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

Dro dzy
Czy tel ni cy!

Li sto pad to mie siąc ob fi tu ją cy w wy da rze nia. Za tem z pew no ścią no we wy -
da nie Pul su Nie mo dli na, któ re wła śnie tra fia do Wa szych rąk, bę dzie cie ka wą
lek tu rą. Za chę ca my do prze czy ta nia re la cji z ob cho dów Świę ta Kar pia, któ re -
mu po świę ca my wie le uwa gi w tym mie sią cu. W na szym pi śmie nie bra ku je rów -
nież in te re su ją cych roz mów, m.in. z człon ka mi Ka ba re tu Ske czów Mę czą cych,
któ rzy by li go ść mi Świę ta Kar pia, a tak że krót kie go wy wia du ze zna nym pol skim
mu zy kiem jaz zo wym – Ber nar dem Ma se lim, kon cer tu ją cym pod ko niec paź dzier -
ni ka w Nie mo dli nie.  Wie lu z pew no ścią za in te re su je wspo mnie nie o miesz kań -
cu Nie mo dli na, na uczy cie lu i uta len to wa nym ar ty ście – Wła dy sła wie Ło zow skim,
któ re go po śmiert ną wy sta wę ob ra zów olej nych mo gli śmy oglą dać w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie.  Nie mo że my za po mi nać, że w li sto pa dzie ob cho dzi my
na sze Na ro do we Świę to – rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod le gło ści. Uro czy sto ści
z ob cho dów dnia 11 li sto pa da, przed sta wia my rów nież na ła mach „Pul su Nie -
mo dli na”.  Po nad to w tym nu me rze, jak co mie siąc, opi su je my wie le wy da rzeń
kul tu ral nych, spraw spo łecz nych i go spo dar czych, do ty czą cych gmi ny Nie mo -
dlin. Nie bra ku je tak że in for ma cji z dzie dzi ny edu ka cji i spor tu. 

Za chę ca my do lek tu ry Re dak cja
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Te go rocz ne ob cho dy Świę ta Kar -
pia, któ re tra dy cyj nie od by wa się
w li sto pa dzie w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, mia ły dwu dnio wy
prze bieg. Or ga ni za to ra mi ca łe -
go przed się wzię cia by li: Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie, Agen cja
Ryn ku Rol ne go, Pol skie To wa rzy -
stwo Ry bac kie, Lo kal na Gru pa
Ry bac ka „Opolsz czy zna”. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą prze ję li w tym ro -
ku: Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go, Sta ro sta
Opol ski, Bur mistrz Nie mo dli na i Mi ni ster stwo Roz wo -
ju Wsi. Pa tro nat me dial ny: TVP Opo le, No wi ny Ny skie,
Ra dio Opo le i Puls Nie mo dli na. 

W pierw szym dniu fe sti wa lu Kar pia w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, w obec no ści władz Nie mo dli na, ro -
dzi ców, uczniów, na uczy cie li, dy rek to rów szkół, człon ków
ju ry i spon so rów, od by ła się uro czy stość wrę cze nia na -
gród lau re atom kon kur su pla stycz ne go „Ma ły Kar -
pik 2011”. 

Grand Prix i na gro dę, ufun do wa ną przez Lo kal ną
Gru pę Ry bac ką „Opolsz czy zna”, z rąk pre ze sa Ja ku -
ba Ro szu ka, otrzy ma ła Oli wia Ko te luk, re pre zen tu ją -
ca Szko łę Pod sta wo wą nr 1 w Nie mo dli nie. Dwie na -
gro dy w ka te go rii klas 0-4 tra fi ły do uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej w Do ma ra dzu: Jes si ki Ma ciej i Szy mo na
Chmu ry, któ rzy na uro czy stość przy by li wraz z Na ta -
lią Olej nik – na uczy ciel ką pro wa dzą cą w szko le kół ko
ar ty stycz no -pla stycz ne. – Bar dzo by li śmy za szczy ce ni
i za sko cze ni, gdy do wie dzie li śmy się, że ucznio wie re -
pre zen tu ją cy na szą szko łę otrzy ma li na gro dy – po wie -
dzia ła re dak cji Pul su Nie mo dli na pa ni Na ta lia – Nie
tyl ko dzie ci i na uczy cie le, ale rów nież wszy scy miesz -
kań cy Do ma ra dza by li bar dzo ucie sze ni z te go po wo -
du – do da ła.

