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Dro dzy Czy tel ni cy!
W Wa sze rę ce od -

da je my pierw sze wy -
da nie „Pul su Nie mo -
dli na” w ro ku 2014.
Ma my na dzie ję, że
bę dzie cie chęt nie
czy ta li na sze cza so -
pi smo przez ca ły rok.

W stycz nio wo -lu to -
wym nu me rze re la cjo -
nu je my prze bieg 22. Fi -
na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Cie -
szy to, że po raz ko lej ny
wspól nie ba wi li śmy się
i gra li śmy z ca łą Pol ską
na rzecz naj młod szych
i se nio rów. Dzię ki ofiar -
no ści miesz kań ców Nie -
mo dli na i spon so rów na -
sze mia sto prze ka za ło
po nad dzie więć ty się cy
zło tych na kon to Fun da -
cji Jerzego Owsia ka.

War to tak że prze czy -
tać ar ty kuł o spo tka niu
no wo rocz nym, w któ rym
bur mistrz Nie mo dli na
przed sta wił sze ro kie
pod su mo wa nie mi nio -
ne go ro ku, a tak że plan
te go rocz nych in we sty cji,

o któ rych na pew no bę -
dzie my in for mo wać
w „Pul sie”. Na sza ga ze -
ta ob ję ła pa tro na tem
cie ka we wy da rze nie jed -
ne go z opol skich li ceów,
gdzie mło de wo lon ta -
riusz ki wy da ły wal kę ra -
ko wi w ra mach ogól no -
pol skie go pro gra mu pro -
fi lak tycz ne go Mam Ha -
ka na Ra ka.

Za pra sza my do za po -
zna nia się z pro po zy cja -
mi, ja kie Ośro dek Kul tu ry,
OSiR oraz bi blio te ka przy -
go to wa li dla dzie ci i mło -
dzie ży na czas fe rii. Z bo -
ga tej ofer ty spor to wo -
-kul tu ral nej na pew no każ -
dy wy bie rze dla sie bie
coś cie ka we go. Rów nie
interesująca jest pro po zy -
cja naj bliż szych kon cer -
tów i wy da rzeń, o któ rych
pi sze my w za po wie -
dziach. Po za tym moż na
prze czy tać o wie lu wy da -
rze niach w na szej gmi nie,
w szko łach i spo rcie. Ży -
czy my mi łej lek tu ry.

Redakcja

W LUTYM
I MARCU
ZA GROSZE:

• nasiona kwiatów
i warzyw

• cebulki kwiatowe
• doniczki i osłonki

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Od ra na 12 stycz nia na uli cach Nie mo dli na,
z pusz ka mi i iden ty fi ka to ra mi WOŚP, kwe sto wa ły
mło de wo lon ta riusz ki, li cząc na hoj ność miesz kań ców,
któ rzy po raz ko lej ny włą czy li się w po moc naj młod -
szym i se nio rom. Po wo li za peł nia ły się pusz ki i przy -
by wa ło na kle jo nych serc na dar czyń cach. Wszy scy,
któ rzy pra gnę li wes przeć Or kie strę, mo gli to uczy nić
rów nież w ha li wi do wi sko wo -spor to wej, gdzie Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji przy go to wa li pro gram ar ty stycz no -spor to wy.

Te go rocz na Or kie stra roz po czę ła się na spor to -
wo – tur nie jem te ni sa sto ło we go, a na stęp nie me -
czem ko szy ków ki w wy ko na niu mło dych za wod ni -
ków UKS Je dyn ka. Da lej swój po kaz mia ła sek cja
Opol skie go Klu bu Ka ra te Ky oku shin. Naj pierw za pre -
zen to wa li się naj młod si adep ci, na stęp nie star si za -
wod ni cy, któ rzy po ka za li ukła dy, wal ki w lek kim kon -
tak cie, prze wro ty oraz – chy ba naj bar dziej
wi do wi sko wy – test roz bi ja nia ce gieł. Nie mniej emo -
cji wzbu dził rów nież po kaz zum by. Jest to co raz po -
pu lar niej szy i obec nie bar dzo mod ny ro dzaj ak tyw -
no ści fi zycz nej, któ ry łą czy w so bie ele men ty fit nes su
i tań ców la ty no ame ry kań skich. Kil ka na ście pań
uczęsz cza ją cych na za ję cia zum by za pre zen to wa ło
obec nym na Or kie strze ener ge tycz ne cho re ogra fie,
wy ka zu jąc się świet ną kon dy cją oraz udo wad nia -
jąc, że ruch dla zdro wia mo że iść w pa rze z do brą za -
ba wą. Część spor to wą za koń czy ły me cze fut sa lu.

Gra li do ro śli – re pre zen ta cja Nie mo dliń skiej Ha lo wej
Li gi Pił kar skiej z UKS Je dyn ką – oraz mło dzi pił ka rze.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły wy cho wan ki
Stu dia Pio sen ki. Młod sze i star sze dziew czy ny za -

śpie wa ły ko lę dy, pa sto rał ki, świą tecz ne i roc ko we
prze bo je. Swój po kaz mia ła rów nież naj młod sza gru -
pa ta necz na ze spo łu Ryt mix z Ośrod ka Kul tu ry. Dla
Or kie stry tak że za gra ły (do słow nie) ze spo ły mło dzie -
żo we. Pierw szy wy stą pił ze spół Dżi zas w pa ru har -
droc ko wych utwo rach, na stęp nie ze spół Nie mo dlin,
któ ry na roc ko wo i po zy tyw nie za koń czył pro gram
w ha li. Ca łą im pre zę w Nie mo dli nie, po dob nie jak
w wie lu mia stach w Pol sce, uwieńczyło sym bo licz ne
świa teł ko do nie ba – po kaz sztucz nych ogni.

(ciąg dalszy na s. 4)

WOŚP 2014

Nie mo dlin po raz ko lej ny za grał dla Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy. Pod czas 22. Fi na łu zbie ra li śmy pie nią dze na za kup spe cja -
li stycz ne go sprzę tu dla dzie cię cej me dy cy ny ra tun ko wej i god nej
opie ki me dycz nej se nio rów. Dzię ki hoj no ści miesz kań ców Nie mo -
dli na do wspól nej ka sy WOŚP tra fi ło 9 101 zło tych, czy li pra wie dwa
ty sią ce wię cej niż przed ro kiem.

Zbiórka na mieście

Wolontariusze z wielbłądem Kubą,
który witał przychodzących na halę sportową



4WydarzeniaPULS

(dokończenie ze s. 3)

W trak cie nie dziel ne go fi na łu WOŚP wszyst kie
im pre zy spor to we i wy stę py prze pla ta ne by ły li cy ta -
cja mi. Tra dy cyj nie już li cy to wa no pa miąt ki i ga dże ty
zwią za ne z Or kie strą: ze gar, ka len da rze, ko szul ki, fla -
gi, kub ki. Zda rza ły się wy so kie aukcje, na przy kład ze -
gar ścien ny WOŚP zo stał wy li cy to wa ny za pra wie
dwie ście zło tych, a ka len darz i mo ne ta za 150 zło -
tych. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się rów nież
bo ny i po da run ki od miesz kań ców i firm na szej gmi -
ny. W tym ro ku li cy to wa no m. in.: bo ny do za kła du

fry zjer skie go, ga bi ne tu oku li stycz ne go i za kła du
optycz ne go, me ble, piz zę w kształ cie ser ca, oko licz -
no ścio wy tort, książ ki, al bu my i nie mo dliń skie me da -
le, kar ne ty na ba sen w Lip nie, przed wo jen ną bu tel -
kę z Nie mo dli na. Naj war to ściow szy mi przed mio ta mi
te go rocz nych au kcji zo sta ły: ory gi nal na ko szul ka Bo -
ru sii Do rt mund z pod pi sa mi za wod ni ków (500 zł), pił -
ka z pod pi sa mi za wod ni ków Gór ni ka Za brze (200 zł),
pił ka z pod pi sa mi ko szy ka rek re pre zen ta cji Pol ski,
Ukra iny, Li twy i Bia ło ru si (200 zł), naj now sza pły ta ze -
spo łu Pier si z au to gra fa mi człon ków ze spo łu (200 zł).

Or ga ni za to rzy ak cji w Nie mo dli nie pra gną ser -
decz nie po dzię ko wać za za an ga żo wa nie i po moc fi -
nan so wą wszyst kim ofia ro daw com, uczest ni kom
i spon so rom 22. Fi na łu WOŚP, któ ry mi by li:

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz
Za stęp ca bur mi strza Bar tło miej Ko strze wa
Ja cek Paulsz kie wicz – pra cow nik fun da cji WOŚP
Re na ta Szpiech – piz ze ria Pri ma ve ra
Jan Na ściuk – sa lon fry zjer ski
Mar cin Oracz – za kład optycz ny
Elż bie ta Ro ga la – ga bi net oku li stycz ny
Piotr Peł ka – cu kier nia
Ze spół Pier si
Ja ro sław Ko pij – sklep Jar ko
Jan Gre la – opie kun wiel błą da Ku by
Fir ma Ber ni – sto lar stwo me blo we

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się kwe stu ją -
cym wo lon ta riusz kom: Mar cie Ba weł kie wicz, Mo ni -
ce Dę biń skiej, Do mi ni ce Kacz kow skiej, An nie Ko no -
wa luk, Ja go dzie Mar kie wicz, Na ta lii Ol szew skiej,
Ilo nie Szlu fik, Pa try cji Szlu fik, Na ta lii Woź ni cy, Mar -
cie Wy drze.

mk

Pokaz zumby

Rytmix przedszkolaki

Nasi halowi piłkarze zagrali dla Orkiestry
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10 stycz nia w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie od by ło się spo -
tka nie no wo rocz ne bur mi strza
Nie mo dli na z miesz kań ca mi
gmi ny Nie mo dlin. W swo im wy -
stą pie niu Mi ro sław Stan kie wicz
pod su mo wał naj waż niej sze wy -
da rze nia mi nio ne go ro ku oraz
przed sta wił pla ny in we sty cyj ne
na 2014 rok.

Pod su mo wa nie ro ku 2013
oraz pla ny na 2014 rok

Wy da rze nia spo łecz no -kul tu ral ne
„Wpro wa dzo na przez mi ni stra fi nan sów Ro stow -

skie go od 2012 ro ku no wa re gu ła za dłu że nia in dy wi -
du al ne go gmin wy mu si ła opra co wa nie i wdro że nie
pla nu oszczęd no ścio we go w na szej gmi nie. Rok 2013
był dru gim z ko lei ro kiem wpro wa dza nia tych zmian.
By ły one ko niecz ne, aby rok 2014, za rów no dla miesz -
kań ców, jak i władz Nie mo dli na, stał się ro kiem, w któ -
rym gmi na bę dzie mo gła nor mal nie funk cjo no wać.
Do dat ko wym za bez pie cze niem gmi ny by ło spła ce nie
czę ści kre dy tów po przez emi sję ob li ga cji ko mu nal -
nych, tak, aby w la tach 2015–2020 gmi na mo gła sko -
rzy stać ze środ ków unij nych w no wej per spek ty wie fi -
nan so wej UE.

Zbyt ni ska sub wen cja oświa to wa ro ku 2013,
a tak że ogra ni czo ne moż li wo ści do fi nan so wa nia
oświa ty z bu dże tu gmi ny, wy mu si ły li kwi da cję ma łej
Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie, a tak że ogra ni cze nie
kosz tów funk cjo no wa nia sto łó wek szkol nych. Zmia ny
te – cho ciaż nie po pu lar ne – by ły ab so lut nie ko niecz -
ne. Nie mniej dą żo no do ta kie go wpro wa dze nia zmian,
któ re w naj mniej szym stop niu po gor szy ły by sy tu ację
miesz kań ców. Gmi na prze ka za ła na 6 lat ma ją tek
zli kwi do wa nej szko ły Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół Szkół
Ka to lic kich w Czę sto cho wie, speł nia jąc ocze ki wa nia
miesz kań ców, aby dzie ci mo gły być uczo ne da lej
w Gra bi nie. Funk cjo no wa nie kosz to twór czych kuch ni
szkol nych za stą pio no zde cy do wa nie tań szą usłu gą
ca te rin go wą. Wpro wa dzo no da le ko idą ce oszczęd no -
ści w funk cjo no wa niu jed no stek gmin nych, po cząw szy
od Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej,
po przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej, a koń cząc
na Ośrod ku Kul tu ry, bi blio te ce i Ośrod ku Spor tu i Re -
kre acji. Jed no cze śnie po czą tek ro ku był trud nym okre -
sem przy go to wa nia i wdra ża nia no wych prze pi sów
do ty czą cych go spo dar ki od pa da mi. No we za sa dy
na ka zu ją ce peł ną se gre ga cję śmie ci, po łą czo ne z no -
wy mi staw ka mi za od biór i ich uty li za cję, po wo do wa -
ły za nie po ko je nie miesz kań ców.

Na tle tych zmian po ja wi ły się gło sy nie za do wo -
le nia, któ re bar dzo szyb ko za czę ła wy ko rzy sty wać
gru pa lu dzi dą żą cych je dy nie do prze ję cia wła dzy po -
przez przy spie szo ne wy bo ry sa mo rzą do we. Gru pa
ta w swo ich dzia ła niach po słu gi wa ła się kłam stwa mi,
któ re osta tecz nie zo sta ły po twier dzo ne przez są dy
w Opo lu i Wro cła wiu. Zde cy do wa na więk szość miesz -
kań ców nie po par ła ini cja to rów re fe ren dum, któ re
prze pro wa dzo no w dniu 2 czerw ca. Miesz kań cy, ro zu -
mie jąc uza leż nie nie władz sa mo rzą do wych od czę sto
nie ja snych i nie spój nych ustaw pol skie go par la men tu,
po zo sta li w do mach. W re fe ren dum nie wzię ło udzia -
łu 80 pro cent upraw nio nych do gło so wa nia.

Rok 2013 to nie tyl ko trud ne zmia ny w fi nan sach
i go spo dar ce od pa da mi. To rok, w któ rym mi mo zło -
żo no ści fi nan so wej, uda ło się w spo sób god ny
uczcić 70. rocz ni cę mor dów na Wo ły niu i Kre sach Po -
łu dnio wo -Wschod nich. W mar cu go ści li śmy Mar ka
Ko prow skie go – au to ra książ ki o tych wy da rze niach
– któ rą to książ kę gmi na ob ję ła ho no ro wym pa tro na -
tem. W lip cu od by ła się msza świę ta, a póź niej uro czy -
sto ści pod po mni kiem na Pla cu Obroń ców Prze bra ża
z udzia łem władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych
oraz kom pa nii ho no ro wej Woj ska Pol skie go. Po uro czy -
sto ściach mia ło miej sce spo tka nie z Ja nem Waj ma -
nem, miesz kań cem Nie mo dli na – au to rem książ ki
o mor dach na Kre sach, w któ rej wy da niu tak że uczest -
ni czy ła na sza gmi na. W trak cie ro ku szkol ne go na -
uczy cie le szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych zor ga -
ni zo wa li wie le kon kur sów prze zna czo nych dla na szych
dzie ci i mło dzie ży, po świę co nych tra gicz nym lo som Po -
la ków na Kre sach. W grud niu zaś od by ło się ko lej ne
spo tka nie z au to rem ksią żek „Wo łyń. Epo pe ja pol -
skich lo sów 1939-2013. Akt I -III” oraz „27 Wo łyń ska
Dy wi zja Pie cho ty Ar mii Kra jo wej”, a tak że pre lek cja
i film o tych wy da rze niach, przy go to wa ne przez In sty -
tut Pa mię ci Na ro do wej w Opo lu.

