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W KWIETNIU
I MAJU NIEDROGO
• nasiona traw, warzyw i kwiatów
• krzewy ozdobne i owocowe
• cebulki kwiatowe

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

Okład ka kwiet nio we go „Pul su Nie mo dli na” jed no znacz nie po -
ka zu je, że przed na mi nie tyl ko czas świą tecz ny, ale i w peł ni czas
wio sen ny. Dla te go ży czy my Pań stwu nie tyl ko ra do snych Świąt
Wiel ka noc nych, smacz ne go jaj ka i mo kre go dyn gu sa, ale rów nież
zdro wia i ener gii, aby cie szyć się wio sną pod czas ak tyw ne go wy po -
czyn ku na świe żym po wie trzu z ro dzi ną, bli ski mi lub zna jo my mi.

W no wym nu me rze na szej ga ze ty przed sta wia my ob szer ną re la cję z pierw -
szej wi zy ty mło dzie ży z mia sta part ner skie go Ve chel de, któ rych go ści li ro dzi ce
uczniów gim na zjum w Gra czach. Nie miec cy gim na zja li ści i ich opie ku no wie py -
ta ni o wra że nia, na pierw szym miej scu mó wi li o wiel kiej go ścin no ści Po la ków. War -
to prze czy tać, co jesz cze zwró ci ło ich uwa gę i jak spę dzi li czas wy mia ny.

Pi sze my rów nież o ak tu al nych in we sty cjach w na szej gmi nie: o pla cu za baw
i kon cep cji za go spo da ro wa nia te re nu w są siedz twie Ośrod ka Kul tu ry, o po stę pu -
ją cej prze bu do wie sta dio nu. Po da je my tak że li stę naj bliż szych ro bót dro go wych
w gmi nie. Za pra sza my tak że do lek tu ry ar ty ku łów po świę co nych kul tu rze: o przed -
sta wie niu te atral nym Ośrod ka Kul tu ry, wy stę pie dzie ci z ze spo łu Ryt mix. Jest rów -
nież wie le za po wie dzi im prez – na cze le z kon cer tem Raz, Dwa, Trzy – z któ rych
war to sko rzy stać. Ży czy my mi łej lek tu ry

Re dak cja

Od redakcji

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil

przy rodzinnym stole, dużo zdrowia,
wiosennego optymizmu oraz pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie

Mariusz Nieckarz

Burmistrz
Niemodlina

Mirosław Stankiewicz
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Gim na zja li ści z Gru py Te atral nej
Ośrod ka Kul tu ry oraz se nio rzy
z Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
wy stą pi li wspól nie w przed sta -
wie niu te atral nym „Mąż zmarł,
ale już mu le piej”.

Gru pa se nio rów bie rze udział w za ję ciach od li -
sto pa da ze szłe go ro ku, na to miast mło dzież na za ję -
cie te atral ne uczęsz cza już trze ci se zon. Wspól ne
pró by od by wa ją się od stycz nia te go ro ku. Mło dzież
wno si świe żość i spon ta nicz ność, na to miast doj rzal -
si ak to rzy -ama to rzy: punk tu al ność, dys cy pli nę i do -
świad cze nie ży cio we. Ra zem się uzu peł nia ją i świet -
nie ba wią.

O współ pra cy mię dzy po ko le nio wej opo wia da
Mał go rza ta Do lak, re ży ser ka sztu ki i in struk tor ka
te atral na Ośrod ka Kul tu ry: – Wspól ny pro jekt dzia -
ła nia zro dził się pod czas po szu ki wa nia sce na riu sza,
a póź niej prób. W pierw szej wer sji sztu ka prze zna -
czo na by ła dla se nio rów, ale z ra cji róż no rod no ści ról
za pro po no wa łam, że mo że spró bu je my po łą czyć
wspól ne si ły i na ro dzi ła się kon cep cja mię dzy po ko le -
nio wych spo tkań. Każ da z grup po cząt ko wo trzy -
ma ła dy stans wzglę dem sie bie, ale tyl ko do cza su
pierw sze go czy ta nia sce na riu sza. Tekst sztu ki, otwar -
tość se nio rów i mło dość ju nio rów zro dzi ła wspól ną

kon cep cję: pra cu je my na tych sa mych za sa dach,
zwra ca my się do sie bie imio na mi bo ha te rów ko me -
dii, wza jem ne uwa gi przyj mu je my bez kry tycz nie.
Nikt nie pro te sto wał i to już był pierw szy suk ces.

O czym jest sztu ka? Przed sta wia spo koj ną i sen -
ną pol ską wieś Go ry cze wo, któ ra wkrót ce sta nie się
tłem zbrod ni. Eme ry to wa ny na uczy ciel fi zy ki, Le on
Sta chur ski, zo sta je otru ty przez znu dzo ną ży ciem

żo nę Zo fię. Hi sto ria, któ ra w za mie rze niu mia ła być
sen sa cją jed ne go dnia, spro wa dza do Go ry cze wa
tłu my dzien ni ka rzy i z każ dą chwi lą moc niej ob na ża
ludz kie sła bo ści, bez dusz ność me diów oraz praw dzi -
we ob li cza miesz kań ców Go ry cze wa. Czar ny hu mor,
bły sko tli we dia lo gi, za ska ku ją ce sy tu acje i świet nie
na kre ślo ne po sta cie gwa ran tu ją do brą za ba wę.

Spek takl zgro ma dził wie lu wi dzów, któ rzy chęt -
nie przy szli w piąt ko wy wie czór, aby zo ba czyć wy sta -
wia ną ko me dię, ale przede wszyst kim zo ba czyć swo -
ich zna jo mych w no wych ro lach. – Fakt gra nia
głów nych ról przez do brze zna ne nam oso by z są -
siedz twa, w tym oso by pu blicz ne, zro bił swo je. Czy
był ktoś ta ki, kto nie chciał się do wie dzieć, jak ko sme -
tycz ka, pa ni Lu bo mi ra Cho dor ska, po ra dzi ła so bie
w ro li mał żon ki, któ ra za bi ja mę ża dla ren ty? Jak pan
Zbi gniew Sob czak wy glą dał w pi ża mie, kap ciach,
a po tem w trum nie? Jak by ła na uczy ciel ka pol skie go,
pa ni Bar ba ra Pie kar ska, spryt nie upo iła wszyst kich
męż czyzn ja błecz ni kiem? Nie mó wiąc już o pa ni Te -

re sie Łysz czar czyk, któ ra pra gnie tyl ko za ro bić
na śmier ci swo je go oj czy ma Le ona i do stać te pięć -
dzie siąt zło tych – wy li cza Mał go rza ta Do lak.

„Mąż zmarł, ale już mu le piej”
Sce na riusz: Iza be la De gór ska
Re ży se ria: Mał go rza ta Do lak

Ob sa da:
Se nio rzy: Lu bo mi ra Cho dor ska (Zo fia Sta chur ska),
Zbi gniew Sob czak (Le on Sta chur ski), Te re sa Łysz -
czar czyk (cór ka Zo fii), Bar ba ra Pie kar ska (Są siad ka),
An na Fry dle wicz (Or dy na tor), Gra ży na Kwa śniew ska
(Sio stra Łu cja), Elż bie ta Kram czyń ska (Pro fe sor me -
dy cy ny), An na Bo siak (Ksiądz).
Mło dzież: Adam Sob czak (Gra barz), Prze my sław
Waj man (Le karz), Sa ra Mróz (Pie lę gniar ka), Ju lia
Kwie ciń ska (Dzien ni karz Ra dia ZGA GA), An na Ka -
miń ska (Re por ter ka TV), Ka ro li na Ja niak (Re por ter -
ka z ga ze ty), Do mi ni ka Gre la (Fo to re por ter ka), Ka ta -
rzy na Wą cha ła (Pre zen ter), Pau li na Ol szew ska
(Ope ra tor).

mk

Mło dzież i se nio rzy na sce nie
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No we te re ny re kre acyj ne

Na zle ce nie gmi ny Nie mo dlin pra cow -
nia ar chi tek tu ry Z. Bo mers ba cha w Opo -
lu przy go to wa ła kon cep cję za go spo da -
ro wa nia te re nów zie lo nych przy uli cy
Re ja w Nie mo dli nie, w są siedz twie Ośrod -
ka Kul tu ry.

Głów ną ideą przy opra co wa niu kon cep cji by ło
wy ko rzy sta nie te go te re nu ja ko miej sca re kre acji,
wy po czyn ku i spę dza nia wol ne go cza su przez
miesz kań ców róż nych po ko leń. Bu do wa nie ar chi tek -
tu ry da ne go miej sca to przede wszyst kim bu do wa -
nie je go funk cji w opar ciu o Miej sco wy Plan Za go -
spo da ro wa nia Prze strzen ne go i ist nie ją cy po ten cjał.
W pla nie funk cja te re nu prze zna czo na jest na zie -
leń par ko wą i usłu gi spor tu, dla te go też nie ma
moż li wo ści je go za bu do wy np. obiek ta mi ku ba tu ro -
wy mi – jest to praw nie nie moż li we. Miej sce to nie

bez przy czy ny prze zna czo ne jest na zie leń par ko wą,
po nie waż jest to te ren po by łym wy ro bi sku, o bar -
dzo złej no śno ści grun tu. Po sa do wie nie na nim bu -
dyn ku wią za ło by się z ogrom ny mi kosz ta mi in we sty -
cyj ny mi, a i tak nie gwa ran to wa ło by suk ce su. 

W związ ku z tym wi zja ar chi tek ta za kła da wy -
ko rzy sta nie te go te re nu pod park z roż ny mi ak tyw -
no ścia mi np. ska te park, bi ke park, am fi te atr, ścież ki
spa ce ro we w oto cze niu zie le ni. W kon cep cji zna la -
zło się rów nież prze zna cze nie te re nu na bo isko i kor -
ty te ni so we. Po mi mo te go, że w są siedz twie znaj du -
je się Or lik, tra fia ją do nas gło sy, że po trzeb ny jest
te ren, że by przyjść i po grać w pił kę z dziec kiem, stąd
po trze ba pew ne go ro dzaj łącz ki do bie ga nia za pił -
ką. Kon cep cja po ka zu je przede wszyst kim, ja ki te ren
jest po trzeb ny do za go spo da ro wa nia na te go ty pu
obiekt. Ko lej nym eta pem re ali za cji – już in we sty cji
– jest two rze nie do ku men ta cji i po szu ki wa nie źró deł
do fi nan so wa nia na ten cel.

Pierw szym eta pem re ali za cji kon cep cji jest bu -
do wa pla cu za baw, na któ ry za pla no wa no środ ki
fi nan so we w te go rocz nym bu dże cie. Obec nie trwa -
ją pra ce nad opra co wa niem do ku men ta cji tech -
nicz nej w ce lu uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę
i wy bo ru wy ko naw cy. 

W przy szło ści re ali za cja za da nia od by wać bę -
dzie się po przez spo rzą dze nie do ku men ta cji pro jek -
to wej na po szcze gól ne ob sza ry ak tyw no ści, a dzia -
ła nia in we sty cyj ne uza leż nio ne bę dą od przy ję tych
prio ry te tów dzia ła nia i moż li wo ści fi nan so wych
gmi ny Nie mo dlin, a zwłasz cza po zy ska nia środ ków
ze wnętrz nych na ten cel. 

Ze szcze gó ła mi kon cep cji moż na za po znać
się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie w Wy dzia -
le In we sty cji i Fun du szy Eu ro pej skich, II pię tro, po -
kój 39, w go dzi nach pra cy urzę du. Ocze ku je my
rów nież na wszel kie uwa gi i pro po zy cje w tym te -
ma cie. Ber na de ta Lis son-Pa stwa
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Ru sza ją ro bo ty dro go we
Co rocz nie w bu dże cie gmi ny Nie mo dlin za pla no wa ne są środ -

ki na bie żą ce utrzy ma nie dróg gmin nych oraz prze pro wa dze nie
nie zbęd nych prac re mon to wych.

Obec nie trwa ją pra ce zwią za ne z przy go to wa niem prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go na re mont chod ni ków na dro gach gmin nych i dro dze po wia to wej w Nie -
mo dli nie na na stę pu ją cych uli cach:

1) ul. Kor fan te go – na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul. Da szyń skie go do skrzy -
żo wa nia z dro gą we wnętrz ną w kie run ku sie dzi by Ar chi wów Opol skich
(dro ga gmin na),

2) ul. Lwow ska – na od cin ku od skrzy żo wa nia z dro gą kra jo wą nr 46 do skrzy -
żo wa nia z ul. Pod wa le (dro ga gmin na),

3) ul. Mic kie wi cza – środ ko wy do jazd oraz od stro ny ul. Re ja (dro ga gmin na),

4) ul. Brzo zo wa – od ci nek od ul. Dę bo wej do ul. Li po wej (dro ga gmin na),
5) ul. Li po wa – bocz na, we wnętrz na dro ga do jaz do wa (dro ga gmin na),
6) ul. Zam ko wa na od cin ku od skrzy żo wa nia z dro gą kra jo wą nr 46

do zjaz du do Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go (dro ga po wia to wa
nr 1512 w Nie mo dli nie).