Trze cia na gro da w tej ka te go rii wie ko wej po wę dro -
wa ła do Mar ce li ny Kul czyc kiej ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie.

W ka te go rii klas 5–6 na gro dzo ne zo sta ły: Wik to -
ria Ha biak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie,
Han na Wę grow ska – Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie -
mo dli nie, Mag da le na Ko ne fał rów nież ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. 

Wy róż nie nie Fir my „Or na ment” z Ny sy otrzy ma ły:
Na ta lia Wój cik (kla sa 3) i Na ta lia Wy rwich (kla sa 6). 

– Pra ce, któ re na pły wa ją do kon kur su Ma ły Kar pik,
z ro ku na rok są co raz bar dziej doj rza łe – stwier dzi ła
Mał go rza ta Bie droń, któ ra od kil ku już lat za sia da w ju -
ry Ma łe go Kar pi ka – Dzię ku ję ro dzi com, że po zwa la ją
dzie ciom wziąć kred ki, far by do rę ki, bo nie rzad ko jest
to prze szko da w utrzy ma niu czy sto ści w do mu. Mam
na dzie ję, że w przy szłym ro ku jesz cze wię cej prac znaj -
dzie się w kon kur sie.

Poczę ści ofi cjal nej przy szedł czas naza ba wę iani ma -
cje dla dzie ci. Po zy tyw nych emo cji, śmie chu oraz cie ka -
wych kon ku ren cji dla najmłodszych by ło co nie mia ra.
Wszyst kie dzie ci za słu ży ły nawspa nia łe, słod kie na gro dy. 

Pod czas, gdy dzie ci ba wi ły się w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, w re stau ra cji „Dwo rek” w Gra czach,
w ra mach Świę ta Kar pia, mia ła miej sce kon fe ren cja za -
ty tu ło wa na „Ry bac two Opolsz czy zny – dziś i ju tro”,
zor ga ni zo wa na przez Lo kal ną Gru pę Ry bac ką „Opolsz -
czy zna” oraz Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie. 

W pro gra mie kon fe ren cji zna la zły się wy kła dy
na te mat go spo dar ki ry bac kiej w na szym re gio nie.
O szan sach na roz wój te re nów za leż nych od ry bac twa,
na przy kła dzie LGR Opolsz czy zna, opo wia dał jej pre zes
Ja kub Ro szuk. W spo tka niu uczest ni czy li tak że m. in.
przed sta wi cie le De par ta men tu Ry bo łów stwa Mi ni ster -
stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Wo je wódz kie go In spek -
to ra tu We te ry na rii w Opo lu, De par ta men tu Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Opol skie go. 

Cie ka wy wy kład na te mat in no wa cji sto so wa nych
w pro duk cji sta wo wej miał re pre zen tu ją cy Eko sys tEM
– Dzie dzic two Na tu ry Mi chał Mo re low ski. Na to miast
o spo so bach pro mo cji ryb mó wił dr Grze gorz Rus sak
– pre zes Pol skiej Izby Pro duk tu Re gio nal ne go. Przed za -
koń cze niem kon fe ren cji jej uczest ni cy mo gli za brać
głos w dys ku sji na te mat po ru sza nych te ma tów i przy -
szło ści ry bo łów stwa w re gio nie. 

Nie co in ny cha rak ter miał dru gi dzień ob cho dów
Świę ta Kar pia. War to pod kre ślić przy oka zji praw dzi wie

„wod ny”, wy jąt ko wy w swo im kli ma cie, wy strój nie mo -
dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry, któ ry wprost za chę cał
do te go, by zgłę bić się w ta jem ni czy ry bi świat, a uno -
szą ce się wo kół za pa chy za po wia da ły mnó stwo, rów -
nież ku li nar nych atrak cji.