Rok 2013 to tak że okrą gła 730. rocz ni ca lo ka cji
mia sta Nie mo dli na. Na sza bi blio te ka, kie ro wa na przez
pa nią dy rek tor Ja dwi gę Ku ty łę, przy go to wa ła szcze gól -
ną wy sta wę „Z dzie jów Zie mi Nie mo dliń skiej”, po świę -
co ną tej hi sto rii, a tak że – wspól nie z Mu zeum Pia stów
Ślą skich w Brze gu – udo stęp ni ła mo ne ty „Skar bu Nie -
mo dliń skie go” dla wie lu zwie dza ją cych. W trak cie ob -
cho dów od był się prze marsz miesz kań ców przez ca łe
mia sto. Miesz kań cy upa mięt ni li te dni wspól nym zdję -
ciem, zaś uko ro no wa niem ca ło ści uro czy sto ści by ły
wspa nia łe Dni Nie mo dli na or ga ni zo wa ne przez Ośro -
dek Kul tu ry oraz Ośro dek Spor tu i Re kre acji. W tym też
cza sie na sza gmi na pod pi sa ła umo wę o part ner stwie
z gmi ną Praż mo z Re pu bli ki Cze skiej.

W mi nio nym ro ku, dzię ki sta ra niom księ dza dzie -
ka na Je rze go Chył ka, miesz kań ców Szy dłow ca Ślą -
skie go oraz za stęp cy bur mi strza, od re mon to wa no
wspa nia ły za by tek, ja kim jest ko ściół fi lial ny w Szy -
dłow cu Ślą skim. Re mont ko ścio ła zo stał sfi nan so -
wa ny ze środ ków unij nych w ra mach Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich, wspar cia fi nan so we go
miesz kań ców oraz dar czyń ców, a tak że do ta cji z bu -
dże tu gmi ny. Za by tek ten bę dzie cie szył przez wie le
lat nas i na stęp ne po ko le nia.

W mi nio nym ro ku – po raz ko lej ny – To wa rzy stwo
Przy ja ciół Do li ny, kie ro wa ne przez pre ze sa Zbi gnie wa
Ja giel nic kie go, wspól nie z gmi ną zor ga ni zo wa ło wy po -
czy nek let ni dla pol skich dzie ci z Ukra iny. Ak tyw nie
w or ga ni za cji let nie go wy po czyn ku nie mo dliń skich
dzie ci uczest ni czy ły or ga ni za cje po za rzą do we ze
Związ kiem Har cer stwa Pol skie go na cze le. Do brze
funk cjo no wa ły klu by spor to we fi nan so wo wspie ra ne
przez gmi nę. LKS Skal nik Gra cze wy wal czył awans
do III li gi pił ki noż nej, So kół Nie mo dlin awan so wał
do li gi okrę go wej, UKS Je dyn ka roz po czął zma ga nia
w I li dze fut sa lu, UKS So ko lik ak tyw nie uczest ni czył
w roz gryw kach te ni sa sto ło we go naj młod szych, sta jąc
się jed nym z czte rech wio dą cych ośrod ków tej dys cy -
pli ny spor tu w wo je wódz twie, zaś ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 1, kie ro wa nej przez pa nią dy rek tor
Kry sty nę Dża luk, wy wal czy li wi ce mi strzo stwo wo je -
wódz twa w ha lo wej pił ce noż nej. A prze cież to nie
wszyst kie przy kła dy suk ce sów na szych dzie ci i mło dzie -
ży w zma ga niach spor to wych. Wy star czy wspo mnieć
o osią gnię ciach na szych spor tow ców w ko lar stwie

i bie gach, w im pre zach or ga ni zo wa nych przez PSS
Gra cze, kie ro wa nym przez pa na pre ze sa An drze ja
Miś tę. Wie lo mi lio no we na kła dy gmi ny na roz wój i mo -
der ni za cję ba zy spor to wej, a tak że bez cen na pra ca
opie ku nów i tre ne rów, przy no szą pierw sze efek ty.

Do brze funk cjo no wał OSiR kie ro wa ny przez pa na
dy rek to ra Krzysz to fa Ku bia ka. Od 2013 ro ku OSiR stał
się ko or dy na to rem spor tu w na szej gmi nie. Or ga ni zo -
wa ne przez tę jed nost kę fe rie zi mo we oraz let nie cie -
szy ły się du żym za in te re so wa niem. W ha li spor to wej
od by ło się wie le cie ka wych im prez spor to wych i roz -
gry wek, w tym uzna ny za jed no z naj waż niej szych wy -
da rzeń w wo je wódz twie i Pol sce – Mię dzy na ro do wy
Tur niej „Zło ty So kół”, w któ rym udział wzię ły na ro do -
we re pre zen ta cje ko szy ków ki żeń skiej z Li twy, Bia ło ru -
si, Ukra iny i Pol ski.

Nasz Ośro dek Kul tu ry, kie ro wa ny przez pa nią
dy rek tor Ka ta rzy nę Pa szu lę -Gryf, z ro ku na rok pod no -
si po ziom or ga ni zo wa nych „Oce anów” oraz za li cza ne -
go do zna czą cych im prez kra jo wych „Kar pi ka”. Ośro -
dek sku pia wo kół sie bie co raz wię cej dzie ci i mło dzie ży
oraz ich ro dzi ców, or ga ni zu jąc licz ne za ję cia z za kre -
su śpie wu, tań ca, gry na in stru men tach, te atru oraz
ry sun ku, a tak że or ga ni zu je fe rie zi mo we oraz let nie
dla uczniów na szych szkół. W mi nio nym ro ku OK
wzbo ga cił się o stu dio na grań, a tak że no we urzą dze -
nia au dio wi zu al ne. Z za zdro ścią na dzia łal ność na sze -
go ośrod ka pa trzą są sied nie gmi ny.

W mi nio nym ro ku wspa nia le na te re nie na szej
gmi ny za in au gu ro wał dzia łal ność Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku kie ro wa ny przez pa nie Ma rię Jań czuk i Ewę
Pasz kow ską oraz pa na Ta de usza Ziół kow skie go, któ -
ry dzię ki wspar ciu OK i OSiR miał moż li wość nie od -
płat ne go użyt ko wa nia gmin nych po miesz czeń, a tak -
że wspar cie in struk to rów OK.

Do brze ukła da ła się współ pra ca rów nież z in ny -
mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi współ fi nan so wa ny -
mi z bu dże tu gmi ny: Pol skim Ko mi te tem Po mo cy Spo -
łecz nej kie ro wa nym przez pa nią pre zes Kry sty nę
Ma ziarz, Sto wa rzy sze niem CA RI TAS z księ dzem Ar nol -
dem Drech sle rem na cze le, Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców z pa nem pre ze sem Ta de uszem La so tą, Pol -
skim Związ kiem Węd kar skim z pa nem Łu ka szem
Pa ła szem, Pol skim Związ kiem Ho dow ców Go łę bi z pa -
nem Jó ze fem Słod kow skim.

(ciąg dalszy na s. 6)

Spo tka nie no wo rocz ne
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(dokończenie ze s. 5)

Tak że mi nio ny rok był ko lej nym ro kiem funk cjo no -
wa nia bez strat fi nan so wych Sa mo rzą do we go Za kła -
du Opie ki Zdro wot nej, kie ro wa ne go przez pa nią dy rek -
tor Te re sę Adam czyk. Za in te re so wa nie po by tem
w na szym ZOZ -ie sta le ro śnie z uwa gi na do brą ob słu -
gę cho rych oraz wy so kie stan dar dy ich po by tu. W mi -
nio nym ro ku roz po czę to pro jek to wa nie ter mo mo der -
ni za cji obiek tu szpi ta la, a tak że przy go to wa nia
do po sze rze nia dzia łal no ści. Rów nież w mi nio nym ro -
ku Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
kie ro wa ny przez pa na dy rek to ra Ada ma Pięt kę, uno -
wo cze śnił swo ją dzia łal ność po przez za kup no we go
stop nia sprę ża ją ce go Ka eser Ome ga 52P. Nie ste ty,
po raz ko lej ny nie uda ło się prze kształ cić tej jed nost -
ki bu dże to wej w spół kę pra wa han dlo we go.

In we sty cje w 2013 ro ku
Przy bar dzo trud nych wa run kach fi nan so wych mi -

nio ny rok był ko lej nym ro kiem pro in we sty cyj ne go roz -
wo ju gmi ny. In we sty cje, przy go to wa ne wcze śniej przez
za stęp cę bur mi strza Bar tło mie ja Ko strze wę oraz pod -
le głe mu służ by urzę du, zo sta ły za koń czo ne. Ogó łem
w cią gu 2013 ro ku gmi na wy da ła na in we sty -
cje 2 835 021 zło tych, z cze go po zy ska li śmy 664 439 zł
do fi nan so wa nia ze wnętrz ne go. Tak więc z sa me go
bu dże tu gmi ny wy dat ko wa no 2 170 582 zło tych. War -
to w tym miej scu wspo mnieć, że wszyst kie waż niej sze
in we sty cje zo sta ły prze pro wa dzo ne wy łącz nie na te re -
nach wiej skich na szej gmi ny. 

1. Ter mo mo der ni za cja szko ły pod sta wo wej i gim -
na zjum w Gra czach, kie ro wa nych przez pa nią dy rek -
tor Iwo nę Traw kę oraz pa na dy rek to ra Eu ge niu sza
Świąt ka. Za da nie zo sta ło za pro jek to wa ne przez Pra -
cow nię Ar chi tek to nicz ną Atrium Piotr Wła dy ka z Ny -
sy. Umo wę na ro bo ty bu dow la ne pod pi sa no z fir mą
Bar ton z Gło gów ka. Za da nie zo sta ło ukoń czo ne w za -
ło żo nym ter mi nie dnia 24 paź dzier ni ka 2013 r. War -
tość ro bót bu dow la nych wy nio sła 1 569 480 zł. Uzy -
ska ne do fi nan so wa nie zaś 401 904 zł. Za kres
rze czo wy za da nia obej mo wał ter mo mo der ni za cję bu -
dyn ku szko ły, kom plet ną wy mia nę sto lar ki okien nej
i drzwio wej, wy mia nę in sta la cji c.o. oraz mo der ni za -
cję ko tłow ni i przy sto so wa nie jej do eko lo gicz nych
i no wo cze snych wy mo gów. 

2. Re mont i prze bu do wa świe tlic wiej skich w Lip -
nie i Grodź cu. Umo wę na ro bo ty bu dow la ne pod pi sa -
no z fir mą Gra jan z Opo la na wy ko na nie re mon tu
i prze bu do wy świe tli cy w Lip nie. War tość ro bót bu -
dow la nych 245 385 zł, w tym 132 356 uzy ska ne go
do fi nan so wa nia ze środ ków PROW. Za da nie za koń -
czo no w dniu 16.08.2013 r. 

W ma ju pod pi sa no umo wę na ro bo ty bu dow la ne
z fir mą Wol bub z Pacz ko wa na wy ko na nie re mon tu
i prze bu do wy świe tli cy w Grodź cu. War tość ro bót bu -
dow la nych 213 494,06 zł, w tym 130 179 zł uzy ska ne -
go do fi nan so wa nia ze środ ków PROW. Za da nie za -
koń czo no w dniu 16.08.2013 r. Oba za da nia zo sta ły
za pro jek to wa ne przez Pra cow nię Ar chi tek to nicz ną
Atrium Piotr Wła dy ka z Ny sy. W wy ni ku re ali za cji za dań
we wspo mnia nych miej sco wo ściach po wsta ły miej sca
in te gra cji, któ re słu żyć bę dą miej sco wej spo łecz no ści.

3. Bu do wa ga ra żu dwu sta no wi sko we go dla OSP
Gro dziec. Dnia 23 ma ja 2013 r. pod pi sa no umo wę
na ro bo ty bu dow la ne z Za kła dem Re mon to wo–Bu -
dow la nym i Be to niar skim Czer nec ki Wie sław, Otmu -
chów. War tość ro bót bu dow la nych wy nio -

sła 240 745,72 zł. Za da nie zo sta ło w ca ło ści zre ali zo -
wa ne ze środ ków bu dże tu gmi ny Nie mo dlin. Za da nie
za koń czo no zgod nie z umo wą w dniu 31.10.2013 r.
Do ku men ta cję tech nicz ną przy go to wa ło Biu ro pro -
jek to we Aga ta Ryb czyń ska z Nie mo dli na. W ra mach
za da nia po wstał tak dłu go ocze ki wa ny przez miej sco -
wą spo łecz ność stra żac ką dwu sta no wi sko wy ga raż
dla sa mo cho dów bo jo wych.

4. W ro ku 2013 roz po czę to bu do wę ka na li za cji
miej sco wo ści Wy dro wi ce, na któ rą po zy ska no do ta cję
w wy so ko ści 792 124 zł w ra mach pro gra mu PROW.
W dniu 14.08.2013 r. zo sta ła pod pi sa na umo wa na ro -
bo ty bu dow la ne z Isan -Bud z Nie mo dlin na kwo -
tę 1 299 083,50 zł. Ter min re ali za cji zgod nie z umo wą
– wrze sień 2014 rok. Do ku men ta cję wy ko na ła Pra cow -
nia Pro jek to wa Mi ro sław Brze ziń ski z Opo la. W ra -
mach in we sty cji zo sta nie ska na li zo wa na ko lej na miej -
sco wość na ob sza rach wiej skich gmi ny Nie mo dlin,
ja ko waż ny etap ka na li za cji Aglo me ra cji Nie mo dlin.

Na le ży do dać, iż w ra mach wy dat ków in we sty cyj -
nych wy ko na no drob ne in we sty cje w ra mach środ ków
fun du szu so łec kie go na po lep sze nie in fra struk tu ry
spo łecz nej na ob sza rach wiej skich np. po przez do po -
sa że nie pla ców za baw, za kup wy po sa że nia, bu do wę
wiat. Wy dat ki te wy nio sły 51 110 zł. Po nad to gmi na
Nie mo dlin prze zna czy ła do ta cję w wy so ko -
ści 50 000 zł na do fi nan so wa nie re mon tu za byt ko we -
go ko ścio ła p. w. Imie nia Ma rii w Szy dłow cu Ślą skim.
Dzię ki do fi nan so wa niu z bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
oraz ze środ ków unij nych uda ło się prze pro wa dzić
kom plek so wą re no wa cję zwłasz cza da chu i ele wa cji
te go uni ka to we go ko ścio ła.

W ra mach za dań zwią za nych z utrzy ma niem
dróg gmin nych wy ko na no pierw szy etap re mon tu
chod ni ka w cią gu uli cy Mic kie wi cza na kwo -
tę 60 296 zł oraz pierw szy etap re mon tu chod ni ka
w cią gu uli cy Kor fan te go na kwo tę 41 500. Po nad to
opra co wa no do ku men ta cję tech nicz ną prze bu do wy
zjaz du na Osie dle Pia stów w Nie mo dli nie.

War to pod kre ślić, iż w ro ku 2013 gmi na Nie mo dlin
na gro dzo na zo sta ła wy róż nie niem w kon kur sie Za rzą -
du Wo je wódz twa Opol skie go na Naj lep szą Prze strzeń
Pu blicz ną Wo je wódz twa Opol skie go 2013 za re ali za -
cję pro jek tu „Prze bu do wa dróg Śród mie ścia Nie mo dli -
na”. W uza sad nie niu do na gro dy ju ry kon kur su pod kre -
śli ło zna cze nie pro jek tu dla spo łecz no ści lo kal nej,
za wy ko na nie istot ne go eta pu re wi ta li za cji prze strze ni
ko mu ni ka cyj nej w ob sza rze o zna czą cym wpły wie dla
roz wo ju spo łecz ne go i go spo dar cze go mia sta Nie mo -
dli na, po nad to wska za no na atrak cyj ne roz wią za nia ar -
chi tek to nicz ne i es te ty kę re ali za cji. To cen ne wy róż nie -
nie po ka zu je, iż na sze dzia ła nia pro in we sty cyj ne
do ce nia ne są rów nież na szcze blu po nad gmin nym.