Po nad to w dniu 1 kwiet nia br. zo sta ła pod pi sa na umo wa z biu rem pro jek to -
wym na wy ko na nie do ku men ta cji po sze rze nia dro gi gmin nej pro wa dzą cej do Ko -
lo nii Ro bot ni czej w Gra czach wraz z za to ką do na wra ca nia. W kwiet niu br. pla no -
wa ne jest tak że ogło sze nie za mó wie nia pu blicz ne go na prze bu do wę zjaz du z dro gi
kra jo wej nr 46 w Nie mo dli nie z uli cy Opol skiej, pro wa dzą ce go na Osie dle Pia stów.

Wska za ne in we sty cje i re mon ty są od po wie dzią na po stu la ty miesz kań ców
zgła sza ne w ostat nich la tach wła dzom gmi ny.

Ali cja Se wił ło
Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Gmi na Nie mo dlin
no mi no wa na

W opar ciu o prze pro wa dzo ną ana li zę dzia łań
pro wa dzo nych przez gmi nę Nie mo dlin, zo sta ła ona
no mi no wa na do otrzy ma nia ty tu łu EU RO -GMI -
NA 2013/2014.

Na gro da ta przy zna wa na jest na pod sta wie oce ny ka pi tu ły,
w skład któ rej wcho dzą m.in. przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, eko no mi ści i re pre zen tan ci me diów. Otrzy mu ją ją pod mio -
ty, któ re uzna wa ne są zawzo ro wo za rzą dza ne i na le żą dogod nych
za ufa nia. Ka pi tu ła oce nia m.in. po zy ski wa nie fun du szy eu ro pej -
skich, za rzą dza nie za so ba mi i ich pro mo cję, two rze nie no wych
miejsc pra cy. Ka pi tu ła spo śród no mi no wa nych w dal szym eta pie
wy bie rze naj lep sze jed nost ki, któ re otrzy ma ją cer ty fi ka ty i pa miąt -
ko we sta tu et ki po twier dza ją ce przy na leż ność do kra jo wej eli ty.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Aka de mic kie Mi strzo stwa
Pol ski w Nie mo dli nie

Mi ło nam po in for mo -
wać, że po suk ce sach or ga ni -
za cyj nych, ja ki mi by ły or ga ni -
za cje wiel kich im prez
spor to wych tj. me czów siat -
kar skich z udzia łem ZA KSY

Kę dzie rzyn Koź le w 2012 i 2013 rok, Mię dzy na -
ro do we go Tur nie ju Ko szy ków ki Ko biet „Zło ty
So kół 2013” z udzia łem pierw szych re pre zen ta -
cji Pol ski, Ukra iny, Bia ło ru si i Li twy w 2013 ro ku
oraz Mi strzostw Pol ski Sę dziów Pił kar skich
w 2012 ro ku, do sta li śmy ko lej ną wiel ką im pre -
zę do or ga ni za cji, a są to Aka de mic kie Mi strzo -
stwa Pol ski w Ko szy ków ce Męż czyzn 2014. Tur -
niej od bę dzie się w Opo lu i Nie mo dli nie
w dniach od 29 ma ja do 1 czerw ca. Or ga ni za -
to rem mi strzostw bę dą Po li tech ni ka Opol ska
i Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

OSiR

Prze bu do wa
sta dio nu trwa

W ra mach za da nia in we sty cyj ne go „Re wi ta li za cja sta dio nu miej skie go w Nie -
mo dli nie” trwa ją pra ce bu dow la ne na sta dio nie miej skim.

W związ ku z ko rzyst ny mi wa run ka mi at mos fe rycz ny mi ro bo ty prze bie ga ją bar dzo spraw nie. Wy -
mu ro wa no już ścia ny par te ru bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -so cjal ne go, prze nie sio no je den seg ment try -
bun w no we miej sce oraz wy ko na no no we na wierzch nie na try bu nach i chod nik przed ni mi. Obec nie
wy ko ny wa ne są stro py nad par te rem. Ko lej nym eta pem bę dzie prze bu do wa mu ra wy i wy ko na nie no -
we go ogro dze nia. 

Za da nie do fi nan so wa ne jest ze środ ków eu ro pej skich w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Zrów -
no wa żo ny roz wój sek to ra ry bo łów stwa i nad brzeż nych ob sza rów ry bac kich 2007-2013”. Gmi na Nie -
mo dlin po zy ska ła wska za ne środ ki eu ro pej skie w ra mach Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”,
któ rej jest człon kiem. Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Rewelacyjna promocja!
HAIR SPA LIFE BOOSTER do dowolnej usługi tylko 20 zł
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Po sie dze nie Ra dy Se nio rów
28 mar ca od by ło się pierw sze po sie dze nie Ra dy Se nio rów

gmi ny Nie mo dlin. 
Ra da – or gan opi nio daw czo -do rad czy bur mi strza Nie mo dli na – zo sta -

ła po wo ła na do ży cia, aby do ra dzać bur mi strzo wi w spra wach do ty czą cych
gmin nej po li ty ki na rzecz osób star szych. W skład ra dy wcho dzą głów nie
przed sta wi cie le or ga ni za cji re pre zen tu ją cych śro do wi ska se nio rów oraz in -
sty tu cji re ali zu ją cych za da nia na rzecz osób star szych.

Na po sie dze niu omó wio no mię dzy in ny mi te ma ty do ty czą ce przy stą -
pie nia gmi ny do Opol skiej Kar ty Ro dzi ny i Se nio ra oraz przy stą pie nia
do współ or ga ni za cji wo je wódz kie go Ty go dnia Se nio ra za ini cjo wa ne go
przez Wo je wo dę Opol skie go i Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go.

Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Nie mo dli nie po że gnał zi mę i hucz nie po -
wi tał wio snę przy wtó rze sil ni ków mo to cy klo wych.

Na par kin gu Ośrod ka Kul tu ry od był się po kaz akro ba tycz nej jaz dy mo to cy klem w wy ko -
na niu trzy krot ne go mi strza świa ta – Ra fa ła Pa sierb ka i Ewy Pie nia kow skiej, w asy ście kil ku dzie -
się ciu mo to cy kli stów oraz człon ków UTW. – Do po że gna nia zi my zo sta li śmy za pro sze ni przez
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku, a my za pro si li śmy Ra fa ła na po kaz. Na sza współ pra ca z UTW
roz po czę ła się pa rę dni te mu. Ta ki no wy po mysł na wio snę. Je ste śmy bar dzo otwar ci na wszel -
kie za pro sze nia. Chęt nie przy je dzie my, po ka że my swo je „ru ma ki”, po pa li my gu mę – po wie dział
Le szek Pejs z Gru py Wspar cia Ra fa ła „Stun ter 13”. Ewa i Ra fał zo sta li naj młod szy mi stu den -

ta mi Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, otrzy mu jąc ho no ro we człon ko stwo. Dru gą czę -
ścią im pre zy by ło spa le nie zi mo wej ku kły, któ ra swo ją ostat nią dro gę nad Ści na -
wę po ko na ła na mo to rze. mk

Mo to cy klo we to pie nie ma rzan ny
i po wi ta nie wio sny
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Sa mo chód bo jo wy
dla OSP Gra bin

Ko men da Miej ska PSP w Opo lu prze ka za ła stra ża kom z Gra -
bi na sa mo chód, któ ry wcze śniej słu żył nie mo dliń skiej jed no st ce.
Jest to prak tycz ne wspar cie tech nicz ne dla OSP Gra bin w wy peł -
nia niu po wie rzo nych im za dań.

– Pa mię tam, kie dy to au to przy je cha ło na plac na szej ko men dy i by ło jed -
nym z naj no wo cze śniej szych spo śród tych, któ ry mi dys po no wa li śmy. Nie przy -
pusz cza łem, że bę dę miał oka zję prze ka zać go jed nej z naj lep szych jed no stek
dzia ła ją cych na na szym te re nie – OSP Gra bin. W tej chwi li na te re nie gmi ny
Nie mo dlin ma my dwie jed nost ki w Kra jo wym Sys te mie Ra tow ni czo -Ga śni czym:
z Gra bi na i Gra czy. Wie rzę, że przy tak dy na micz nym roz wo ju, ja ki wi dzi my
w ostat nich la tach w jed nost kach OSP wa szej gmi ny, bę dzie ich wię cej – po -
wie dział obec ny na uro czy sto ści prze ka za nia sa mo cho du Ko men dant Miej skiej
PSP w Opo lu, Pa weł Kie lar.

Gra biń scy stra ża cy otrzy ma li sie dem na sto let nie go Stey ra, któ ry wy po sa żo -
ny jest w du ży zbior nik miesz czą cy dwa ty sią ce li trów wo dy. Po sia da au to ma tycz -
ną pom pę, na pęd na czte ry ko ła, sprzęt ra tow nic twa me dycz ne go oraz po jem -
ne i szczel ne skryt ki, któ re do brze za bez pie cza ją trans por to wa ny sprzęt,
szcze gól nie w trud nych wa run kach te re no wych.

– Ufam, że ten wóz stra żac ki przy czy ni się do lep sze go wy ko ny wa nia sto ją -
cych przed na mi za dań ra tow ni czo -ga śni czych – po wie dział pre zes OSP Gra bin
Ja ro sław Grę bo wiec. – Mo że my so bie ży czyć, by ten po jazd jak naj rza dziej
opusz czał jed nost kę z po wo du alar mów, na to miast pod czas każ dej ak cji niech
oka że się wiel ką po mo cą dla na szych stra ża ków.

Uro czy sto ść prze ka za nia sa mo cho du zgro ma dzi ła przed sta wi cie li władz
sa mo rzą do wych, stra ży po żar nej, stra ża ków z gmin nych jed no stek oraz przed -
sta wi cie li spo łecz no ści Gra bi na. Bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz w swo im prze -
mó wie niu ży czył stra ża kom -ochot ni kom szczę śli wych po wro tów z ak cji. Zwró cił
tak że uwa gę, że stra ża cy w Gra bi nie to nie tyl ko ak cje bo jo we, ga sze nie i do ga -

sza nie po ża rów, ale rów nież sze reg prac, któ re wy ko nu ją na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej, za któ rą ser decz nie po dzię ko wał.

Wóz ga śni czy zo stał po świę co ny przez ks. pro bosz cza To ma sza Ma lic kie -
go i gło śnym dźwię kiem sy ren oznaj mił swo ją go to wość bo jo wą. Ostat nim
punk tem spo tka nia był po czę stu nek dla za pro szo nych go ści po łą czo ny z wy -
stę pem Wa cła wa Ma sły ka.

W cza sie prze ka za nia sa mo cho du wrę czo no dru hom z Gra bi na le gi ty ma cje
człon kow skie, któ re otrzy ma li: Woj ciech Du raj, Da wid Kra ska, Ma te usz Le ja, Mi -
chał Ło ziń ski, To masz Na wrat i Woj ciech Miecz nik. Od zna kę Wzo ro we go Stra -
ża ka otrzy mał Ra fał Kra ska.

mk

Prezes OSP Grabin Jarosław Grębowiec odbiera kluczyki
do Komendanta PSP w Opolu Pawła Kielara i burmistrza

Niemodlina Mirosława Stankiewicza

18.04 piątek 10–23
19.04 sobota 10–23
20.04 nieczynne
21.04 poniedziałek 14–22

Zakład optyczny – Marcin Oracz
oraz

Gabinet okulistyczny – Elżbieta Rogala

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Radosnego, wiosennego nastroju. Serdecznych
spotkań w gronie rodziny wszystkim klientom

i mieszkańcom gminy Niemodlin

życzą

Wesołych Świąt
Salon fryzjerski

L’OREAL EXPERT & CAFÉ
Zapraszamy

pn-śr 8 –17
czw-pt 8 –19
sobota 8 –14

Okres świąteczny: 19, 20, 21 kwietnia NIECZYNNE

Wesołych Świąt
Salon fryzjerski

L’OREAL EXPERT & CAFÉ
Zapraszamy

pn-śr 8 –17
czw-pt 8 –19
sobota 8 –14

Okres świąteczny: 19, 20, 21 kwietnia NIECZYNNE

Wesołego Alleluja!
Pizzeria Primavera
Zaprasza

ZAPRASZAMY • Niemodlin, Rynek 34



Wieści z gminy 8PULS
Niemodlina

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 

Nowy dom
parterowy

w Niemodlinie
• piękny ogród

• doskonała lokalizacja

Tel. 784 011 369

SPRZEDAM

12 mar ca w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce nie -
zna ny spraw ca skradł z po se sji ro wer gór ski. Po stę -
po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 500 zł.