Naj pierw jed nak w sa li wi do wi sko wej, któ ra wprost
„pę ka ła w szwach”, od by ła się ga la wrę cze nia na gród
Lau re atom Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa -
ty rycz ne go „Kar pik 2011”. 

Na wi dow ni zna leź li się miesz kań cy gmi ny Nie mo -
dlin, ry sow ni cy, wła dze sa mo rzą do we, wo je wódz kie, po -
wia to we, rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, przed sta -
wi cie le or ga ni za to rów i go ście. 

Z ust prze wod ni czą ce go ju ry Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik 2011”, Jac ka
Frąc kie wi cza, usły sze li śmy ofi cjal ne po twier dze nie wer -
dyk tu, któ ry za padł 7 paź dzier ni ka br. 

Grand Prix i na gro dę w wy so ko ści 2,500 zł, ufun -
do wa ną przez Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie, otrzy -
mał re pre zen tant Bel gii Ni ko la Hen drickx, któ ry jed nak,
z przy czyn nie za leż nych, spo wo do wa nych utrud nie nia -
mi na dro dze, do Nie mo dli na przy je chał ze spo rym
opóź nie niem i na gro dę ode brał już po uro czy stej ga li.
– Przy kro mi, że nie mo głem uczest ni czyć w ce re mo nii
wrę cze nia na gród, ale bar dzo się cie szę, ze w koń cu
uda ło mi się do trzeć do Nie mo dli na. Dzię ku ję człon kom
ju ry, że aku rat mo ja pra ca spodo ba ła im się naj bar dziej,
dzię ku ję rów nież za go rą ce przy ję cie, z ja kim się spo tka -
łem z Pań stwa stro ny – po wie dział, wy raź nie wzru szo -
ny, Ni ko la.

Po zo sta łe na gro dy w kon kur sie otrzy ma li: Hen ryk
Ce bu la /Pol ska/, Mag da le na Wo sik /Pol ska/. Wy róż nie -
nia Ho no ro we: Olek siy Ku sto vsky /Ukra ina/, Ga briel Ru -
su /Ru mu nia/, Vla di mir Ka za ne vsky /Ukra ina/, Pa vel
Dvo ra cek /Cze chy/, Wi told My sy ro wicz /Pol ska, Sła wo -
mir Łu czyń ski /Pol ska/, Ka ta rzy na Pe try kow ska /Pol -
ska/. Na gro dę Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz wrę czył Ja nu szo wi Ko żusz ni ko wi. 

Po ce re mo nii roz da nia na gród na sce nie wy stą pił,
z pew no ścią przez wie lu ocze ki wa ny z wiel ką nie cier pli -
wo ścią, Ka ba ret Ske czów Mę czą cych. Ar ty ści po ka za -
li się pu blicz no ści z jak naj lep szej stro ny, a przede
wszyst kim nie bra ko wa ło te go, z cze go sły nie gru pa, czy -
li du żej daw ki do bre go hu mo ru. Ka ba ret przed sta wił
nie mo dliń skiej wi dow ni m.in. swo je wer sje Hym nu Eu -
ro 2012. Zo ba czy li śmy rów nież kul to wą już po stać Jac -
ka Krzy nów ka czy słyn ne go „Śru by”, w któ re wcie la się
Ja ro sław Sa dza. (ciąg dalszy na str. 4)

Nie mo dlin Kar piem stoi – Świę to Kar pia 2011

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia za wspar -
cie or ga ni za cyj ne i fi nan so we spon so rom pro jek tu
„Świę to Kar pia 2011”. Dzię ki Pań stwa życz li wo ści
iwraż li wo ści, moż li wa jest re ali za cja na szych za mie -
rzeń i ce lów. Ży czę sa tys fak cji z po dej mo wa nych
przed się wzięć i dal szej – uda nej – współ pra cy.