W ro ku 2013 w imie niu gmi ny Nie mo dlin pod pi -
sa łem umo wy o do fi nan so wa nie za da nia pod na zwą
„Re wi ta li za cja sta dio nu miej skie go w Nie mo dli nie”
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ry by na kwo -
tę 950 508 zł oraz „Re kul ty wa cja zbior ni ka ma łej re -
ten cji – Staw Młyń ski na Ści na wie Nie mo dliń skiej”
na kwo tę 207 642 zł. W ra mach Pro gra mu Le ader do -
fi nan so wa nie uzy ska ło opra co wa nie i wy da nie prze -
wod ni ka tu ry stycz ne go po gmi nie Nie mo dlin, któ ry
przy go to wa ny zo sta nie w tym ro ku.

Mi nio ny rok to rów nież re gu la cja Ści na wy Nie mo -
dliń skiej, gdzie od czte rech lat za bie ga łem o pod ję cie
sto sow nych dzia łań przez za rząd wo je wódz twa oraz
Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
w Opo lu. Jest to du ży suk ces, gdyż po głę bie nie tej rze -

ki oraz ure gu lo wa nie jej bie gu w zna czą cy spo sób po -
pra wia bez pie czeń stwo po wo dzio we na szej gmi ny.
Koszt in we sty cji wy niósł bli sko 4 mln zło tych. Ko niec
mi nio ne go ro ku to rów nież po zy ska nie sa mo cho du dla
Stra ży Miej skiej od OSP Gro dziec, a tak że po zy ska nie
z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Opo lu wo zu bo jo we -
go dla OSP Gra bin. Dzię ki dzia ła niom pod ję tym przez
skarb ni ka gmi ny pa nią Ali cję Do ma lew ską oraz ze spo -
ło wi pra cow ni ków, któ ry mi kie ru je – od zy ska no środ -
ki z za pła co ne go przez gmi nę po dat ku VAT, a tak że za -
koń czo no rok z lo ka ta mi na ra chun kach ban ko wych
w związ ku z za koń cze niem emi sji ob li ga cji, któ re bę -
dą pro cen to wać no wy mi, wy mier ny mi i rze czy wi sty mi
efek ta mi fi nan so wy mi. Ge ne ral nie moż na po wie dzieć,
że tak do brze za koń czo ne go ro ku pod wzglę dem sta -
nu fi nan sów gmin nych już daw no nie by ło.

Jesz cze o jed nej waż nej spra wie na le ży po wie -
dzieć w związ ku z mi nio nym ro kiem. Był to rok do brej
współ pra cy więk szo ści rad nych z bur mi strzem. Jak wi -
dać, współ pra ca ta da ła wy mier ne ko rzy ści na szym
miesz kań com. Po twier dzi ła się spraw dzo na za sa da, że
zgo da bu du je, zaś nie zgo da ruj nu je.

Pla no wa ne in we sty cje w 2014 ro ku
Obec ny rok bę dzie dla na szej gmi ny ro kiem ko lej -

nych in we sty cji. W uchwa lo nym przez ra dę miej ską
bu dże cie w dniu 19 grud nia ubie głe go ro ku zna la zły
się bar dzo waż ne za da nia na łącz ną kwo tę 4 mi lio -
nów 700 ty się cy zło tych. Jest to ko lej ny bu dżet pro in -
we sty cyj ny. Na kła dy bu dże to we sta no wią po nad 12%
łącz nych wy dat ków bu dże to wych. Do naj waż niej szych
in we sty cji na le żą:

1) Prze bu do wa sta dio nu miej skie go w Nie mo dli -
nie na kwo tę 2 400 000 zło tych – in we sty cja, któ ra jest
ocze ki wa na przez mi ło śni ków fut bo lu od po nad 10 lat.

2) Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Wy dro wi cach
na kwo tę 1 040 000 zło tych – in we sty cja, któ ra jest
obie ca na miesz kań com od pra wie 10 lat.

3) Bu do wa Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów
Ko mu nal nych w Nie mo dli nie na kwo tę 279 tys. zło -
tych – in we sty cja, któ ra mu si być zre ali zo wa na zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

4) Re kul ty wa cja Sta wu Młyń skie go na Ści na wie
na kwo tę 370 tys. zło tych – in we sty cja zwięk sza ją ca
bez pie czeń stwo prze ciw po wo dzio we oraz ocze ki wa -
nia człon ków PZW.

5) Prze bu do wa lo ka lu miesz kal ne go na utwo rze -
nie od dzia łu żłob ko we go w Przed szko lu nr 1 w Nie mo -
dli nie na kwo tę 145 tys. zło tych – in we sty cja, któ rej re -
ali za cja przy czy ni się do zła go dze nia za po trze bo wa nia
mło dych ro dzin na miej sca żłob ko wo -przed szkol ne.

6) Bu do wa pla cu za baw przy ul. Re ja na kwo -
tę 100 tys. zło tych – in we sty cja, któ ra od po wia da
na za po trze bo wa nie mło dych ro dzin i ich dzie ci.

Ogó łem w bu dże cie gmi ny zna la zły się 23 za da -
nia in we sty cyj ne. Mam na dzie ję, że wszyst kie
założenia zo sta ną zre ali zo wa ne w ter mi nie, a tak że,
że za da nia zgła sza ne przez miesz kań ców i rad nych,
któ re nie są za pi sa ne w bu dże cie, bę dą rów nież zre -
ali zo wa ne w ra mach tak zwa nych „oszczęd no ści po -
prze tar go wych”. Mi ło mi za ko mu ni ko wać, że za pro po -
no wa ny prze ze mnie pro jekt bu dże tu, uzy skał pra wie
jed no myśl ność i przy chyl ność rad nych Ra dy Miej -
skiej. I jak to w ży ciu by wa – to sło wo „pra wie” spra -
wia du żą róż ni cę. Bu dże tu nie po parł je dy nie rad ny
Bar tło miej Wal ków” – wygłosił na spotkaniu burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz.

Dru gą część no wo rocz ne go spo tka nia wy peł ni ło
wi do wi sko „Hej ko lę da, ko lę da” w wy ko na niu Ama tor -
skie go Ze spo łu Te atral ne go dzia ła ją ce go przy Szko le
Pod sta wo wej w Ro gach. Przed sta wie nie za gra ne z du -
żą swo bo dą wzbu dza ło wy bu chy śmie chu wśród pu -
blicz no ści i zo sta ło na gro dzo ne grom ki mi bra wa mi.
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Tra dy cją jest, że w Szko le Pod -
sta wo wej w Ro gach na ko niec
ro ku przy zna wa ne są sta tu et ki
Ta de usza, na zwa ne tak od imie -
nia pa tro na szko ły – Ta de usza
Ko ściusz ki. 

Nie ina czej by ło w tym ro ku. Już po raz dzie wią -
ty oso by zwią za ne ze szko łą, przy ja cie le, dar czyń cy,
ro dzi ce i oso by współ pra cu ją ce z pla ców ką w Ro -
gach zo sta ły od zna czo ne tym wy róż nie niem. Roz da -
nie Ta de uszy od by ło się 18 grud nia w sa li gim na -
stycz nej Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach.

Na przy by łych go ści, przed sta wi cie li władz gmi -
ny Nie mo dlin, ro dzi ców, na uczy cie li, spo łecz ność za -
miesz ku ją cą Ro gi, spon so rów i przy ja ciół szko ły, cze -
ka ły świą tecz nie przy stro jo ne sto li ki ze słod kim
po czę stun kiem. Dy rek tor szko ły w Ro gach, Jo lan ta
Włoch, ser decz nie przy wi ta ła go ści, na wią zu jąc tak -
że do zbli ża ją cych się świąt: – W wi gi lij ny wie czór ro -
dzin na gwiaz da świe ci naj ja śniej. Spo ty ka my się we
wspól nym, ro dzin nym gro nie, aby ra zem spędzić
świę to wza jem nej mi ło ści. Ży czę Pań stwu, aby ta
świą tecz na at mos fe ra cie pła i ser decz no ści trwa ła
nie tyl ko w świę ta, ale w ca łym 2014 ro ku.

Po ży cze niach przy szła ko lej na ofi cjal ne za pre -
zen to wa nie osób wy róż nio nych Ta de uszem, któ re go
przy zna no tra dy cyj nie w trzech ka te go riach. Do tej
po ry sta tu et kę tę otrzy ma ło pięć dzie siąt osób, któ re
szcze gól nie po ma ga ją w funk cjo no wa niu szkoły i tym

sa mym kie ru ją się za sa da mi pa tro na ro gow skiej
pla ców ki. – Sta tu et ka Ta de usza sym bo licz nie na gra -
dza oso by, któ re nie tyl ko po ma ga ją szko le, ale rów -
nież swo im dzia ła niem za ra ża ją swo je oto cze nie
i dzię ki tej po sta wie wię cej osób gro ma dzi się wo kół
na szej szko ły – po wie dzia ła Jo lan ta Włoch tuż
przed wrę cze niem na gród.

Ka te go ria – Oso ba wspie ra ją ca szko łę
w spo sób szcze gól ny

Zdzi sław Dzwon nik – ka pi tu ła przy zna ła sta tu et -
kę Ta de usza za zor ga ni zo wa nie i sfi nan so wa nie wy -
ciecz ki ca łej gru py przed szkol nej do Izby Le śnej
w Opo lu.

Ka te go ria – Dzia łal ność na rzecz szko ły 
An na Ha biak – czło nek Ra dy Ro dzi ców

– za wspie ra nie wszel kich dzia łań i pro jek tów po dej -
mo wa nych na rzecz uczniów. 

An na De ra – czło nek Ra dy Ro dzi ców – za wspie -
ra nie wszel kich dzia łań i pro jek tów po dej mo wa nych
na rzecz uczniów.

Ka te go ria – Dar czyń ca, spon sor
An drzej Kri st man – pre zes fir my Eu ro se rvi ces

– za wszech obec ną po moc, a w szcze gól no ści bez -
płat ne udo stęp nia nie sa mo cho du do prze wo zu
uczniów na za wo dy spor to we. Dzię ki je go życz li wo -
ści ucznio wie mo gli kil ka na ście ra zy uczest ni czyć
w za wo dach spor to wych. 

Mi ro sław Dec – rad ny Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie – za oso bi sty wkład pra cy i sfi nan so wa nie za -
ku pu ma te ria łów na ada pta cję ga bi ne tu te ra peu -

tycz ne go oraz za an ga żo wa nie we wszel kie przed się -
wzię cia szko ły.

Po raz dru gi zo sta ły wy róż nio ne oso by, któ re
przez ostat nie la ta uczest ni czy ły w pro ce sie roz wo -
ju i pro mo cji szko ły. Dy rek tor szko ły do ko na ła de ko -
ra cji lau re atów od zna cze nia „Be ne Me ri tus Scho -
lae” (Za słu żo ny szko le). Wy róż nie ni zo sta li: Re na ta
Bed narz, Bog dan Bed narz, Piotr Sit nik.

Dru gą czę ścią świą tecz ne go spo tka nia by ła ko -
lej na pre mie ra Ama tor skie go Ze spo łu Te atral ne go
dzia ła ją ce go przy szko le w Ro gach. Tym ra zem by ły
to za baw ne świą tecz ne pe ry pe tie róż nych bo ha te -
rów. Szef świą tecz ne go kra mu mu siał zor ga ni zo wać
pra cę rad cy, se kre tar ki i księ go we go, któ rzy oka za li
się bar dzo nie sfor ny mi pod wład ny mi: po my li li oso by,
któ rym mie li do star czyć pre zen ty i cią gle się kłó ci li.
Trze ba by ło tak że po móc wa ria to wi w za bi ciu kar pia,
a przy okazji ra zem z ro gow ski mi dziew czy na mi
przy go to wać świę ta. Na szczę ście wszyst kich po łą -
czy ła ma gia świąt i ra zem z gó ra lem i ko lęd ni ka mi
wszy scy zgod nie wy pa try wa li pierw szej gwiazd ki.
Ca łość przed sta wie nia do peł nia ły śpiew i tań ce

uczniow skie go ze spo łu Ro żek, a po wta rza ją cym się
wie lo krot nie re fre nem by ły sło wa:

„Do brze jest na wsiach,
Do brze jest w mia stach,
Ale naj le piej w Ro gach i ba sta”.
W przed sta wie niu „Hej ko lę da, ko lę da” wy stą pi -

li: Wal de mar Ju zwa, Bo że na Ga la, Bar ba ra Wi tek,
Do ro ta Dec, An drzej Do ma lew ski, Ry szard Tu rek, Ja -
cek Ja siń ski, Ire ne usz Głąb, Se ba stian Głąb, Jo lan ta
Bur ko, An na Ha biak, Re na ta Bed narz, Jan Ło ziń ski.
Sce no gra fia: Do ro ta i Mi ro sław De co wie, Jo lan ta
Bur ko, Kry sty na Kuź niak, Agniesz ka Wrzo dek -Bed -
nar czyk. Wi do wi sko wy re ży se ro wał Zdzi sław Wa sy lik.
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Ma ją ha ka
na ra ka

Wpis na Fa ce bo oku po ja wił się pod ko -
niec grud nia: „Je ste śmy ucznia mi V LO
w Opo lu i bie rze my udział w 7. edy cji ogól -
no pol skie go pro gra mu,, Mam Ha ka na Ra -
ka”. Na szym ce lem jest pro pa go wa nie wal -
ki z no wo two rem oraz uświa da mia nie jak
naj więk szej ilo ści lu dzi, jak waż ne są pro fi -
lak tycz ne ba da nia. Od stycz nia ru sza my”.

Au tor ka mi wpi su są czte ry uczen ni ce pierw szej
kla sy V Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Opo lu: Ka ro -
li na Ży ła (li der ka dru ży ny), Ne la Ro ma now ska, Ja go -
da Mar kie wicz i Mag da Brat ko. Utwo rzy ły one
w swo jej szko le gru pę o na zwie „Lim fa ty”, któ ra jest
jed ną z kil ku set szkol nych dru żyn z ca łej Pol ski,
uczest ni czących w pro fi lak tycz nym pro gra mie wal ki
z ra kiem „Mam Ha ka na Ra ka” oraz kon ku ru jących
o przej ście do eta pu ogól no pol skie go i fi na łu. Głów -
nym te ma tem siód mej edy cji kon kur su jest chło niak,
czy li no wo twór ukła du lim fa tycz ne go (stąd też ta ka
na zwa dru ży ny), dla te go dziew czy ny opo wia da ją,
czym jest chło niak, ja kie są je go ob ja wy, jak wy glą -
da pro fi lak ty ka. No wła śnie, pro fi lak ty ka. Chło niak
jest spe cy ficz ną cho ro bą, po nie waż nie ma ja sno
okre ślo nej pro fi lak ty ki. Dla te go mło de opo lan ki po -
sta wi ły na zdro wy tryb ży cia – zdro we od ży wia nie,
sport i, oczy wi ście, ba da nia kon tro l ne.

Człon ki nie „Lim fa tów” stwo rzy ły swo istą kam pa -
nię spo łecz ną. Oprócz na zwy gru py po wsta ło lo go
z ha słem na wią zu ją cym do te ma tu te go rocz nej edy -
cji MHNR, du ży ba ner gru py, ulot ki i na klej ki. Za pro -
jek to wa nie ma te ria łów, a tak że ich wy ko na nie i zwią -
za ne z tym kosz ty by ły dla dziew czyn naj więk szym
wy zwa niem. Wy zwa niem, ale nie prze szko dą dzię ki
za przy jaź nio nym fir mom i oso bom, któ re bez in te re -
sow nie im po mo gły przy stwo rze niu pro mo cyj nych
ma te ria łów wy ko rzy sta nych w wie lu przed się wzię -
ciach. Jed nym z pierw szych by ła an kie ta wśród
miesz kań ców Opo la, ma ją ca na ce lu spraw dze nie

świa do mo ści spo łe czeń stwa na te mat chło nia ka,
któ ra po ka za ła, że pra wie każ dy o nim sły szał, ale nie
każ dy zna ob ja wy cho ro by i nie każ dy ba dał się pro -
fi lak tycz nie. Aby ten stan zmie nić, dziew czy ny roz po -
czę ły se rię spo tkań i pre lek cji.