13 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca skradł ta bli ce re je stra cyj ne OPO -

81XJ z za par ko wa ne go na par kin gu sa mo cho du
mar ki Fiat Sie na. Po ste po wa nie pro wa dzi KP w Nie -
mo dli nie.

20 mar ca w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce
na sta cji pa liw nie zna ny spraw ca kie ru ją cy sa mo cho -
dem mar ki Opel Vi va ro za tan ko wał 77 li trów ole ju
na pę do we go i od je chał nie uisz cza jąc za pła ty
na szko dę Shell Pol ska. Stra ty 440 zł.

20 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 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 Golf po mi mo orze czo -
ne go za ka zu są do we go.

21 mar ca w miej sco wo ści Gra bin nie zna ny
spraw ca wy wa ża jąc drzwi usi ło wał wła mać się
do skle pu spo żyw czo -prze my sło we go. Ce lu nie
osią gnął, bo wiem za bez pie cze nie oka za ło się so -
lid niej sze.

23 mar ca w miej sco wo ści Gra cze po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go, któ ry kie ro wał
ro we rem po mi mo orze czo ne go za ka zu są do we go.

26 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Ki liń skie go nie -
zna ny spraw ca, po da ją cy się za przed sta wi cie la in -
sty tu cji cha ry ta tyw nej, skradł z miesz ka nia pie nią -
dze. Stra ty 1.2 tys. zł.

30 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Kor fan te go po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 43-lat ka kie -
ru ją ce go ro we rem w sta nie nie trzeź wym.

31 mar ca w miej sco wo ści Pio tro wa nie zna ny
spraw ca wy ła mu jąc drzwicz ki, wła mał się do skrzyn -
ki pocz to wej, z któ rej skradł te le fon ko mór ko wy mar -
ki No kia. Stra ty 300 zł.

3 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta nie -
zna ny spraw ca otwie ra jąc drzwi do pa so wa nym klu -
czem, wła mał się do sa mo cho du mar ki Fiat Du ca to,
z któ re go skradł elek tro na rzę dzia. Stra ty 8.4 tys. 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

W Wydrowicach Dzień Kobiet obchodziło 35 mieszkanek, które do wspólnego świętowania zaprosił sołtys wsi, Władysław
Pruszyński. Panie bardzo miło spędziły swoje święto - wspólne śpiewy oraz przyśpiewki najstarszych kobiet, które mają w sobie
jeszcze wiele radości.

Władysław Pruszyński

Trzy ma my rę kę na pul sie

Dzień Kobiet
w Wydrowicach



Sport 9

Data Zawody Miejsce rozgrywania Prawo startu Dodatkowe informacje

13-04 Rozpoczęcie Stawy „Sady” członkowie PZW Metoda spławikowa
sezonu wędkarskiego w Niemodlinie w Niemodlinie (zawody zaliczane do GP koła 2014)

04-05 Spławikowe Mistrzostwa Ulga/ członkowie PZW Metoda spławikowa
koła „Złoty Sokół 2014” Odra Opole w Niemodlinie (zawody zaliczane do GP koła 2014)

10-05 Zawody międzyszkolne Niemodlin, Uczniowie szkół podstawowych Metoda spławikowa
– eliminacje do Okręgowych stawy „Sady” i gimnazjów z gminy Niemodlin
Mistrzostw Młodzieżowych

01-06 Dzień Dziecka Rzeka / Zalew Dzieci do 14 lat Metoda spławikowa
Ścinawa w Niemodlinie z gminy Niemodlin, również

nie posiadający karty wędkarskiej

22-06 Puchar Rzeka / Zalew Mieszkańcy gminy Niemodlin, Metoda spławikowa
Burmistrza Niemodlina Ścinawa w Niemodlinie również nie posiadający

karty wedkarskiej

13-07 Zawody spiningowe Rzeka Ścinawa członkowie PZW Metoda spiningowa
w Niemodlinie w Niemodlinie (zawody NIE zaliczane do GP koła 2014)

27-07 Zawody gruntowe Jezioro członkowie PZW Metoda gruntowa
„Puchar zarządu koła” Otmuchowskie w Niemodlinie (zawody zaliczane do GP koła 2014)

17-08 Zawody gruntowe Jezioro Nyskie członkowie PZW Metoda gruntowa
lub Otmuchowskie w Niemodlinie (zawody zaliczane do GP koła 2014)

31-08 Piknik rodzinny Niemodlin, Mieszkańcy gminy Niemodlin, Metoda spławikowa
– zawody drużyn rodzinnych stawy „Sady” również nie posiadający

karty wędkarskiej

05-10 Zakończenie sezonu Niemodlin członkowie PZW Metoda spławikowa 
stawy „Sady” w Niemodlinie (zawody zaliczane do GP koła 2014)

PZW Koło Niemodlin - kalendarz zawodów 2014

Z wo je wódz kie go fi na łu tur nie ju pił ki
noż nej z me da la mi i pu cha rem wró ci ły pił -
kar ki ze Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach.

31 mar ca i 1 kwiet nia na Sta dio nie Miej skim
w Brze gu zo stał ro ze gra ny Fi nał Wo je wódz ki XIV edy -
cji tur nie ju „Z po dwór ka na sta dion o Pu char Tym bar -
ku”. Za wo dy od by wa ły się w dwóch ka te go riach wie -
ko wych, ka te go ria U -12 i U -10.

Tur niej ten to naj więk sze roz gryw ki dla dzie ci
w wie ku szkol nym w Eu ro pie. Ska la tur nie ju oraz
for mu ła i wy so ki po ziom spor to wy roz gry wek spra -
wia ją, że w trak cie czter na sto let niej hi sto rii tur nie ju
za gra ło w nim wie lu obec nych re pre zen tan tów Pol -
ski, róż nych ka te go rii wie ko wych. Tur niej „Z Po dwór -
ka na Sta dion o Pu char Tym bar ku” to nie tyl ko pa sjo -
nu ją ce za wo dy spor to we, ale rów nież
nie za po mnia na pił kar ska przy go da dla naj młod -
szych, pod czas któ rej speł nia ją się naj skryt sze spor -
to we ma rze nia dzie ci. Każ dy z uczest ni ków fi na łu wo -
je wódz kie go zo stał na gro dzo ny i otrzy mał

pa miąt ko wy me dal, a naj lep sze ze spo ły wy wal czy ły
oka za łe pu cha ry oraz wy róż nie nia in dy wi du al ne.
Naj waż niej sza jed nak by ła do bra za ba wa i ry wa li za -
cja w du chu fa ir play.

Dziew czę ta w kat. U -10 z SP Ro gi po zwy cię stwie
fa zy gru po wej, w ćwierć fi na le po ko na ły ze spół z Dyt -
ma ro wa. W pół fi na le spo tka ły się z eki pą z Kę dzie rzy -
na -Koź la i za koń czy ły spo tka nie wy ni kiem 4:0, co
da ło im awans do fi na łu tur nie ju. Mecz fi na ło wy po -
mię dzy dru ży ną SP Ro gi a SP Łub nia ny był bar dzo
dra ma tycz ny. Obie dru ży ny od zna cza ły się wy so kim
po zio mem umie jęt no ści pił kar skich i cha ry zmą,
a o zwy cię stwie za de cy do wa ła tyl ko jed na bram ka.

Osta tecz nie dru ży na SP Ro gów wy wal czy ła srebr ny
me dal i ty tuł Wi ce mi strzyń wo je wódz twa opol skie go
w kat. U -10. Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju zo sta -
ła Zu zan na Za jąc ze szko ły w Ro gach. 

Dzień wcze śniej wal czy ły ich star sze ko le żan -
ki w kat U -12. Jed nak nie mia ły już ty le szczę ścia.
W ćwierć fi na le spo tka ły się, jak się póź niej oka za -
ło, z mi strzy nia mi tur nie ju w tej ka te go rii wie ko wej
i na tym eta pie za koń czy ły swój udział w wo je -
wódz kim fi na le. Ale już sa me uczest nic two w tak
re no mo wa nej im pre zie jest wy róż nie niem i świad -
czy o wy so kim po zio mie wy szko le nia dziew cząt
z Ro gow skiej pla ców ki.

Skład wi ce mi strzyń wo je wódz twa z SP Ro gi: Ewe -
li na Po łow niak – ka pi tan, Zu zan na Za jąc, Agniesz ka Ar -
cab, Do mi ni ka Ła buz, Wik to ria Ma cie jew ska, Ma ja
Ma cie jew ska, Oli wia De ra, Ju lia Bed narz, Oli wia Ka nia.

Bo że na Ga la

Mi strzo stwa sa mo rzą dow ców
Po łą czo na dru ży na re pre zen ta cji sa mo rzą dów Nie mo dli na i Tu ło wic za ję ła 7

miej sce w ge ne ral nej kla sy fi ka cji XI Mi strzostw Wo je wódz twa Opol skie go Pra cow ni -
ków Sa mo rzą do wych w ha lo wej pił ce noż nej.

Na si sa mo rzą dow cy, w nie dzie lę 23 mar ca, wy stą pi li w tur nie ju w Klucz bor ku i za ję li szó ste miej -
sce. W ra mach mi strzostw ro ze gra no trzy tur nie je w Głub czy cach, Nie mo dli nie i fi na ło wy tur niej
w Klucz bor ku. Dwa star ty, w Nie mo dli nie i Klucz bor ku, po zwo li ły za jąc na szym sa mo rzą dow com bar -
dzo do brą 7 lo ka tę w kla sy fi ka cji ogól nej. Gra tu lu je my.

Skład re pre zen ta cji gmin Nie mo dlin i Tu ło wi ce: Mi ro sław Dec, Bar tło miej Wal ków, Sta ni sław Ja niak,
Zbi gniew We ber, Adam Si nic ki, Krzysz tof Ku biak, Wie sław Du raj, Hen ryk Dec, Piotr Kram czyń ski, Ka zi -
mierz Krze siń ski, Sta ni sław Ka sprzak, Mar cin Ja nik.

OSiR

Z po dwór ka na sta dion 

Szarym kolorem zaznaczono
zawody tylko dla członków

PZW Niemodlin



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od dnia 27 lutego do dnia 27 marca 2014 r.
• W dniu 4 marca z-ca burmistrza wziął udział w konferencji poświęconej aktualizacji Krajowego

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zagadnieniom związanym z kanalizacją
obszarów niezurbanizowanych. 

• W dniu 5 marca z-ca burmistrza wziął udział w corocznym konkursie poetyckim Marcina Makucha.
Tego samego dnia odbyła się rada budowy dotycząca stadionu. 

• W dniu 6 marca z-ca burmistrza wziął udział w corocznym spotkaniu samorządowców z dyrekcją
Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 

• 8 marca z-ca burmistrza wziął udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Rogi. 
• 11 marca z-ca burmistrza wziął udział w zakończeniu Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej.
• W dniu 12 marca z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zapisów

analizy SWOT Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej. 
• 13 marca miało miejsce spotkanie dotyczące omówienia wstępnej koncepcji zagospodarowania

terenu przy Ośrodku Kultury oraz placu zabaw. 
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w posiedzeniu Zarządu Partnerstwa Borów
Niemodlińskich. 

• W dniu 18 marca burmistrz przewodniczył spotkaniu przedstawicieli policji, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opolu, zespołu opieki zdrowotnej, OPS oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznej, które dotyczyło działań kryzysowych w sytuacjach zagrożenia dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych.

• W dniu 20 marca burmistrz przewodniczył kolejnemu spotkaniu zespołu do spraw oświaty, podczas
którego omawiane były problemy związane z przygotowaniem niemodlińskich szkół do rozpoczęcia
nauki dzieci sześcioletnich.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z projektantem budowy placu zabaw przy ulicy Reja.

• W dniu 21 marca burmistrz wziął udział w uroczystym przekazania przez komendanta PSP w Opolu
wozu bojowego dla OSP w Grabinie. 
Tego samego dnia z-ca burmistrza spotkał się z przedstawicielami firmy zainteresowanej budową
mieszkań komunalnych lub socjalnych w formule PPP. 

• W dniu 25 marca burmistrz spotkał się z uczniami gimnazjów z Vechelde (Niemcy) oraz Graczy –
uczestników wymiany młodzieży pomiędzy tymi szkołami. 

• W dniu 26 marca burmistrz przedstawił roczne sprawozdanie z budżetu 2013 Radzie Miejskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

• W dniu 27 marca burmistrz spotkał się z Posłem RP Ryszardem Gallą oraz ks. dziekanem Jerzym
Chyłkiem w celu omówienia przebiegu planowanych uroczystości związanych z odsłonięciem miejsca
pamięci poświęconego byłym mieszkańcom Szydłowca, poległym podczas I wojny światowej.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

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

W dniu 27 mar ca 2014 r. od by ła się LV
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 LV. 355.14 – Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r. w spra -
wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dli na
na rok 2014 r. 