Ka ta rzy na Pa szu la – Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

Spon so rzy „Świę ta Kar pia”:

Agen cja Ryn ku Rol ne go  – Fun dusz Pro mo -
cji Ryb, Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie, Lo kal na
Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”, Bur mistrz Nie -
mo dli na, Urząd Mar szał kow ski w Opo lu, Sta ro -
sta Po wia tu Opol skie go, Pań stwo we Go spo dar -
stwo Le śne – La sy Pań stwo we – Go spo dar stwo
Ry bac kie Nie mo dlin, RSP Wy dro wi ce, Ba zalt
Gra cze, Ce giel nia NIE MO DLIN, Ra pex Gra bin,
BANK SPÓŁ DZIEL CZY Na my słów, Ho tel Do mi -
no, PSS Spo łem Nie mo dlin, Ber li ner Luft, Or na -
ment Ny sa, Mie czy sław Moź dzier ski KWANT,
Usłu gi Trans por to we Wła dy sław Uni jew ski, Ma -
riusz Niec karz, Re stau ra cja na wy spie, Ka zi -
mierz Grę bo wiec, Ja ro sław Ko pij, Kwia ciar nia
So nia Nie mo dlin.

Nikola Hendrickx



4WydarzeniaPULS
Niemodlina

(dokończenie ze str. 3)
Po wy stę pie Ka ba re tu na świę tu ją cych cze ka ły dal -

sze nie spo dzian ki, przy go to wa ne przez or ga ni za to rów.
Na Ścia nie Sa ty ry ków uro czy ście od sło nię to trzy ko lej -
ne ta bli ce uzna nych ar ty stów, tym ra zem by li ni mi:
Mie czy sław Pod gór ski z Kra ko wa, Pa weł Ku czyń ski z Po -
lic oraz Mar cin Bon da ro wicz ze Sta ra cho wic. Na to -
miast w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry miał miej -
sce wer ni saż prac IX Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik 2011”. A dla spra gnio -
nych nie tyl ko ar ty stycz nych wra żeń, zna ny ku charz i ga -
wę dziarz, Grze gorz Rus sak, za pre zen to wał po kaz ku li -
nar ny, oczy wi ście z kar piem w ro li głów nej. Pach ną ce
ma słem, aro ma tycz ne, sma żo ne na oczach wi dzów, ka -
wał ki tej pol skiej ry by wy glą da ły bar dzo ape tycz nie,
a do dat ko wo opo wie ści ku cha rza po tę go wa ły ich wy -
jąt ko wy smak. Grze gorz Rus sak prze ko ny wał o za le tach
na szej pol skiej kuch ni. – Ma my wie le róż nych ro dza jów
zup, jed ną z naj star szych kuch ni we ge ta riań skich. Mu -
si my wra cać do ko rze ni, się gać po swo je po tra wy, nie
cu dze. Je śli ktoś mó wi, że pol ska kuch nia jest cięż ka i tłu -
sta, to jest w błę dzie – pod kre ślał.

O za le tach spo ży wa nia ryb z pew no ścią wie dzą
uczest ni cy Pol sko -Cze skie go Kon kur su Ku li nar ne go
na Po tra wę z Ryb. Do kon kur su zgło szo no trzy na ście
po traw. Ju ry, w skład któ re go wcho dzi li: Grze gorz Rus -
sak (prze wod ni czą cy), Sta ro sta mia sta Sti ty Ji ri Vo gel,
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Ja kub
Ro szuk – pre zes LGR Opolsz czy zna, Ka ta rzy na Pa szu -

la -Gryf – Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
po de gu sta cji wszyst kich po traw, Grand Prix, za pasz -
tet ryb ny ze szpi na kiem, po sta no wi ło przy znać Aga cie
Dwo jak, miesz kan ce Lip na. 

Po zo sta łe na gro dy: 
I na gro da – Eva Pe chac ko va (ło so sio we pre zen ty)
II na gro da – Sta ni sla va Smrc ko va (karp wę dzo ny)
III na gro da – Ve ro ni ka Dan ko va (ta ta rak z kar pia)
IV na gro da – Ha na Kat ze ro va (sma żo ny ryb ny

szasz łyk)
V na gro da – R&Z Mu szyń scy (karp fa sze ro wa ny).
Wy róż nie nia:
Ja na Tej klo va (wę gorz na ma śle zio ło wym)
Mag da le na Woj cie chow ska (zu pa „Kar pio wa nu ta”)
I na gro da spe cjal na Agen cji Ryn ku Rol -

