przy bra ły wy miar wy kła dów
oko licz no ścio wych do ty czą cych lo ka cji Nie mo dli na.
W hi sto rię Księ stwa Nie mo dliń skie go wpro wa dzi ła
ze bra nych dr Ja ni na Do mska. Dal sze dzie je przed -
sta wił Ma riusz Woź niak za po mo cą in te re su ją cej
pre zen ta cji mul ti me dial nej i wy kła du, do pro wa dza -
jąc słu cha czy swo im we hi ku łem cza su do dru giej
poło wy XX wie ku.

Uro czy ste go cha rak te ru se sji nada ła rów nież
opra wa ar ty stycz na. Przed roz po czę ciem i na za koń -
cze nie spo tka nia le gen dy o Nie mo dli nie przed sta wi -
ła gru pa te atral na Ośrod ka Kul tu ry, pro wa dzo na
przez Mał go rza tę Do lak, zaś Sce na Mło dzie żo wa
nie mo dliń skie go ośrod ka za pre zen to wa ła pro gram
ar ty stycz ny „Pro jekt Za ucha” – au tor ską in ter pre ta -
cję pio se nek An drze ja Za uchy, przy go to wa ną pod kie -
run kiem Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf i Paw ła Ostrow skie go.

Każ dy z obec nych go ści otrzy mał na za koń cze -
nie spo tka nia, za pro jek to wa ny przez Ma riu sza Woź -
nia ka, pa miąt ko wy me dal wy bi ty z oka zji ju bi le -
uszu 730-le cia lo ka cji Nie mo dli na.

22 czerw ca (so bo ta)

Je że li spró bo wać opi sać so bot nie wy da rze nia
w dwóch sło wach, to naj bar dziej pa su ją ce bę dą: fe -
sti wal ta len tów. O go dzi nie 13.30 spod bi blio te ki
w Nie mo dli nie wy ru szył barw ny ko ro wód miesz kań -
ców na szej gmi ny. Pro wa dzo ny przez rytm i mu zy kę
or kie stry oraz wło da rzy, ko ro wód prze szedł przez Ry -
nek, ul. Woj ska Pol skie go i Ale ję Wol no ści, aż pod sce -
nę ple ne ro wą przy Ośrod ku Kul tu ry, gdzie zo stał
uwień czo ny pa miąt ko wym zdję ciem.

Po ko ro wo dzie uli ca mi mia sta roz po czął się ko ro -
wód ta len tów na sce nie. Naj pierw z rąk bur mi strza
i prze wod ni czą ce go ra dy miej skiej na gro dy otrzy ma -
li lau re aci gmin nych kon kur sów oraz tur nie jów spor -

to wych. Póź niej na sce -
nie pre zen to wa li się wy -
cho wan ko wie i ucznio -
wie przed szko li i szkół
nie mo dliń skiej gmi ny,
przed sta wia jąc pio sen -
ki, tań ce i in sce ni za cje.
Wi dać by ło, że dla wie -
lu by ło to ogrom ne
prze ży cie – wy stą pić
na du żej sce nie. Po dob -
nie, cho ciaż już star si,
czu li się uczest ni cy kon -
kur su ta len tów mu zycz -
nych Ra dia Ny sa FM
– Mu sic Star. Daj się
zło wić! Ju ry oce nia ło,
kto ze zgło szo nych wy -
ko naw ców jest po ten cjal nym zwy cięz cą i zdo byw cą
na gro dy dzie się ciu ty się cy zło tych oraz moż li wo ści
na gra nia pły ty. Z nie mo dliń skich eli mi na cji ta ką szan -
sę otrzy ma li m.in. Wik to ria Grud niok, Ka mil Bie niek,
ze spół Bo nus z Tu ło wic oraz ze spół The Do ris.

Z szan sy po ka za nia swo ich ta len tów sko rzy sta ły
rów nież ze spo ły mło dzie żo we Ośrod ka Kul tu ry.
Od spo koj nych utwo rów aż po moc ne roc ko we ka wał -
ki – w sze ro kim wa chla rzu brzmień za pre zen to wa li
się pu blicz no ści: Ca dil lac, The Do ris i Nie mo dlin, za -
my ka jąc w tym dniu pre zen ta cje lo kal nych ta len tów.

Do dal szej za ba wy za grze wa ła swo imi ener ge -
tycz ny mi pio sen ka mi oraz rów nie żywiołowym ru -
chem sce nicz nym Mal wi na Ku sior – ar tyst ka mu si -
ca lo wa Te atru Mu zycz ne go Ro ma w War sza wie.
Pio sen kar ka pro mo wa ła swo ją de biu tanc ką pły tę
„Prze zna cze nie” – zu peł nie in ną od mu si ca lo wych
brzmień – dla te go na sce nie usły szeć moż na by ło
pop, r&b i rock. Po kon cer cie Mal wi ny Ku sior miesz -
kań cy ba wi li się na wspól nej za ba wie ta necz nej.

23 czerw ca (nie dzie la)

Wcze snym ran kiem ro ze gra no za wo dy węd kar -
skie o ty tuł „Węd ka rza 730-le cia Mia sta Nie mo -
dlin” na rze ce Ści na wa i sta wie „Młyń skim” w Nie -
mo dli nie. Or ga ni za to ra mi by li wspól nie: bur mistrz
Nie mo dli na, Pol ski Zwią zek Węd kar ski -ko ło Nie mo -
dlin oraz Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”.
Do rywalizacji sta wi ło się 43 za wod ni ków.
Uczestnicy po dzie le ni zo sta li na dwie gru py. Pierw -
sza ło wi ła przez dwie go dzi ny na za le wie „Młyń -
skim”, dru ga na rze ce Ści na wa. Po dwóch go dzi nach
na stą pi ła za mia na miejsc. Ry by zło wi ło 31 węd ka -
rzy, a naj więk szą z nich złapał Cze sław Bła siak.
Zwy cięz cą za wo dów oka zał się Krzysz tof Zwo liń ski,

dru gi był Krzysz tof To ma sik, a na trze cim miej scu
po dium upla so wał się Łu kasz Pa łasz.

Wcze snym po po łu dniem roz po czę ły się atrak cje
kul tu ral ne na sce nie przy Ośrod ku Kul tu ry i wo kół
niej. Ja ko pierw szy wy stą pił ze spół Fan ta zja z Bie lic.
Na stęp nie pre zen to wa li się pod opiecz ni nie mo dliń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Swo je ukła dy ta necz ne po -
ka za ły wszyst kie gru py wie ko we ze spo łu Ryt mix, któ -
re od dwóch lat pro wa dzi Ka ro li na Mi cuń. Swój

po kaz przed sze ro ką pu blicz no ścią mia ła rów nież
gru pa ta necz na stre et dan ce, któ rą opie ku je się
Mar ta Ko by lań ska. Wy stą pi li rów nież star si i młod -
si uczest ni cy za jęć Stu dia Pio sen ki, któ re pro wa dzą
Mag da le na Krze mień i Na ta lia Kry jom. Nie mo gło
za brak nąć na Dniach Nie mo dli na ze spo łu Gra czan -
ki, a tak że no wo po wsta łe go ze spo łu wo kal ne go Pią -
ty bieg. Oba pro wa dzi Ka zi mierz Pie kar ski. W blo ku
Ośrod ka Kul tu ry za pre zen to wa li się rów nież mło dzi
in stru men ta li ści, przy go to wa ni przez Paw ła Ostrow -
skie go i Paw ła Mel skie go.

O zwią za ne z ry ba mi atrak cje za dba ła Lo kal na
Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”, któ ra przy go to wa -
ła za ba wy i kon kur sy nie tyl ko dla dzie ci, na ukę węd -
kar stwa rzu to we go oraz pro mo wa ła spo ży cie ryb. To
za da nie po sta wił so bie rów nież Ja siek Ku roń, któ ry
dla miesz kań ców przy go to wał kar pia na trzy spo so -
by i po ka zy wał, jak ła two, ta nio i smacz nie moż na
przy rzą dzić nie mo dliń ską ry bę.

W nie dziel nej im pre zie nie za bra kło rów nież po -
ka zu walk ry cer skich. Cho ciaż to cza sy daw no mi nio -
ne, wy star czy ło spoj rzeć na oglą da ją cych po kaz, że -
by prze ko nać się, iż wal ka na mie cze na dal jest
bar dzo in te re su ją ca i wi do wi sko wa.

Od go dzi ny 17.30 uwa gę wi dzów przy ku wa ły
już tyl ko wy stę py mu zycz ne na sce nie. Po re ci ta lu Wa -

Grupa teatralna
Ośrodka Kultury

Scena Młodzieżowa
Ośrodka Kultury

Kulinarne show
Jaśka Kuronia

Wernisaż wystawy
Jerzego Pietraszki

PULS
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cła wa Ma sły ka i ze spo łu Żu bro sie, któ rzy w tra dy cyj -
nych stro jach szla chec kich śpie wa li pio sen ki my śliw -
skie, wy stą pi ła pierw sza gwiaz da wie czo ru – ze spół
Uni ver se. Cho ciaż pio sen ki ze spo łu nie są gra ne
w po pu lar nych sta cjach ra dio wych, Uni ver se po sia -
da wie lu fa nów, a jesz cze wię cej osób po pro stu zna
ich pio sen ki. Na kon cer to wej play li ście ze spo łu nie za -
bra kło ich naj więk szych prze bo jów: Daj mi wresz cie
świę ty spo kój, Ta cy by li śmy, To był maj, Mr. Len non.

Naj więk szą gwiaz dą ob cho dów 730-le cia lo ka -
cji Nie mo dli na by ła For ma cja Nie ży wych Scha buff,
któ rych pio sen ki zna pra wie ca ła Pol ska. Dla te go ze -
bra na przed sce ną pu blicz ność nie mia ła naj mniej -
szych pro ble mów, aby wraz z li de rem For ma cji śpie -
wać: La to, la to wszę dzie, Chcia ła bym, chcia ła czy też
Da, da, da. Pod su mo wa niem ju bi le uszu był wi do wi -
sko wy po kaz sztucz nych ogni.

Pod czas głów nych ob cho dów świę ta mia sta moż -
na by ło rów nież zwie dzać wy sta wę skar bu z Nie mo -
dli na, któ rej uro czy ste go otwar cia do ko nał w dniu 9
czerw ca 2013 r. bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz wraz z dy rek to rem Mu zeum Pia stów Ślą -
skich Paw łem Ko zer skim i dy rek tor Miej sko Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie Ja dwi gą Ku ty ła.

Skarb Nie mo dliń ski, od na le zio ny przy pad ko wo
pod czas po głę bia nia ro wu me lio ra cyj ne go w 1980
ro ku, to gro sze pra skie (cze skie), po cho dzą ce z men -
ni cy kró lów cze skich w Kut nej Ho rze, z cza sów dy na -
stii Luk sem bur gów, głów nie z lat 1311–1378.

Po nad to na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ły
ma te ria ły do ty czą ce hi sto rii Zie mi Nie mo dliń skiej,
na któ re skła da ły się ma py, zdję cia, eks po na ty ar -
che olo gicz ne, do ku men ty z ar chi wum hra bie go
Pra sch my. Wy sta wio no rów nież pu bli ka cje książ ko -
we o Nie mo dli nie i pa miąt ko we exli bri sy wy da ne
przez bi blio te kę z oka zji ju bi le uszu 730-le cia lo ka -
cji Nie mo dli na.

Wy sta wę udo stęp nio ną w dniach od 9–23
czerw ca 2013 r. licz nie od wie dzi li ucznio wie szkół
wraz z na uczy cie la mi oraz miesz kań cy gmi ny Nie mo -
dlin i oko lic. Wśród od wie dza ją cych eks po zy cję zna -
leź li się rów nież po tom ko wie ro du Pra sch ma oraz
sta ro sta miej sco wo ści Praż mo z Czech Ma rek Ka niok
wraz z de le ga cją.

Pro jekt „Ob cho dy 730-le cia lo ka cji Nie mo -
dli na” jest współ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na Rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013.

Zawody wędkarskie

Pokaz rycerski

Otwarcie wystawy skarbu niemodlińskiego

Formacja Nieżywych
Schabuff
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To, co w obiek ty wie
Wy wiad z Je rzym Pie trasz ko, ny skim

fo to re por te rem i dzien ni ka rzem, któ ry
jest au to rem wy sta wy Misz Masz, pre zen -
to wa nej z oka zji ob cho dów 730-le cia lo -
ka cji Nie mo dli na w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

Ma rek Krzy ża now ski: Jak po wsta ły
pa na zdję cia pre zen to wa ne na wy sta -
wie? W ja kich oko licz no ściach?