• Uchwa ła Nr LV. 356.14 – Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r. w spra -
wie wy od ręb nie nia w bu dże cie gmi ny Nie mo -
dlin środ ków fi nan so wych sta no wią cych fun -
dusz so łec ki.

• Uchwa ła Nr LV. 357.14 – Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r. w spra -
wie współ dzia ła nia z Mia stem Opo le w za kre -
sie ob ję cia dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi osób
za gro żo nych uza leż nie niem od al ko ho lu, do -
pro wa dzo nych w sta nie nie trzeź wo ści do Izby
Wy trzeź wień Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Oso -
bom Bez dom nym i Uza leż nio nym w Opo lu.

• Uchwa ła Nr LV. 358.14 – Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r. w spra -
wie Pro gra mu opie ki nad zwie rzę ta mi bez dom -
ny mi oraz za po bie ga nia bez dom no ści zwie -
rząt na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

• Uchwa ła Nr LV. 359.14 – Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r. w spra -
wie za sad udzie la nia i roz mia ru ob ni żek na -
uczy cie lom peł nią cym obo wiąz ki kie row ni cze,
ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia ru go -
dzin za jęć na uczy cie li re ali zu ją cych w ra mach
sto sun ku pra cy obo wiąz ki okre ślo ne dla sta no -
wisk o róż nym ty go dnio wym obo wiąz ko wym
wy mia rze go dzin oraz ty go dnio we go obo wiąz -
ko we go wy mia ru go dzin za jęć pe da go gów, psy -
cho lo gów, lo go pe dów, do rad ców za wo do wych.

• Uchwa ła Nr LV. 360.14 – Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie okre śle nia opłat za ko rzy sta nie
z wy cho wa nia przed szkol ne go w przed szko -
lach i od dzia łach przed szkol nych przy szko -
łach pod sta wo wych pro wa dzo nych przez
gmi nę Nie mo dlin.

• Uchwa ła Nr LV. 361.14 – Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie usta le nia try bu udzie la nia i roz li -
cza nia do ta cji nie pu blicz nym przed szko lom
i in nym for mom wy cho wa nia przed szkol ne -
go, dzia ła ją cym na te re nie gmi ny Nie mo dlin,
a tak że try bu i za kre su kon tro li pra wi dło wo ści
jej wy ko rzy sta nia oraz ter mi nu i spo so bu jej
roz li cza nia.

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

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr. działki 115/3 o pow. 0,1700 ha,
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr. działki 132/2 o pow. 0,1960 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr. działki 117/3 o pow. 0,1400 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr. działki 138/2 o pow. 0,2500 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 108/1 o pow. 0,2100 ha,
• niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr. działki 306/1 o pow. 0,4700 ha,
• niezabudowanej położonej w rejonie ul. Opolskiej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 865/8 o pow. 0,0295 ha,
• niezabudowanej położonej przy ul. Drzymały w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 557/2 o pow. 0,0042 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• część działki nr 764/2 o powierzchni 15 m2 położonej przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie, zabudowaną

blaszanym garażem stanowiącym odrębny przedmiot własności.

Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 77 460 62 95 do 7, wew. 222.
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Numer obwodu Granice Siedziby obwodowych
głosowania obwodu głosowania komisji wyborczych

1 NIEMODLIN, ulice: Bohaterów Powstań Śląskich (nr. nieparzyste), Sala obrad Rady Miejskiej
Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, Korfantego, Nowa. w Niemodlinie, ul. Bohaterów

Powstań Śląskich 34a
Niemodlin (budynek biblioteki)

2 Sołectwa / wsie: PIOTROWA; NIEMODLIN, ulice: Szkoła Podstawowa nr 2
700-lecia Niemodlina, Boczna, Bohaterów Powstań Śląskich (nr. parzyste), ul. Szkolna 5, Niemodlin
Brzeska, Podgórna, Zielona.

3 NIEMODLIN, ulice: Drzymały, Kilińskiego, Krótka, Lompy, Lwicka, Lwowska, Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka”
Podwale, Poprzeczna, Rynek, Strażacka, Spółdzielcza, Szewska, Szkolna, ul. Kilińskiego 31, Niemodlin
Zamkowa.

4 NIEMODLIN, ulice: Aleja Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego, Ośrodek Kultury
Wyzwolenia. ul. Mikołaja Reja 1, Niemodlin 

5 NIEMODLIN, ulice:  Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 1
Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Dąbrowskiej, ul. Reymonta 9, Niemodlin 
Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Reymonta od nr. 1 do nr. 12.

6 NIEMODLIN, ulice: Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, ul. Reymonta 11, Niemodlin
Reymonta od nr. 13 do końca, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tysiąclecia,
Witolda Lutosławskiego, Żeromskiego.

7 NIEMODLIN, ulice: Osiedle Piastów. Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Reymonta 9, Niemodlin

8 NIEMODLIN, ulice: Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa, Zespół Szkół
Gościejowicka, Klonowa, Lipowa, Opolska, Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego. ul. Opolska 34, Niemodlin

9 Sołectwa /wsie: Remiza OSP
1/ GRABIN, 2/ JACZOWICE, 3/ JAKUBOWICE. ul. Nyska 80, Grabin

10 Sołectwa /wsie: Szkoła Podstawowa
GÓRA, Przysiółek Mała Góra, KRASNA GÓRA, ROGI, ROSZKOWICE, RUTKI, Rogi 10a
TARNICA, TŁUSTORĘBY.

11 Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Kolonia Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Publiczne Gimnazjum
Kręta, Polna, RADOSZOWICE, SARNY WIELKIE. ul. Niemodlińska 21, Gracze

12 Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL, Szkoła Podstawowa
MOLESTOWICE. ul. Niemodlińska 21, Gracze

13 Sołectwa /wsie: GOŚCIEJOWICE, Przysiółek Gościejowice Małe, MAGNUSZOWICE, Świetlica wiejska
MAGNUSZOWICZKI, RZĘDZIWOJOWICE, SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI. Rzędziwojowice 29a

14 Sołectwa /wsie: GRODZIEC, GRODZIEC DRUGI, MICHAŁÓWEK, SOSNÓWKA. Świetlica wiejska, Grodziec 13a

15 Sołectwa /wsie: BRZĘCZKOWICE, LIPNO, SADY, WYDROWICE. Świetlica RSP, Wydrowice 7

Obwieszczenie burmistrza Niemodlina z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 §1 oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.  ) oraz uchwały Nr

XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Opol.,
poz. 991, z późn. zm. ), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego. 

Lokale wyborcze w dniu wyborów czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowane są lokale:  obwodu nr 6 w Niemodlinie (OSiR przy ul. Reymonta 11),  obwodu nr 8 w Niemodlinie
(Zespół Szkół przy ulicy Opolskiej 34),  obwodu nr 11 i 12 w Graczach (Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, ul. Niemodlińska 21),  obwodu nr 15 w Wydrowicach
(świetlica RSP Wydrowice 7).

Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zamierzających głosować korespondencyjnie wyznaczona została Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr 15 w Wydrowicach.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a, wyborcy, o których mowa
wyżej, powinni zgłosić burmistrzowi Niemodlina w terminie do dnia 5 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Bliższe informacje udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niemodlin http://bip.niemodlin.pl/.  
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz



Pod ko niec mar ca Pu blicz ne Gim na -
zjum w Gra czach go ści ło uczniów z nie -
miec kie go gim na zjum w Ve chel de. Spo tka -
nie mia ło cha rak ter re wi zy ty, a uczest ni cy
wy mia ny po zna li się już pod czas wy jaz du
pol skiej gru py do Nie miec w li sto pa -
dzie 2013 r. Na wią za nie współ pra cy po mię -
dzy gim na zjum w Gra czach a gim na zjum
w Ve chel de jest jed nym z ele men tów obo -
wią zu ją cej od 2006 r. umo wy part ner skiej
po mię dzy gmi na mi Nie mo dlin i Ve chel de.

– Zor ga ni zo wa nie pro jek tu wy mia ny by ło dla
nas nie la da wy zwa niem. Mu sie li śmy przy go to wać
pro gram spo tka nia, a tak że po zy skać środ ki na je go
re ali za cję. Nie by ło to pro ste za da nie. Tym bar dziej
cie szy my się, że wszyst ko uda ło się zre ali zo wać i za -
rów no na si ucznio wie, jak i nie miec cy go ście, by li bar -
dzo za do wo le ni z wi zy ty – mó wi Grze gorz Budz, ko -
or dy na tor pro jek tu.

Pro jekt wy mia ny zre ali zo wa ny zo stał w du żej
czę ści dzię ki gran to wi ze środ ków Pol sko -Nie miec kiej
Współ pra cy Mło dzie ży, z któ re go do fi na so wa nie wy -
nio sło po nad 5 tys. zł. Su ma ta by ła jed nak nie wy star -
cza ją ca i ca łość pro jek tu nie mo gła by być zre ali zo wa -
na bez za an ga żo wa nia i ofiar no ści spon so rów:
bur mi strza Nie mo dli na, fir my Mu szyń skich oraz Ba -
zal tu -Gra cze, któ rzy prze ka za li bra ku ją cą kwo tę
na re ali za cję za pla no wa nych dzia łań.

Pod czas nie mal ty go dnio we go po by tu w pol -
skich ro dzi nach, go ście z Ve chel de wraz ze swo imi
pol ski mi part ne ra mi uczest ni czy li w wie lu cie ka wych
pro jek tach i wy jaz dach. 

Pierw sze go dnia nie miec cy gim na zja li ści uczest -
ni czy li w za ję ciach szkol nych ze swo imi part ne ra mi
oraz w spe cjal nych pro jek tach i do świad cze niach

z che mii i fi zy ki przy go to wa nych przez na uczy ciel kę
Mo ni kę La tę. Po po łu dniu gru pa uda ła się na grę te -
re no wą po Gra czach. 

– Już na eta pie przy go to wań do wi zy ty kła dli śmy
du ży na cisk na to, by za an ga żo wać na szych uczniów
w re ali za cję po szcze gól nych ele men tów pro gra mu.
Do nich na le ża ło przy go to wa nie gry te re no wej, dzię -
ki któ rej nie miec cy ucznio wie po zna li Gra cze. Do nich
na le ża ło rów nież po ka za nie i opo wie dze nie po an -
giel sku lub nie miec ku o naj cie kaw szych miej scach
i za byt kach Opo la pod czas wy ciecz ki po mie ście
– opo wia da Grze gorz Budz.

W pro gra mie wi zy ty nie mo gło za brak nąć zwie -
dza nia Nie mo dli na i spo tka nia z wła dza mi gmi ny.
Nim jed nak to na stą pi ło, ucznio wie od wie dzi li re mi -
zę Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, gdzie cze ka ły na nich
róż ne atrak cje, np. oglą da nie pa no ra my Nie mo dli na
z wy się gni ka.

Pod czas spo tka nia z bur mi strzem Nie mo dli na
go ście zo sta li ser decz nie przy wi ta ni przez go spo da -
rza, któ ry przed sta wił im naj waż niej sze in for ma cje
o gmi nie, jej głów ne pro ble my oraz suk ce sy i osią -
gnię cia.

– Od wie lu lat za bie ga łem u sta ro sty Pe ine, pa na
Fran za Ein hau sa, że by gim na zjum z Ve chel de mo gło
współ pra co wać z gim na zjum w Gra czach i cie szę się,
że spo tka nie uczniów pol skich i nie miec kich do szło
do skut ku. To waż ny ele ment w po zna wa niu kul tur obu
na ro dów – po wie dział Mi ro sław Stan kie wicz.

Ucznio wie po po czę stun ku w gmi nie uda li się
na zwie dza nie par ku den dro lo gicz ne go w Lip nie,
po któ rym opro wa dzał ich Wie sław Po go now ski.
W Lip nie uczest ni czy li tak że w grze te re no wej przy -

go to wa nej przez nie mo dliń skich har ce rzy. Mło dzie -
ży bar dzo po do ba ła się przy ro da Bo rów Nie mo dliń -
skich i przy go to wa ne atrak cje, a przede wszyst kim
spon ta nicz ny po kaz na sze go mi strza świa ta w stunt -
cie – Ra fa ła Pa sierb ka. 

Na stęp ny dzień gim na zja li ści spę dzi li w sto li cy
wo je wódz twa. Tam spo tka li się z pra cow ni ka mi Związ -
ku Mło dzie ży Mniej szo ści Nie miec kiej – Pio trem Woc -
ką i An dreą Bo rosz, któ rych po moc by ła nie oce nio na
przy pi sa niu wnio sku gran to we go pro jek tu wy mia ny.
Ucznio wie od wie dzi li rów nież re dak cję No wej Try bu -
ny Opol skiej, gdzie dzien ni karz Krzysz tof Ogiol da
prze ka zał im in for ma cje na te mat na sze go lo kal ne go
dzien ni ka oraz opo wie dział o pra cy re dak cji. Ucznio -
wie zo ba czy li na wła sne oczy pra cę dzien ni ka rzy i new -
sro om. W mię dzy cza sie od by wa ło się rów nież zwie -
dza nie naj cie kaw szych miejsc i za byt ków Opo la,
po czym przy szedł czas na in te gra cję na krę giel ni. 