ne go 
Ho tel Do mi no w Nie mo dli nie (ro lad ki z kar pia

z nu tą wło ską pod pie rzyn ką zio ło wą)
II na gro da spe cjal na ARR
Zbi gniew Świ der ski (zu pa ryb na „Po li wodz ki Karp”)
Na gro da pre ze sa LGR Opolsz czy zna
An na Su kien nik (ga la re ta ryb na z wa rzy wa mi).
Roz strzy gnie cie kon kur su ku li nar ne go i wspól ne

bie sia do wa nie za koń czy ło te go rocz ne ob cho dy kar pio -
we go świę ta. Z pew no ścią te go rocz na, po sze rzo na for -
mu ła nie mo dliń skie go świę ta, zna czą co wpły nie
na zwięk sze nie spo ży cia ryb przez miesz kań ców na sze -
go re gio nu, nie tyl ko w Świę ta Bo że go Na ro dze nia, ale
przez ca ły rok. Ka ta rzy na Knie ja

Z go ść mi Świę ta Kar pia, Ka ba re tem
Ske czów Mę czą cych (w skła dzie: Ka rol
Go lon ka, Mar cin Szczur kie wicz, Mi chał
Tercz, Ja ro sław Sa dza, Pa weł Pio trow -
ski), roz ma wia ją Mar ta Ma zu ruk i Ju sty -
na Krze siń ska.

Puls Nie mo dli na: Jak się po zna li ście? 
KSM: Po zna li śmy się w li ceum, więk szość skła -

du, tzn. Ka rol, Mar cin i Mi chał. Tam ro bi li śmy róż -
ne „wy głu py”, pro wa dzi li śmy aka de mie. Ogól nie
mó wiąc, by li śmy oso ba mi od po wie dzial ny mi za kul -
tu ral no -roz ryw ko wy ob szar dzia łal no ści na sze go li -
ceum. A póź niej spo tka li śmy się po now nie na III ro -
ku stu diów, wów czas po wstał po mysł na zro bie nie
ka ba re tu. 

PN: Skąd ta ka na zwa – Ka ba ret Ske -
czów Mę czą cych? 

KSM: Na zwa po cho dzi z cza sów li ce al nych.
Szu ka li śmy roz wi nię cia skró tu osie dla, na któ rym by -
ła na sza szko ła – KSM. To Mar cin (Szczur kie wicz)
jest au to rem na zwy, któ rej uży wa my od pra wie
dzie wię ciu lat. 

PN: Wy ko na nie któ re go ske czu naj -
bar dziej was mę czy?

KSM: Fi zycz nie je ste śmy zmę cze ni po wy ko na -
niu ske czu o „Hym nie Eu ro 2012”. Pod czas te go ske -

czu mu si my się moc no na bie gać. W cza sie na szych
wy stę pów, szcze gól nie w nie kli ma ty zo wa nych sa -
lach, moż na się prze ko nać, że efek ty są od czu wal -
ne… (śmiech)

PN: Ja kie go z te ma tów ni gdy by ście
nie po ru szy li?

KSM: Nie ma ta kich te ma tów, któ rych by śmy
nie po ru szy li. Są za to ta kie te ma ty, z któ rych się wy -
co fu je my, bo oka zu je się np. że są zbyt ob ra zo bur -
cze, kon tro wer syj ne i ba wią tyl ko nas. Ta ki mi te ma -
ta mi mo że być re li gia, seks. 

PN: Wa sze ske cze są skie ro wa ne
do kon kret nej pu blicz no ści, czy są dla
wszyst kich?

KSM: Na sze ske cze są ukie run ko wa ne w stro -
nę pu blicz no ści, któ ra sie dzi na sa li. My sta ra my się
ro bić rze czy, któ re nas ba wią, przede wszyst kim. Ale
są ske cze, któ re ba wią tyl ko nas i bez sen su jest wy -
ko ny wa nie ich… Nie za sta na wia my się, czy skecz,
któ ry ro bi my, skie ro wa ny jest do stu den tów, eme ry -
tów czy ko goś in ne go. Po pro stu ro bi my ske cze,
któ re ma ją być za baw ne, do ty czą te ma tów, któ re
nam pa su ją. Ale oczy wi ście ma my wzgląd na to, czy
to ba wi wi dza, czy nie.