Je rzy Pie trasz ko: – Czar no -bia łe zdję cia
Tu ska i Sche ty ny zro bi łem pod czas po wo dzi,
w Dzie wię tli cach. Je śli cho dzi o zdję cia lo kal nych
po li ty ków i sa mo rzą dow ców, to pro si łem ich o po -
zo wa nie. Jak wi dzę czło wie ka, to wi dzę rów nież, jak
chciał bym go po ka zać na zdję ciu. Ale nie wszy scy
chcie li za sto so wać się do pro po zy cji. Ci pre zen to -
wa ni tu taj po wie rzy li w mo je rę ce swój wi ze ru nek
(śmiech). Ja pro po no wa łem zdję cia w sty lu zdjęć
z ame ry kań skich kam pa nii wy bor czych: nie ty po we
sy tu acje, nie ty po we po zy, bez ma ry nar ki. Ta kie
luź ne, bez na dę cia.

A jak po wsta ły zdję cia ze Sta nów
Zjed no czo nych?

– Mia łem oka zję prze je chać Sta ny od Ala ski
po Los An ge les. Od Chi ca go po ru sza łem się truc -
kiem. Za ję ło mi to mie siąc cza su. To by ło mo je
ma rze nie.

Prze mie rza nie Ame ry ki truc kiem jest
przy czy ną, że nie ma na tych zdję ciach lu -
dzi?

– Nie chcia łem fo to gra fo wać lu dzi. Chcia łem
ro bić sa me pej za że. Lu dzi jest peł no tu taj, w Eu ro -
pie, a Ame ry ka to jest prze strzeń. Du że mia sta to
sku pi ska wie lu lu dzi. Ale jak wy je dzie się po za nie,
to ich pra wie nie ma. Jest tyl ko prze strzeń. Dla te -
go to był ce lo wy za bieg.

Spo śród ilu zdjęć mu siał pan do ko -
nać wy bo ru?

– (dłu gie wes tchnię cie) Z sa mych Sta nów Zjed -
no czo nych przy wio złem trzy ty sią ce zdjęć.
A wszyst kich ogól nie? Prze bie ra łem zdję cia pra wie
dwa la ta, więc by ło ich wie le ty się cy. Do dam, że
na żad nym z tych zdjęć nie ma naj mniej szych ob -
ró bek kom pu te ro wych. Nie są re tu szo wa ne w pho -

to sho pie. Dla mnie fo to gra fia to jest to, co zła pię
w obiek ty wie. 

Z któ rym z pre zen to wa nych zdjęć
wią że się zda rze nia lub hi sto ria, któ ra
za pa dła pa nu w pa mię ci?

– Po wódź w Dzie wię tli cach. Ogrom znisz czeń,
roz pacz ludz ka. To ro bi wra że nie, zwłasz cza że
sam prze ży łem po wódź w Ny sie, więc wiem, co
czu li ci lu dzie. Jak wi dzę te zdję cia, to od ra zu so -
bie to przy po mi nam.

Czy pa mię ta pan zda rze nie, któ re go
był świad kiem i nie mógł pan wy ko nać
zdję cia, cho ciaż bar dzo pan chciał?

– By ło ta kie zda rze nie, w Ne va dzie. By łem
świad kiem, jak two rzy ła się trą ba po wietrz na i mi
aku rat wy czer pał się aku mu la tor apa ra tu, a dru gi
jesz cze się nie na ła do wał. To by ło by jed no z cie kaw -
szych zdjęć: pu sty nia, pia sek, lej trą by, w od da li gó -
ry. To by ło nie sa mo wi te.

Na wy sta wie wi dzi my por tre ty za rów -
no pre mie ra Tu ska, jak i nie zna jo me
dziew czy ny czy na wet dziec ko. Czy to nie
za du ża roz bież ność?

– Wy sta wa no si ty tuł Misz Masz i chcia łem, że -
by by ła róż no rod na, że by cie ka wie ją się oglą da ło.
Ten kon trast i ta ki prze krój jest cie kaw szy, niż gdy -
by ca ła wy sta wa by ła czar no -bia ła i po świę co na
jed ne mu lub dwóm te ma tom.

Są ak to rzy, któ rzy ma rzą o za gra niu
da nej po sta ci, np. Ham le ta al bo An ny Ka -
re ni ny. Czy pan, ja ko fo to graf, ma ta kie
fo to gra ficz ne ma rze nie?

– Cią gnie mnie do fo to gra fii ta kiej, jak ze Sta -
nów. Do pej za ży, miejsc. Chciał bym wy brać się
do Afry ki.

Otwarcie wystawy skarbu niemodlińskiego

Fot.: Władysław Biliński i Marek Krzyżanowski

Skarb z Niemodlina
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W pierw szym dniu świę ta na -
sze go mia sta w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej od był się tur niej
gier i za baw siat kar skich dla
dziew cząt z klas II -III szkół pod -
sta wo wych z Ro gów, Gra czy
i Nie mo dli na.

By ła to rów nież for ma pod su mo wa nia pro gra -
mu pro fi lak tycz ne go – wy ła wia my spor to we ta len ty
z gmi ny Nie mo dlin, trwa ją ce go od 1 stycz nia br.
do koń ca czerw ca. Dzie ci z Ro gów i Gra czy prze wieź -
li śmy na ha lę do Nie mo dli na, gdzie do łą czy ły dziew -
czyn ki z SP nr 1 Nie mo dlin. In struk to rzy, któ rzy przez
ostat nie 6 mie się cy pro wa dzi li za ję cia z dzieć mi: Bo -
że na Ga la z SP Ro gi, Agniesz ka Du da z SP Nie mo dlin
i Wie sław Nic poń z ZS Gra cze przy go to wa li kon ku -
ren cje, któ re przy nio sły wie le ra do ści dzie ciom i ki bi -
com, któ ry mi by li przede wszyst kim ro dzi ce.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych za wo dów zwy cię -
ży ły dzie ci z Gra czy i Ro gów, zdo by wa jąc rów ną
ilość punk tów – po 8, a trze cie i czwar te miej sce zdo -
by ły dzie ci z SP 1 Nie mo dlin, któ ra wy sta wi ła dwie

dru ży ny. Wszyst kie dzie ci otrzy ma ły słod kie pacz ki
ufun do wa ne przez bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła -
wa Stan kie wi cza. 

Na stęp ne go dnia od by ły się za wo dy pił ki noż nej
na bo isku Or lik 2012 oraz te ni sa sto ło we go w ha li
wi do wi sko wo -spor to wej.

O godz. 10.00 na bo isku Or lik od by ło się uro czy -
ste otwar cie za wo dów, w któ rym uczest ni czy li pił ka -
rze i te ni si ści. Ofi cjal ne go otwar cia do ko nał bur -
mistrz Nie mo dli na oraz sta ro sta part ner skie go
mia sta Praż mo – Ma rek Ka niok. W tur nie ju pił kar -
skim wy stą pi ły czte ry dru ży ny: So kół Sti ty, Stal Brzeg,
Skal nik Gra cze oraz UKS Je dyn ka Nie mo dlin. Gra no
sys te mem każ dy z każ dym. Me cze by ły bar dzo za cię -
te i do koń ca wa ży ły się lo sy zwy cięz cy tur nie ju. 

Kla sy fi ka cja koń co wa tur nie ju:

I miej sce – Stal Brzeg
II miej sce – So kół Nie mo dlin
III miej sce – Skal nik Gra cze
IV miej sce – So kół Sti ty
W tur nie ju te ni sa sto ło we go gra no w for mu le in -

dy wi du al nej i dru ży no wej. W tur nie ju in dy wi du al -
nym wy star to wa ło 10 za wod ni czek i za wod ni ków,
na to miast w tur nie ju dru ży no wym trzy eki py re pre -
zen tu ją ce klu by So ko lika Nie mo dlin – dwie dru ży ny
i So ko ła Sti ty – je den ze spół.

Kla sy fi ka cja koń co wa – gra in dy wi du al na:

I miej sce – Mar cin Kol man 
II miej sce – An ge li ka Czech 
III miej sce – Ma rek Kol man 

Kla sy fi ka cja koń co wa – gra dru ży no wa

I miej sce – So ko lik I Nie mo dlin
II miej sce – So ko lik II Nie mo dlin
III miej sce – So kół Sti ty 

Wszy scy za wod ni cy i tre ne rzy otrzy ma li me da -
le, a naj lep sze ze spo ły pu cha ry ufun do wa ne przez
bur mi strza Nie mo dli na. Uczest ni cy tur nie jów otrzy -
my wa li na gro dy z rąk bur mi strza oraz
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie na sce nie ple ne ro wej
przy Ośrod ku Kul tu ry. 

Nie dzie la by ła dniem ko szy kar -
skim i siat kar skim. Ra no na bo isku
Or lik 2012 roz gry wa ne by ły XV Mi -
strzo stwa Opolsz czy zny w Stre et bal -
lu. Udział wzię ło 8 ze spo łów po dzie -
lo nych na dwie gru py po czte ry
ze spo ły. W gru pach roz gry wa no me -
cze każ dy z każ dym i dwie pierw sze

dru ży ny z każ dej gru py awan so wa ły do pół fi na łów.
Na stęp nie roz gry wa no me cze na krzyż, a po tem
o trze cie i pierw sze miej sce. 

Kla sy fi ka cja koń co wa tur nie ju:

I miej sce – Gru pa Trzy ma ją ca Wa gę 
II miej sce – Ca lva dos
III miej sce – Strzel ce 
Tur niej miał bar dzo sil ną ob sa dę. W po szcze gól -

nych dru ży nach gra ło wie lu za wod ni ków gra ją cych
na co dzień w li gach za wo do wych. Współ or ga ni za -
to rem turnieju by ła Po li tech ni ka Opol ska i Urząd

Mar szał kow ski Wo je wódz twa Opol skie go. Na gro dy
ufun do wał bur mistrz Nie mo dli na.

Rów no cze śnie od zma gań w stre et ballu w ha li
wi do wi sko wo–spor to wej roz po czął się tur niej ko szy -
ków ki ka de tów z udzia łem czte rech dru żyn: Ba sket
Lu bli niec, MKS Otmu chów, Od ra Brzeg i UKS Je dyn -
ka Nie mo dlin. Gra no sys te mem każ dy z każ dym
i w wy ni ku prze pro wa dzo nych spo tkań, kla sy fi ka cja
przed sta wia się na stę pu ją co: 

I miej sce – MKS Otmu chów
II miej sce – Ba sket Lu bli niec
III miej sce – UKS Je dyn ka Nie mo dlin
IV miej sce – Od ra Brzeg
Siat kar ska od sło na spor to wych atrak cji mia ła

miej sce na ba se nie od kry tym w Nie mo dli nie, gdzie
od by wał się tur niej siat ków ki pla żo wej. Wy star to -
wa ły 3 dru ży ny pań oraz 5 dru żyn pa nów. Me cze roz -
gry wa ne by ły do dwóch wy gra nych se tów, a gra no
sys te mem każ dy z każ dym. Za cię te me cze by ły du żą
atrak cją dla ki bi ców.

W kla sy fi ka cji ko biet:

I miej sce Agniesz ka Du da i An na Zda now ska 
IImiej sce An na Pie nia kow ska i Elż bie ta Bosz kow ska 
III miej sce Mar ta Wy dra i Do mi ni ka Grin 

W kla sy fi ka cji męż czyzn:

I miej sce Bar tło miej Wal ków i To masz Sto no ga
II miej sce Pa weł Ku ty lak i Woj ciech Du raj
III miej sce Piotr Ota wa i Mar cin Kol man

Roz gryw ki spor to we ro ze gra ne pod czas ob cho -
dów 730-le cia lo ka cji Nie mo dli na cie szy ły się du żą
po pu lar no ścią. Wszyst kie dys cy pli ny mia ły du żo
uczest ni ków i ob ser wo wa ło je spo ro ki bi ców.

Dy rek tor OSiR Nie mo dlin
Krzysz tof Ku biak

Świę to mia sta na spor to wo
Turniej koszykówki

Zwycięzcy turniejów

Streetball

Turniej gier siatkarskich
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Czy ta jąc i słu cha jąc wy wia dów z pa -
nem, za uwa ży łem, że pań skie wy po wie -
dzi są in try gu ją ce. Dla te go po sta no wi -
łem za py tać o nie któ re z nich. „FNS
za wsze by ła na oucie, za wsze kon te sto -
wa ła”. Czy na dal tak jest? Uda je się wam
to jesz cze w cza sach, w któ rych trud no
kon te sto wać?

– Ta kon te sta cja za wsze by ła kon tro lo wa na, bo
ja wy cho dzę z za ło że nia, że nie je stem Chry stu sem
na ro dów i nie je stem w sta nie zba wić świata. Je stem
w sta nie iść swo ją dro gą, któ rą kie dyś so bie wy zna -
czy łem, a prio ry te tem jest wier ność swo im ide ałom.
Mer kan tyl ność nie do koń ca mnie in te re su je. Schle -
bia nie pu blicz no ści jest dla mnie rze czą, któ ra pro -
wa dzi do nie uchron nej ka ta stro fy. Ze spół funk cjo nu -
je dwa dzie ścia pa rę lat i za wsze mie li śmy swo ją
me lo dię. W mo men cie, kie dy wszy scy krzy cze li „precz
z ko mu ną”, to my śmy śpie wa li pio sen ki, któ re mia ły
dru gie dno. Zda ję so bie spra wę, że wiel kie zmia ny
do ko nu ją się na dro dze re wo lu cji, ale mnie bliż sza
jest za sa da, że wo da drą ży ska łę.