Ko lej ny dzień wy mia ny bę dzie wspo mi na ny
przez jej uczest ni ków jesz cze bar dzo dłu go. Wy ciecz -
ka do Kra ko wa oka za ła się naj więk szą z atrak cji.
Mło dzież przez ca ły dzień zwie dza ła kul tu ral ną sto -
li cę Pol ski. Po za Trak tem Kró lew skim, Wa we lem, czy
Ko ścio łem Ma riac kim, zwie dzi li rów nież pod zie mia
Kra kow skie go Ryn ku i Col le gium Ma ius. 

Ostat nie go dnia w szko le gim na zja li ści wspól nie
two rzy li swo je pa miąt ki z Kra ko wa – col la ge ze zgor -
ma dzo nych fol de rów, ulo tek i pocz tó wek, w któ rym
umie ści li wspól ną fo to gra fię. Był to tak że czas pod -
su mo wań i wy mia ny opi nii i wra żeń z wi zy ty. 

– Bar dzo mi łą nie spo dzian ką by ło przy wi ta nie
w ro dzi nach. Nie spo dzie wa łem się tak wspa nia łe go
przy ję cia. Je stem po zy tyw nie za sko czo na przy ję ciem

za rów no w szko le, jak i w do mach. Nie by ło to dla
mnie ta kie oczy wi ste ze wzglę du na trud ną hi sto rię
na szych na ro dów – opo wia da ła Do ro thee, nie miec -
ka uczen ni ca. Jej ko le żan ka Na ta lia wspo mi na:

– Czę sto wie czo ra mi spo ty ka li śmy się u ko goś
więk szą gru pą na wspól nej za ba wie, spa ce rach, czy
słu cha niu mu zy ki al bo oglą da niu fil mi ków w in ter ne -
cie. Te raz na wy mia nie je ste śmy bar dziej zży ci, le piej
się po zna li śmy i wię cej roz ma wia li śmy, niż pod czas
na szej wi zy ty w Niem czech. I to jest bar dzo faj ne.

Ucznio wie z Ve chel de zgod nie stwier dzi li, że wi -
zy tę w Gra czach ko ja rzyć bę dą z mi ły mi ro dzi na mi,
wspa nia łą go ścin no ścią, bar dzo du żą ilo ścią do brej
za ba wy i do bre go je dze nia, ale rów nież z pro ble ma -
mi ko mu ni ka cyj ny mi. Za uwa ża ją rów nież, że pol ska
szko ła jest in na, prze ka zu je się du żo wie dzy, a jest
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Rewizyta uczniów z Vechelde

Z naszym mistrzem świata 
– Rafałem Pasierbkiem

W parku dendrologicznym

W niemodlińskiej remizie
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Roz mo wa z opie ku na mi gru py nie -
miec kiej: na uczy ciel ką geo gra fii An net -
te Götzschel i Ulfem Hof f man, fi zy kiem
i ma te ma ty kiem.

Z czym bę dą wam ko ja rzyć się Gra cze
i Nie mo dlin?

An net te Götzschel: Z przy jaź nią. Z go ścin -
no ścią od ser ca. Z du żą ilo ścią je dze nia (śmiech).
Z do brą za ba wą.

Ulf Hof f man: Z bar dzo in te re su ją cym ty go -
dniem oraz z miej sco wo ścia mi, w któ rych miesz ka -
ją mi li lu dzie, z któ ry mi spę dzi łem przy jem nie czas.

Co was za sko czy ło pod czas po by tu? 
A. G.: Po zy tyw nie je stem za sko czo na go ścin -

no ścią. Zaś ne ga tyw nie za sko czy ły mnie wi szą ce
ka ble an te no we na bu dyn kach.

U. H.: Za uwa ży łem, że dzie ci i do ro śli w Pol -
sce wię cej ze so bą pro wa dzą tzw. small talk [z ang.
luź na roz mo wa to wa rzy ska, roz mo wa o ni czym],
niż dzie je się to u nas.

Ja kie są naj bar dziej rzu ca ją ce się
w oczy róż ni ce mię dzy szko ła mi w Pol -
sce a w Niem czech?

A. G.: U nas jest o wie le ci szej, a na uczy cie le
i ucznio wie są bar dziej zdy stan so wa ni wzglę dem
sie bie, są mniej za przy jaź nie ni z na uczy cie la mi,
za to czę ściej się zgła sza ją. Po za tym u nas o wie -
le wię cej ucznio wie pra cu ją sa mi. Otrzy mu ją za da -
nia, któ re ma ją roz wią zać i za pre zen to wać wy nik.
Mo że być na wet błęd ny, ale waż ne, że by był sa mo -
dziel nie osią gnię ty. Oczy wi ście, błę dy są ko ry go wa -
ne. Po po stu ma ło jest sy tu acji, w któ rych na uczy -
ciel stoi przy ta bli cy i dyk tu je.

Co za pa mię ta cie z wy mia ny? 

A. G.: Na si ucznio wie bar dzo się roz luź ni li,
jak by wy szli po za sie bie: wię cej się śmia li, ła two za -
ak cep to wa li du żo no wych rze czy i za czę li in te re so -
wać rze cza mi, któ ry mi w do mu się nie in te re su ją.
Sta li się bar dziej otwar ci na in na kul tu rę. Po za
tym Kra ków. Na pew no za pa mię tam Kra ków.

U. H.: Z od wie dza nych miejsc to przede
wszyst kim pięk ny Kra ków. Za pa mię tam rów nież in -
te rak cje dzie ci mie dzy so bą, po nie waż, mi mo ba -
rier ję zy ko wych, by ła bar dzo owoc na.

Cze go, two im zda niem, mo gli na -
uczyć się uczest ni cy wy mia ny? 

A. G.: Przede wszyst kim zo ba czy li, że Pol ska
jest bar dzo go ścin na. Na uczy li się też te go, że Eu -
ro pa jest róż na, ale mło dzież wszę dzie jest ta ka sa -
ma, po zna li, że róż ni ce mo gą łą czyć. I po mi mo bra -
ku zna jo mo ści ję zy ka, po sia da się rę ce, któ ry mi
moż na się po ro zu mieć (śmiech).

U. H.: Na pew no du żo rze czy zwią za nych
z pol ską kul tu rą. Na si uczest ni cy za uwa ży li rów -
nież, że spo tka ni Po la cy są dla sie bie przy ja ciel scy,
nie są tak zdy stan so wa ni jak lu dzie w Niem czech.

Z partnerami i wspólnymi pracami
w szkole w Graczach

na to ma ło cza su. We dług gim na zja li stów z Ve chel -
de, Po la cy da ją wszyst ko, co ma ją, cho ciaż nie ma -
ją du żo. Są rów nież otwar ty mi ludź mi, któ rzy chęt nie
wi ta ją ob cych i za któ ry mi bę dą tę sk nić. 

Dzień wy jaz du i po że gna nie nie miec kich
uczniów prze bie ga ło w ro dzi nach gosz czą cych, któ -
rzy wie czo rem wy je cha li z Opo la do Ve chel de. 

– Roz sta nie by ło dla wie lu trud ne i wzru sza ją ce.
Dzie cia ki bar dzo się ze so bą zży ły przez ten ty dzień.

Zo sta ło po nim wie le
wspo mnień, wspól nych
zdjęć, ale rów nież bez cen -
ne ży cio we do świad cze nie.
Dzię ki pro jek to wi wy mia -
ny uda ło się le piej zin te -
gro wać uczniów nie miec -
kich i pol skich, a tak że
prze ła mać funk cjo nu ją ce
w obu na ro dach ste reo ty -
py i uprze dza nia. Uwa -
żam, że pol scy ucznio wie
pod nie śli kom pe ten cje ję -

zy ko we i ko mu ni ka cyj ne, do strze gli war tość ucze -
nia się ję zy ków ob cych w szko le. Przy jazd go ści zza
gra ni cy do war to ścio wał uczniów, uka zu jąc im no we
moż li wo ści i ży cio we mo ty wa cje – pod su mo wu je
Grze gorz Budz.

Na ko niec or ga ni za to rzy i dy rek cja Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach pra gną ser decz nie po dzię -
ko wać in sty tu cjom, fir mom i oso bom, dzię ki któ rym
pro jekt wy mia ny zo stał zre ali zo wa ny: gmi nie Nie mo -

dlin, Pio tro wi Woc ka z ZMMN, Pol sko -Nie miec kiej
Współ pra cy Mło dzie ży, fir mom: Agri co la, Mu szyń scy,
Ba zalt -Gra cze, PEKAES Opole oraz ro dzi nom gosz -
czą cym uczniów za go ścin ność i oka za ne ser ce. 

Ka ta rzy na Krzy ża now ska
Grze gorz Budz

Ulf Hoffman, Grzegorz Budz, burmistrz Mirosław Stankiewicz,
Annette Götzschel, dyrektor Eugeniusz Świątek

Wspólne zajęcia



Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy
15 ma ja od bę dzie się X Ogól no pol ski Kon kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki

Osiec kiej „Oce any”. Gwiaz dą kon cer tu lau re atów bę dzie ze spół Raz, Dwa, Trzy. Bi le ty
w ce nie 35 zł moż na na być w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

PULS
Niemodlina
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Pro mo cja prze wod ni ka
tu ry stycz ne go po gmi nie
Nie mo dlin

Bur mistrz Nie mo dli na za pra sza na spo tka nie
au tor skie z Ma riu szem Woź nia kiem, au to rem prze -
wod ni ka „Atrak cje tu ry stycz ne gmi ny Nie mo dlin”
– 29 kwiet nia 2014 o godz. 18.00 w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. W trak cie spo tka nia od bę dzie się
bez płat na dys try bu cja prze wod ni ka. Prze wod nik
przy bli ża atrak cje tu ry stycz ne gmi ny, znaj du ją się
w nim tra sy kon kret nych wy cie czek te ma tycz nych
i pro po zy cje week en do we go wy po czyn ku.

Kon cert
Stu dia Pio sen ki
Ośrod ka Kul tu ry

Ser decz nie za pra sza my
na kon cert dzie ci i mło dzie ży
uczest ni czą cych w za ję ciach

Stu dia Pio sen ki na sze go
Ośrod ka Kul tu ry, któ ry od bę -
dzie się w śro dę 23 kwiet nia

o godz. 17.00.
Wstęp wol ny.

Wy sta wa „77xO siec ka”
Ośro dek Kul tu ry

w Nie mo dli nie i Mu -
zeum Pol skiej Pio sen -
ki w Opo lu za pra sza ją

do zwie dza nia wy sta wy „77xO siec ka”.
Wy sta wa bę dzie do stęp na w dniach 15-
28 ma ja br. Wstęp wol ny.

7 paź dzier ni ka 2013 r. Agniesz ka Osiec ka ob -
cho dzi ła by swo je 77 uro dzi ny. Z tej oka zji 77 ak -
to rów i gru pa jej naj -
bliż szych przy ja ciół
na no wo i po swo je -
mu zin ter pre to wa ła
naj pięk niej sze tek sty
po et ki. Wszy scy bo -
ha te ro wie przed się -
wzię cia zo sta li sfo to -
gra fo wa ni, zło ży li rę -
ko pi sy po ezji Agniesz -
ki Osiec kiej oraz na -
gra li naj pięk niej sze
wier sze po et ki. 

Z tych ob ra zów i na grań po wsta ła nie zwy -
kła mul ti me dial na wy sta wa, któ rą ma my przy -
jem ność pre zen to wać w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie przy oka zji Ogól no pol skie go Kon kur -
su na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej „Oce any”. 

Wer ni saż wy sta wy od był się 7 paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku – jed no cze śnie w Opo lu (Uni wer -
sy tet Opol ski) i w War sza wie (Ki no Atlan tic). 

Wśród osób, któ re na gra ły wier sze Agniesz ki
są m.in. Ma ry la Ro do wicz, Mag da Umer, Aga ta
Pas sent, Kry sty na Jan da, Kry sty na Czu bów na, Mar -
ty na Woj cie chow ska, Ar tur Bar ciś, Da niel Pas sent,

Piotr Ma cha li ca,
Grze gorz Mie cu -
gow, Ar tur Orzech,
To masz Ra czek, Ce -
za ry Żak i wie lu, wie -
lu in nych. 

Ich gło sów moż -
na wy słu chać dzię ki
do łą czo nym do ta -
blic z fo to gra fia mi
słu chaw kom i urzą -
dze niom mp3. Za -
pra sza my!
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Ryt mix I awan so wał
do fi na łu wo je wódz kie go

Pra wie 800 tan ce rzy za pre zen to wa ło
swo je umie jęt no ści w Tar no wie Opol skim,
w tym ze spo ły ta necz ne Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie – Ryt mix I oraz Ryt mix II.