PN: Czy czę sto im pro wi zu je cie?
KSM: Zda rza się. Każ dy nasz wy stęp jest in ny,

na wet je śli gra my to sa mo. Jak ma my do bry hu mor,
do brą for mę, to cza sem im pro wi zu je my.

PN: Ma cie ja kiś spo sób na za cho wa -
nie po wa gi? Nie raz pew nie zda rza się
wam, że gra jąc coś nie da się po wstrzy -
mać śmie chu…

KSM: Spo sób jest je den – nie po wstrzy my -
wać się i za ra zić tym śmie chem ca łą pu blicz -
ność. Wte dy to wy cho dzi bar dzo do brze. Dru -
gim spo so bem jest nie pa trze nie na sie bie
pod czas gra nia. 

PN: Czy li mi mi ka twa rzy roz bra ja?

KSM: Zde cy do wa nie tak i za pach z ust
(śmiech).

PN: A czy sły sze li ście wcze śniej mo że
o Świę cie Kar pia, któ re od by wa się w Nie -
mo dli nie?

KSM: O kar piu sły sze li śmy i o świę tach sły sze -
li śmy (śmiech). Po zdra wia my te go pa na bądź pa nią,
któ rzy wy my śli li Świę to Kar pia. Ale przy pusz cza my,
że to był pan, bo ry by to jest zde cy do wa nie do me -
na męż czyzn. Męż czyź ni cho dzą na ry by. Do pó ki tu -
taj nie przy je cha li śmy, nie sły sze li śmy o Świę cie Kar -
pia. Ale to do bre świę to. Cho ciaż po dob no w tym
ro ku kar pie cho ru ją… Ży czy my wszyst kim, że by mie -
li zdro we go kar pia.

PN: Co lu bi cie ro bić pry wat nie?
KSM: Wy po czy wać. To jest na sze głów ne za -

da nie w cza sie wol nym. Pa trzeć na świat, na przy -
ro dę. Po za tym lu bi my im pre zo wać, do brze się ba -
wić, czy ta my książ ki, in te re su je my się tym, co się
dzie je w kra ju.

Z Aga tą Dwo jak, lau re at ką Grand
Prix Pol sko -Cze skie go Kon kur su Ku li -
nar ne go na Po tra wę z Ryb, tuż
po ogło sze niu wy ni ków roz ma wia ła
Ka ta rzy na Knie ja

PN: Gra tu lu ję zwy cię stwa. Jak Pa ni
od bie ra wer dykt ju ry?

Aga ta Dwo jak: W ze szłym ro ku wy gra -
łam pierw szą na gro dę, w tym ro ku uda ło mi się
zdo być Grand Prix. Ale by łam za sko czo na i oczy -
wi ście bar dzo się cie szę.

PN: Jak dłu go trwa ło przy go to wa -
nie zwy cię skiej po tra wy?

Aga ta Dwo jak: Przy go to wu jąc po tra wę
na kon kurs nie za sta na wia łam się nad tym, ile
mam cza su, że by ją zro bić. Nie mie rzy łam te go.
Po de szłam do te go zu peł nie na lu zie. Nie by ło
to ta kie trud ne.

PN: Czy mo że Pa ni zdra dzić prze pis
na to wy jąt ko we da nie? 

Aga ta Dwo jak: Tak do koń ca to nie bę -
dę mo że zdra dzać. Po wiem tyl ko ty le, że głów -
ny mi skład ni ka mi pasz te tu był karp i toł py ga.
Pasz tet, po wło że niu do for my, wkła da się do go -
rą cej wo dy i do pie kar ni ka na pół to rej go dzi ny.
My ślę, że to sta no wi o je go wy jąt ko wym sma ku.