Pierw szy mi słu cha cza mi by li naj młod si. „Lim fa -
ty” od wie dza ły przed szko la i szko ły, by po przez za ba -
wę uczyć dzie ci zdro we go sty lu ży cia – naj lep szej
obro ny przed cho ro bą. Dzie ci mo gły rów nież obej -
rzeć przy go to wa ny przez dziew czy ny i szkol ne ko ło te -
atral ne przed sta wie nie „Żyj zdro wo”. Ko lej ne pre lek -
cje i spo tka nia zo sta ły zor ga ni zo wa ne dla har ce rzy,
uczniów V LO, dla opol skich gim na zja li stów w Stu -
denc kim Cen trum Kul tu ry, dla uczniów szkół śred -
nich z Opo la w Wyż szej Szko le Ban ko wej. Na pre lek -

cje zo sta li za pro sze ni spe cja li ści: Ma rek Szwiec
i Ma rek Ge łej – on ko lo dzy z Opol skie go Cen trum On -
ko lo gii oraz Jo an na Grusz ka – die te tyk kli nicz ny.
Dziew czy nom uda ło się rów nież na wią zać współ -
pra cę z An ną Pa biś, II wi ce miss Pol ski 2013, któ ra po -
dzie li ła się ze słu cha cza mi swo im do świad cze niem.

– Pod czas pre lek cji o po wia da łam o swo jej cho -
ro bie i o tym, jak waż na jest pro fi lak ty ka ba da nia
pier si: sa mo kon tro la. Kil ka mie się cy te mu po czu łam
w pier si zgru bie nie, pod skór ny gu zek. Dzię ki swo jej
czuj no ści, a tak że szyb kiej re ak cji le ka rza pro wa dzą -
ce go, tra fi łam na od dział Opol skie go Cen trum On -
ko lo gii. Zo sta łam pod da na dia gno sty ce, a na stęp nie
usu nię ciu zmian no wo two ro wych. Po przez szyb kie
wy kry cie gu za mo gę się cie szyć pięk nym ży ciem
do dnia dzi siej sze go – mó wi ła An na Pa biś.

„Lim fa ty” wzię ły udział w Bia łej So bo cie or ga ni -
zo wa nej przez Opol skie Cen trum On ko lo gii 1 lu te -
go 2014 r., a przed tym dniem przez ca ły ty dzień roz -
da wa ły za pro sze nia dla pań w wie ku 50-69 lat
do udzia łu w ba da niach mam mo gra ficz nych wy ko -
ny wa nych w so bo tę.

Pod su mo wa niem do tych cza so wych dzia łań był
tzw. Dzień Ha ko wi cza, któ ry miał miej sce w ma cie -
rzy stej szko le dziew czyn i ob cho dzo ny był 4 lu te go,
w Świa to wy Dzień Wal ki z Ra kiem. Tam, ra zem z dru -
gą dru ży ną, któ ra rów nież bie rze udział w pro gra mie

MHNR, oraz opie kun ką obu grup – Elż bie tą Dróżdż
– od by ło się uro czy ste spo tka nie za pro szo nych go ści,
uczniów i or ga ni za to rek ak cji, a tak że wie lu przed sta -
wi cie li lo kal nych me diów, o któ rych pa tro nat po sta -
ra ły się obie gru py. Uczest ni cy za po zna li się z ideą
pro gra mu, po zna li dzia ła nia pod ję te przez uczen ni -
ce, wy słu cha li pre lek cji spe cja li stów. Dru gą czę ścią
spo tka nia był marsz uli ca mi Opo la, za koń czo ny
wspól nym tań cem.

– In for ma cja o tym, że na sze ży cie za le ży od za -
po bie ga nia no wo two ro wi al bo od szyb kie go je go
wy kry cia, jest nie zwy kle po trzeb na. Mó wić o tym
trze ba w każ dy spo sób. Je śli mło dzież zda so bie
spra wę, jak wiele mo że zro bić dla swo je go zdro wia,
to za pe wien czas to za owo cu je. Mło dzież jest przy -
zwy cza jo na do mó wie nia na uczy cie li czy le ka rzy
o zdro wiu i tak bar dzo na to nie re agu je. Dla te go cie -
szy ini cja ty wa tych mło dych lu dzi, któ rzy sa mi po dej -
mu ją trud ny te mat. Wi dać za an ga żo wa nie i wia rę
w to, co ro bią, że to ma głę bo ki sens – po wie dział
po spo tka nia le karz Ma rek Szwiec.

Li sta wszyst kich dzia łań, po zy ska nych spon so -
rów, pa tro na tów ho no ro wych oraz pa tro nów me -
dial nych, ro bi spo re wra że nie. To tyl ko pół to ra mie -
sią ca i czte ry mło de wo lon ta riusz ki, któ re zro bi ły
wie le po zy tyw ne go za mie sza nia wo kół spra wy,

o któ rej war to nie za po mi nać. Jed nak to nie wszyst -
ko. Do koń ca lu te go dru ży na „Lim fa tów” pla nu je
jesz cze wie le ak cji m.in. flash mob w Cen trum Han -
dlo wym Ka ro lin ka (14 lu te go, godz. 17.00), za ję cia
dla dzie ci w MDK -u pod czas fe rii, mi nipre lek cje
na lo do wi sku „To ro pol” pod czas śli zgaw ki wa len tyn -
ko wej. Po czy na nia dziew czyn moż na śle dzić na fa -
ce bo oko wym fan pa ge’u – Mam Ha ka na Ra ka 7
Lim fa ty Lo 5 Opo le.

A jak od bie ra ją ca ła ak cję sa me dziew czy ny, co
ona im da je? – Po zna ję za sa dy, któ re na le ży włą -
czyć do swo je go ży cia, by uchro nić się przed ra -
kiem. Mam też sa tys fak cję, że sta ra my się po ma -
gać lu dziom – mó wi Ja go da. – Po zna ję wie lu
wspa nia łych lu dzi. Lu bię wspól ne przy go to wa nia,
kie dy np. trze ba ra zem po skła dać kil ka set ulo tek
i ro bi się to do póź nej no cy – do da je Ka ro li na
i uśmie cha się, pa trząc na dru ży nę, któ rej jest li der -
ką. – Wie lu rze czy się uczę. Zdo by wam do świad -
cze nie w or ga ni za cji im prez. Po do ba mi się kon takt
z ludź mi, od naj młod szych do naj star szych. Da je
mi to du żo ener gii – opo wia da Ne la. Ich za an ga -
żo wa nie, szcze rość i ener gia ro bią du że wra że nie.
Na praw dę ma ją ha ka na ra ka.

Ma rek Krzy ża now ski
Ka ro li na Ży ła

Pod patronatem „Pulsu Niemodlina” 8PULS
Niemodlina

Na prelekcji z Anną Pabiś

Uczestnicy marszu ulicami Opola

Magda Bratko, Nela Romanowska,
Jagoda Markiewcz, Karolina Żyła
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Opła tek
Do li nia ków

12 stycz nia br. na co rocz -
nym opłat ku spo tka ło się
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli -
nie oraz za pro sze ni go ście.

Po mszy w in ten cji sto wa rzy sze -
nia, opłat ko we spo tka nie od by ło się
w świe tli cy Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, na któ rym obec ni
by li m. in.: ks. Krzysz tof Pa na so wiec
z Do li ny, księ ża z nie mo dliń skiej pa -
ra fii oraz sa mo rzą dow cy z Nie mo -
dli na i Tu ło wic. Opła tek roz po czę to tra dy cyj nym od śpie wa niem Ro ty, a tak że mo dli twą. Po tem przy szedł czas
na skła da nie ży czeń i ła ma nie się opłat kiem.

– Ży czę wam, aby ście w naj bliż szym cza sie za wieź li swo je dzie ci na Ukra inę, że by nie za po mnia ły i wie -
dzia ły, skąd po cho dzi cie, gdzie ście się uro dzi li, co was łą czy. Ży czę, aby ście zna leź li wspól ny ję zyk ze swo imi
dzieć mi i by śmy jesz cze przez naj bliż sze dwa dzie ścia lat się spo ty ka li. Szczęść wam Bo że – ży czył ks. Pa na -
so wiec, pod kre śla jąc waż ną i po trzeb ną tro skę o prze ka zy wa nie pa mię ci w szta fe cie po ko leń. – Ży czę, aby
nie za bra kło w no wym ro ku wie lu wspa nia łych przy ja ciół sto wa rzy sze nia. Aby by ło ich co raz wię cej i mo gło
ono da lej pięk nie się roz wi jać – po wie dział bur mistrz Nie mo dli na. Wójt Tu ło wic Wie sław Ple wa do swo ich
ży czeń do łą czył rów nież ży cze nia od miesz kań ców Ka łu sza z Ukra iny, a do kład niej od de le ga cji na uczy cie li
szko ły, z któ rą tu ło wic ki Gmin ny Ze spół Szkół pod pi sał po ro zu mie nie o współ pra cy umoż li wia ją cej ucze nie się
ję zy ka pol skie go w ukra iń skiej szko le.

Stycz nio we spo tka nie by ło jed no cze śnie wal nym ze bra niem człon ków Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do -
liń skiej, na któ rym przed sta wio no spra woz da nie z dzia łal no ści za la ta 2010-2013. Prze pro wa dzo no rów nież
wy bo ry no wych władz: pre zes – Ka zi mierz Gór ski, wi ce pre ze si – Zbi gniew Ja giel nic ki, Jan Bud nik, se kre tarz
– Krzysz tof Bu nia, skarb nik – An na Dres sler. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej – Ry szard Kwiat kow ski.

mk

Dnia 17 stycz nia 2014 r. na dzie dziń cu
bu dyn ku Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie
od by ło się uro czy ste prze ka za nie sa mo cho -
du prze zna czo ne go do dzia łań ope ra cyj -
nych po li cjan tów z Nie mo dli na.

W ofi cjal nym prze ka za niu klu czy do po -
jaz du uczest ni czy li mię dzy in ny mi wło da -
rze czte rech gmin, któ re par ty cy po wa ły
w kosz tach za ku pu te go sa mo cho du: bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz,
wójt Dą bro wy Ma rek Le ja, wójt Tu ło wic
Wie sław Ple wa oraz wójt Kom prach cic Pa -
weł Smo la rek.

Re na ta Szew czyk

Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła wy róż nie nie w ka -
te go rii „Wy da rze nie spor to we ro ku 2013” za Mię dzy -
na ro do wy Tur niej Ko szy ków ki Ko biet w Nie mo dli nie
przy zna ne w ple bi scy cie „No wej Try bu ny Opol skiej”.

mk

23 stycz nia br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od -
by ło się spo tka nie z Kry sty ną Ros to cką, pre ze sem To wa -
rzy stwa Po lo nia -Kre sy.

Kry sty na Ros to cka opo wie dzia ła licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no -
ści o wy pra wach na te re ny daw nych Kre sów Rze czy po spo li tej oraz ini -
cja ty wach po dej mo wa nych dla Po la ków tam miesz ka ją cych oraz
na rzecz pro mo cji Kre sów, m.in. pu bli ka cje, kon cer ty, wy sta wy i warsz -
ta ty te atral ne. Go ście spo tka nia mo gli rów nież zo ba czyć frag men ty
fil mu z 1995 ro ku, na któ rym wi dać wy stęp chó ru z Nie mo dli na „Szu -
mią cy je sion”, a tak że zdję cia z 2013 ro ku z wy praw na Wo łyń. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia pt. „Mo je spo tka nia z Kre sa mi” by ło Nie mo dliń -
skie To wa rzy stwo Re gio nal ne.

W związ ku z przy go to wy wa niem II to mu książ ki „Kre so wia nie
na Ślą sku Opol skim” To wa rzy stwo Po lo nia -Kre sy zbie ra ma te ria ły
do pu bli ka cji: wspo mnie nia, hi sto rie po wo jen ne Kre so wian zaj mu ją -
cych się da nym rze mio słem (np. le ka rzy, na uczy cie li, itp.), do ku men -
ty i zdję cia (mo gą być ko pie). Kon takt: tel. 77 454 62 36 (godz. po ran -
ne i wie czor ne), e -ma il: po lo nia -kre sy@wp.pl, ad res: ul.
Du bo is 41/5, 45-067 Opo le. mk

Wy róż nie nie za spor to wą
im pre zę ro ku 2013

Dy plom
dla gmi ny Nie mo dlin

Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła dy plom za udział
w I eta pie kon kur su Mo der ni za cja Ro ku 2013 za ter -
mo mo der ni za cję Szko ły Pod sta wo wej im. 27 Wo łyń -
skiej Dy wi zji AK w Gra czach.

mk

Spo tka nie
z Kre sa mi

Sa mo chód dla po li cjan tów z Nie mo dli na
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
za okres od 19 grud nia 2013 r. do 30 stycz nia 2014 r.

• W dniu 30 grud nia 2013 ro ku bur mistrz uczest ni czył w co rocz nym spo tka niu opłat ko wym Klu bu Se -
nio ra (PKPS).

• W dniu 7 stycz nia 2014 r. bur mistrz spo tkał się z dy rek to rem Wo je wódz kie go Za rzą du Urzą dzeń Wod -
nych i Me lio ra cji w Opo lu w ce lu omó wie nia efek tów prac zwią za nych z mo der ni za cją ko ry ta Ści na -
wy Nie mo dliń skiej oraz bie żą cych spraw zwią za nych z re gu la cją tej rze ki.

• W dniu 8 stycz nia bur mistrz spo tkał się z za rzą dem Wspól no ty Miesz ka nio wej Re ja 6-8 w ce lu usta -
le nia wspól ne go sta no wi ska w za kre sie re ali za cji za sad go spo dar ki od pa da mi.

• W dniu 9 stycz nia w Urzę dzie Miej skim funk cjo no wał punkt NFZ -u, gdzie miesz kań cy gmi ny mo gli za -
re je stro wać się do zin te gro wa ne go sys te mu in for ma cji pa cjen tów.

• W dniu 10 stycz nia bur mistrz spo tkał się w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie z rad ny mi oraz miesz kań -
ca mi na spo tka niu no wo rocz nym pod su mo wu ją cym dzia ła nia sa mo rzą du w 2013 ro ku.

• W dniu 12 stycz nia na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej bur mistrz spo tkał się
z człon ka mi Sto wa rzy sze nia.

• W dniu 14 stycz nia bur mistrz spo tkał się z człon ka mi Za rzą du Pol skie go Związ ku Węd kar skie go w Nie -
mo dli nie, pod czas któ re go omó wio no ak tu al ny stan przy go to wań do re mon tu sta wu zam ko we go. Te -
go sa me go dnia z -ca bur mi strza spo tkał się z przed sta wi cie la mi OSP Kra sna Gó ra, któ re do ty czy ło
pro jek to wa nia obiek tu re mi zy.

• W dniu 15 stycz nia bur mistrz spo tkał się z pre ze sa mi klu bów pił kar skich So kół w Nie mo dli nie oraz
Skal nik w Gra czach w ce lu usta le nia za sad ko rzy sta nia z bo iska pił kar skie go w Gra czach w związ ku
z re mon tem sta dio nu w Nie mo dli nie.

• W dniu 16 stycz nia od by ło się pod kie row nic twem bur mi strza spo tka nie Ze spo łu do Spraw Oświa ty,
pod czas któ re go omó wio no bie żą ce pro ble my nie mo dliń skiej oświa ty.