W ostat nią so bo tę mar ca w tar now skim do mu
kul tu ry od by ły się kwa li fi ka cje do XIX Wo je wódz kie -
go Prze glą du Ze spo łów Ta necz nych Ozi mek 2014.
Dzie ci, mło dzież i do ro śli wal czy li w swo ich gru pach
wie ko wych, pre zen tu jąc ukła dy di sco dan ce, hip -
-hop oraz in sce ni za cje ta necz ne. – W in sce ni za cji ta -
necz nej na le ży przed sta wić te mat nie tyl ko tań cem,
ale ko stiu ma mi, re kwi zy ta mi, a na wet grą. To tro chę
jak w te atrze, jak w mu si ca lu. Ryt mix I przed sta wi in -
sce ni za cję kon kur su ku li nar ne go Ma ster Chef: trzy
kon ku ren cje i wy ło nie nie zwy cięz cy – naj lep sze go ku -
cha rza. Na pew no du żym wy zwa niem jest szyb kie
prze bie ra nie się za pier nicz ki w trak cie po ka zu.
Do te go do cho dzi szyb kie tem po ukła du. To jest
na pew no spo re utrud nie nie dla dziew czyn – mó wi -

ła przed wy stę pem Ka ro li na Mi cuń, in struk tor ka
tań ca w Ośrod ku Kul tu ry.

Ryt mix II za pre zen to wał układ o pla ży, któ ry za -
czy na się sie lan ką w spo koj nych ryt mach, po tem
prze cho dzi w mecz siat ków ki. Po me czu na gle na stę -
pu je to nie cie, po ja wia ją się ra tow ni cy z ko ła mi ra tun -
ko wy mi, by za chwi lę wszyst ko prze mie ni ło się w ro -
man tycz ną scen kę. A wszyst ko to po łą czo ne z tań cem
i mu zy ką i przed sta wio ne w trzy mi nu ty. Bar dzo szyb -
ki i dy na micz ny układ. – Na po cząt ku du żym utrud nie -
niem by ły pił ki siat ko we. Na pró bach pił ki fru wa ły
wszę dzie, ale ja koś je opa no wa li śmy – śmie je się Ka -
ro li na Mi cuń.

W każ dej gru pie wie ko wej, w któ rej star to wa ły ze -
spo ły Ryt mi xu, czy li dzie cię cej i mło dzie żo wej, by ła bar -
dzo du ża kon ku ren cja. Przede wszyst kim ze stro ny
opol skie go ze spo łu Pech, któ ry od lat mo że po chwa -
lić się ty tu ła mi mi strzów świa ta i Eu ro py. Moż na by -
ło to zo ba czyć zwłasz cza w gru pie mło dzie żo wej,
w któ rej ju nio rzy z Opo la za pre zen to wa li układ, któ -
rym w paź dzier ni ku zdo by li mi strzo stwo Eu ro py
w Sankt Pe ters bur gu. Nie mniej Ryt mix I świet nie po -
ka zał się w Tar no wie Opol skim i ju ry na gro dzi ło go

udzia łem w fi na łach wo je wódz kich w Ozim ku. – Pierw -
szą rze czą, na któ rą zwra ca my uwa gę, jest to, czy ze -
spół ma w so bie ener gię, czy ma iskrę. Je śli to jest, da -
lej pa trzy my na tech ni kę oraz w ja ki spo sób jest
opra co wa na cho re ogra fia – po wie dział Wi told Sob -
czak, prze wod ni czą cy ju ry.

Przy go to wa nie gru py do wy stę pów to du że wy -
zwa nie i wie le pra cy. Na le ży wy my śleć cie ka wy układ,
do brać i zmik so wać mu zy kę. Na stęp nie za czy na się
dłu gi i trud ny pro ces na uki po szcze gól nych ru chów,
po tem czę ści i ca ło ści. Wszyst ko po win no być
„w punkt”, za tań czo ne w rytm mu zy ki przez ca ły, bez
wy jąt ku, ze spół. Wy ma ga to su mien no ści w uczęsz -
cza niu na za ję cia oraz za an ga żo wa nia w ta niec
na sa mych za ję ciach. Tym bar dziej gra tu lu je my mło -
dym tan ce rzom i in struk tor ce suk ce su i ży czy my po -
wo dze nia w na stęp nym kon kur sie. mk

Ja kub Szpiech to ab sol went nie mo dliń -
skie go gim na zjum, uczest nik za jęć te atral -
nych, naj pierw Ośrod ka Kul tu ry, a te raz
Te atrow ni w Opo lu. Wy stą pił w etiu dzie fil -
mo wej „Fe lix”, w któ rej za grał nie wi do me -
go pia ni stę, bie rze udział w ca stin gach,
cho dzi do jed ne go z opol skich li ce ów.

Ma rek Krzy ża now ski: Jak to się sta ło,
że wy stą pi łeś w fil mie „Fe lix”?

Ja kub Szpiech: Ko le żan ka wy sła ła mi za pro -
sze nie na ca sting, któ ry był we wrze śniu, w Mło -
dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Opo lu. I to wła śnie
po nim do sta łem ro lę.

Po wiedz, jak wy glą dał ca sting?
– Wcho dzi się do po miesz cze nia, w któ rym jest

usta wio na ka me ra. Trze ba sta nąć w za zna czo nym
miej scu. Naj pierw jest na gry wa na tzw. wi zy tów ka:
mó wię jak się na zy wam, skąd je stem, ile mam lat,
czym się in te re su ję itd. Po tem od gry wa się scen kę. Ja
aku rat by łem ra zem z dwie ma dziew czy na mi. Mie li -
śmy za grać sce nę, w któ rej obo je spa ce ru je my
po mie ście, spo ty ka my dru gą dziew czy nę i do cho dzi
do spię cia. Mu sie li śmy so bie z tym po ra dzić. Wszyst -
ko po le ga na od na le zie niu się w ta kiej sy tu acji, na im -
pro wi za cji. Prze pro wa dza ją cy ca sting chcą zo ba -
czyć kre atyw ność, jak ja wi dział bym tę sce nę. To
jest waż ne, czy gra ją cy po tra fi wczuć się i od naj dy -
wać, że by nie wy szło sztucz nie. Do za gra nia po sta -
ci Fe li xa chęt nych by ło kil ku na stu chło pa ków. Uda ło
się i po trzech dniach za dzwo ni li wła śnie do mnie.

Co by ło po tem?

– Naj pierw do sta li śmy sce na riu sze i mu sie li śmy
na uczyć się swo ich kwe stii i ról. Po za tym ja mu sia -
łem na uczyć się pod staw gry na for te pia nie. Spo ty -
ka łem się z re ży ser ką, Ewą Szysz ką, któ ra cho dzi
do szko ły mu zycz nej, i ra zem ćwi czy li śmy. To by ło
trud ne, po nie waż cho dzi ło przede wszyst kim o za -
cho wa nie od po wied ne go ru chu rąk pia ni sty do od -
twa rza nej mu zy ki. Do te go do cho dzi ło za gra nie nie -
wi do me go. Trze ba by ło po łą czyć dwie rze czy, któ rych
nie umia łem, że by wy glą da ły na tu ral nie.

Jak pró bo wa łeś na uczyć się grać oso -
bę nie wi do mą?

– Naj pierw obej rza łem film o nie wi do mych. Jed -
nak, przede wszyst kim, spę dzi łem w do mu je den
dzień z za sło nię ty mi ocza mi. My śla łem, że so bie
spo koj nie po ra dzę, ale tak nie by ło (śmiech). Że by
przy go to wać zwy kłą her ba tę, za ję ło mi to spo ro cza -
su – wszyst ko przy go to wać, tra fić do kub ka, na lać
od po wied nią ilość wo dy. Na bra łem wiel kie go sza -
cun ku do lu dzi, któ rzy nie wi dzą i nor mal nie funk cjo -
nu ją: cho dzą po uli cy, prze cho dzą przez pa sy itd.

W kil ku na sto mi nu to wym fil mie grasz
w su mie pa rę mi nut. Skąd tak pro fe sjo nal -
ne po dej ście?

– My ślę, że to za le ży od oso by. Ja sta ram się
do wszyst kie go, co ro bię, pod cho dzić am bit nie, nie
„po łeb kach” i że by tyl ko „od bęb nić”. 

Skąd w ogó le po mysł na po wsta nie fil -
mu?

– Ewa Szysz ka, re ży ser ka, uczy się obec nie w li -
ceum i chce iść do szko ły fil mo wej, więc two rzy swo -
je port fo lio, tzw. film na wej ście, któ ry po ka zu je umie -
jęt no ści. Był to pro jekt pry wat ny, stąd bu dżet to
praw dzi we ze ro zło tych. Nie jest to mo że naj gor sza
rzecz, ale wy ma ga wło że nie jesz cze więk szej ilo ści
pra cy i sił, niż gdy by mia ło się pie nią dze. Nie mie li -
śmy pro fe sjo nal nych ka mer – film krę co no apa ra -
tem, lam py by ły po ży czo ne, chy ba od dziad ka z bu -
do wy. To by ła bar dzo za an ga żo wa ne ama tor skie
po dej ście. Wra ca jąc do bu dże tu. Jak krę ci li śmy sce -
nę w ka wiar ni, w któ rej bru dzę się pian ką ka wy, to
mu sie li śmy zro bić to bar dzo spraw nie i szyb ko, po -
nie waż mie li śmy za mó wio ne tyl ko po jed nej ka wie.
Praw dzi wy bu dżet „ze ro zło tych” (śmiech).

Ja kie by ło na sta wie nie lu dzi, jak krę ci -
li ście w ple ne rze, w Opo lu?

– Jest ta ka sce na, w któ rej na zie lo nym most ku ko -
ło Gra bów ki jest wy wie szo ny pla kat o kon cer cie mo je -
go bo ha te ra i Ha nia za trzy mu je się, że by go obej rzeć.
Prze cho dzą cy lu dzie rów nież za trzy my wa li się i go
oglą da li. Trze ba by ło tłu ma czyć, że to jest wy da rze nie
utwo rzo ne tyl ko na po trze by fil mu, że to jest nie praw -
dzi wy kon cert, że by przy pad kiem nie przy cho dzi li.

Wiem, że roz wi jasz swo je za in te re so -
wa nia na za ję ciach w Te atrze Ko cha now -
skie go w Opo lu. Na czym one po le ga ją?

– Te atr pro wa dzi za ję cia w róż nych gru pach
wie ko wych. Ja uczęsz czam na za ję cia gru py li ce al nej,
któ re od by wa ją się w so bo ty i w nie dzie le. Jest nas
ok. 15 osób. Pra cu ją z na mi ak to rzy opol skie go te -
atru. Przede wszyst kim kła dzio ny jest na cisk na za -
ję cia ru cho we, grę cia łem. Mu zyk po zna je ob słu gę in -
stru men tu, na któ rym gra. Dla ak to ra tym
in stru men tem jest cia ło, któ re mu si na uczyć się kon -
tro lo wać. I nad tym wła śnie pra cu je my. Do te go do -
cho dzą ćwi cze nia dyk cji, mo du la cji gło su, śpiew.
Na przy kład jest ta kie ćwi cze nie, że trze ba krót ki
tekst, czę sto bez sen sow ny, po wie dzieć na sto róż nych
spo so bów. Oka zu je się, że nie tyl ko sło wa nio są emo -
cje, ale one wy cho dzą ze środ ka.

Ja kie są two je pla ny, ma rze nia? Zwią -
za ne bar dziej z na uką czy z wy stę po wa -
niem, gra niem?

– To jest ak tu al nie klu czo we py ta nie. Na pew no
chciał bym zo stać do brym ak to rem. Mieć na ty le
umie jęt no ści, że by po ra dzić so bie z każ dą ro lą. Z dru -
giej stro ny trze ba mieć dru gą furt kę. Na wy pa dek,
gdy coś się nie uda. Ta kie ko ło za pa so we. My ślę, że
trze ba te raz te dwie rze czy po go dzić. Cho dzić na za -
ję cia te atral ne, da wać z sie bie sto pro cent,
a przy tym do brze się uczyć.

Ja ku ba Szpie cha moż na zo ba czyć w fil mie krót ko -
me tra żo wym „Fe lix” na YouTu be, na ka na le użyt kow -
ni ka: Ge pArt Stu dio, a tak że 28 kwiet nia w Te atrze im.
J. Ko cha now skie go w Opo lu, w „Ba śnio wym spa ce -
rze po Opo lu” przy go to wa nym przez uczest ni -
ków za jęć te atral nych. Bez płat ne wej ściów ki na spek -
takl są do od bio ru w ka sie te atru od 22 kwiet nia.
Ilość miejsc ogra ni czo na.