Czy li kon te sta cja na bie ra wy mia ru in -
dy wi du al ne go?

– Tak, ja za pra szam lu dzi do swo je go świa ta. Je -
śli ktoś ma na to ocho tę, to tań czy my ra zem i wte dy
jest cu dow nie. Kon te sta cja ma dla mnie wy miar es -
te tycz ny. Dla mnie naj gor szą rze czą, ja ka mo gła
przy tra fić się w tym kra ju po osiem dzie sią tym dzie -
wią tym ro ku, to fa sa do wość, po chwa ła blich tru
i brak dru gie go dna, któ ry jest wszech obec ny. Bo le -
ję nad tym, że treść zo sta ła za stą pio na for mą. Do -
mi nu je opa ko wa nie. Mo żesz te raz sprze dać na wet
gów no – waż ne byś to do brze opa ko wał.

Nie jest pan post mo der ni stą.
– Nie, ra czej ro man ty kiem.
„Nikt szczę śli wy nie jest w sta nie wy -

rzu cić z sie bie cze goś war to ścio we go.” Czy
czas two rze nia pły ty, pra cy twór czej, to
czas szczę śli wy?

– Ar ty sta nie po praw nie opty mi stycz ny, nie fra so -
bli wy, nie jest w sta nie two rzyć war to ścio wych rze czy.
Ar ty sta mu si dźwi gać swój krzyż. Czas two rze nia to
cięż ki czas, ale ja na rzu cam so bie ten stan. Je stem
w nim i to jest dla mnie bar dzo twór cze. W su mie jest
on dla mnie naj bar dziej in te re su ją cy i owo cu je rze -
cza mi, któ re za ska ku ją mnie sa me go. To jest mo ja fi -
lo zo fia, ale nie dok try na dla wszyst kich. 

„My ślę, że od 20 lat ży ję na kra wę dzi,
ale już mniej de struk cyj nie pod cho dzę
do ży cia”. Na czym po le ga ło to de struk -
cyj ne po dej ście?

– Al ko ho li zo wa łem się. Zgod nie z za sa dą Kur ta
Von ne gu ta, że „trze ba wpaść w gów no, że by móc
roz sie wać za pach róż”. Fa scy nu ją mnie praw dzi we
po sta cie bo he my dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go.
Oni sta no wi li eli tę. Obec nie cier pi my na brak au to -
ry te tów, któ re by ły by punk tem od nie sie nia. Wszyst -
ko zo sta ło zrów na ne.

Sko ro au to ry te tów szu ka pan w prze -
szło ści, to je stem cie kaw, czy w ogó le do -
brze czu je się pan w obec nych cza sach?

– Do brze się czu ję, po nie waż mam swój świat.
Za wsze go mia łem. Być mo że mógł bym le piej ko -
re lo wać ze świa tem w in nym mo men cie, w prze -
szło ści. Ale rze czy wi ście, w tej chwi li sa mot ność
jest ta ką ce chą, któ ra mnie ar ty stycz nie de ter mi -
nu je. A obec ne cza sy, to sła bo… Po chwa ła fa sa do -
wo ści, o któ rej wspo mi na łem. Me dia są po twor nie
spau pe ry zo wa ne, znisz czo ne przez schle bia nie
gu stom po wszech nym. Nic nie wy zna cza dro gi. To
mnie bar dzo smu ci, lu dzie nie ży ją sztu ką, któ ra
prze cież obok na uki, roz wi ja świat – jest stra wą
du cho wą.

„Uwa żam, że je dy nie sil ne i wy ra zi -
ste emo cje są w sta nie do pro wa dzić ar -
ty stę – czło wie ka wraż li we go – do ge ne -
ro wa nia rze czy in te re su ją cych dla
świa ta”. Jak moż na to po go dzić z by -
ciem mę żem, oj cem?

– To jest per ma nent na schi zo fre nia, któ ra mi
to wa rzy szy. Ta ki du alizm oso bo wo ścio wy. Je stem
zo dia kal nym bliź nia kiem. Bę dąc oj cem, bę dąc mę -
żem, wy ko nu ję czyn no ści, któ re de ter mi nu ją by cie
na świe cie.

Czy cięż ko po go dzić te dwa świa ty: ar -
ty sty i oj ca?

– Dzi siaj już po kon cer cie wra cam do świa ta
mę ża i oj ca, któ ry jest świa tem da ją cym wie le ra -
do ści i po czu cia bez pie czeń stwa, ale rów no cze śnie
nie sa mo wi cie ob cią ża. Prag ma tyzm ob cią ża.
Wszyst kie rze czy, któ re pi szę i kom po nu ję, ro bię
po za do mem, ucie ka jąc – men tal nie lub rze czy wi -
ście. To są te mo men ty o 23 wie czo rem, kie dy
mo ja żo na śpi, mo je dziec ko śpi, pies le ży u mo ich
stóp, a ja…

Pa li pan ze świa tem, jak w jed nej z pio -
se nek?

– Tak, a mój świat pa li ra zem ze mną. Dla te go
wró ci łem do pa le nia po czte rech la tach, co jest
strasz nym sy fem. Ale jest to mo ment, kie dy mo gę so -
bie pyk nąć i rze czy wi ście być w swo im świe cie. To ułu -
da, bzdu ra oczy wi ście, ale tak jest.

Czy For ma cja Nie ży wych Scha buff i pa -
na so lo wa pły ta [„Neu ro ty ki”, wyd.
w 2012], to też ta kie tu i tam, ta kie dwa
świa ty?

– Tak, strasz nie bra ko wa ło mi te go dru gie go
mnie. On był ca ły czas, ale ni gdy nie po ka zał się
świa tu i mu sia łem so bie zna leźć ta ką sce nę. To
jest bar dzo ma ła, in tro wer tycz na scen ka, na któ -
rej je stem ta ki, ja ki tu taj ni gdy nie bę dę, bo tu taj
jest za du żo lu dzi, są in ne środ ki wy ra zu. To nie
zna czy, że ja coś uda ję w FNS. Po pro stu ina czej
ko mu ni ku ję się z od bior cą. Po to wła śnie są dwa
świa ty. Oby dwa są dla mnie rów nie waż ne. To
jest wła śnie mo ja schi zo fre nicz na na tu ra. I ja
po tra fię to ro bić. Co wię cej, nie ma żad ne go dy -
so nan su, po tra fię od naj dy wać się w obu prze -
strze niach.

Permanentna schizofrenia
Z Olkiem Klepaczem, liderem Formacji Nieżywych Schabuff,
rozmawia Marek Krzyżanowski



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

Puls Nie mo dli na: Pa nie bur mi strzu,
je ste śmy po re fe ren dum. Jak pan oce nia
je go prze bieg?

Mi ro sław Stan kie wicz: Je ste śmy uboż si
o 21 600 zło tych. Za miast na pra wiać dro gi lub
zbu do wać no wy plac za baw dla dzie ci, nie któ rzy
miesz kań cy po sta no wi li zor ga ni zo wać igrzy ska
na rok przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Szko da.
Wszyst kim miesz kań com, któ rzy po par li do tych -
cza so we dzia ła nia sa mo rzą du nie mo dliń skie go
i nie wzię li udzia łu w re fe ren dum, bar dzo dzię ku ję.

PN: Ale re fe ren dum jest naj bar dziej
de mo kra tycz ną for mą wy ra że nia przez
miesz kań ców swo ich opi nii na te mat funk -
cjo no wa nia lo kal nej wła dzy. Nie ma pan
obiek cji, że znie chę cał pan do wzię cia
udzia łu w tym de mo kra tycz nym wy bo rze?

MS: Nie, nie mam. Or ga ni za to rzy re fe ren dum
po słu gi wa li się nie praw dzi wy mi in for ma cja mi. Oszu -
ka li tym sa mym miesz kań ców. Ich kłam stwa zo sta ły
osą dzo ne przez nie za wi sły sąd. To re fe ren dum opar -
te na nie praw dzi wych za rzu tach, nie mo gło być po -
par te przez miesz kań ców. Po za tym gru pa
re fe ren dal na nie za pro po no wa ła żad nych in nych kie -
run ków roz wo ju na szej gmi ny. Skon cen tro wa ła się je -
dy nie na ne ga cji do tych cza so wych osią gnięć,
a prze cież są one oczy wi ste. Z wie lu obiek tów ko rzy -
sta ją na si miesz kań cy. No we dro gi i chod ni ki do brze
im słu żą, zaś dzie ci w na szych wsiach cie szą się no -
wy mi pla ca mi za baw. Na si miesz kań cy pra wi dło wo
oce ni li ini cja to rów re fe ren dum oraz ich do tych cza -
so wy „do ro bek za wo do wy i spo łecz ny”. My ślę, że
okre śle nie, ja kie po wsta ło w trak cie kam pa nii re fe -
ren dal nej o ini cja to rach re fe ren dum – „kłam cy z Nie -
mo dli na” – po zo sta nie na dłu go w pa mię ci
miesz kań ców. Są dzę, że po sta wa ini cja to rów re fe ren -
dum bę dzie wła ści wie oce nio na przez miesz kań ców
w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych. Ze
zdu mie niem usły sza łem ostat nio in for ma cję, że gru -
pa tych osób ma za miar w nich wy star to wać. Aż
chce się po wie dzieć: „Bo że, chroń na szą gmi nę”.

PN: Czym ży je gmi na obec nie?

MS: Po mi mo ostat nich wy da rzeń re fe ren dal -
nych gmi na funk cjo nu je nor mal nie. Je ste śmy
w trak cie prze bu do wy świe tlic wiej skich w Lip nie
oraz Grodź cu. Trwa bu do wa no we go ga ra żu dla
OSP w Grodź cu. Prze ka za li śmy plac bu do wy dłu go
ocze ki wa nej ter mo mo der ni za cji szkół w Gra czach.
Od by ły się wspa nia łe Dni Nie mo dli na w ra -
mach 730-le cia lo ka cji na sze go mia sta. Za koń czy -
ły się wy sta wy: „Skar bu Nie mo dliń skie go” oraz
„Z dzie jów Zie mi Nie mo dliń skiej”. Go ści my wy sta -
wę zdjęć re dak to ra Pie trasz ki z „No win Ny skich”.
Du ży mi kro ka mi zbli ża my się do ob cho dów 70-tej
rocz ni cy lu do bój stwa na Wo ły niu i Kre sach
Wschod nich II Rzecz po spo li tej. Dzie je się na praw dę
bar dzo du żo. Stąd też bar dzo dzię ku ję mo im współ -
pra cow ni kom, że mi mo go rącz ki re fe ren dal nej, zna -
leź li stan rów no wa gi i nor mal nie pra co wa li. Mam
na dzie ję, że miesz kań cy rów nież to do ce nia ją. Dzię -
ku ję rów nież wszyst kim or ga ni za to rom uro czy sto -
ści Dni Nie mo dli na. Z re la cji miesz kań ców wy ni ka,
że by ły to szcze gól ne dni. Wy stę py, za wo dy spor to -
we, wy sta wy, kon kur sy, opra wa, jak rów nież kon cert
fi na ło wy oraz po kaz sztucz nych ogni, bar dzo przy -
pa dły do gu stu na szym miesz kań com. Ba wi li śmy
się wspa nia le.

PN: Wszyst ko prze bie ga zgod nie z za -
ło że nia mi?

MS: Tak. Zgod nie z za pla no wa nym har mo no -
gra mem. Rów nież „re wo lu cja śmie cio wa” prze bie -
ga zgod nie z pla nem. Roz strzy gnę li śmy prze targ.
Ża łu ję, że wy star to wa ła tyl ko jed na fir ma, to jest
Re mon dis Gli wi ce, nie by ło więc wy bo ru, ale wa -
run ki, ja kie po sta wi li śmy, zo sta ły speł nio ne. Szko -
da, że nie star to wa ła żad na z miej sco wych firm,
ani z Nie mo dli na, ani z Tu ło wic. Za pew ni li śmy po -
jem ni ki do se gre ga cji, któ re suk ce syw nie bę dzie
pod sta wia ła fir ma wy ło nio na w prze tar gu. Staw -
ka 10 zło tych od oso by po win na za pew nić do koń -
ca ro ku sa mo fi nan so wa nie sys te mu go spo dar ki
od pa da mi. Pro wa dzi my ak cję in for ma cyj ną oraz
zbie ra my de kla ra cje. Dzia ła my zgod nie z tym, co
za po wia da li śmy.

PN: Ja ki jest osta tecz ny ter min
na zło że nie de kla ra cji?