• W dniu 17 stycz nia bur mistrz wraz z wój ta mi ościen nych gmin uro czy ście prze ka za li sa mo chód dla
nie mo dliń skiej po li cji, któ re go za kup był współ fi nan so wa ny przez gmi ny.

• W dniu 20 stycz nia od by ło się spo tka nie bur mi strza i prze wod ni czą cych ko mi sji sta łych RM oraz prze -
wod ni czą ce go RM wraz z soł ty sa mi so łectw, któ re uczest ni czy ły czyn nie w kon sul ta cjach spo łecz nych
do ty czą cych zmia ny sta tu tów so łectw.

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza był na spo tka niu w Urzę dzie Mar szał kow skim, któ re do ty czy -
ło pro ble ma ty ki pro jek tów ZIT w za pi sach RPO WO 2007-2013. Rów nież w tym dniu z -ca bur mi -
strza brał udział w spo tka niu or ga ni zo wa nym przez wo je wo dę opol skie go z przed sta wi cie la mi
PKP w przed mio cie przej mo wa nia przez gmi ny obiek tów dwor co wych.

• W dniu 22 stycz nia bur mistrz pod pi sał umo wę z wy ko naw cą re mon tu sta dio nu miej skie go. 
Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu z wój ta mi i bur mi strza mi gmin wcho -
dzą cych w skład LGR Opolsz czy zna. Przed mio tem roz mów by ły dal sze per spek ty wy funk cjo no wa -
nia Lo kal nej Gru py Ry bac kiej.

• W dniu 27 stycz nia z -ca bur mi strza spo tkał się z soł ty sem wsi Sa dy w spra wie przy go to wy wa ne go wnio -
sku na re mont świe tli cy w Sa dach. Wnio sek bę dzie zło żo ny do dzia ła nia Od no wa Wsi w ra mach na -
bo ru ogło szo ne go przez LGD PBN.

• W dniu 28 stycz nia bur mistrz wraz z przed sta wi cie la mi rol ni ków nie mo dliń skich wziął udział w co -
rocz nym pod su mo wa niu dzia łal no ści Opol skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Ło sio wie na te -
re nie po wia tu opol skie go.

• W dniu 29 stycz nia bur mistrz spo tkał się z pa nią pre zes Sto wa rzy sze nia Na dzie ja. Pod czas spo tka -
nia omó wio no kie run ki roz wią za nia pro ble mów funk cjo no wa nia te go sto wa rzy sze nia.

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza brał udział w spo tka niach LGD wo je wódz twa opol skie go z za -
rzą dem Wo je wódz twa Opol skie go. Spo tka nie do ty czy ło no wej per spek ty wy fi nan so wej ini cja ty -
wy Le ader oraz przy szło ści Lo kal nych Grup Dzia ła nia. 

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

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

W dniu 30 stycz nia 2014 r. od by ła
się LIII 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 LIII/319/14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30 stycz nia 2014 ro ku
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na 2014 r.

• Uchwa ła Nr LIII/320/14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30 stycz nia 2014 ro ku
w spra wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po -
życz ki na re ali za cję in we sty cji.

• Uchwa ła Nr LIII/321/14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30 stycz nia 2014 ro ku
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze nia
zmia ny miej sco we go pla nu za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go.

• Uchwa ła Nr LIII/322/14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30 stycz nia 2014 ro ku
w spra wie uchwa le nia zmia ny stu dium uwa -
run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin.

• Uchwa ła Nr LIII/323/14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30 stycz nia 2014 ro ku
w spra wie okre śle nia za sad zwro tu wy dat -
ków w za kre sie do ży wia nia w for mie po sił ku
al bo świad cze nia rze czo we go w po sta ci pro -
duk tów żyw no ścio wych dla osób ob ję tych wie -
lo let nim pro gra mem wspie ra nia fi nan so we go
gmin w za kre sie do ży wia nia „Po moc pań stwa
w za kre sie do ży wia nia” na la ta 2014-2020.

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

Insp. GCZK UM
Z. Ro mań czu kie wicz

Bur mistrz Nie mo dli na (49-100 Nie mo -
dlin ul. Boh. Po wstań Śl. 37) in for mu je, że
na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie znaj du ją się: 

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

– dział ki nr 101/3 o po wierzch ni 0,12 ha po ło -
żo nej w Ro gach (grunt do pro duk cji rol nej),

– dzia łek nr: 143/1 i 143/2 o łącz nej po -
wierzch ni 2,79 ha po ło żo nych w Go ście jo wi cach
(grunt do pro duk cji rol nej),

– czę ści dział ki nr 194/2 o po wierzch -
ni 0,14 ha i czę ści dział ki nr 220 o po wierzch -
ni 0,22 ha po ło żo nych w Rosz ko wi cach (grunt
do pro duk cji rol nej). 

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

– dział ki nr. 580/13 o po wierzch ni 3,17 ha po -
ło żo nej w Gra czach (grunt do pro duk cji rol nej), 

– czę ści dział ki nr. 285 o po wierzch ni 0,35 ha
po ło żo nej w Nie mo dli nie (grunt do pro duk cji rol nej),

– czę ści dział ki nr. 285 o po wierzch ni 0,461 ha
po ło żo nej w Nie mo dli nie (grunt do pro duk cji rol nej).

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 36
tut. urzę du, tel. 77 460 62 95 do 7,

wew. 222.
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Kwa li fi ka cja
woj sko wa 2014

Sto sow nie do Ob wiesz cze nia Wo je wo dy Opol -
skie go o kwa li fi ka cji woj sko wej w 2014 r. oraz roz po -
rzą dze nia MSW i MON z dnia 12 li sto pa da 2013 r.
w spra wie prze pro wa dze nia kwa li fi ka cji woj sko wej
w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491), oso by z te -
re nu mia sta i gmi ny Nie mo dlin obo wią za ne są sta -
wić się do kwa li fi ka cji woj sko wej w sie dzi bie Po -
wia to wej Ko mi sji Le kar skiej nr 2 w Opo lu
w Je zu ic kim Ośrod ku For ma cji i Kul tu ry XA VE RIA -
NUM w Opo lu (przy ko ście le) przy uli cy Oj ca Jó ze -
fa Cza pla ka 1 A; 46-020 Opo le w ter mi nie okre ślo -
nym w we zwa niu lub bez we zwa nia w okre sie
od dnia 10 mar ca 2014 r. do dnia 12 mar -
ca 2014 r.

Obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi -
ka cji woj sko wej w 2014 r. pod le ga ją: 

1. Męż czyź ni uro dze ni w 1995 r.
2. Męż czyź ni uro dze ni w la tach 1990—1994,

któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej.

3. Oso by uro dzo ne w la tach 1993-1994, któ re:
• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -

karskie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej

nie zdol no ści upły wa przed za koń czeniem kwa li fi ka -
cji woj sko wej,

• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
karskie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej
nie zdol no ści upły wa po za koń cze niu kwa li fi ka cji woj -
sko wej i zło ży ły, w try bie art. 28 ust. 4 i 4b usta wy
z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz -
ku obro ny Rze czy pospo li tej Pol skiej, wnio ski o zmia -
nę ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej
przed za koń cze niem kwa li fi ka cji woj sko wej,

4. Ko bie ty uro dzo ne w la tach 1990—1995, po -
sia da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by
woj sko wej, oraz ko bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu
uzy ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym lub
aka de mic kim 2013/2014 koń czą na ukę w szko łach
me dycz nych i we te ry na ryj nych oraz na kie run kach
psy cho lo gicz nych, al bo bę dą ce stu dent ka mi lub ab -
sol went ka mi tych szkół lub kie run ków, o któ rych mo -
wa w § 2 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 11
mar ca 2010 r. w spra wie wska za nia grup ko biet
pod da wa nych obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li -
fi ka cji woj sko wej (Dz. U. Nr 54 poz. 321).

5. Oso by, któ re ukoń czy ły 18 lat i zgło si ły się
ochotni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je że li nie
posia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn nej
służ by woj sko wej. 

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji
woj skowej przed sta wia:

1. Bur mi strzo wi:
• do wód oso bi sty lub in ny do ku ment po zwa -

la jący na usta le nie toż sa mo ści,

• do ku ment po twier dza ją cy przy czy ny nie sta -
wienia się do kwa li fi ka cji woj sko wej, je śli sta wie nie
się do kwa li fi ka cji woj sko wej w ter mi nie określo nym
w we zwa niu nie by ło moż li we;

2. Po wia to wej ko mi sji le kar skiej – po -
sia da ną do ku men ta cję me dycz ną, w tym wy -
ni ki ba dań spe cja li stycz nych, prze pro wa dzo nych
w okre sie dwu na stu mie się cy przed dniem sta wie nia
się do kwa li fi ka cji woj sko wej;

3. Woj sko we mu ko men dan to wi uzu peł -
nień:

• ak tu al ną fo to gra fię o wy mia rach 3
x 4 cm, bez na kry cia gło wy,

• do ku men ty po twier dza ją ce po ziom wy -
kształ cenia lub po bie ra nie na uki oraz po sia da ne
kwa lifi ka cje za wo do we,

Wię cej in for ma cji, w tym lo ka li za cja sie dzi by
ko mi sji le kar skiej na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie – www.nie mo dlin.pl.

In for ma cji w spra wie kwa li fi ka cji woj sko wej
udzie la rów nież in spek tor Gmin ne go Cen trum Za rzą -
dza nia Kry zy so we go UM – po kój nr 63, III pię tro
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie lub te le fo nicz -
nie 77 460 62 95 w. 218 oraz 784 337 582.

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

Oprac. Z. Ro mań czu kie wicz 

In for ma cja o pra cy punk tu
kon sul ta cyj ne go dla osób uza leż nio nych

Gmin ny Punkt Kon sul ta cyj ny dla osób uza leż nio nych od al ko ho lu i nar ko ty ków
oraz dla człon ków ich ro dzin mie ści się w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań
Ślą skich 34 (bu dy nek Bi blio te ki Pu blicz nej – II pię tro).

Punkt Kon sul ta cyj ny udzie la po mo cy w za kre sie:

• mo ty wo wa nia osób uza leż nio nych do pod ję cia le cze nia
• in for mo wa nia o ofer tach te ra peu tycz nych w re gio nie i po za nim
• wspar cia/edu ka cji osób po za koń czo nym le cze niu od wy ko wym
• wspar cia/edu ka cji do ro słych dzie ci al ko ho li ków
• wspar cia/edu ka cji dla ro dzi ców dzie ci i mło dzie ży eks pe ry men tu ją cych z al ko ho lem lub nar ko -

ty ka mi i za gro żo nych uza leż nie niem
• wspar cia/edu ka cji dla ofiar prze mo cy
• po mo cy psy cho lo gicz nej 

Usłu gi Punk tu są nie od płat ne. Go dzi ny przy jęć: pią tek (po za przed ostat nim piąt kiem w mie sią -
cu) od 8.30 do 11.30 – in struk tor te ra pii uza leż nień.

Po ra dy te le fo nicz ne udzie la ne są w go dzi nach pra cy Punk tu Kon sul ta cyj ne go.
Nr tel. 774 606 313.

Psy cho log przyj mu je w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37, po uprzed nim uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem Ośrod ka (tel. 774 607 945).

Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych przyj mu je in -
te re san tów w przed ostat ni ro bo czy pią tek każ de go mie sią ca w godz. od 13.30 do 16.00 w sie dzi bie
Punk tu Kon sul ta cyj ne go.

Wnio ski do Ko mi sji moż na rów nież kie ro wać ko re spon den cyj nie na ad res
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie,
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49-100 Nie mo dlin.

Sprawdź ter min waż no ści
do wo du oso bi ste go

W ro ku 2014 upły wa ter min waż no ści do wo -
dów oso bi stych wy da nych w 2004 ro ku
na okres 10 lat. Waż ność tra cą tak że do wo dy oso -
bi ste wy da ne oso bom nie peł no let nim w 2009 ro -
ku, czy li do wo dy z 5-let nim ter mi nem waż no ści.
Każ dy po sia dacz do wo du oso bi ste go po wi nien
sam spraw dzić w swo im do wo dzie oso bi stym, kie -
dy upły wa ten ter min – jest on wska za ny w pra wym
dol nym ro gu do wo du, na stro nie ze zdję ciem.
Miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin, któ rym upły wa ter -
min waż no ści do wo du pro sze ni są o zgła sza nie się
w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich i Spo łecz nych
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ce lu zło że nia
wnio sku o je go wy mia nę. Z wnio skiem o wy mia nę
do wo du oso bi ste go na le ży wy stą pić oso bi ście, nie
póź niej niż na 30 dni przed upły wem ter mi nu waż -
no ści te go do ku men tu.

Do wo dy oso bi ste wy da wa ne są bez płat nie.
Przy po mi na się jed no cze śnie, iż do wód oso bi sty

tra ci waż ność rów nież w przy pad ku zmia ny da nych
za war tych w do wo dzie (tj. zmia ny na zwi ska, imie nia,
ad re su za mel do wa nia, nu me ru Pe sel, da ty uro dze -
nia), o ile w ter mi nie 14 dni od dnia po wsta nia zmia -
ny nie zo stał zło żo ny wnio sek o wy mia nę te go do ku -
men tu.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa
oso ba, któ ra uchy la się od obo wiąz ku po sia da nia lub
wy mia ny do wo du oso bi ste go pod le ga ka rze ogra ni -
cze nia wol no ści al bo ka rze grzyw ny.

Szcze gó ło we in for ma cje w spra wach do ty czą -
cych wy da wa nia do wo dów oso bi stych moż na uzy -
skać w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich i Spo łecz -
nych Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie oso bi ście
(po kój nr 48 II pię tro) lub pod nr te le fo -
nu 77 4025334.
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Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury
Poniedziałek (17, 24 lutego)

9.30–11.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Spektakl teatralny dla dzieci (Teatr Art.-Re Kraków)

13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
Wtorek (18, 25 lutego)

11.00 Poranek filmowy dla dzieci (projekcja bajek)
10.00–16.00 Lekcje gry na pianinie, keyboardzie dla dzieci i młodzieży

(zajęcia nieodpłatne)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

17.00 Próba zespołów wokalnych (dorośli)
Środa (19, 26 lutego)

10.00–16.00 Lekcje gry na pianinie, keyboardzie dla dzieci i młodzieży
(zajęcia nieodpłatne)

13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
15.30 Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, karaoke

16.30–18.00 Dyskoteka dla dzieci/bal karnawałowy 
Czwartek (20, 27 lutego)

11.00 Poranek filmowy dla dzieci (projekcja bajek)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 

14.00 Próby zespołów młodzieżowych
Piątek (21, 28 lutego)

9.30–11.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Spektakl teatralny dla dzieci (Teatr Art.-Re Kraków)

13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
14.00 Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, karaoke

15.00 Próby zespołów młodzieżowych

SPEKTAKLE:
17.02 (poniedziałek) – „Jaś i drzewo fasoli”

21.02 (piątek) – „Złota kaczka”
24.02 (poniedziałek) – „Lech, Czech i Rus”

28.02 (piątek) – „Zajęcza chatka”

Po nie dzia łek 17 lu te go
10.00 – 13.00 – Pił ka siat ko wa
dziew cząt i pił ka noż na chłop ców
z udzia łem dzie ci z Gra czy, Ro gów,
Gra bi na i Nie mo dli na
13.00 – 17.00 – Pił ka ko szy ko wa

Wto rek 18 lu te go
10.00 – 13.00 – Te nis sto ło wy
– otwar ty tur niej in dy wi du al ny
13.00 – 15.30 – Pił ka noż na

Śro da 19 lu te go
9.00 – 14.00 – Huf co we Warsz ta -
ty Siat kar skie (ZHP Nie mo dlin)
14.00 – 17.00 – Pił ka ko szy ko wa

Czwar tek 20 lu te go
10.00 – 13.00 – Otwar ty tur niej
te ni sa sto ło we go
13.00 – 15.30 – Pił ka noż na

Pią tek 21 lu te go
10.00 – 13.00 – Pił ka siat ko wa
dziew cząt i pił ka noż na chłop ców
z udzia łem dzie ci z Gra czy, Ro gów,
Gra bi na i Nie mo dli na
13.00 – 15.00 – Pił ka ko szy ko wa

Po nie dzia łek 24 lu te go
11.30 – 13.30 – Pił ka siat ko wa
dziew cząt i pił ka noż na chłop ców
z udzia łem dzie ci z Gra czy, Ro gów,
Gra bi na i Nie mo dli na
13.30 – 15.30 – Pił ka ko szy ko wa

Wto rek 25 lu te go
11.30 – 13.30 – Te nis sto ło wy
– otwar ty tur niej in dy wi du al ny
13.30 – 15.30 – Pił ka noż na

Śro da 26 lu te go
11.30 – 13.00 – Pił ka siat ko wa 
13.00 – 15.30 – Pił ka ko szy ko wa

Czwar tek 27 lu te go
10.00 – 13.00 – Otwar ty tur niej
te ni sa sto ło we go
13.00 – 15.30 – Pił ka noż na

Pią tek 28 lu te go
10.00 – 13.00 – Pił ka noż na chłop -
ców i pił ka siat ko wa dziew cząt
z udzia łem dzie ci z Gra czy, Ro gów,
Gra bi na i Nie mo dli na
13.00 – 16.00 – Pił ka ko szy ko wa 

ZAPRASZAMY

Fe rie na spor to wo 2014
„Sport wy klu cza używ ki”

Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie – ha la spor to wa
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Kon cert
An drze ja
Cier niew skie go

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra -
sza na kon cert An drze ja Cier niew skie go,
któ ry od bę dzie się 15 lu te go br. (so bo ta),
o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry. Bi le ty w ce nie 25 zł do na by cia
w se kre ta ria cie Ośrod ka.