Chcę da wać z sie bie sto pro cent



Ma te ma ty ka w bi blio te ce
Bi blio te ka w Nie mo dli nie na wią za ła

współ pra cę z ser wi sem Meg aMat ma.pl,
dzię ki cze mu na si czy tel ni cy, szcze gól nie
uczą cy się lub stu diu ją cy, mo gą ko rzy stać
z ob szer nej ba zy wie dzy ma te ma tycz nej.

Na jed nej stro nie por ta lu www.me ga mat ma.pl
zgro ma dzo na jest wie dza z ma te ma ty ki przy dat na
na każ dym po zio mie edu ka cji. Od szko ły pod sta wo -
wej (kla sy 4-6), przez gim na zjum, szko łę po nad gim -
na zjal ną i stu dia. Pu bli ko wa ne tre ści o wy so kiej ja ko -
ści me ry to rycz nej, od po wia da ją no wej pod sta wie
pro gra mo wej (z roz sze rze niem), re cen zo wa ne są
w ca ło ści (pod ką tem dy dak tycz nym i me ry to rycz -
nym) przez uzna ne go rze czo znaw cę MEN dr Ali cję
Mo lę da, two rzo ne przez na uczy cie li prak ty ków i pra -
cow ni ków na uko wych. Me ga Mat ma do stęp na na bi -
blio tecz nych kom pu te rach to moż li wość roz wią zy wa -
nia te stów i ar ku szy ma tu ral nych on -li ne,
po wta rza nia ma te ria łu z po przed nich lat, przy po -
mnie nia wzo rów i de fi ni cji.

Me ga Mat ma jest dla każ de go, kto ma pro blem
z ma te ma ty ką lub chce po sze rzyć wie dzę z te go
przed mio tu. Ser wis do stęp ny jest za dar mo w bi blio -
te ce w Nie mo dli nie oraz każ dej z na szych fi lii bi blio -
tecz nych Gra czach, Gra bi nie i Ro gach.

Ja rek Kow nac ki

Baj ko we spo tka nia
w bi blio te ce

W mar cu w bi blio te ce od był się cykl
lek cji po świę co ny ba śniom i baj kom. Wzię -
ły w nich udział dzie ci z Przed szko la nr 1
Baj ka oraz ucznio wie klas pierw szych ze
szkół pod sta wo wych w Nie mo dli nie.

Naj młod si „uczest ni czy li w po dró ży”, któ ra wpro -
wa dzi ła ich do „ma gicz nej kra iny ba śni”. Pod czas za -
jęć dzie ci obej rza ły pre zen ta cję mul ti me dial ną w „Ba -
śnio wym świe cie” oraz wy słu cha ły baj kę „Jak to ze
lnem by ło” we dług Ma rii Ko nop nic kiej. Ukła da ły też
puz zle, przed sta wia ją ce ilu stra cje do zna nych i lu bia -
nych ba śni a tak że bez żad nych trud no ści udzie la ły
od po wie dzi na wie le pod chwy tli wych py tań, uczest -
ni cząc w Qu izie – Cza ro dziej ska ku la.

Na stęp nie naj młod si wzię li udział w za ba wie
pan to mi micz nej Ba śnio lan dia, wcie la jąc się w po sta -
ci za miesz ku ją ce baj ko we kró le stwa: ry ce rzy, kró -
lew ny, ba ba -ja gi i smo ki. Mło dzi „ak to rzy”, przed sta -
wia jąc co dzien ne ży cie ich miesz kań ców, wy ka za li się
ta len tem ak tor skim, roz ba wia jąc swo ją grą po zo sta -
łych uczest ni ków. Dzie ciom po do bał się rów nież
udział w kon kur sie Za cza ro wa ny ko szyk, po le ga ją -

cym na lo so wa niu z ko sza re kwi zy tów i udzie la niu od -
po wie dzi, z ja ką baj ką ko ja rzy się wy bra ny przed -
miot. Na za koń cze nie mło dzi czy tel ni cy z du żym za -
in te re so wa niem obej rze li film ani mo wa ny o „Trzech
ma łych świn kach”, któ ry uczy, że pra co wi tość i sta -
ran ność przy no si re zul ta ty.

Do ro ta Ol szew ska

Czy tam w po dró ży Her ber ta
27 mar ca od by ła się dru ga edy cja ogól -

no pol skiej ak cji spo łecz nej: „Czy tam w po -
dró ży… Her ber ta”, któ rej ce lem by ło upo -
wszech nie nie twór czo ści Zbi gnie wa
Her ber ta, zna ko mi te go pol skie go po ety.

Udział w niej wzię ła Miej sko -Gmin na Bi blio te ka
Pu blicz na w Nie mo dli nie oraz Ze spół Szkół im. Bo le -
sła wa Chro bre go. Wo lon ta riusz ki z gim na zjum: Ju -
lia Kwie ciń ska, Sa ra Mróz i Ka sia Wą cha ła, pod opie -
ką pa ni Mał go rza ty Ba dei, roz da wa ły te go dnia
po dróż nym z Nie mo dli na za kład ki z frag men ta mi
utwo rów Zbi gnie wa Her ber ta, a w bi blio te ce moż na
by ło zo ba czyć wy sta wę po świę co ną po ecie. Te go
dnia w bi blio te ce szkol nej Ze spo łu Szkół każ dy czy tel -
nik rów nież otrzy my wał za kład kę do ksią żek. Prze pro -
wa dzo na ak cja od nio sła za mie rzo ny efekt: miesz kań -
ców Nie mo dli na oraz czy tel ni ków bi blio te ki
za in try go wa ła po stać au to ra za pre zen to wa nych
frag men tów wier szy.

Ju lia Kwie ciń ska
uczen ni ca kla sy 3 b gim na zjum

Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie

Dzień Pa tro na w Chro brym
Ucznio wie Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa

Chro bre go ra do śnie wi ta li wio snę.
Dzień 21 mar ca ma dla na szych ża ków po -
dwój ne zna cze nie, jest to tak że Świę to Pa -
tro na Szko ły.

21 mar ca 1947 ro ku szko le nada no imię Bo le -
sła wa Chro bre go – pierw sze go kró la Pol ski. Przy go -
to wa ne przez uczniów i na uczy cie li atrak cje łą czy ły
tra dy cję oraz ak tu al ne wy da rze nia ze szkol ne go ży -
cia. Przy go to wa li śmy ga zet ki i wy sta wy pre zen tu ją -
ce syl wet kę Chro bre go, ży cie co dzien ne w pia stow -
skim gro dzie, a tak że kon kurs wie dzy o pa tro nie.
Na śre dnio wiecz nym kra mie – dzię ki wspar ciu p.
Ja na Olek se go, pre ze sa PSS Spo łem w Nie mo dli nie
– po ja wi ły się nie la da sma ko ły ki. Wszy scy chęt ni mo -
gli się po si lić prze pysz nym sta ro pol skim chle bem
z mio dem lub ze smal cem i ki szo nym ogór kiem,
a na de ser by ły słod kie jabł ka i cu kier ki.

Mi mo świę ta swo je za ję cia mie li ra tow ni cy z kla -
sy I LO – ra tow nic two me dycz ne, do sko na lą cy wła -
sne umie jęt no ści pod fa cho wym okiem pra cow ni ków
i stu den tów Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
w Ny sie, z któ rą sta le współ pra cu je my od wrze -
śnia 2013 ro ku. Dla po zo sta łych uczniów wy kła dow -
cy PWSZ przy go to wa li dwie cie ka we lek cje. Wszy scy
chęt ni mo gli za po znać się prak tycz nie z za sa da mi
dzia ła nia gieł dy w ra mach warsz ta tów „In we sto wa -
nie na ryn ku ka pi ta ło wym”. Za ra bia li śmy i tra ci li -
śmy wir tu al ne zło tów ki z róż nym szczę ściem, ale za -
wsze z uśmie chem. Na stęp nie po zna li śmy ta jem ni ce
wa liz ki kry mi na li stycz nej i po czu li śmy się praw dzi wy -
mi de tek ty wa mi. Za przy go to wa nie Dnia Pa tro na
od po wie dzial ni by li ucznio wie klas gim na zjal nych
i li ce al nych oraz na uczy cie le hi sto rii: Iwo na Ma tu ra -
-Pa cho lik i Ewa Sku ra -Pra jel.

Ewa Sku ra -Pra jel

Eu ro po słan ka w Chro brym
Dnia 24 mar ca w Ze spo le Szkół im. Bo -

le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie od by ło
się spo tka nie z po słan ką do Par la men tu
Eu ro pej skie go Da nu tą Ja zło wiec ką.

Eu ro po słan ka pod su mo wa ła 10-le cie przy na leż -
no ści Pol ski do Unii Eu ro pej skiej i wspól nie z mło -
dzie żą wy mie ni ła ko rzy ści z niej pły ną ce. Za chę ca -
ła rów nież uczniów do po dej mo wa nia ak tyw no ści
na rzecz wła sne go roz wo ju oraz wy trwa ło ści w dą -
że niu do re ali za cji za mie rzo nych ce lów. Pod czas
spo tka nia pa dło wie le py tań ze stro ny mło dzie ży.
Do ty czy ły one dzia łal no ści i obo wiąz ków na sze go
go ścia w Par la men cie Eu ro pej skim, ryn ku pra cy,
sta nu pol skiej go spo dar ki oraz obec nej trud nej sy -
tu acji na Ukra inie. Koń cząc spo tka nie, Da nu ta Ja -
zło wiec ka wrę czy ła upo min ki wy róż nia ją cym się
w na uce uczniom.

Do ro ta Moź dzier ska

Je ste śmy przy ja ciół mi Ku bu sia
Ma jąc na uwa dze tro skę o ota cza ją cy

nas świat lu dzi, ro ślin i zwie rząt w ro ku
szkol nym 20013/2014 przy stą pi li śmy
do ko lej nej edy cji ogól no pol skie go pro gra -
mu edu ka cyj ne go „Ku bu sio wi Przy ja cie le
Na tu ry”.

PULS
Niemodlina
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Pod czas re ali za cji pro gra mu dzie ci do sko na li ły
umie jęt no ści zwią za ne z za sa da mi dba nia o śro do -
wi sko. Utrwa li ły wie dzę na te mat se gre ga cji śmie ci.
Zbie ra ły zu ży te ba te rie i za kręt ki. Dzię ki na uce se gre -
ga cji śmie ci, dzie ci zro zu mia ły, iż wie le rze czy mo że
zo stać prze two rzo na lub po wtór nie wy ko rzy sta na.
Dzie ci przy no si ły do przed szko la zu ży te ba te rie, wie -
dząc, że na le ży je wy rzu cać wy łącz nie do okre ślo nych
po jem ni ków.

Dzień 19 mar ca w na szym przed szko lu był
„Dniem Wo dy”. Ha słem prze wod nim by ła sen ten cja
„Wo da to skarb”. W spo tka niu bra ły udział dzie ci
z grup 4- i 5-let nich i 5- i 6-let nich. Dzie ci te go dnia

do przed szko la przy szły ubra ne na nie bie sko. Gru py
uczest ni czy ły w przy go to wa nych za ba wach ba daw -
czych, by bli żej przyj rzeć się wy ko rzy sta niu wo dy
w ży ciu lu dzi, zwie rząt i ro ślin. Dzie ci roz wią zy wa ły
za gad ki, ba da ły za cho wa nie nie któ rych przed mio -
tów w wo dzie. Spraw dza ły prze pusz czal ność zna -
nych sub stan cji w wo dzie. Szu ka ły od po wie dzi, w ja -
ki spo sób moż na za osz czę dzić. Te jak i sze reg in nych
dzia łań prze pro wa dzo nych w przed szko lu ma głów -
nie na ce lu wy kształ cić u dzie ci na wyk pra wi dło we -
go wy ko rzy sta nia wo dy w ży ciu co dzien nym czło wie -
ka. Bo wiem, jak wszy scy wie my, jest ona
nie od łącz nym skar bem w każ dym cza sie na sze go ży -

cia. W ra mach pro gra mu „Ku bu sio wi Przy ja cie le
Na tu ry” zo sta ły zre ali zo wa ne in ne pro po zy cje pro -
gra mu: ob cho dy pierw sze go dnia wio sny, kon kurs
„Zdro wo je my, zdro wo ży je my”, sa mo dziel nie przy go -
to wa nie wi ta mi no wych przy sta wek, do kar mia nie
pta ków zi mą, ką cik przy ro dy. 

Wszyst kie dzia ła nia zo sta ły przy go to wa ne i pro -
wa dzo ne 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

Mam ta lent
i dzie lę się nim z in ny mi

Od wie dzi ny pa ni pszcze lar ki w Pu blicz -
nej Szko le Pod sta wo wej Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich w Gra bi nie.