MS: Ter min mi nął 1 lip ca. Obec nie trwa ją
pra ce zwią za ne z two rze niem ba zy da nych. Póź -
niej bę dzie my ją we ry fi ko wać. Cze ka my
na wpła ty miesz kań ców, któ re win ny być wpła -
co ne do 10-go lip ca, a póź niej do 10-go każ de -
go mie sią ca. Nie bę dzie my wzy wać
do do ko ny wa nia wpłat. Opła ty są qu asi-po dat -
kiem. Stąd też pro ce du ra jest po dob na do tej,
ja ka obo wią zu je przy po dat kach. Kon to jest
iden tycz ne, jak przy po dat kach. Nie bę dzie żad -
nych do dat ko wych ksią że czek, jak przy wo dzie
czy prą dzie. Je stem świa do my wie lu za gro żeń
w sys te mie, wie lu za gro żeń po za sys te mem. No
cóż. Wie lo krot nie sa mo rzą dow cy wska zy wa li
na nie do sko na ło ści usta wy śmie cio wej. Przy -
szedł czas na jej re ali za cję. Mam na dzie ję, że
da my so bie wspól nie ra dę.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej za okres
od 25 kwiet nia 2013 r. do 28 ma ja 2013 r.

• W dniu 26 kwiet nia z ini cja ty wy bur mi strza od by ło się dru gie po sie dze nie Ra dy Se nio ral nej po -
świę co ne wy pra co wa niu kie run ków wspar cia ak tyw nych form dzia ła nia se nio rów na szej gmi ny.

• W dniu 30 kwiet nia rad ni Ra dy Miej skiej oraz kie row nic two urzę du spo tka li się w gmi nie
Pražmo (Re pu bli ka Cze ska) w spra wie wy pra co wa nia opi nii do ty czą cej pod pi sa nia po ro zu mie -
nia o współ pra cy obu gmin.

• W dniu 4 ma ja, w dniu św. Flo ria na, od by ły się mię dzyg min ne za wo dy OSP na sta dio nie miej -
skim z oka zji Dnia Stra ża ka.

• W dniu 8 ma ja bur mistrz pod pi sał umo wy z wy ko naw ca mi re mon tów świe tlic wiej skich w Grodź -
cu i Lip nie, współ fi nan so wa nych ze środ ków PROW.

• W dniach 9 i 13 ma ja bur mistrz uczest ni czył w roz pra wach są do wych, w wy ni ku któ rych wy da -
no pra wo moc ne po sta no wie nie o po da nie przez ini cja to rów re fe ren dum spro sto wa nia do ty czą -
ce go nie praw dzi wych „za rzu tów re fe ren dal nych”.

• W dniu 13 ma ja bur mistrz zor ga ni zo wał pierw sze po sie dze nie Miej skiej ko mi sji do spraw re fe -
ren dum.

• W dniu 16 ma ja bur mistrz otwo rzył IX Ogólnopolski Kon kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz -
ki Osiec kiej „Oce any”. Im pre za cie szy ła się bar dzo du żym za in te re so wa niem miesz kań ców.
Wszyst kim or ga ni za to rom, z pa nią Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry Ka ta rzy ną Pa szu lą -Gryf na cze le,
gra tu lu ję wspa nia łej realizacji im pre zy cie szą cej się co raz więk szym za in te re so wa niem wy ko naw -
ców z ca łej Pol ski. 
W tym sa mym dniu bur mistrz wraz z człon ka mi Ko mi sji Spraw Spo łecz nej RM spo tka li się z po -
my sło daw cą po wsta nia żłob ka w Nie mo dli nie.
Rów nież w tym sa mym dniu od by ło się ko lej ne spo tka nie Ze spo łu do spraw oświa ty, na któ rym
do ko na no ko lej nej ana li zy funk cjo no wa nia sto łó wek szkol nych.

• W dniach od 17 do 19 ma ja od był się mię dzy na ro do wy tur niej na ro do wych re pre zen ta cji Pol -
ski, Ukra iny, Bia ło ru si i Li twy w ko szy ków ce żeń skiej o pu char „Zło te go So ko ła”. Im pre za or ga -
ni zo wa na przez OSiR w Nie mo dli nie cie szy ła się bar dzo du żym za in te re so wa niem me diów lo -
kal nych i ogól no kra jo wych, do brze pro pa gu jąc roz wój spor tu i na szą gmi nę. Wszyst kim
pra cow ni kom OSiR -u, a w szcze gól no ści pa nu Dy rek to ro wi Krzysz to fo wi Ku bia ko wi, skła dam wy -
ra zy uzna nia za zor ga ni zo wa nie tej im pre zy wy so ko oce nio nej przez wszyst kich uczest ni ków.

• W dniu 21 ma ja bur mistrz zwo łał pierw sze po sie dze nie ob wo do wych ko mi sji do spraw prze pro -
wa dze nia re fe ren dum.

• W dniach 22-23 ma ja bur mistrz ana li zo wał i za twier dzał ar ku sze or ga ni za cyj ne pla có wek
oświa to wych w no wym ro ku szkol nym 2013/2014.

• W dniu 23 ma ja bur mistrz pod pi sał umo wę z wy ko naw cą ga ra żu z prze zna cze niem na wo zy
bo jo we OSP Gro dziec w tej miej sco wo ści.
W tym też dniu od by ło się spo tka nie z soł ty sa mi w spra wie pro gra mu re ali zo wa ne go przez LGD
Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich „Dzia łaj lo kal nie.”

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

Sta no wi sko Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie wy ra żo ne
na se sji w dniu 27 czerw ca 2013 r.

W związ ku z wy stą pie niem miesz kań ca Nie mo dli na Pa na To ma sza Hry caja z wnio skiem skie -
ro wa nym do Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie o ode bra nie ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”
Pa nu Bo gu sła wo wi Wier da ko wi, Ra da Miej ska w Nie mo dli nie sta now czo stwier dza, że uza sad nie -
nie te go wnio sku jest jed nost ko wą oce ną Pa na To ma sza Hry caja.

Ra da Miej ska w Nie mo dli nie w peł ni pod trzy mu je uza sad nie nie do uchwa ły LXIII/430/10
z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie nada nia ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej” Pa -
nu Bo gu sła wo wi Wier da ko wi, wska zu jąc jed no cze śnie, iż ar gu men ty prze ma wia ją ce wów czas
za nada niem te go ty tu łu w żad nym za kre sie nie stra ci ły na ak tu al no ści.

Ra da Miej ska wy ra ża ubo le wa nie z po wo du za ist nia łej sy tu acji i ka te go rycz nie od ci na się
od oce ny do ko na nej przez jed ne go miesz kań ca na szej gmi ny.

XLII se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 28 ma ja 2013 r. od by ła się XLII
se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka -
den cji 2010-2014, pod czas któ rej, po roz -
pa trze niu pro jek tów uchwał, pod ję to nw.
uchwa ły:

• Uchwa ła Nr XLII/252/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Nie mo dli nie za 2012 rok. 

• Uchwa ła Nr XLII/253/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Nie mo dli nie za 2012 rok. 

• Uchwa ła Nr XLII/254/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za twier dze nia spra woz da nia
fi nan so we go Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
za 2012 rok. 

• Uchwa ła Nr XLII/255/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go wraz ze spra woz da niem z wy ko na nia bu -
dże tu gmi ny Nie mo dlin za 2012 rok. 

• Uchwa ła Nr XLII/256/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie udzie le nia Bur mi strzo wi Nie mo -
dli na ab so lu to rium. 

• Uchwa ła Nr XLII/257/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie zmian w bu dże cie g mi ny Nie -
mo dlin na rok 2013. 

• Uchwa ła Nr XLII/258/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie wzo ru i ter mi nów skła da nia
przez wła ści cie li nie ru cho mo ści de kla ra cji o wy so ko -
ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi. ogło szo na w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je -
wódz twa Opol skie go z dnia 10.06.2013 r.,
poz. 1358.

• Uchwa ła Nr XLII/259/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za sad na by wa nia, zby wa nia
i ob cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich wy dzier ża wia -
nia lub naj mu na okres dłuż szy niż 3 la ta. ogło szo -
na w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je wódz twa Opol -
skie go z dnia 12.06.2013 r., poz. 1400.

• Uchwa ła Nr XLII/260/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie za twier dze nia Re gu la mi nu Ra -
dy Spo łecz nej Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Nie mo dli nie. 

• Uchwa ła Nr XLII/261/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie współ pra cy gmi ny Nie mo dlin
z gmi ną Pražmo. 

• Uchwa ła Nr XLII/262/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. wnio sek o uchy le nie uchwa ły wła snej ze -
bra nia wiej skie go. 

• Uchwa la Nr XLII/263/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie przy stą pie nia do re ali za cji pro -
jek tu part ner skie go pn. „Zin te gro wa ny roz wój Aglo -
me ra cji Opol skiej” w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Po moc Tech nicz na na la ta 2007-
2013. 

• Uchwa ła Nr XLII/264/13 z dnia 28 ma -
ja 2013 r. zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie uchwa le -
nia wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej. 

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

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz
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Wy wóz śmie ci
– no wy har mo no gram od lip ca 

In for mu je my, że od 1 lip ca br. fir ma Re mon -
dis bę dzie od bie ra ła od pa dy ko mu nal ne
od miesz kań ców na do tych cza so wych za sa -
dach, rów nież z po jem ni ków BI KER. Se gre ga cja
bę dzie od by wa ła się w po jem ni kach zbio ro wych
usta wio nych w każ dej miej sco wo ści do cza su
do star cze nia po jem ni ków na se gre ga cję i har -
mo no gra mów wy wo zu.

Tym cza so wy har mo no gram
wy wo zu od pa dów
10 lip ca (śro da), a póź niej co 2 ty go -

dnie, czy li co dru gą śro dę:
Go ście jo wi ce, Rzę dzi wo jo wi ce, Ma gnu szo -

wi ce, Ma gnu szo wicz ki, Rut ki, Gó ra, Mo le sto wi -
ce, Szy dło wiec Ślą ski, Pio tro wa, Rosz ko wi ce, Sar -
ny Wiel kie, Ra do szo wi ce.

3 lip ca (śro da), a póź niej co 2 ty go dnie,
czy li co dru gą śro dę: 

Brzęcz ko wi ce, Gra bin, Ja ku bo wi ce, Gro -
dziec, Gro dziec Dru gi, Ja czo wi ce, Kra sna Gó ra,
Lip no, Mi cha łó wek, Sa dy, Ro gi, So snów ka, Tar -
ni ca, Tłu sto rę by, Wy dro wi ce.

8 lip ca (po nie dzia łek), a póź niej co 2 ty -
go dnie, czy li co dru gi po nie dzia łek w Gra -
czach – miesz kań cy in dy wi du al ni. 

Miesz kań cy Nie mo dli na i wspól not miesz -
ka nio wych z te re nu gmi ny bę dą ob słu gi wa ni jak
klien ci Re mon di sa do tych czas.

W po przed nich nu me rach „Pul su Nie -
mo dli na” uka za ły się dwa ar ty ku ły z cy klu
Me cha ni zmy prze mo cy do mo wej. Pi sa li -
śmy o syn dro mie wy uczo nej bez rad no ści,
zja wi sku „pra nia mó zgu”, ze spo le stre su
po ura zo we go, pro ce sie wik ty mi za cji, syn -
dro mie sztok holm skim oraz „psy cho lo gicz -
nej pu łap ce”. 

W dzi siej szym ar ty ku le bę dzie mo wa o cy klu
prze mo cy do mo wej – ko lej nym me cha ni zmie prze -
mo cy do mo wej, któ ry trze ba so bie uświa do mić,
aby do brze zro zu mieć sy tu ację ofiar prze mo cy
w ro dzi nie. 

Spe cja li ści zaj mu ją cy się zja wi skiem prze mo cy
do mo wej za uwa ży li, a po twier dzi ły to oso by jej do -
zna ją ce, iż prze moc w ro dzi nie naj czę ściej nie jest
jed no ra zo wym zda rze niem. Za ob ser wo wa no, że
prze moc po wta rza się w do syć cha rak te ry stycz nym
sche ma cie. Zja wi sko to zo sta ło na zwa ne „cy klem
prze mo cy”. Ba da nia wy ka za ły, że oso by do zna ją ce
prze mo cy, prze cho dzą przez trzy fa zy po wta rza ją ce -
go się cy klu prze mo cy.

Fa za na ra sta nia na pię cia – okres, kie dy
wszyst ko wy da je się w po rząd ku, ale w re la cjach od -
czu wa się sta łe na pię cie, jak by coś mia ło się wy da -
rzyć. Spraw ca jest roz draż nio ny, ła two wpa da
w złość, jest pe łen pre ten sji i uszczy pli wo ści. Jed no -
cze śnie prze rzu ca od po wie dzial ność za ta ki stan
rze czy na part ne ra/part ner kę: „to przez cie bie się
tak zde ner wo wa łam”, „wi dzisz, co spo wo do wa łaś
swo im po stę po wa niem”. Ofia ra sta ra się tak za -
cho wy wać, by uspo ko ić spraw cę, speł niać je go ży -
cze nia i za chcian ki. Czu je się win na po wsta łej sy tu -
acji. Uspra wie dli wia spraw cę, a ob wi nia sie bie.
Sta ra się zmie niać swo je za cho wa nie, aby nie sta -
wać się przy czy ną je go zde ner wo wa nia. Jest ca ły
czas spię ta i zde ner wo wa na gdyż wie, że wszyst ko,
co zro bi lub co po wie, mo że być pre tek stem do wy -
bu chu zło ści i agre sji spraw cy.