Kon cert
Te re sy Wer ner

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra -
sza na kon cert Te re sy Wer ner, któ ry od bę -
dzie się 23 lu te go br. (nie dzie la)
o godz. 19.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry. Bi le ty w ce nie 40 zł do na by cia
w se kre ta ria cie Ośrod ka.

Wer ni saż wy sta wy „Na tu ra Bo rów Nie mo dliń skich”
Za pra sza my na wy sta wę fo to gra fii Ka zi mie rza Kiej zy „Na tu ra Bo rów Nie mo dliń -

skich”, któ ra bę dzie mia ła miej sce w pią tek 7 mar ca o godz. 18.00 w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie. Wstęp wol ny.

Ka zi mierz Kiej za jest miesz kań cem Tu ło wic. Z wy -
kształ ce nia jest elek try kiem, ope ra to rem i gra fi kiem
kom pu te ro wym. Jed nak je go naj więk szą pa sją sta ła
się or ni to lo gia i mi łość do przy ro dy. Od wio sny 2007
ro ku re gu lar nie od da je się ob ser wo wa niu flo ry i fau -
ny w Bo rach Nie mo dliń skich, po nad to jest człon kiem
i dzia ła czem Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny
Pta ków w Mar kach k. War sza wy, Ślą skie go To wa -
rzy stwa Or ni to lo gicz ne go przy Uni wer sy te cie Wro -
cław skim, Opol skiej Gru py Or ni to lo gicz nej w Opo lu,
Ko mi tetu Ochro ny Or łów w Olsz ty nie. 

Mi chał Gra czyk
wy róż nio ny

Nasz re dak cyj ny ko le ga otrzy mał
wy róż nie nie w 16. Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Afo ry zmu i Ka ry ka tu ry
Stru mi ca 2014 w Ma ce do nii, gdzie te -
ma tem by ła ero ty ka i kar na wał.

Rów nież mi ło nam po in for mo wać
o umiesz cze niu syl wet ki Mi cha ła Gra czy ka
w wy da nym w ze szłym ro ku „Lek sy ko nie pol -
skich ar ty stów ka ry ka tu ry od 1945 do 2013”
pod red. Zyg mun ta Za rad kie wi cza, dy rek to ra
Mu zeum Ka ry ka tu ry w War sza wie. To pierw -
sza tak ob szer na te go ty pu pu bli ka cja na pol -
skim ryn ku wy daw ni czym. Lek sy kon za wie ra
po nad 250 ha seł – bio gra mów ar ty stów oraz
bo ga ty wy bór ilu stra cji.

mk

IPN dla bi blio te ki
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, peł niąc

waż ną mi sję edu ka cyj ną, przy go to wał na -
stęp ną edy cję pro jek tu „Bi blio te ka na to
cze ka”, wspie ra ją ce go roz wój czy tel nic -
twa i bi blio tek pu blicz nych w Pol sce.

Ko lej ny raz otrzy ma li śmy w da rze pa kiet 20 pu -
bli ka cji z za kre su now szej hi sto rii Pol ski. Książ ki wy -
da ne przez IPN wzbo ga cą księ go zbiór na szej bi blio -
te ki, są wśród nich al bu my, zbio ry re fe ra tów
z kon fe ren cji na uko wych oraz pu bli ka cje do ty czą ce
obo zów kon cen tra cyj nych. Ser decz nie za pra sza my
do ko rzy sta nia z tych i wie lu in nych ksią żek hi sto rycz -
nych do stęp nych w na szej bi blio te ce.

Peł na li sta ksią żek po zy ska nych od IPN do stęp -
na na stro nie in ter ne to wej bi blio te ki www.bi blio te ka -
-nie mo dlin.pl

Mał go rza ta
Na wroc ka -Ba de ja

Kar pik w Mu zeum w Ny sie
Przez po nad dwa mie sią ce moż na by ło oglą dać

w Mu zeum w Ny sie wy sta wę po kon kur so wą XI Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go Kar pik 2013.



W po ło wie grud nia swo je wi gi lij ne spo -
tka nie mie li człon ko wie Sto wa rzy sze nia Nie -
mo dliń skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

Przy za sta wio nych róż ny mi przy sma ka mi sto -
łach spo tka ło się kil ku dzie się ciu se nio rów, aby
po raz pierw szy prze ła mać się opłat kiem w gro nie
„stu den tów”. Za pro szo ny na spo tka nie był bur -
mistrz Nie mo dli na. – Dzię ku ję za za pro sze nie. Już
po raz dru gi spo ty kam się z Pań stwem i jest mi z te -

go po wo du bar dzo mi ło.
Cie szę się, że jest fan ta -
stycz na gru pa osób, któ -
re spo ty ka ją się ze so bą
i ma ją wspól ne za in te re -
so wa nia. Aby wspo móc
dzia ła nie sto wa rzy sze -
nia, chce my w 2014
roku prze zna czyć 10 tys.
zło tych na sze ro ko po ję -
te szko le nia i re ali za cję
pro gra mu – po wie dział
Mi ro sław Stan kie wicz.

Oprócz tra dy cyj nych
po traw, nie za bra kło
wspól ne go ko lę do wa nia
i przede wszyst kim wie lu
ży czeń zdro wia i po myśl -
no ści w no wym ro ku.

mk

Umo wa o mo der ni za cji
sta dio nu pod pi sa na

W dniu 21 stycz nia 2014 r. pod pi sa na
zo sta ła umo wa z fir mą Mo ris -Sport Sp. z o.
o. z War sza wy na wy ko na nie za da nia pn.
„Re wi ta li za cja Nie mo dli na – prze bu do wa
sta dio nu miej skie go w Nie mo dli nie”.

Cał ko wi ty koszt wy ko na nia te go przed się wzię cia
to 1 946 707,42 zł. Za da nie jest do fi nan so wa ne
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ry by 2007-2013 Zrów no -
wa żo ny Roz wój Sek to ra Ry bo łów stwa i Nad brzeż -
nych Ob sza rów Ry bac kich. Kwo ta do fi nan so wa nia
wy no si 950 508 zł.

W wy ni ku re ali za cji ope ra cji zre wi ta li zo wa ny zo -
sta nie ob szar mia sta Nie mo dli na w ob rę bie sta dio -
nu miej skie go. Po wsta nie no wy dwu kon dy gna cyj ny
obiekt za ple cza spor to we go o łącz nej po wierzch -
ni 385 m2. Prze bu do wa ne zo sta ną rów nież try bu ny
sta dio nu, któ re osta tecz nie bę dą mo gły po mie ścić
ok. 350 wi dzów. Wo kół ca łe go obiek tu po wsta nie no -
we ogro dze nie o łącz nej dłu go ści 585 m2. Nad bez -
pie czeń stwem spor tow ców i wi dzów bę dzie czu wał
sys tem alar mu i mo ni to rin gu.

Raj mund Klu za
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Urząd Miej ski na Fa ce bo oku
Od stycz nia br. ro ku Urząd Miej ski w Nie mo dli nie ma swój ofi cjal ny

pro fil na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok. com. Aby czy tać ko lej ne wpi -
sy, wy star czy wejść na stro nę:

www.fa ce bo ok.com/nie mo dling mi na

Kon kurs 100 za 50
Wiel kie sie ci skle pów czę sto ro bią

pro mo cje al bo kon kur sy dla swo ich

klien tów. Mniej sze skle py bar dzo rzad -
ko. Sklep ogrod ni czy „Pan Na tu ral ski”
w Nie mo dli nie zor ga ni zo wał kon kurs
„100 za 50”.

Każ dy klient, któ ry zro bił za ku py w „Pa nu Na -
tu ral ski” za min. 50 zło tych, za cho wał pa ra gon
i po dał sprze daw cy swo je da ne kon tak to we, wziął
udział w lo so wa niu, w któ rym na gro dą by ły bo ny
do skle pu. Oto na gro dze ni: I miej sce (bon 100 zł)
– Jo lan ta Sie dlak z Tu ło wic, II miej sce (bon 60 zł)
– Mar cin Bonk z Dą bro wy, III miej sce (bon 40 zł)
– Mar cin Świą tek z Nie mo dli na.

mk

W dniach 31.12.2013 – 10.01.2014
w Nie mo dli nie na uli cy Ty siąc le cia nie zna -
ny spraw ca skradł z miesz ka nia sa szet kę
z do wo dem oso bi stym i pie niędz mi
na szko dę oso by pry wat nej.

1 stycz nia w Nie mo dli nie na Ryn ku mię dzy 2
a 5 ra no nie zna ny spraw ca w lo ka lu skradł z kie sze -
ni kurt ki te le fon ko mór ko wy mar ki iPho ne. Stra -
ty 1.2 tys. zł.

9 stycz nia w miej sco wo ści Ja czo wi ce po li cjan ci
z WRD KMP z Opo la za trzy ma li nie trzeź we go kie -
row cę, miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro -
wał sa mo cho dem mar ki volks wa gen, po mi mo po sia -
da ne go za ka zu są do we go pro wa dze nia po jaz dów.

10 stycz nia w Nie mo dli nie na Ryn ku nie zna ny
spraw ca prze ci na jąc kłód kę, wła mał się do ga ra -
żu, z któ re go skradł kom plet klu czy, wier tar kę oraz
dwa aku mu la to ry na szko dę oso by pry wat nej.
Stra ty 1.2 tys. zł.

14 stycz nia w miej sco wo ści Ja czo wi ce nie zna -
ny spraw ca wy ła mu jąc ko rek wle wu, wła mał się
do zbior ni ka pa li wa w sa mo cho dzie mar ki DAF,
z któ re go skradł 200 li trów ole ju na pę do we go.
Stra ty 1.1 tys. zł.

16 stycz nia w Nie mo dli nie na uli cy Kra szew -
skie go po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 31-
lat ka, miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał
sa mo cho dem mar ki volks wa gen po mi mo pra wo -
moc ne go są do we go za ka zu kie ro wa nia po jaz da mi.

17 stycz nia w miej sco wo ści Wy dro wi ce pa trol
SPPP KWP z Opo la za trzy mał nie trzeź we go ro we -
rzy stę.

18 stycz nia w miej sco wo ści Gra bin nie zna ny
spraw ca z pry wat nej po se sji skradł osiem kom plet -
nych kół z fel ga mi alu mi nio wy mi. Stra ty 3.2 tys. zł.

18 stycz nia w miej sco wo ści Szy dło wiec Ślą ski
nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc de ski w drzwiach, wła -
mał się do po miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go
skradł ko siar kę spa li no wa mar ki vic tus. Stra ty 800 zł.

24 stycz nia w Nie mo dli nie na Ryn ku nie zna ny
spraw ca skradł pa pie ro sy i al ko hol na szko dę skle pu
Żab ka. Stra ty 450 zł.

Oprac. M. G.

Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 43
49-100 Nie mo dlin
Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 77 4023 653, 997 – wy łącz nie alar mo wy!
Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 77 4023 660
Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 774023 663

Wi gi lia se nio rów UTW
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Wspo mnie nie
o ppłk. Mi ro sła wie
Ło ziń skim (II)

15 lip ca 1944 ro ku roz po czął się wy -
marsz 1 Dy wi zji Pie cho ty na front. Dro ga
wio dła przez Lu blin, Dę blin, Gó rę Kal wa rię,
Pra gę, War sza wę. Pod Gó rą Kal wa rią, Mi -
ro sław Ło ziń ski bie rze udział ze swym od -
dzia łem w zdo by ciu pod sil nym nie miec -
kim ostrza łem przy czół ku za Wi słą,
prze by wa jąc przez 4 dni bez pi cia i bez ru -
chu na piasz czy stej wi śla nej wy spie od da -
lo nej 40 m od oko pów nie miec kich. Na -
stęp nie uczest ni czy w zdo by ciu Pra gi
i nie sie niu po mo cy wal czą cej War sza wie,
prze pły wa jąc kil ka krot nie Wi słę.

W paź dzier ni ku 1944 ro ku skie ro wa ny zo sta je
z Pra gi do Lu bli na na trzy mie sięcz ny przy śpie szo ny
kurs ofi cer ski. Z sze re gow ca pod cho rą że go awan su -
je do stop nia pod po rucz ni ka. Wra ca na front, uczest -
ni cząc w wal kach z nie miec kim na jeźdź cą aż do za -
koń cze nia woj ny w ma ju 1945 ro ku. Jed nak nie dla
wszyst kich żoł nie rzy dzień 8 ma ja 1945 ro ku był
Dniem Zwy cię stwa nad fa szy zmem. Prze nie sio ny

w 1946 ro ku do 33 pp 7 Łu życ kiej Dy wi zji Pie cho ty
Mi ro sław Ło ziń ski bie rze udział w wal kach z fa szy -
stow ski mi ban da mi UPA w ope ra cji „Wi sła” w Biesz -
cza dach, za koń czo nej cał ko wi tym roz bi ciem ukra iń -
skie go pod zie mia w 1947 ro ku. 

Pod ko niec ro ku 1947 Mi ro sław Ło ziń ski prze -
nie sio ny zo sta je do Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.
Przez 2 la ta – gra ni ca mor ska – Ko sza lin, 2 la ta
gra ni ca Cze ska – Ży wiec i Czar ny Du na jec. I na koń -
cu gra ni ca z Niem ca mi – Zgo rze lec. Je go służ ba
woj sko wa prze bie ga ła w po cząt ko wym okre sie, kie -
dy Od ro dzo ne Woj sko Pol skie „nie by ło jesz cze lu -
do we” i przy po mi na ło ar mię przed wo jen ną – bez
żad nych za kłó ceń. Ja ko ofi cer zdo by wał sza cu nek
i uzna nie prze ło żo nych, otrzy mu jąc przy śpie szo ne
awan se na ko lej ne stop nie ofi cer skie. W 1948 ro ku
był już w ran dze ka pi ta na. Tak trwa ło do cza su, aż
na stą pi ła przy śpie szo na sta li ni za cja Woj ska Pol -
skie go, kie dy to or ga na in for ma cji wy kry ły, że ja ko
żoł nierz sa mo obro ny Prze bra ża Mi ro sław Ło ziń ski
na le żał do Ar mii Kra jo wej.