Ma rzec w na szej szko le jest mie sią cem, któ re go
ha słem prze wod nim jest „Mam ta lent”. Ozna cza to,
że wszy scy ucznio wie wraz w na uczy cie la mi od naj -
du ją w so bie ta len ty i dzie lą się ni mi. Za pra sza my
do szko ły nie zwy kłych lu dzi, któ rzy wy ko nu ją cie ka we
za wo dy, ma ją pa sję i róż no rod ne ta len ty. I tak 19
mar ca go ści li śmy w na szej szko le pszcze lar kę – Łu -
cję Ko zik.

Pa ni Łu cja prze pro wa dzi ła lek cję o pszczo łach
dla klas I -III. Z wiel ką pa sją opo wia da ła uczniom
o swo jej pra cy i mi ło ści do pszczół. Ucznio wie z za -
cie ka wie niem słu cha li każ de go sło wa. Dzie ci otrzy -
ma ły od go ścia sło iczek z pysz nym mio dem z jej pa -
sie ki. Po zna ły ró że ro dza je mio du i mia ły oka zję je
skosz to wać. Pa ni Łu cja przy wio zła ze so bą pla stry
mio du wraz z bu dzą cy mi się ze snu pszczół ka mi. Po -
zwo li ła dzie ciom je do tknąć. Wy cho wan ko wie po ko -
na li strach i wzię li pszczół ki do rąk. By ły to mło de, któ -
re nie ma ją jesz cze żą dła, tak że wszy scy by li
bez piecz ni i nikt nie zo stał uką szo ny. 

Na ko niec każ dy wy ko nał swo ją wła sną świecz kę,
a tak że otrzy mał słod kie cu kier ki i pa miąt kę wy ko na -
ną przez pa nią Łu cję, któ ra prze ka za ła szko le pła sko -
rzeź bę pa tro na pszcze la rzy – świę te go Am bro że go.

By ła to naj słod sza lek cja w szko le. Ser decz nie dzię -
ku je my Pa ni Łu cji Ko zik i za pra sza my do nas po now nie.

Zu zan na Sło wiak



Na po wi ta nie wio sny
21 mar ca w Pu blicz nym Gim na zjum im.

Pol skich No bli stów w Gra czach już po raz
szó sty od był się Fe sti wal Pio sen ki Gim na -
zjal nej, któ ry na sta łe wpi sał się w ka len -
darz im prez szkol nych.

Ce lem fe sti wa lu by ło wspie ra nie naj zdol niej -
szych wo kal nie uczniów i umoż li wie nie pre zen ta cji
ich umie jęt no ści oraz pro pa go wa nie pol skiej pio -
sen ki. Im pre za roz po czę ła się kon cer tem w wy ko na -
niu za pro szo ne go ze spo łu mu zycz ne go z ośrod ka
Mo nar w Gra czach. Kon fe ran sje ra mi by li Ka ta rzy na
An drej szyn i Kac per Kil jan. Uczest ni cy fe sti wa lu pre -
zen to wa li róż no rod ny re per tu ar. Przy chyl ny zwal -
cza niu tre my kli mat stwo rzy ła nie za wod na gim na -
zjal na pu blicz ność. Ju ry wy ło ni ło lau re atów.

1 miej sce – Na ta lia Dwo jak z kla sy IIA
2 miej sce – Ka ro li na Ka moń z kla sy IA
3 miej sce – Ka ro li na Jur kie wicz z kla sy IB
Zwy cięz com ży czy my ko lej nych suk ce sów.
Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia ju ro rom

– człon kom ze spo łu mu zycz ne go za za an ga żo wa nie
i pra cę. „Gdzie sły szysz śpiew, tam wejdź, tam do bre
ser ce ma ją. Źli lu dzie, wie rzej mi, Ci ni gdy nie śpie -
wa ją”. Z ca łą pew no ścią mo że my po wie dzieć sło wa -
mi Go ethe go o na szych uczest ni kach, że ma ją wraż -
li we ser ca, otwar te na mu zy kę. 

Bo gu mi ła Sa noj ca -Tu ła

Po ma ga ją pszczo łom
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ro -

gach przy stą pi li do re ali za cji pro gra mu
„Z Ku jaw skim – po ma ga my pszczo łom”,
by móc sze rzej po znać, do ce nić i zwró cić
uwa gę in nych na ro lę tych nie zwy kłych
owa dów w na szym ży ciu.

Ka rol Dar win po wie dział: „Kie dy pszczo ła
znik nie z po wierzch ni Zie mi, czło wie ko wi po zo sta -

ną już tyl ko czte ry la ta ży cia. Sko ro nie bę dzie
pszczół, nie bę dzie też za py la nia. Za brak nie więc
ro ślin, po tem zwie rząt, wresz cie przyj dzie ko lej
na czło wie ka”.

W ra mach Aka de mii Przy ja ciół Pszczół ucznio -
wie re ali zu ją róż no rod ne za ję cia. Pro jekt po dzie lo ny
jest na dwa eta py i dwie gru py wie ko we. Pierw szy
etap to cykl za jęć re ali zo wa nych zgod nie ze sce na -
riu sza mi do star czo ny mi przez or ga ni za to ra pro gra -
mu. Na to miast dru gi etap – warsz ta to wy – to ca ły
sze reg dzia łań zwią za nych z pszczo ła mi, pszcze lar -
stwem, mio dem i wy two ra mi pszczół. 

Słu cha cze Aka de mii wy bra li się na za ję cia
w pszcze lar skim ple ne rze, czy li w pa sie ce Łu ka sza
Karp ca – ta ty uczen ni cy kla sy IV. Obej rze li tam ca -
łą nie zwy kłą spo łecz ność pszcze lą, do wia du jąc się te -
go, że spo łe czeń stwo pszcze le jest jed no cze śnie ro -
dzi ną. Każ da ro dzi na ma tyl ko jed ną mat kę, a ilość
ro bot nic wa ha się od 10 – 60 ty się cy. Sam ce – trut -

nie po ja wia ją się w po ło wie wio sny, a gi ną pod je -
sień. Wszyst kie pszczo ły ro bot ni ce ma ja okre ślo ne
za da nia do wy ko na nia. Zo ba czy li też jak i gdzie skła -
da ny jest miód i py łek. Pod pa try wa li na ro dzi ny mło -
dych pszczół i pra cę ro bot nic przy bu do wie pla strów
wo sko wych. Pan Łu kasz zwró cił uwa gę na to jak
waż ną ro lę speł nia pszczo ła w przy ro dzie i ja kie ko -
rzy ści przy no si czło wie ko wi. Wszy scy z cie ka wo ścią
po zna wa li pro duk ty pszcze le, two rzy li z wę zy świe -
ce, ubie ra li strój pszcze la rza, de gu sto wa li mio dy
i za po zna wa li się z pod sta wo wy mi na rzę dzia mi sto -
so wa ny mi w pa sie ce. Pan Łu kasz za pro sił uczniów
na dru gą część za jęć, któ rą po pro wa dzi w ma ju
– wte dy to uczest ni cy spró bu ją swo ich umie jęt no ści
w od wi ro wy wa niu mio du. 

Po po wro cie do szko ły, wy po sa że ni w wie dzę
i wosk pszcze li ucznio wie uczest ni czy li w warsz ta tach
z wy ro bu świec. Wosk to pio ny był w spe cjal nym na -
czy niu i pod grze wa ny do od po wied niej tem pe ra tu -
ry, na stęp nie w po sta ci płyn nej wle wa ny do fo re mek.
Po osty gnię ciu po zo sta wa ło już tyl ko wy ję cie od ci -
śnię te go kształ tu i przy cię cie kno ta na od po wied nią
dłu gość. For my świec mia ły róż ne wiel ko ści oraz
kształ ty ty po we i nie ty po we ta kie jak sło nik, mi sia -
czek czy ró życz ka.

Ucznio wie kla sy III wy ko nu ją ho te lik dla owa dów
za py la ją cych, ma jąc na dzie ję, że znaj dą w nim schro -
nie nie pszczo ły sa mot ni ce, trzmie le i in ne pszczo ło wa -
te. Kla sy IV -VI uczest ni czą w kon kur sie „Ma ły ar chi tekt
ula”, wy ko nu jąc ma kie ty uli we dług wła sne go po my -
słu. Za pro po no wa li oni tak że stwo rze nie szkol nej
książ ki ku char skiej z prze pi sa mi dań z mio du – do tej
po ry przy go to wa no kil ka na ście prze pi sów. Na pod su -
mo wa nie pro gra mu chęt ni ucznio wie bę dą mo gli
uczest ni czyć w qu izie pt. W krę gu pszczół. Na zwy cięz -
ców cze ka ją pszcze le na gro dy. 

Człon ko wie na szej szkol nej Aka de mii Przy ja ciół
Pszczół zgod nie stwier dza ją, że po przez ta kie dzia -
ła nia pro gno zy Ka ro la Dar wi na po zo sta ną
– na szczę ście – na dal tyl ko prze stro gą dla ko lej -
nych po ko leń.

Jo lan ta Włoch

Wio sen ne ka nap ki 
W Pu blicz nym Przed szko lu nr 2 wio sna

za go ści ła na do bre, a to za spra wą no wa -
li jek, któ rych za pach roz no si się po ko ry ta -
rzach przed szkol nych w każ dą śro dę.

Jest to dzień ty go dnia, w któ rym przed szko la cy
i ten ma ły, i ten du ży sa mo dziel nie przy go to wu ją
na śnia da nie ko lo ro we ka nap ki. To nie tyl ko świet ny
spo sób na za chę ce nie dzie ci do spo ży wa nia zdro -
wych, uroz ma ico nych po sił ków, ale rów nież fraj da
zwią za na z kro je niem, sma ro wa niem, kom po no wa -
niem. Tu po mi dor jest bar dziej po mi do ro wy, a ogó -
rek ma zie lo ny gar ni tu rek. Tu taj jak ni gdzie spraw dza
się przy sło wie „kto go tu je, te mu sma ku je”.

Bar ba ra Mi ler

Wio sen ne pod cho dy
Pierw szy dzień wio sny za zwy czaj ko ja -

rzy się nam z Dniem Wa ga ro wi cza. 21 mar -
ca kla sy: trze cia i szó sta ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie opu ści ły
szkol ne mu ry, aby spę dzić ten dzień bar -
dzo ak tyw nie.

Pa nie Agniesz ka Wa si lew ska i Jo lan ta Ka ma ryk
zor ga ni zo wa ły dla swo ich wy cho wan ków wio sen ne
pod cho dy. Ce lem zor ga ni zo wa nej za ba wy by ła in te -
gra cja uczniów, na uka zdro wej ry wa li za cji oraz ucze -
nie współ dzia ła nia uczniów star szych z młod szy mi. 

Po pierw szej lek cji ucznio wie, po dzie le ni na dwie
gru py, wy ru szy li spod szko ły ozna ko wa ną strzał ka mi
dro gą. Każ da gru pa uda ła się w in ną stro nę, po dro -
dze mu sia ła zmie rzyć się z „trud ny mi” za da nia mi
i wio sen ny mi ła mi głów ka mi. Pierw sza u ce lu, czy li
w par ku w Lip nie, po ja wi ła się dru ży na pa ni J. Ka ma -
ryk, nie co póź niej do tar ła gru pa pa ni A. Wa si lew -
skiej. W sce ne rii iście wio sen nej, wśród śpie wu pta -
ków, pro mie ni słoń ca i bu dzą cej się do ży cia przy ro dy
dzie ci od po czy wa ły i pie kły kieł ba ski. Na stęp nie tro -
chę zmę czo ne, ale za do wo lo ne wró ci ły do szko ły. 

Mag da le na Gi bas
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Powiat Opolski
w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
w dniu 01.03.2014 r. rozpoczął realizację projektu pn. 

Omnibus Powiatu Opolskiego

Projekt realizowanych jest w dwóch placówkach oświatowych:
1. w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

2. w Zespole Szkół w Ozimku
Realizacja projektu w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie  ma na celu:

• wyrównanie braków w nauce poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• rozwijanie dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych

• stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do świadomego wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu
• wzrost poziomu samooceny, wzrost motywacji

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro projektu: Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, tel. 77 54 15 118

e-mail: oswiata@powiatopolski.pl 
Realizator Projektu: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin, Tel. 77 46 06 222 

e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl



Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim udziałowcom, pracownikom

oraz naszym emerytom składamy
serdeczne życzenia zdrowych,
rodzinnych świąt spędzonych

w atmosferze domowego ciepła,
pięknych chwil i radości dzielonej

z bliskimi

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółki Bazalt-Gracze 

oraz Zarząd ZZ Górników w Polsce

Wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, czytelnikom

„Pulsu Niemodlina”, przyjaciołom
i sponsorom życzymy pełnych nadziei

i pokoju Świąt Wielkanocnych.
Aby świąteczne dni upływały Państwu

w rodzinnej, pogodnej atmosferze.

Katarzyna Paszula-Gryf
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

wraz z pracownikami

Życzenia radosnych Świąt
Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia
przyrody i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu, smacznego
święconego jajka w gronie

najbliższych i mokrego dyngusa
życzy