Fa za ostrej prze mo cy – jest to fa za, w któ -
rej wzbie ra ją ce na pię cie eks plo du je, po wo du je wy -
buch emo cji, czę sto zu peł nie nie kon tro lo wa ny. W tej
fa zie spraw ca prze mo cy sta je się gwał tow ny, wpa -
da w szał, wy ła do wu je się i nisz czy sprzę ty, co zwięk -
sza ry zy ko du żych szkód fi zycz nych. Eks plo zję wy wo -
łu je za zwy czaj ja kiś dro biazg, np. lek kie opóź nie nie
po sił ku. Skut ki uży tej prze mo cy mo gą być róż ne
– pod bi te oko, po ła ma ne ko ści, ob ra że nia we wnętrz -
ne. Oso ba krzyw dzo na od czu wa wte dy przede
wszyst kim prze ra że nie, bez sil ność, strach, lęk, złość,
szok, gniew (ty le rze czy zro bi ła, aby te go unik nąć,
a jed nak się nie uda ło).

Fa za mio do we go mie sią ca – chęć za -
dość uczy nie nia, za po bie że nia kon se kwen cjom,
o któ rych mó wi ofia ra prze mo cy (roz wód, spra wa
kar na, ogra ni cze nie wła dzy ro dzi ciel skiej) po wo du -
je, że spraw ca oka zu je skru chę, an ga żu je się w na -
pra wia nie szkód, obie cu je po pra wę, skła da de kla -
ra cje. Jed no cze śnie uspra wie dli wia sie bie: „nie
wiem, co mnie opę ta ło”, „to wszyst ko przez pro ble -
my w pra cy”, „za du żo wy pi łem/am” itp. Po nie waż
spraw ca bar dzo się sta ra, ofia ra chce to do ce nić,
wie rzy, że mo że być do brze. Po zwa la się prze pro -
sić, prze bła gać, wra ca do do mu, wy co fu je spra wy
są do we itp. Bar dzo czę sto jest do te go na ma wia -

na przez spraw cę: „zo bacz, jak te raz jest do brze,
nie psuj te go, wy co faj spra wę o roz wód” itp. Fa za
ta da je oso bie krzyw dzo nej złud ną na dzie ję. Kie dy
prze mi ja i zno wu roz po czy na się fa za na ra sta nia
na pię cia, za trzy mu je ona ofia rę w cy klu prze mo cy,
bo ła two pod jej wpły wem za po mnieć o kosz ma rze
po zo sta łych dwóch faz. Myśl, że mo że być do brze,
opóź nia po szu ki wa nie po mo cy i wy cho dze nie z krę -
gu prze mo cy. Praw dzi we za gro że nie, ja kie nie sie ze
so bą fa za mio do we go mie sią ca jest zwią za ne
z tym, że prze moc w na stęp nym cy klu jest za zwy -
czaj gwał tow niej sza. 

Me cha ni zmy prze mo cy uświa da mia ją nam, że
sy tu acja ofiar prze mo cy w ro dzi nie nie jest ta ka, jak
nam się po zor nie wy da je. To nie wo la czy skłon no ści
ma so chi stycz ne po wo du ją, że oso by do zna ją ce prze -
mo cy w ro dzi nie trwa ją w tok sycz nym dla nich związ -
ku, mi mo ogro mu do zna wa nych szkód. Me cha ni -
zmy prze mo cy opla ta ją ofia rę jak pa ję czy na, z któ rej
trud no bez wspar cia z ze wnątrz się wy do stać.

Opra co wał Ze spół In ter dy scy pli nar ny ds. Prze -
ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie w gmi nie Nie -
mo dlin na pod sta wie książ ki „Prze moc w ro dzi nie”

K. Mi chal ska, D. Jasz czak -Kuź miń ska

Polityka senioralna gminy Niemodlin
W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyło się już trzecie spotkanie powołanego

przez burmistrza Niemodlina Zespołu ds. polityki senioralnej.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Ewa Paszkowska, Bożena

Czyczyło, Mirosława Dziatkowiak, Zofia Gwóźdź-Wąchała, ks. Jerzy Chyłek, Tadeusz Lasota, Czesław
Paszkowski, Henryk Chmara, Zenon Kulczyński.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z przygotowanym przez służby podległe
burmistrzowi Niemodlina projektem Programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin. Program
zakłada udział finansowy i pozafinansowy gminy w działaniach na rzecz zwiększania zaangażowania
i aktywności społecznej seniorów oraz w działaniach na rzecz zaspakajania potrzeb opiekuńczo-
pielęgnacyjnych starszych osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Program ma służyć
przede wszystkim wspieraniu inicjatyw oddolnych, płynących od organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych.

Cele, które zamierza się osiągnąć w okresie realizacji programu:
• dofinansowanie istniejącej i nowopowstającej oferty aktywności społecznej (w tym m.in.

edukacyjnej, kulturalnej, fizycznej, turystyczno-rekreacyjnej) kierowanej przez organizacje
pozarządowe do seniorów,

• wsparcie lokalowe, sprzętowe, organizacyjne dla oddolnych inicjatyw osób starszych, których
celem jest aktywność społeczna osób starszych, integracja między i wewnątrzpokoleniowa,
utrzymywanie zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej osób starszych,

• wsparcie finansowe zadań z zakresu usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i innych usług pomocy
społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe wobec osób starszych o ograniczonej
samodzielności i problemach zdrowotnych,

• zdiagnozowanie potrzeb utworzenia w gminie placówki opieki i wsparcia dziennego dla osób
starszych, opracowanie koncepcji utworzenia i finansowania takiej placówki w postaci np.
gminnego domu dziennego pobytu dla osób starszych, które z powodu choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić, realizacja ww. koncepcji,

• dokonywanie okresowej ewaluacji programu przez Zespół ds. Polityki Senioralnej powołany przez
burmistrza Niemodlina, w skład którego wchodzą między innymi przedstawiciele organizacji
działających na rzecz osób starszych gminy Niemodlin.

Na wrzesień 2013 roku zaplanowano kolejne spotkanie zespołu, na którym to będzie ustalana
ostateczna treść projektu programu, w jakiej zostanie on przekazany Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Me cha ni zmy prze mo cy do mo wej
– cykl prze mo cy



Szanowni Mieszkańcy
Mamy za sobą trudny okres kampanii referendalnej oraz referendum w sprawie odwołania władz samorządowych. Składamy serdeczne podziękowania

wszystkim mieszkańcom wspierających nas w tym trudnym okresie. Dzięki Państwa postawie nadal będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju Naszej
Gminy. Apelujemy zarazem o wspólną pracę na rzecz Gminy Niemodlin do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyrażonych w dniu 2 czerwca poglądów. 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i radni Rady Miejskiej: Mariusz Nieckarz, Czesław Paszkowski, Stanisław
Janiak, Danuta Unijewska, Bartłomiej Walków, Mirosław Dec, Zbigniew Weber, Monika Słodkowska, Bartłomiej Wajman,
Krzysztof Bunia, Barbara Wydra, Wiesław Pogonowski, Zenon Kulczyński, Grzegorz Zawałka. 

PULS
Niemodlina
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Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę

Re mont świe tlic w Lip nie
i Grodź cu

Na po cząt ku mar ca ogło szo no prze tar gi na re -
mon ty świe tlic wiej skich w Lip nie i Grodź cu. W obu
obiek tach za kres ro bót bu dow la nych obej mu je za rów -
no re mont oraz roz bu do wę, a tak że wbu do wa nie wy bie -
ral nych zbior ni ków na ście ki sa ni tar ne wraz z przy łą cza -
mi. W cza sie trwa nia pro ce du ry prze tar go wej
na re ali za cję obu za dań wpły nę ło łącz nie 30 ofert.
Po do ko na niu ich oce ny wy bra no fir mę WOL BUD Do -
mi nik Wol ski z sie dzi bą w Pacz ko wie do re ali za cji za da -
nia pn. „Re mont i roz bu do wa świe tli cy wiej skiej wGrodź -
cu” oraz Za kład In sta la cji Sa ni tar nych „GRA JAN” Jan
Kwie cień z sie dzi bą w Opo lu do re ali za cji za da nia pn.
„Re mont i roz bu do wa świe tli cy wiej skiej w Lip nie”. 

Umo wy z Wy ko naw ca mi zo sta ły pod pi sa ne 8
ma ja w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie. Koszt ro -
bót bu dow la nych wy nie sie 213 494 zł w przy pad ku

świe tli cy w Grodź cu oraz 245 385 zł w przy pad ku
obiek tu w Lip nie. Za koń cze nie re ali za cji obu za dań
pla no wa ny jest na 16 sierp nia br. 

Do tych czas miesz kań cy Lip na i Grodź ca dys po -
no wa li nisz cze ją cy mi świe tli ca mi z prze sta rza łą in -
sta la cją sa ni tar ną. Roz bu do wa ne i wy re mon to wa ne
obiek ty da ją moż li wość szer szej in te gra cji miesz kań -
ców oraz wspo mo gą dal szy roz wój tych miej sco wo -
ści. Oba pro jek ty są do fi nan so wy wa ne ze środ ków
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007–2013.

Ter mo mo der ni za cja Szko ły
Pod sta wo wej w Gra czach

10 ma ja br. w na szej gmi nie zo stał ogło szo ny
prze targ pn. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej w Gra czach II. Za kres ro bót te go za da -
nia obej mu je do cie ple nie ścian i stro pów, wy mia nę
in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia, wy mia nę drzwi
i okien oraz prze bu do wę wejść do bu dyn ku. Do prze -
tar gu zgło si ło się czte rech wy ko naw ców. Po oce nie
ofert do re ali za cji za da nia wy bra no fir mę „BAR -
TON” Ja nusz Bar ton z sie dzi bą w Gło gów ku. 19
czerw ca w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie zo sta -
ła pod pi sa na umo wa mię dzy gmi ną Nie mo dlin,
a wy ło nio nym w try bie prze tar gu wy ko naw cą. 

Zgod nie z za pi sa mi umo wy ter min za koń cze nia
za da nia pla no wa ny jest na 24 paź dzier ni ka br.,
a war tość ro bót bu dow la nych opie wa na kwo -
tę 1 569 480 zł. Wy mia na prze sta rza łej in sta la cji
grzew czej oraz do cie ple nie bu dyn ku po zwo li na osią -
gnię cie efek tu eko lo gicz ne go dzię ki znacz ne mu ogra -
ni cze niu emi sji szko dli wych sub stan cji do at mos fe ry. 

Mo der ni za cja Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach ko -
rzyst nie w pły nie naogól ną es te ty kę obiek tu i po pra wi je -

go funk cjo nal ność. Pro jekt ter mo mo der ni za cji szko ły zo -
stał do fi nan so wa ny przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie.

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

i Fun du szy Eu ro pej skich

Trwa re mont ko ścio ła
w Szy dłow cu Ślą skim

Ko ściół w Szy dłow cu Ślą skim jest jed nym z naj cen -
niej szych za byt ków po ło żo nych na te re nie gmi ny Nie -
mo dlin. W swo ich wnę trzach po sia da uni ka to we, nie -
zwy kle cen ne, póź no re ne san so we wy po sa że nie
(oł tarz, chrzciel ni ca, am bo na, kru cy fiks) dłu ta Her -
man na Fi sche ra z Ny sy. Je go stan tech nicz ny sys te ma -
tycz nie się po gar szał. Jed nak że dzię ki za an ga żo wa niu
Pa ra fii w Nie mo dli nie oraz miesz kań ców Szy dłow ca
i Rzę dzi wo jo wic, da to wa ny na 1617 r., za byt ko wy ko -
ściół p. w. Imie nia Ma rii w Szy dłow cu Ślą skim, do cze -
kał się kom plek so we go re mon tu. W ra mach in we sty -
cji wy ko na ny zo sta nie re mont da chu z wy mia ną
po kry cia da cho we go, prze bu do wa wie ży, na pra wa
ścian, wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio wej, in sta la -
cja od gro mo wa, re mont ele wa cji, ba da nia ar chi tek to -
nicz ne. War tość za da nia wy no si po nad 358 000 zł.

In we sty cja jest re ali zo wa na przy wspar ciu ze
środ ków z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(dzia ła nie Od no wa Wsi) w kwo cie po nad 286 000 zł.
Do ta cję na to za da nie prze ka za ła rów nież gmi na
Nie mo dlin w kwo cie 50 000 zł. Po zo sta łą kwo tę ze -
bra no dzię ki ofiar no ści miesz kań ców Szy dłow ca
i Rzę dzi wo jo wic oraz in nych osób, któ re fi nan so wo
wspar ły to przed się wzię cie. Za koń cze nie re mon tu
prze wi du je się na ko niec sierp nia br. 

Bartłomiej Kostrzewa

Świetlica w Grodźcu
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No wa książ ka
o Bo rach Nie mo dliń skich

Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich wy -
da ło książ kę „28” Hi sto ria Bo rów Nie mo -
dliń skich”.