„Od te go cza su – pi sał w swo ich wspo mnie -
niach Mi ro sław – by łem ca ły czas mę czo ny róż ny mi
prze słu cha nia mi i in wi gi lo wa ny”. Już je sie nią 1952
ro ku, w nie dłu gim cza sie po ob ję ciu sta no wi ska za -
stęp cy do wód cy ba ta lio nu WOP w Zgo rzel cu,
w ciem ną noc przy by wa do ba ta lio nu gru pa żoł nie -
rzy i ofi ce rów na cze le z sze fem in for ma cji, ma jo rem
Kup cem, z wia do mo ścią, że na gra ni cy w re jo nie
straż ni cy Pień sko na stą pi ło prze rwa nie. Do ba ta lio -
nu ta ka wia do mość nie do tar ła. „Za dzwo ni łem więc
na straż ni cę z py ta niem o sy tu ację. Do wód ca
na straż ni cy od parł, że pa nu je ci sza i spo kój. Po przy -
by ciu do gra ni cy na od le głość 300-400 me trów sa -
mo chód cię ża ro wy, na któ rym mie ści ła się za ło ga
skła da ją ca się z żoł nie rzy i ofi ce rów, za trzy mał się
i zo sta ła roz wi nię ta ty ra lie ra idą ca w kie run ku pa sa
gra nicz ne go. Po przej ściu oko ło 50-60 m usły sza łem
strzał z bro ni au to ma tycz nej tuż za mną. Noc by ła
bar dzo ciem na, sze dłem w po zy cji po chy lo nej, aby
nie two rzyć tar czy. Po strza le pa dłem i nie pod no si -
łem się, uda jąc tru pa. Wów czas mjr Ku piec za rzą dził
zbiór kę i żoł nie rze od je cha li. Na dru gi dzień wró ci łem
do ba ta lio nu, jak gdy by ni gdy nic się nie zda rzy ło.
Wie dząc, że pró bo wa no mnie za bić, trzy ma łem się
na bacz no ści. Na niewie le się to zda ło. 3 stycz -
nia 1953 zo sta łem aresz to wa ny. Za wie zio no mnie
do wię zie nia w Lu ba niu Ślą skim. Sie dzia łem w nim
do 28 kwiet nia 1953, kie dy to od był się Sąd Woj sko -
wy, któ ry ska zał mnie na 4 la ta wię zie nia. Z wię zie -
nia tra fi łem do obo zu pra cy „Le na” przy ko pal ni
mie dzi w Zło to ryi, któ ry z ze wnątrz wy glą dał nie mal
jak obóz kon cen tra cyj ny. Po od by ciu 2 lat pra cy
w obo zie zo sta łem zwol nio ny z 4-let nie go wy ro ku”.

Ka rie ra cy wil na

Do woj ska Mi ro sław Ło ziń ski już nie wró cił.
W 1956 ro ku pra ca w Po wia to wym Do mu Kul tu ry
w Nie mo dli nie, a póź niej mał żeń stwo z Alek san drą
Ca bak i wy jazd do Żyw ca. Z mał żeń stwa do cho wu -
je się dwóch sy nów: Je rze go i Woj cie cha (obaj żo na -
ci). Do ro ku 1968 pra cu je w Przed się bior stwie Bu -
dow la nym w Żyw cu. W tym okresie koń czy
Tech ni kum Eko no micz ne. W 1972 ro ku obej mu je
sta no wi sko kie row ni ka Sa na to rium Prze ciw gruź li -
cze go w Raj czy. Po zło że niu przez sie bie wy po wie dze -
nia wy jeż dża do ro dzi ców miesz ka ją cych w Go ście -
jo wi cach. Po dej mu je pra cę w Za kła dach Ce ra mi ki
Bu dow la nej w Szy dło wie w cha rak te rze kie row ni ka,
do pra co wu jąc do eme ry tu ry, na któ rą prze cho dzi
po 40 la tach pra cy.

Tak jak wie lu in nych żoł nie rzy 27 Wo łyń skiej Dy -
wi zji AK, wstę pu je do ZBo WiD -u uzy sku jąc upraw nie -
nia kom ba tanc kie. W 1970 ro ku awan so wa ny zo stał
do stop nia ma jo ra. Był wie lo let nim pre ze sem Nie mo -
dliń skie go Śro do wi ska 27 Wo łyń skiej Dy wi zji AK, ini -
cja to rem i prze wod ni czą cym oby wa tel skie go ko mi te -
tu bu do wy po mni ka po świę co ne mu ko men dan to wi
Lu dwi ko wi Ma li now skie mu i in nym Obroń com Prze -
bra ża w Nie mo dli nie. W ro ku 1990 rad nym mia sta
i gmi ny Nie mo dlin.

Mi ro sław Ło ziń ski był po sta cią bar dzo po pu lar -
ną, cie szył się po wszech nym sza cun kiem i uzna -
niem. Do wo dem za do brze prze ży te ży cie są licz ne
otrzy ma ne od zna cze nia. Wśród nich: Krzyż Ka wa ler -
ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Srebr ny Krzyż Za słu -
gi, Krzyż Par ty zanc ki, Krzyż Ar mii Kra jo wej. Me da -
le: Za War sza wę, Za Od rę, Ny sę i Bał tyk, Za udział
w Wal kach o Ber lin, Me dal Opie ku na Pa mię ci Na -
ro do wej, Pro Me mo ria, Za słu żo nym Na Po lu Chwa -
ły, Za Wy zwo le nie War sza wy, Za Zwy cię stwo
nad Niem ca mi. A tak że od zna ki: Ko ściusz kow ska, Ty -
siąc le cia, Obro ny Kre sów Wschod nich, We te ra na
Walk o Nie pod le głość.

W dniu 15 wrze śnia 2013 od szedł na wiecz ną
war tę ja ko żoł nierz, par ty zant i wyż szy ran gą ofi cer.
Wier ny do koń ca swym ide ałom umi ło wa nia Oj czy -
zny i Na ro du Pol skie go. Wspa nia ły czło wiek, przy -
ja ciel każ de go miesz kań ca Nie mo dli na i oko lic.
Do koń ca ak tyw ny, pe łen wi go ru i wschod nie go
sty lu ży cia, otwar ty i twór czy. Mło dy w ser cu, ko cha -
ją cy ca łą swo ją ro dzi nę, ma ją cy wie lu przy ja ciół.
Brak nam bę dzie ta kie go czło wie ka. Po grzeb od był
się 17 wrze śnia 2013 ro ku na cmen ta rzu pa ra fial -
nym w Nie mo dli nie.

Cześć Je go pa mię ci!

Ed mund Ło ziń ski



Ja seł ka w Gra bi nie
Po dob no to świę ty Fran ci szek z Asy żu

zor ga ni zo wał pierw sze ja seł ka. Ja seł ka,
czy li wi do wi ska o Bo żym Na ro dze niu.
Szkol ne Ko ło Te atral ne Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Szkół Ka to lic kich w Gra bi nie pod ję ło się
wy zwa nia, aby jesz cze przed świę ta mi wy -
sta wić ja seł ka.

Pa ni Da nu ta Ba bicz zor ga ni zo wa ła sce na riusz,
przy dzie li ła ro le, ob my śli ła de ko ra cje i za czę ło się.
Nie mal ca ły gru dzień przy go to wy wa li śmy się do wy -
stę pu. Na ko ry ta rzu po wsta ła im po nu ją ca szop ka,
do któ rej Jó zef z Ma ry ją mo gli wejść bez prze szkód.
W szop ce nie mo gło za brak nąć żło bu, w któ rym
Ma ry ja umie ści ła ma łe go Je zu sa. W koń cu to od sta -
ro pol skie go sło wa „ja sło”, czy li żłób, po cho dzi sa ma
na zwa „ja seł ka”. Pan Win cen cik po da ro wał szko le
wspa nia ły, drew nia ny żło bek, któ ry bę dzie nam słu -
żył na la ta (za co Pa nu Win cen ci ko wi szcze rze dzię -
ku je my). Ja nusz Le wan dow ski uży czył na po trze by
przed sta wie nia sprzęt: gło śni ki, mi kro fo ny, wzmac -
niacz, oświe tle nie. Ro dzi ce za dba li o od po wied nie
stro je dla ak to rów. Ucznio wie wy uczy li się ról, za rów -
no tych mó wio nych, jak i śpie wa nych. Nad szedł czas
pre mie ry – 23 grud nia, w przed dzień Wi gi lii Bo że go
Na ro dze nia. 

Na ja seł ka za pro sze ni by li ro dzi ce, eme ry ci,
przed sta wi cie le SPSK, wła dze gmi ny i miesz kań cy
oko licz nych miej sco wo ści. Ko ry tarz za peł nił się
po brze gi. Mi mo tre my, mu sie li śmy sta wić czo ła wy -
zwa niu. Uro czy stość roz po czę ła dy rek tor Ga brie la
Ła ska rzew ska od prze mó wie nia. Po nim za czę li śmy
grę ak tor ską. Ja seł ka by ły bogato wypełnione ko lę da -
mi i pa sto rał ka mi. Dziew czę ta wy ka za ły się nie zwy -
kłym ta len tem wo kal nym.

Wy stęp otrzy mał grom kie bra wa. To by ła naj -
wspa nial sza na gro da. Wszy scy by li śmy prze peł nie -
ni at mos fe rą zbli ża ją cych się świąt Bo że go Na ro dze -
nia. Mo gli śmy te raz ro zejść się do klas, by ra zem
z wy cho waw ca mi i ro dzi ca mi uczest ni czyć w kla so -
wych wi gi liach. Na sze ja seł ka zo sta ły wy sta wio ne
jesz cze raz – w ko ście le pa ra fial nym.

Da nu ta Ba bicz

Ja seł ka – wer sja 2014
Wraz z na dej ściem Bo że go Na ro dze -

nia wszyst kim udzie la się na strój ra do sne -
go ocze ki wa nia na do bro. Rów nież mło -
dzie ży gim na zjal nej, czę sto w prze ka zach
me dial nych po ka zy wa nej ja ko trud nej, bez
za sad, bez za in te re so wań. 

Gru pa po nad 30 gim na zja li stów z Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie prze czy te -
mu ste reo ty po we mu wi ze run ko wi. Mo gli się o tym
prze ko nać ich ró wie śni cy, ro dzi ce, miesz kań cy na szej
gmi ny, któ rzy sko rzy sta li z za pro sze nia na spek takl
te atral ny „Dzi siaj w Be tle jem”. Ten swo isty upo mi nek
świą tecz no -no wo rocz ny mło dzi chłop cy i dziew czę ta

przy go to wa li pod opie ką p. M. Da wi dziak i p. V.
Szczyrk, przy współ pra cy z nie mo dliń skim Ośrod -
kiem Kul tu ry, któ ry uży czył sce ny i sprzę tu. 

Ar ty ści -ama to rzy przed sta wi li wi zję przyj ścia
na świat Je zu sa w 2014 ro ku. Na sce nie, obok le żą -
ce go, jak na ka zu je tra dy cja, w ubo gim żło bie Dzie -
ciąt ka, po ja wi li się m.in. po li cjant, wójt i tak sów karz.
Nie za bra kło przed sta wi cie li śro do wisk le kar skich
i oświa to wych. Do ma leń stwa przy by li tak że ucznio -
wie pra gną cy speł nie nia ma rzeń w po sta ci dłuż -
szych fe rii i wy co fa nia z obie gu je dy nek. Pe łen za pa -
łu do pra cy mu rarz obie cy wał wy re mon to wać
na przy szły rok li chą sta jen kę. Kosz ty fi nan so we zo -
bo wią za ła się po kryć ra da gmi ny. Na go ścin nej sce -
nie OK nie za bra kło hu mo ru pły ną ce go z by strej ob -

ser wa cji na szej rze czy wi sto ści. To czą cym się
zda rze niom to wa rzy szy ły tra dy cyj ne ko lę dy w wy ko -
na niu szkol ne go chó ru.

Bra wu ro wo wy ko na na przez wszyst kich ak to -
rów na gó ral ską nu tę ko lę da „Hej że, dy na, na ro dził
się Bóg Dzie ci na” po rwa ła ca łą wi dow nię. Fi nał
przed sta wie nia to ży cze nia, pro ste, szcze re. By lu dzie
uśmie chem wi ta li się co dzień, by na szym ro dzi com
ko chać by ło da ne, by ro dzi ny wy szły do brze nie tyl -
ko na zdję ciach, by nikt przed ni kim nie mu siał czuć
stra chu. Oby się nam speł nia ły w ko lej nych mie sią -
cach 2014 ro ku.

Vio let ta Szczyrk

Dzień Bab ci i Dziad ka
w Gra czach

Ko cha nym bab ciom i dziad kom du żą
nie spo dzian kę przy go to wa li ucznio wie
uczęsz cza ją cy do świe tli cy przy Szko le
Pod sta wo wej w Gra czach. Wła sno ręcz nie
zro bio ne bu kie ty kwia tów i pięk nie ozdo -
bio ne kart ki umi li ły im świą tecz ne dni. 

Na uczy ciel ki świe tli cy: Agniesz ka
Bo ro wicz, Mał go rza ta Kul czyń ska

Dzień Bab ci i Dziad ka
w kla sie 1b

Mi mo, że sty czeń jest zi mo wym mie -
sią cem, peł nym chłod nych chwil, są ta kie
dwa dni, je dy ne dwa dni w ro ku, kie dy każ -

de mu ro bi się cie plej na ser cu, bo prze -
cież jest to świę to na szych ko cha nych
babć i dziad ków. 

Bab cia, ba bu nia, ba bu sia, dzia dek, dzia dziuś
– to zna czy cie pło, do broć i naj pięk niej sze uczu cia.
Są oni ser cem do mu. Za wsze ma ją dla nas czas,
uśmiech i do bre sło wo, cho ciaż by wa ją zmę cze ni
i bar dzo za pra co wa ni. Ni cze go nie od ma wia ją – ty -
mi sło wa mi, w dniu 22 stycz nia 2014 r. ucznio wie
kla sy 1b SP nr 1w Nie mo dli nie po wi ta li se nio rów.
Przy go to wa li no wo rocz ne przed sta wie nie, w któ -
rych wy ra zi li swą wiel ką mi łość do babć i dziad ków.
Ma li ar ty ści z prze ję ciem od twa rza li swo je ro le,
a czci god ni go ście ze wzru sze niem od bie ra li czu łe
sło wa, kie ro wa ne pod ich ad re sem. Sza now ni go ście
obej rze li mon taż słow no -mu zycz ny. Dla swo ich bli -
skich dzie ci przy go to wa ły drob ne upo min ki w po sta -
ci lau rek, kwiat ków i uszy tych sa mo dziel nie po du sze -
czek – ser du szek. At mos fe ra tej uro czy sto ści by ła
wspa nia ła, po dzię ko wa niom ze stro ny go ści nie by -
ło koń ca. Spo tka nie upły nę ło w mi łej i ser decz nej at -
mos fe rze. Na za koń cze nie przy go to wa no po czę stu -
nek, czy li tzw. „her bat kę” u bab ci i dziad ka.
Wszyst kim Bab ciom i Dziad kom skła da my naj ser -
decz niej sze ży cze nia.

Bar ba ra Ko ło dyń ska

Dzień Bab ci i Dziad ka
w SP nr 2

Dnia 21 stycz nia 2014 r. w świe tli cy
szkol nej od by ła się uro czy stość z oka zji
Dnia Bab ci i Dziad ka, pod czas któ rej
ucznio wie wy ra zi li mi łość, sza cu nek i przy -
wią za nie do swo ich dziad ków.