27 czerw ca w bi blio te ce zam ku w Mosz nej od by -
ła się pro mo cja czwar te go wy daw nic twa Bo rów Nie -
mo dliń skich. Po m.in. „Przy ro dzie Bo rów Nie mo dliń -
skich” i „W kra nie nie mo dliń skich sta wów”, przy szedł
czas na hi sto rię na szych bo rów. Jed nak nie jest to
książ ka po świę co na tyl ko i wy łącz nie przy ro dzie. Prze -
ciw nie – hi sto ria bo rów, to przede wszyst kim hi sto ria
lu dzi. Bar dzo do brze tłu ma czy to wy ja śnie nie za gad -
ko we go po cząt ku ty tu łu pu bli ka cji:

28” – 28 mi nut. Geo gra ficz na dłu gość, na któ rej
roz pię te są gra ni ce Bo rów Nie mo dliń skich. Po mię dzy
Ko pi ca mi na 28. mi nu cie 17. po łu dni ka a Bo gu szy ca -
mi na 56. mi nu cie. 28 mi nut to rów nież umow ny wy -
łom w hi sto rii, owo prze su nię cie wska zó wek ze ga ra,
nie speł na pół go dzin ne, któ re ukształ to wa ło swo isty fe -
no men miej sca zwa ne go dziś Bo ry Nie mo dliń skie.
Dum ne aż 28 mi nut w 24-go dzin nej hi sto rii Ślą ska, po -
gra ni cza pol sko -cze skie go, nie gdyś pol sko -nie miec kie -
go. A wśród nich tak zna czą ce se kun dy Pückle rów, Pra -
sch mów, Prósz kow skich, Bur ghaus sów czy

Wi chel hau sów. Czas i prze strzeń Bo rów Nie mo dliń -
skich. Du żo? Ma ło? 28 mi nut od mie rzo nych przez
przy ro dę, miej sca i hi sto rię lu dzi la su, któ rych za pis
sta no wi ni niej sza książ ka” – pi szą wy daw cy o książ ce.

Okład ka „28” Hi sto rii Bo rów Nie mo dliń skich”
jest po zba wio na zdjęć czy gra fi ki. Za to po sia da wy -
pi sa ne miej sco wo ści wcho dzą ce w skład dzie wię ciu
gmin, któ re sta no wią ob szar dzia ła nia Part ner stwa. To
zna czą ce dla cha rak te ru książ ki. Rów nie ważny jest
fakt, że au to rów jest wie lu: A. Pasz kow ska, K. Ba do ra,
R. Hel l fe ier, M. Le śniew ski, E. Mur low ski, I. Ra cła wic -
ki, M. Zgo da, B. Ko strze wa, M. No wak. Ich na zwi ska
są wy pi sa ne pod wszyst ki mi miej sco wo ścia mi.

– Ma my na dzie ję, że ta książ ka za chę ci lo kal -
nych pa sjo na tów, hi sto ry ków, któ rzy w za ci szu do mu
zbie ra ją i opi su ją hi sto rię swo ich miej sco wo ści, do pu -
bli ko wa nia, do dru ko wa nia swo ich prac – po wie dzia -
ła Ja dwi ga Wój ciak, pre zes Part ner stwa.

– Dru gim za ło że niem tej książ ki by ło po ka zać, że
re gion Bo rów Nie mo dliń skich ma swo ją spój ność i swo -
istość, że nie jest to przy pad ko we miej sce na zie mi, że
wie le łą czy lu dzi za miesz ku ją cych ten te ren, że je ste śmy
ludź mi la su, ludź mi stąd, z Bo rów Nie mo dliń skich
– do dał Da niel Po do biń ski, re dak tor na czel ny książ ki.

Książka jest dostępna bezpłatnie w biurze
Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie.

Ma rek Krzy ża now ski

Wi zy ta Pra sch mów
w Nie mo dli nie

11 czerw ca na sze mia sto od wie dzi ła Jen na
Gra fin Pra sch ma, cór ka ostat nie go z Pra sch mów
uro dzo ne go na nie mo dliń skim zam ku. Był nim
Frie drich The odor Graf von Pra sch ma, uro dzo -
ny 7 stycz nia 1938 ro ku, wnuk bar dziej zna ne go
w Nie mo dli nie Han sa Pra sch my. Frie drich The odor
w mu rach nie mo dliń skie go zam ku spę dził swo je
dzie ciń stwo. Ostat ni raz wi dział za mek w 1945 ro -
ku, kie dy je go ro dzi na w po śpie chu opusz cza ła
mia sto w oba wie przed zbli ża ją cą się Ar mią Czer -
wo ną. Po tem za wi ro wa nia wo jen ne rzu ci ły go
do RPA, do Kapsz ta du. W do ro słym ży ciu nie raz
my ślał, aby od wie dzić ro dzin ne stro ny i zo ba czyć
dom swo je go dzie ciń stwa. Nie ste ty, nie zdą żył
zre ali zo wać tych ma rzeń – zmarł w 2006 ro ku
w Kapsz ta dzie. W je go imie niu zro bi ła to do pie ro
cór ka, Jen na Pra sch ma, któ ra od wie dzi ła Nie mo -
dlin wraz ze swo ją mat ką Mar gu eri tą i na rze czo -
nym Ro bim.

Za mek nie jest udo stęp nio ny do zwie dza nia.
Je go wła ści ciel zwy kle nie udzie la zgo dy na wej ście
do środ ka, jed nak tym ra zem zgo dził się. Na si go -
ście mie li więc oka zję zwie dzić sza cow ny za by tek,
któ ry do 1945 ro ku za miesz ki wa ło pięć ko lej nych
po ko leń Pra sch mów. By ło to dość oso bli we spo tka -
nie z prze szło ścią, peł ne py tań, za chwy tów i być
mo że skry wa nych roz cza ro wań. Za pew ne nie tak
wy obra ża li so bie tą wspa nia łą nie gdyś bu dow lę,
zna ną im do tych czas je dy nie z opo wie ści i sta rych
fo to gra fii. Du żą nie spo dzian ką by ła dla nich moż -
li wość od wie dzin ro dzin ne go gro bow ca, miesz -
czą ce go się pod po sadz ką zam ko wej ka pli cy. Tam,
po śród sar ko fa gów kry ją cych szcząt ki ich przod -
ków, po zwo li li so bie na chwi lę za du my. 

Po zwie dza niu zam ku go ście uda li się do ko -
ścio ła pa ra fial ne go, gdzie mo gli zo ba czyć oł tarz
głów ny z ob ra zem Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny, któ re go współ fun da to ra mi by li nie -
gdyś ich przod ko wie. Po tem od wie dzi li cza so wą
wy sta wę zor ga ni zo wa ną w bi blio te ce miej skiej
z oka zji 730 lat lo ka cji Nie mo dli na. Ich naj więk sze
za in te re so wa nie wzbu dzi ły do ku men ty z ar chi -
wum Pra sch mów, wy sta wio ne tu przez ar chi wum
opol skie. Po do ko na niu wpi su w pa miąt ko wej księ -
dze, uda li się do par ku w Lip nie, któ ry w 1782 ro -
ku za ło żył ich pra dziad Jo hann Ne po muk. Szcze -
gól nie dum ni by li z naj star sze go drze wa w par ku
– ży wot ni ka ol brzy mie go – pa mię ta ją ce go cza sy
za ło ży cie la par ku. Swo ją nie mo dliń ską przy go dę
pa nie Pra sch my i ich to wa rzysz za koń czy li
przed bra mą nie mo dliń skie go zam ku. Po krót kim,
ale bar dzo cie płym po że gna niu, go ście peł ni wra -
żeń od je cha li w kie run ku Kra ko wa. W imie niu
swo im oraz sza cow nych go ści bar dzo go rą co dzię -
ku ję wszyst kim oso bom, któ re po mo gły w zor ga -
ni zo wa niu wi zy ty.

Ma riusz Woź niak

Dzień Dziec ka w Wy dro wi cach
W dniu 2

czerw ca na bo -
isku spor to wym
w Wy dro wi -
cach soł tys
Wła dy sław Pru -
szyń ski zor ga -

ni zo wał dla dzie ci Dzień Dziec ka. By ły róż ne za ba -
wy i za wo dy spor to we. Dzie ci po ak tyw nie spę dzo -
nym nie dziel nym po po łu dniu pie kły kieł ba ski
na ogni sku, by ły rów nież słod ko ści. Go spo darz im -
pre zy nie za po mniał rów nież o ro dzi cach, któ rzy
przy szli ze swo imi po cie cha mi i mi ło spę dzi li
czas przy ka wie i cie ście.

Inf. wł.

Klub Czy stych Serc w Do mu Dziec ka
Z oka zji Dnia Dziec ka wspa nia ło -

myśl ni gim na zja li ści i na uczy cie le ze -
bra li sło dy cze i za baw ki, by wy wo łać
ra dość w ser cach pod opiecz nych Do -
mu Dziec ka w Strze go wie.

W śro dę 19 czerw ca wo lon ta riu sze wraz
z opie ku nem wy bra li się w od wie dzi ny do wy cho -
wan ków strze gow skiej pla ców ki. Wcze śniej prze -
pro wa dzi li wśród ko le gów zbiór kę sło dy czy i plu -
sza ków. Zgro ma dzo no też gry plan szo we
i ksią żecz ki z baj ka mi. Po ob da ro wa niu ma lu -
chów słod ko ścia mi, wszy scy przy stą pi li do za ba -
wy. Wkrót ce na chod ni ku przed do mem za kwitł
ko lo ro wy ogród ma lo wa ny kre dą, po któ rym
z gra cją prze cha dzał się mło dy ksią żę i wy bran -
ka je go ser ca. Wszy scy zna ko mi cie się ba wi li.
Cięż ko by ło się roz stać. Wo lon ta riu sze już pla nu -
ją na stęp ny wy jazd, któ ry być mo że znów po mo -
że nam zor ga ni zo wać fir ma DAN TUR z Grod ko -
wa. Za ten już od by ty ser decz nie dzię ku je my
Pa nu An drze jo wi Świ czew skie mu.

Alek san dra Ko rze niow ska
i wo lon ta riu sze

Stun ter 13 w Chro brym
Nie la da fraj dę z oka zji Dnia Dziec ka spra wił

młod szym ko le żan kom i ko le gom z Chro bre go Ra -
fał Pa sier bek – mistrz świa ta w ewo lu cjach mo to -
cy klo wych, okre śla nych na zwą stunt. Mistrz, a na -
wia sem mó wiąc ab sol went na sze go gim na zjum,
za pre zen to wał kil ku dzie się cio mi nu to wy po kaz
swo ich umie jęt no ści. Wi dza mi by li ucznio wie
i pra cow ni cy Ze spo łu Szkół, a tak że, po są siedz ku,
przed szko la ki i miesz kań cy Osie dla Pia stów.
Wszy scy z za par tym tchem śle dzi li nie praw do po -
dob ne ewo lu cje, któ re cza sa mi wy da wa ły się
prze czyć pra wom fi zy ki. Wi dzo wie nie raz za da wa -
li so bie py ta nie, jak on to zro bił. Po za koń cze niu
po ka zu mistrz chęt nie roz da wał au to gra fy i cier -
pli wie po zo wał do wspól nych zdjęć. Go rą co dzię -
ku je my Ra fa ło wi za wy stęp, a pa ni Ta tia nie Śnie -
żek za po mysł i zor ga ni zo wa nie im pre zy.

Elż bie ta Woź niak

Dzień Dziec ka
w świe tli cy śro do wi sko wej

Dnia 31 ma ja br. w świe tli cy śro do -
wi sko wej w Nie mo dli nie, z oka zji zbli ża -
ją ce go się Dnia Dziec ka, zo sta ła zor ga -
ni zo wa na za ba wa, w któ rej udział
wzię li nie tyl ko jej wy cho wan ko wie, ale
i ich ro dzi ce.

Im pre za roz po czę ła się po ka zem tań ca, przy -
go to wa nym spe cjal nie z my ślą o za pre zen to wa -
niu go przed gru pą ro dzi ców. Nie za bra kło rów -
nież po ka zu pił kar skich umie jęt no ści, a tak że
kon kur sów, w któ rych udział chęt nie bra li za rów -
no młod si, jak i star si wy cho wan ko wie pla ców ki.
Ca łość za koń czy ła się mu zycz ną za ba wą wśród
ko lo ro wych ba lo nów oraz wrę cze niem drob nych
upo min ków i dy plo mów, co obok słod kie go po -
czę stun ku, by ło ra do snym do peł nie niem wy jąt ko -
wej i peł nej emo cji im pre zy.

Inf. wł.



GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

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

PULS
Niemodlina
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www.zakladlewicki.pl

26 ma ja w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce pa trol
KP w Nie mo dli nie za trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce -
go ro we rem.

26 ma ja w Gra czach na uli cy nie mo dliń skiej
pa trol KP w Nie mo dli nie za trzy mał nie trzeź we go
kie ru ją ce go sku te rem mar ki Ro met.

26 ma ja w Gra bi nie pa trol WRD KPP z Ny sy za -
trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce go ro we rem.

29 ma ja w Gra czach po li cjan ci z KP za trzy ma -
li mło de go czło wie ka miesz kań ca po wia tu opol -
skie go, któ ry po sia dał przy so bie 1,07 gra ma am -
fe ta mi ny.

30 ma ja w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
ro we rzy stę.

2 czerw ca w Gra czach na uli cy Nie mo dliń skiej
po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we -
go, któ ry je chał ro we rem.

2 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma ły nie -
zna ny spraw ca roz wier ca jąc za mek w drzwiach,
wła mał się do miesz ka nia, z któ re go skradł pie nią dze
i skrzy dło drzwio we. Stra ty 800 zł.

3 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy Alei Wol no -
ści po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li miesz -
kań ca Opo la, któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki
Sko da po mi mo pra wo moc ne go za ka zu pro wa dze -
nia po jaz dów kat. B wy da ne go przez Sąd Re jo no -
wy w Opo lu.

5 czerw ca w miej sco wo ści Ro gi, pod czas
prac ziem nych na te re nie po se sji, zna le zio no
dwa przed mio ty przy po mi na ją ce wy glą dem po -
ci ski moź dzie rzo we. Po wia do mio no Jed nost kę
Woj sko wą w Brze gu.

6 czerw ca po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy -
ma li miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro -
wał sa mo cho dem VW GOLF po mi mo orze czo ne go
za ka zu są do we go.

9 czerw ca w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce nie -
zna ny spraw ca z otwar te go po miesz cze nia go spo -
dar cze go skradł pi łę spa li no wą mar ki STIHL i dwa ro -
we ry gór skie. Stra ty 1.3 tys. zł.

12 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go,
któ ry kie ro wał ro we rem.

15 czerw ca w miej sco wo ści Gra bin nie zna ny
spraw ca wy ła mu jąc drzwi, wła mał się do skle pu,
z któ re go skradł 800 pa czek pa pie ro sów róż nej mar -
ki oraz szu fla dę ka sy fi skal nej z pie niędz mi. Stra -
ty 10,7 tys. zł.

16 czerw ca po li cjan ci z OPI KP w Nie mo dli nie
na uli cy Opol skiej za trzy ma li nie trzeź we go kie ru ją ce -
go ro we rem.

16 czerw ca w Gra czach na uli cy Krę tej nie zna -
ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę w oknie, do ko nał jej
znisz cze nia na szko dę oso by pry wat nej. Stra ty 280 zł.

18 czerw ca w miej sco wo ści Ra do szo wi ce nie -
zna ny spraw ca z otwar te go po miesz cze nia go spo -
dar cze go skradł dwie szli fier ki ką to we, wier tar kę
oraz klu cze ślu sar skie. Stra ty 5 tys. zł.

18 czerw ca w miej sco wo ści Ra do szo wi ce pa trol
KP z Nie mo dli na za trzy mał ro we rzy stę, któ ry kie ro -
wał ro we rem po mi mo za ka zu są do we go.

19 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy Osie dle Pia -
stów nie zna ny spraw ca przy własz czył te le fon ko -
mór ko wy mar ki Sam sung Ga la xy na szko dę oso by
pry wat nej. Stra ty 1 tys. zł.

22 czerw ca w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
ro we rzy stę.

22 czerw ca w Gra czach pa trol po li cji z KP w Nie -
mo dli nie za trzy mał nie trzeź we go mo to ro we rzy stę.

22 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej pa -
trol po li cji z KP w Nie mo dli nie za trzy mał nie trzeź we -
go ro we rzy stę.

Ze brał: M. G.

W związ ku ze zgła sza ny mi pro ble ma mi z uzy ska -
niem po łą czeń te le fo nicz nych z Ko mi sa ria tem Po li cji
w Nie mo dli nie, za miesz cza my da ne ad re so we i nu -
me ry te le fo nów Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie.

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

49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 77 402 36 53, 997 – wy łącz nie alar mo wy!

Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 77 402 36 60

Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 77 402 36 63

Trzy ma my rę kę na pul sie

Kon kurs wie dzy o ry bac twie
4 czerw ca za koń czy ły się eli mi na cje re jo no we kon kur su „Wie dzy o ry bac twie” or -

ga ni zo wa ne go m.in. przez LGR „Opolsz czy zna”. Za wo dy dla uczniów z gmin: Nie mo -
dlin, Tu ło wi ce i Le win Brze ski od by ły się w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie. Do kon kur -
so wych zma gań przy stą pi ło 11 uczest ni ków z Le wi na Brze skie go i Nie mo dli na.

Wszyst kie punk to wa ne miej sca za ję li gim na zja li ści z Chro bre go. Naj wyż szy wy nik uzy skał Mi chał
Pie nia cha, a o 1 punkt gor si by li Ra do sław Ro siń ski, Pau li na Żmu da i Ra do sław Ko rzo nek. W przy pad -
ku tych uczniów o zdo by tych miej scach za de cy do wa ła ko lej ność od da wa nia prac. Wy so ki i wy rów na ny
po ziom wie dzy skło nił or ga ni za to rów do zwięk sze nia licz by uczniów za kwa li fi ko wa nych do eta pu wo je -
wódz kie go. Dzię ki te mu we wrze śniu do Po li wo dy po je dzie ca ła na sza czwór ka. Szcze gó ło wa re la cja z eli -
mi na cji do stęp na jest na www.lgro polsz czy zna.com. Ser decz nie dzię ku je my za po moc w przy go to wa niu
do kon kur su p. Krzysz to fo wi Żmu dzie, któ ry po dzie lił się z na szy mi ucznia mi swo ją wie dzą. 

Mi łym ak cen tem by ła też de ko ra cja sa li kon kur so wej w po sta ci ko lo ro wych ry bek, na ry so wa nych
przez przed szko la ki, a przy go to wa na przez p. Agniesz kę Tracz. Elż bie ta Woź niak
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Tra dy cyj nie w czerw cu ucznio wie za jęć in stru men tal nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie pre zen tu ją to, cze go na uczy li się w cią gu ro ku na uki gry. 21 czerw ca w sa li wi do wi sko -
wej za pre zen to wa li się mło dzi in stru men ta li ści.

Ni ko dem Na wroc ki roz po czął kon cert, gra jąc na gi ta rze „Wlazł ko tek” i „Je dzie po ciąg”. Ka ro li na Bud nik
na pia ni nie za gra ła frag men ty „Dla Eli zy” Beetho ve na i „To re ado ra” Bi ze ta. Mał go rza ta Ma tu szek za śpie wa ła
i za gra ła na gi ta rze „Ktoś ukradł księ życ” La dy Pank. Pa try cja Pa ją czek na pia ni nie wy ko na ła „Pio sen kę o ko ni -
kach po lnych” Klech niow skiej. Ka mil Ma li now ski na gi ta rze wy ko nał „Te ars in ha even” Clap to na, a akom pa nio -
wał mu je go na uczy ciel Pa weł Mel ski. Woj ciech Ra tusz ny na key bo ar dzie za grał „Nok turn nr 4” Cho pi na, na to -
miast Alek san dra Ro ga la na pia ni nie „Ecos sa ise” Beetho ve na. Pau li na Ju dasz na key bo ar dzie za gra ła „Tę sa mą
chwi lę” Baj mu. Ja kub Dy bek wy ko nał rów nież na key bo ar dzie zna ną „Arię na stru nie G” Ba cha. Mi łosz Ol fans
na gi ta rze za grał „Nie płacz Ew ka” i „Whi sky” z re per tu aru Dże mu. Fi lip Haj ta ło wicz je dy ny za grał na sak so fo -
nie „Do pó ki je steś” Skal dów i „Go niąc kor mo ra ny” Pio tra Szcze pa ni ka. Nad przy go to wa niem uczniów czu wa ło
dwóch in struk to rów: Pa weł Ostrow ski (pia ni no, key bo ard, sak so fon) i Pa weł Mel ski (gi ta ra).

Kto cho ciaż raz wy stą pił pu blicz nie, ten wie, ja kie to wy zwa nie, zwłasz cza, że trze ba jesz cze do brze za grać.
Dla te go na le żą się bra wa dla mło dych wy ko naw ców. Wszyst kich chęt nych za pra sza my do kon ty nu owa nia al -
bo roz po czę cia przy go dy z na uką gry na in stru men cie w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry. Za pi sy we wrze śniu.

mk

Wakacje z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie
PROGRAM 1 – 31 lipca 2013 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 
12.15 spektakl teatralny „Wilk i zając”
ŚRODA – 3 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum
11.00 – 14.00 warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
17.00 – 19.00 dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową 
PIĄTEK – 5 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 
12.00 spektakl teatralny „Pinokio”
13.00 – 16.00 próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 8 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 
12.15 spektakl teatralny „Zaczarowany młynek”
ŚRODA – 10 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum
11.00 – 14.00 warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
17.00 – 19.00 dyskoteka i animacje – spotkanie z bajkową postacią
PIĄTEK – 12 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 
12.00 spektakl teatralny „Kot w butach”
13.00 – 16.00 próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 15 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 

10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne 
12.00 spektakl teatralny „Śpiąca królewna”
ŚRODA – 17 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum 
11.00 – 14.00 warsztaty wokalne 
12.00 – 15.00 warsztaty plastyczne
17.00 dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową
PIĄTEK – 19 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne 
12.00 spektakl teatralny „Czerwony Kapturek”
13.00 – 16.00 próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 22 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne 
12.00 spektakl teatralny „Stoliczku nakryj się”
ŚRODA – 24 lipca 
11.00 – 14.00 warsztaty wokalne 
12.00 – 15.00 warsztaty plastyczne
17.00 dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową
PIĄTEK– 26 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne 
12.00 spektakl teatralny „Złota rybka”
13.00 – 16.00 próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 29 lipca
10.00 – 11.30 warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
10.00 – 11.30 warsztaty plastyczne 
12.00 spektakl teatralny „Doktor Dolittle i przyjaciele”
ŚRODA – 31 lipca 
11.00 – 14.00 warsztaty wokalne 
12.00 – 15.00 warsztaty plastyczne

Koncert uczniów Miej sko Gmin na
Bi blio te ka Pu blicz na
w Nie mo dli nie

in for mu je mło dych Czy tel ni ków
o moż li wo ści nie od płat ne go ko rzy -
sta nia z czy tel ni in ter ne to wej bi blio -
te ki w dniach 1–31 lip ca 2013 r. w go -
dzi nach od 9.00 do 15.00.

Wa ka cje
w bi blio te ce

Za ję cia dla dzie ci od by wać się bę -
dą od 1 do 30 sierp nia 2013 r. od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
od 10.00 do 12.00.

Pro po nu je my:

gło śne czy ta nie, pra ce pla stycz -
ne, pro jek cje fil mów i ba jek, gry, za -
ba wy, kon kur sy, słod ki po czę stu nek.
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Me da le Chro bre go 2013
Ga la Me da le Chro bre go 2013 za koń czy ła trzy la ta na uki gim na zja li stów

z Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie.
Zgod nie z tra dy cją szko ły rów nież te go rocz ni ab sol wen ci gim na zjum Chro -

bre go zo sta li po że gna ni w spo sób uro czy sty. Pod czas ga li uho no ro wa no naj lep -
szych spo śród naj lep szych w dzie wię ciu ka te go riach oraz naj lep sze go ab sol wen -
ta, wrę czo no świa dec twa i na gro dy koń czą cym szko łę z wy róż nie niem oraz
wszyst kim po zo sta łym ab sol wen tom. Pod czas ga li sta tu et kę i na gro dę Sta ro sty
Po wia tu Opol skie go Hen ry ka La kwy dla naj lep sze go ab sol wen ta ode bra ła Do -
mi ni ka Zbro ja, któ ra ukoń czy ła szko łę ze śred nią 5,76.

Sta tu et ki Me da le Chro bre go 2013 wrę cza ne w iście hol ly wo odz kim sty lu
ode bra li ucznio wie no mi no wa ni w dzie wię ciu ka te go riach. Pri mus in ter pa res
zo sta li:

Hu ma ni sta – Jo an na Zda now ska,
Ści sło wiec – Do mi ni ka Zbro ja,
Po li glo ta – Ka mil Bie niek,
Spor to wiec – Mar cin Kol man,
Za wsze Obec ny – Ma te usz Pie trzak,
Po zy tyw nie Za krę co ny – Ra do sław Imio łek,
Spo łecz nik – Mar ta Wy dra,
Po moc na Dłoń – Mo ni ka Dę biń ska,
Ar ty sta – Wio le ta Pał ka.

Wrę cze nie świa dectw wszyst kim ab sol wen tom i po że gna nie z wy cho waw ca -
mi za koń czy ło uro czy stość, któ rą przy go to wa li ucznio wie klas dru gich gim na zjum
pod opie ką wy cho waw ców: M. Do lak, D. Moź dzier skiej oraz I. Ma tu ry -
- Pa cho lik. Uro czy stość od by ła się w go ścin nych mu rach nie mo dliń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry z udzia łem ro dzi ców, przed sta wi cie li władz po wia to wych i gmin nych
oraz gro na pe da go gicz ne go. 