Za pro sze ni go ście licz nie zja wi li się, by wziąć
udział w ob cho dach te go świę ta. Z tej oka zji,
pod opie ką na uczy cie lek: Agniesz ki Wa si lew skiej
i Zdzi sła wy Kloc, dzie ci z kla sy I, VI i gru py świe tli co -
wej przy go to wa ły część ar ty stycz ną, na któ rej za pre -
zen to wa ły swo je umie jęt no ści re cy ta tor skie i wo kal -
ne, wrę czy ły upo min ki, wy ko na ne wła sno ręcz nie,
zło ży ły ży cze nia i za pro si ły bab cie i dziad ków na słod -
ki po czę stu nek. Pod czas uro czy sto ści od by ły się kon -
kur sy przy go to wa ne dla na szych go ści. Wszy scy
wspól nie do brze się ba wi li. Bab cie i dziad ko wie mi -
ło i ra do śnie spę dzi li czas.

Agniesz ka Wa si lew ska

PULS
Niemodlina
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Ze sce ny Ośrod ka Kul tu ry
przed ka me rę

9 lu te go br. w ki nie Me du za w Opo lu
mia ła miej sce pre mie ra fil mu krót ko me tra -
żo we go, któ re go głów nym bo ha te rem jest
nasz nie mo dliń ski ko le ga – Ja kub Szpiech,
ab sol went gim na zjum w Nie mo dli nie.

Wszyst ko za czę -
ło się od za jęć te -
atral nych w nie mo -
dliń skim Ośrod ku
Kul tu ry, pro wa dzo -
nych przez pa nią
Mał go rza tę Do lak.
Za ję cia te spo wo do -
wa ły, że Ku ba za in -
te re so wał się ak tor -
stwem i ma w tej
dzie dzi nie pierw sze
suk ce sy. Strza łem

w dzie siąt kę oka zał się ze szło rocz ny ca sting do fil -
mu „Fe lix”, dzię ki któ re mu Ja kub zo stał od twór cą ty -
tu ło wej ro li.

Mło dy ak tor na py ta nie, co by ło dla nie go naj -
więk szym wy zwa niem, od po wia da bez wa ha nia: -
Wcie le nie się w po stać nie wi do mej oso by, a w do dat -
ku ta kiej, któ ra gra na for te pia nie. To wy ma ga ło
wie lu go dzin cięż kich przy go to wań, by w jak naj lep -
szy spo sób ode grać ro lę Fe liksa, któ ry ja ko chło pak
bar dzo wraż li wy na dźwię ki, wi dzą cy świat przez
słuch, sta ra się od na leźć w sza rej rze czy wi sto ści.

Pra ca na pla nie by ła dla Ja ku ba cie ka wym do -
świad cze niem, któ re po ka za ło, jak od kuch ni wy glą -
da pra ca fil mow ca. Wie on, że nie tak pro sto stwo -
rzyć na wet pięt na sto mi nu to wy film. Przed się wzię cie,
przy któ rym pra co wał wy ma ga ło aż sze ściu mie się -
cy ab sor bu ją cej pra cy.

Ak tu al nie chło pak roz wi ja swój ak tor ski ta lent
uczęsz cza jąc na za ję cia te atral ne w Te atrze im. Ja -
na Ko cha now skie go w Opo lu, gdzie trwa ją przy go -
to wa nia do kwiet nio wych po ka zów. Ży czy my Ku bie
dal szych suk ce sów na ob ra nej ży cio wej ścież ce, sa -
mych sa tys fak cjo nu ją cych ról.

Z. Cho le wa

Pierw szy se mestr
w in no wa cyj nej kla sie I LO

Pierw szy se mestr z no wą kla są upły -
nął nam bar dzo cie ka wie, tym bar dziej, że
nie je ste śmy już w gim na zjum. No wa kla sa,
no wi zna jo mi, więk szość z nas jest wła -
śnie z te go gim na zjum, cho dzi li śmy do rów -
no le głych klas, ale do pie ro te raz le piej się
po zna li śmy.

Kil ka osób do szło z oko licz nych szkół. Je ste śmy
licz ną kla są, jest nas aż 29, a po dob no ma być wię -

cej. Je ste śmy rów nież zgra ną i roz ryw ko wą kla są, co
wię cej, dość spe cy ficz ną, bo to wła śnie my, co pią tek
prze mie rza my szko łę w czer wo nych mun du rach i nie -
bie skich ko szul kach.

W tym pół ro czu mie li śmy już kil ka spo tkań m.in.
dwu krot nie ze stra ża ka mi z Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Nie mo dli nie oraz ze stu den ta mi z Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Ny sie, od by ło się rów -
nież wyj ście do par ku li no we go w Lip nie, gdzie tak -
że mie li śmy za ję cia. Są to lek cje teo re tycz no -prak tycz -
ne i bie rze my w nich udział ca łą kla są, je dy ny po dział
na ra tow ni ków i po dróż ni ków jest w pią tek pod czas
za jęć lek cyj nych z na uczy cie la mi z na szej szko ły. My,
po dróż ni cy, w ostat ni pią tek mie li śmy zor ga ni zo wa -
ne spo tka nie z pa nem Grze go rzem Krzyś ków, któ ry
jest or ga ni za to rem wy cie czek i tu ry sty ki oraz pro wa -
dzi wła sne biu ro po dró ży, nie ste ty by ło nas zbyt ma -
ło, więc za ję cia od by ły się wspól nie z ra tow ni ka mi.
Dzię ki te mu za pla no wa li śmy dwie wy ciecz ki i ma my
na dzie ję, że jed ną z nich uda nam się zre ali zo wać
w tym ro ku. Od był się rów nież Dzień Pierw sza ka,
w któ rym bra li śmy udział. Mie li śmy też swo ją pierw -
szą wi gi lię kla so wą, po czu li śmy praw dzi wą at mos fe -
rę świąt, by ło jed no cze śnie ko le żeń sko i ro dzin nie. 

Ten se mestr był in ny niż zwy kle, głów nie dla te go,
że to jest li ceum, są no wi zna jo mi, no we me to dy na -
ucza nia, no we te ma ty lek cji, no we pro ble my i za baw -
ne spra wy, wszyst ko jest no we, ale da li śmy ra dę
i da lej tak bę dzie. Je ste śmy, na szym zda niem, bar dzo
zgra ną kla są, świet nie się do ga du je my, no i je ste śmy
in ni niż wszy scy. Je ste śmy ra tow ni ka mi i po dróż ni ka -
mi, a to no wość w na szej szko le. Moż na po wie dzieć,
że je ste śmy eks pe ry men tem, któ ry się po wie dzie.

Klau dia Waj man, An ge li ka Pie trzak,
uczen ni ce kla sy I LO

Zdro wy przed szko lak
W ra mach pro jek tu edu ka cyj ne go „Zdro -

wy przed szko lak” dzie ci w gru pach 3-let nich
i 5-6-let nich sta ra ły się pod nieść swój po -
ziom wie dzy do ty czą cy wpły wu zdro we go
od ży wia nia, hi gie ny oso bi stej i ak tyw no ści
ru cho wej na zdro wie i pra wi dło wy roz wój
dziec ka.

Bo jak wie my – „zdro wie to nie tyl ko brak cho ro by,
lecz stan do bre go sa mo po czu cia fi zycz ne go, psy chicz ne -
go i spo łecz ne go”. Wra mach pro jek tu wy ko na no sze reg
róż nych za dań: przy go to wa nie książ ki ku char skiej, sa -
mo dziel ne wy ko na nie szasz ły ków, wy ko na nie ko lo ro wych
ka na pek, ćwi czeń gim na stycz nych, za ję cie otwar te dla ro -
dzi ców, naktó rym to dzie ci wspól nie z ro dzi ca mi przy go -
to wa ły pysz ną sa łat kę owo co wą, spo tka nie zdie te tycz ką
Mał go rza tą Bla dow ską, któ ra pro pa go wa ła zdro wy spo -
sób od ży wia nia się dzie ci w wie ku przed szkol nym, pro -
gram ar ty stycz ny do ty czą cy hi gie ny oso bi stej.

Dzie ci po przez za war te tre ści w pro gra mie ar ty -
stycz nym „Czy stość to zdro wie, każ dy ci to po wie”, na -
by wa ły wła ści wych za cho wań nie zbęd nych pod czas
co dzien nej hi gie ny oso bi stej. Zdo by tą wie dzę i umie jęt -
no ści dzie ci chcia ły się po dzie lić ze swo imi bli ski mi. Ob -
cho dzo ny w stycz niu Dzień Bab ci i Dziad ka był do brą
oka zją do wspól ne go spo tka nia. Za pro sze ni go ście mie -
li oka zję obej rzeć pro gram skła da ją cy się z dwóch czę -
ści. Pierw sza część to pro gram ar ty stycz ny „Czy stość to
zdro wie, każ dy ci to po wie”. Dru ga część to mon taż
słow no -mu zycz ny. Wnu czę ta wy ra zi ły swo ją wiel ką mi -
łość, sza cu nek do bab ci i dziad ka w wier szu i pio sen ce.
Mi łym za koń cze niem by ło wrę cze nie upo min ków. Spo -
tka nie te go dnia upły nę ło w mi łej i ser decz nej at mos fe -
rze. Wszyst kie te dzia ła nia, jak i pro gram ar ty stycz ny
był przy go to wa ny przez na uczy ciel ki: Mał go rza tę Pi ła -
sie wicz, Ka ta rzy nę Gą sio rek -Wi tek, Bar ba rę Grzą dziel.

Bar ba ra Grzą dziel
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

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

Pół fi nał wo je wódz ki
w ko szy ków ce
chłop ców szkół
gim na zjal nych

Dnia 30.01.2014 r. w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu od był się
pół fi nał wo je wódz ki w pił ce
ko szy ko wej chłop ców szkół
gim na zjal nych.

W za wo dach wzię ły udział czte -
ry dru ży ny re pre zen tu ją ce: PG nr 1
w Kę dzie rzy nie -Koź lu, PG Woł czyn,
PG Gło gó wek i gim na zjum ZS im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli -
nie. Na sza dru ży na za ję ła II miej -

sce, wy gry wa jąc z Woł czy nem i Gło gów kiem. Mecz o I miej sce, de cy du ją cy
o awan sie do fi na łu, po bar dzo za cię tej wal ce wy gra ło PG nr w Kę dzie rzy nie Koź -
lu. Tym sa mym dru ży na z Chro bre go za koń czy ła roz gryw ki na eta pie pół fi na łu
wo je wódz kie go. Na szą szko łę re pre zen to wa li: Ka mil Po ra, Bar tło miej Ro ma now -
ski, Szy mon An kie wicz, Mi chał Opa lo ny, To masz Pie trasz ko, Sta ni sław Ce pa,
Ma xi mi lian Rzy chak, Do mi nik Ostrow ski, Pa weł Ba naś, Mi chał Pie nia cha i Mi chał
Gal la. Opie ku nem dru ży ny jest p. Ry szard Do naj ski.

Ry szard Do naj ski

Awans Je dyn ki do fi na łu uni ho ke ja
W po nie dzia łek 27 stycz nia w na szej ha li ro ze gra no wo je wódz -

ki pół fi nał uni ho ke ja chłop ców i dziew czyn w ka te go rii szkół pod -
sta wo wych.

W tur nie ju udział wzię ło sześć ze spo łów, trzy ze spo ły chłop ców i trzy drużyny
dziew czyn. W tur nie ju chłop ców nasz re pre zen tant, SP nr 1 w Nie mo dli nie,
z kom ple tem zwy cięstw awan so wał do fi na łu wo je wódz kie go tych roz gry wek. Gra -
tu lu je my. W tur nie ju dziew czy nek nie mie li śmy na sze go przed sta wi cie la, a tur niej
wy gra ła dru ży na PSP Łam bi no wi ce.

Ta be la

1. SP nr 1 w Nie mo dli nie 6 pkt.
2. ZS nr 1 Brzeg 1 pkt.
3. PSP nr 5 Kę dzie rzyn Koź le 1 pkt.

Skład PSP nr 1 Nie mo dlin: Adam Sko ru pa, Mi chał Kol man, Mi chał Kacz -
kow ski, Ja kub Szmi to wicz, Ba rosz Mar ty nus, Mi chał Nie mi row ski, Olaf
Ada mo wicz. Tre ner – Jan Ja nik.

OSiR

Sza cho wi mi strzo wie
z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie

W dniach od 13 do 16 stycz -
nia 2014 ro ku w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie ro ze gra no szkol -
ne mi strzo stwa w sza chach.
W za wo dach wzię ło udział 31
uczniów – w tym 23 gim na zja li -
stów, 3 li ce ali stów i 5 uczniów
szko ły za wo do wej.

W dniach 13 i 14 stycz nia od by ły
się tur nie je eli mi na cyj ne roz gry wa ne
sys te mem szwaj car skim na dy stan sie 5
rund. Wy ło ni ły one 10 fi na li stów. Fi nał
był roz gry wa ny sys te mem każ dy z każ -
dym na dy stan sie 9 rund. No wym mi -
strzem Ze spo łu Szkół w sza chach zo stał
Grze gorz Kar dasz z kla sy 3b gim na -

zjum. Ubie gło rocz ny mistrz – Ka mil Ochman z kla sy 1A ZSZ mu siał za do -
wo lić się 4. miej scem. 

Mi strzo stwa po zwo li ły wy ło nić z licz ne go gro na gim na zja li stów re pre -
zen ta cję szko ły, któ ra w dniu 29 stycz nia 2014 r. w Zim ni cach Wiel kich wzię -
ła udział w fi na le po wia to wym Gim na zja dy w sza chach dru ży no wych. Na -
szą szko łę re pre zen to wa ła dru ży na w skła dzie: Grze gorz Kar dasz (3 BG),
Mi chał Peł ka (2 AG), Piotr Su doł (3 AG) i Emi lia Ba de ja (1BG). W fi na le wzię -
ły udział 3 dru ży ny, oprócz na szej by ły to: Pu blicz ne Gim na zjum Ze spo łu Szkół
im. ks. Ka ro la Brom me ra w Zim ni cach Wiel kich (ubie gło rocz ny zwy cięz ca)
oraz Pu blicz ne Gim na zjum w Za gwiź dziu. Na sza dru ży na od nio sła suk ces,
wy gry wa jąc tur niej i awan su jąc do pół fi na łu wo je wódz kie go. Na si za wod -
ni cy zwy cię ży li tak że w kla sy fi ka cji na po szcze gól nych sza chow ni cach. Kom -
plet punk tów, wy gry wa jąc wszyst kie par tie zdo by li Grze gorz Kar dasz i Piotr
Su doł. Ko lej ny etap roz gry wek pla no wa ny jest 14 lu te go br. w Opo lu. Opie -
ku nem sza chi stów jest p. Ar ka diusz Le lek.

Ar ka diusz Le lek

Dru gie miej sce ko szy ka rzy
Mło dzi ko szy ka rze Je dyn ki Nie mo dlin za ję li dru gie miej sce w Wo je wódz -

kiej Li dze Ka de tów. Cie szy do bra po sta wa na szej mło dzie ży, któ ra za no to -
wa ła naj lep szy wy nik w swo im dru gim se zo nie wy stę pów na tym szcze blu
roz gry wek. Gra tu lu je my wy ni ków.

OSiR
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STUDNIÓWKA 2014

Liceum Ogólnokształcące
w Niemodlinie

Stoją od lewej: Tomasz Pogorzelec, Kamil Skroś, Wojciech Stanclik, Mateusz Mierzwiak, Szymon Świerad, Roksana
Jankiewicz, Elżbieta Boczkowska, Marta Myśliwiec, Magdalena Szwala, Sebastian Dziwak, Daniel Nizioł, Tomasz
Drzewiecki, Damian Gargała.

Siedzą od lewej: Paulina Juzwa, Katarzyna Łęgowik, Agata Naściuk, Ewelina Bawełkiewicz, Pani Joanna Leskowicz,
Wiktoria Lewandowska, Anna Pieniakowska, Joanna Grabowska, Katarzyna Muraszko.