Vio let ta Szczyrk

Joanna Zdanowska

Kamil Bieniek

Dominika Zbroja

Marcin Kolman

Mateusz Pietrzak

Marta Wydra

Radosław Imiołek

Wioleta Pałka
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14 czerw ca 2013 r. za koń czył się rok szkol ny
dla 39 uczniów klas dru gich i trze cich Za sad ni czej
Szko ły Za wo do wej. W tym ro ku uro czy stość po że gna -
nia ab sol wen tów od by ła się w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie z udzia łem gro na pe -
da go gicz ne go i przed sta wi cie li wszyst kich klas Ze -
spo łu Szkół. Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa li
ucznio wie młod szych klas pod kie run kiem p. Ewy
Sku ry -Pra jel. Po raz pierw szy ab sol wen ci ZSZ otrzy -
my wa li Me da le Chro bre go, czy li sta tu et ki przy zna -
wa ne przez ka pi tu łę uczniom naj lep szym w wy bra -
nych ka te go riach:

Su per Fa cho wiec – Jo an na Ści słow ska, kla -
sa II A ZSZ

Spor to wiec – Da mian Len kie wicz, kla sa III ZSZ
Za wsze Obec ny – Łu kasz Ko wal ski, kla sa III ZSZ

(w cią gu 3 lat na uki opu ścił tyl ko 16 go dzin)
Naj lep szą ab sol went ką szko ły za wo do wej

w ro ku szkol nym 2012/2013 zo sta ła Jo an na Ści -
słow ska, któ ra uzy ska ła śred nią ocen 5,13. Jo an na
otrzy ma ła sta tu et kę ufun do wa na przez Sta ro stę
Opol skie go i na gro dę ufun do wa ną przez Ra dę Ro -
dzi ców Ze spo łu Szkół. 

Elż bie ta Woź niak

W dniu 26 czerw ca 2013 r. w Ośrod ku
Kul tu ry od by ło się spo tka nie bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza z naj -
lep szy mi ab sol wen ta mi szkół pod sta wo -
wych i gim na zjum w ro ku szkol -
nym 2012/2013 oraz zwy cięz ca mi
kon kur sów przed mio to wych i naj lep szy mi
spor tow ca mi w gmi nie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li rad ni ra dy miej -
skiej na cze le z prze wod ni czą cym Ma riu szem Niec -
ka rzem, dy rek to rzy szkół, na uczy cie le oraz ro dzi ce
wy róż nio nych uczniów.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje otrzy -
ma li naj lep si ab sol wen ci szkół pod sta wo wych i gim -
na zjum oraz ich ro dzi ce.

Oto ucznio wie, któ rych okre ślo no mia nem „Naj -
lep si z naj lep szych”:

1. Iza be la Du da, uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie,

2. Ja kub Mróz, uczeń Pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 w Nie mo dli nie,

3. Pa tryk Kup czak, uczeń Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Gra czach,

4. Ju lia Bo ro wicz, uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Gra bi nie,

5. Do mi ni ka Kacz mar ska, uczen ni ca Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach,

6. Jo an na Bu dza łek, uczen ni ca Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach.

Są to ucznio wie, któ rzy w wy ni ku kla sy fi ka cji
koń co wo rocz nej uzy ska li z obo wiąz ko wych za jęć edu -
ka cyj nych naj wyż szą śred nią ocen, naj wyż szą oce nę
z za cho wa nia oraz zna czą cą ilość punk tów ze spraw -
dzia nu lub eg za mi nu gim na zjal ne go.

Spo tka nie w Ośrod ku Kul tu ry by ło rów nież pod -
su mo wa niem zma gań kon kur so wych na te re nie gmi -
ny Nie mo dlin dla uczniów szkół pod sta wo wych oraz
gim na zjal nych. Ucznio wie na szych szkół przy stą pi li
do 18 kon kur sów przed mio to wych ko or dy no wa nych
przez gmi nę. Udział w kon kur sie wzię ło łącz nie 109
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych, któ rzy
przy go to wy wa li się pod czuj nym okiem swo ich na -

uczy cie li. Współ za wod nic two uczniów da ło szan sę
przede wszyst kim roz wi ja niu za in te re so wań, za mi ło -
wań, a tak że przy czy ni ło się do po głę bie nia zdo by tej
do tych czas wie dzy. 

Z ogól nej licz by 910 uczniów re ali zu ją cych
obo wią zek szkol ny w szko łach, dla któ rych or ga -
nem pro wa dzą cym jest gmi na Nie mo dlin, 146
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjum w Gra -
czach, a tak że 15 uczniów Pu blicz ne go Gim na -
zjum Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie do stą pi ło za -
szczy tu uczest ni cze nia wraz ze swo imi ro dzi ca mi
w spo tka niu i ode bra ło z rąk bur mi strza i prze wod -
ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie po dzię ko -
wa nia i li sty gra tu la cyj ne za uzy ska ne suk ce sy i wy -
so kie osią gnię cia w kon kur sach i olim pia dach.
Pod czas uro czy ste go spo tka nia bur mistrz gra tu lo -
wał wszyst kim wy róż nio nym i na gro dzo nym oraz
ży czył sło necz ne go i zdro we go od po czyn ku w cza -
sie wa ka cji.

Mał go rza ta Ko cha nek

Po że gna nie ab sol wen tów
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej

Sta tu et ki
roz da ne
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W dniu 2 czerw ca na za le wie Ści na wy w Nie mo dliń -
skiej od by ły się co rocz ne za wo dy węd kar skie dla dzie ci
z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Dziec ka. Na za wo dy
punk tu al nie o 8.00 sta wi ło się 90 za wod ni ków wraz z opie -
ku na mi. Po roz lo so wa niu sta no wisk wszy scy uda li się
na swo je sta no wi ska. O godz. 9.00 roz po czę to węd ko wa -
nie. Wszy scy za wod ni cy dziel nie sta ra li się zło wić trud ne
do złapania w tym dniu ry by. Po za koń cze niu za wo dów,
w ocze ki wa niu na wy ni ki, wszy scy uda li się na kieł ba skę
z gril la. Wszy scy uczest ni cy za wo dów otrzy ma li pre zen ty,
a naj lep szych 22 za wod ni ków otrzy ma ło rów nież cen ne
na gro dy ufun do wa ne przez spon so rów. Or ga ni za to rem
za wo dów był Pol ski Zwią zek Węd kar ski ko ło Nie mo dlin.

1. Mak sy mi lian Ko ło dziej – 2030 pkt.
2. Kac per Kre to wicz – 1170 pkt.
3. Piotr Ba naś – 450 pkt.
4. Ma ciej Olek sy – 300 pkt.
5. Da wid Dziu ra – 280 pkt.
6. Oli wer Pa łasz– 240 pkt.
7. Mar ty na Ka sper ska, Klau dia Ci chosz, Szy -

mon Ga la – 190 pkt.
10. Szy mon Bru ka ło – 180 pkt.
Naj więk szą ry bę za wo dów – ka ra sia 565 gram

– zło wił Mak sy mi lian Ko ło dziej.
Krzysz tof Bo jar ski

Zmiana godzin otwarcia basenu w Lipnie
O dnia 15 czerwca 2013 roku następują zmiany godzin otwarcia i zamknięcia

basenu kąpielowego w Lipnie:
• czerwiec – od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 19.00,
• czerwiec – w weekendy (sobota, niedziela) od godz. 11.00 do 19.00,
• lipiec i sierpień - od poniedziałku do niedzieli od godz. 11.00 do godziny 19.00.

Sportowe  wakacje w Niemodlinie 
Organizatorzy: Urząd Miasta Niemodlin, OSiR SZS, Szkółka pływacka OŚMIORNICZKA.

Poniedziałki  -  1, 8, 15, 22, 29 lipca w godz.10.00-14.00
Godz. 9.30 – przejazd dzieci z Graczy, Rogów i Grabina 
1. BOISKO ORLIK 2012 –  Turniej piłki nożnej  
2. HALA SPORTOWA –  Turniej  siatkówki 
Wtorki  -  2, 9 ,16, 23, 30 lipca w godz.10.00-14.00
1. BOISKO ORLIK 2012 –  Turniej piłki nożnej 
2. HALA SPORTOWA –  Turniej koszykówki
3. BASEN ODKRYTY –  Nauka  pływania – klasy  I – III – 11.00 -12.00
Środy - 3, 10, 17, 24, 31 lipca w godz.10.00-14.00
1. BOISKO  ORLIK 2012 –  Turniej streetballa
2. HALA SPORTOWA –  Turniej unihokeja 
Czwartki - 04, 11, 18, 25 lipca w godz.10.00-14.00
1. BASEN  ODKRYTY –  Nauka  pływania – klasy I-III  - 11.00 – 12.00
2. BASEN ODKRYTY –  Turniej siatkówki plażowej 
3. HALA SPORTOWA –  Turniej Koszykówki 
Piątki -  5, 12, 19, 26 lipca w godz.10.00-14.00
1. BOISKO ORLIK 2012 –  Turniej siatkówki 
2. BOISKO  ORLIK 2012 –  Turniej piłki nożnej
3. HALA SPORTOWA –  Turniej indywidualny tenisa stołowego

Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin zwy cię ży -
ła w tur nie ju fi na ło wym Li gi Or li ków or ga -
ni zo wa nym przez OZPN Opo le.

Fi nał roz gry wek od był się w Ozim ku i zgro ma dził
sześć naj lep szych dru żyn, zwy cięz ców swo ich grup
w se zo nie 2012/2013. Oprócz nas za gra ły dru ży ny
Od ry I Opo le, Od ry II Opo le, Ro dła Opo le, Gwar dii
Opo le i Vic to rii Chró ści ce, któ re po dzie lo no na dwie
gru py. W wy ni ku lo so wa nia tra fi li śmy do teo re tycz -
nie moc niej szej gru py dru giej, w któ rej za gra li śmy

z Gwar dią Opo le i Od rą II Opo le. W pierw szej gru -
pie los po łą czył Od rę I, Vic to rię i Ro dło. Na szą gru -
pę wy gra li śmy po cie ka wych me czach, w któ rych do -
mi no wa li śmy, po ko nu jąc Od rę II 3-1 i Gwar dię 4-1.

Zwy cięz cy dwóch grup, a więc FA Nie mo dlin
i Od ra I Opo le z gru py pierw szej, ro ze gra ły fi nał, któ -
ry był bar dzo emo cjo nu ją cy i za cię ty. Po pierw szej po -
ło wie prze gry wa li śmy 0-1, gra jąc sła biej od Od ry I,
ale na dru gą wy szli śmy po dwój nie zmo ty wo wa ni
i za gra li śmy szyb ko i z po lo tem oraz sku tecz nie, jak

w dwóch po przed nich me czach gru po wych, co osta -
tecz nie da ło nam bez a pe la cyj ne zwy cię stwo nad Od -
rą I Opo le 3-1.

W tur nie ju fi na ło wym za gra li: Bar tek Ka ma ryk,
Do mi nik Ru snak, Ma ciek Ilów, Mi łosz Opa lo ny, Mi -
ko łaj Łysz czar czyk, Ma ciek Szpiech, Ka mil Ru snak, Fi -
lip Bru de, Bar tek Szczep kow ski, Mi chał Żół ta niec ki,
Ku ba Mróz i Ma te usz Pio trow ski. Na le ży też wspo -
mnieć, że dro gę do fi na łu uto ro wa li tak że po zo sta li
za wod ni cy: Ma te usz Kow nac ki, Pio trek Du da, Ra fał
Ku rat nik, Ka mil Te la tyń ski, Mi chał Kla pan i Da niel
Nie cze sny. Ca ła ta osiem nast ka za wod ni ków to Mi -
strzo wie Li gi Or li ków w se zo nie 2012/2013. 

Fa za gru po wa: 

FA Nie mo dlin – Od ra II Opo le 3-1 (1-1). Bram -
ki: Ma ciek Ilów (2) i Ka mil Ru snak.

FA Nie mo dlin – Gwar dia Opo le 4-1 (3-0). Bram -
ki: Ka mil Ru snak (3) i Mi ko łaj Łysz czar czyk.

Fi nał:

FA Nie mo dlin – Od ra I Opo le 3-1 (0-1). Bram ki:
Do mi nik Ru snak, Ka mil Ru snak i Mi ko łaj Łysz czar -
czyk.

Ta be la koń co wa fi na ło we go tur nie ju:

1. Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin
2. Od ra I Opo le
3. Vic to ria Chró ści ce
4. ASD Gwar dia Opo le
5. Od ra II Opo le
6. Ro dło Opo le

FA Nie mo dlin

Football Academy mistrzem Orlików

Za wo dy węd kar skie
na Dzień Dziec ka
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Obchody 730-lecia lokacji Niemodlina
Universe

Formacja Nieżywych Schabuff

Rytmix I

Rytmix II

Rytmix III

The Doris

Piąty bieg

Cadillac

Niemodlin