Każ dy nasz wy stęp jest in ny, na wet je śli gra my to sa mo



Wydarzenia 5

Z oka zji 93. rocz ni cy Od zy ska -
nia przez Pol skę Nie pod le gło ści
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, w przed dzień świę ta, od by -
ła się uro czy sta se sja Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie. 

Na wi dow ni za sie dli m.in. Mi ro sław Stan kie wicz
– bur mistrz Nie mo dli na, za stęp ca bur mi strza – Bar -
tło miej Ko strze wa, ksiądz dzie kan Je rzy Chy łek, rad -
ny po wia to wy Edward Ję dra, kom ba tan ci, rad ni Ra -
dy Miej skiej w Nie mo dli nie, dy rek to rzy pla có wek
oświa to wych, soł ty si i miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin.
Spe cjal ny mi go ść mi by li no mi no wa ni do sta tu et ki
Zło te go So ko ła: Te re sa Adam czyk – dy rek tor Sa mo -
rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli -
nie oraz przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli nie, z pre ze sem Zbi gnie -
wem Ja giel nic kim na cze le. 

Se sję otwo rzył Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz. W związ ku z ko lej -
ną rocz ni cą Od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści,
za sta na wiał się m.in. nad tym jak być pa trio tą dziś:
– My ślę, że na le ża ło by po wró cić do rze czy pod sta wo -
wych i nie zbęd nych, ta kich jak sza cu nek dla sym bo -
li na ro do wych. Na sze za da nie to wy cho wać mło de
po ko le nie w du chu pa trio tycz nym, prze ka zy wać i kul -
ty wo wać w do mach na sze tra dy cje na ro do we, mó -
wić o bo ha te rach mi nio nych wie ków, ra zem świę to -
wać i przy po mi nać so bie, że na ro dem je ste śmy
wiel kim. To od nas za le ży ja ki sza cu nek do nas,
do Oj czy zny bę dę mie li mło dzi lu dzie – prze ko ny wał. 

Z pew no ścią o sza cun ku mło dych lu dzi dla Oj -
czy zny świad czy pro gram ar ty stycz ny, któ ry te go
dnia przed sta wił ze spół te atral ny dzia ła ją cy
przy Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie „Kla pa”
pod kie row nic twem Ewy Bar don – Le wan dow skiej.
W wi do wi sku słow no -mu zycz nym mło dzi ak to rzy
prze ko ny wu ją co po ka za li trud ną dro gę do wol no ści,
ja ką prze szedł na ród Pol ski. W na gro dę za przy go -
to wa nie przed sta wie nia je go twór cy otrzy ma li za słu -
żo ne, grom kie bra wa pu blicz no ści. 

Przy oka zji Świę ta Nie pod le gło ści prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie wy mie nił rów -

nież na zwi ska pra cow ni ków gmi ny Nie mo dlin, któ -
rych Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski od zna czył
zło ty mi me da la mi za dłu go let nią służ bę: Te re sę Bie -
licz, Mi ro sła wę Dziat ko wiak, Ja dwi gę Ja nik, An nę Ję -
drze jew ską, Da nu tę Wo ło wiec i Ta de usza Ziół kow -
skie go. O ich od zna cze nie wy stą pił wnio skiem
do wo je wo dy opol skie go bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz.

W dru giej czę ści uro czy sto ści, w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, na stą pi ło uro czy ste wrę cze nie sta -
tu et ki Zło te go So ko ła. 

– Idea Zło te go So ko ła po wsta ła czte ry la ta te mu,
w 2007ro kuRa da Miej ska w Nie mo dli nie pod ję ła
uchwa łę w spra wie usta no wie nia te go za szczyt ne go
wy róż nie nia – przy po mi nał ze sce ny bur mistrz Nie -
mo dli na - Mi ro sław Stan kie wicz. – W skład Ka pi tu ły,
do ko nu ją cej wy bo ru no mi no wa nych i lau re atów,
wcho dzi bur mistrz, za stęp ca bur mi strza, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej, rad ni Ra dy Miej skiej wska za -
ni przez tę ra dę, a tak że lau re aci z po przed nie go ro -
ku. Ka pi tu ła dzia ła w opar ciu o re gu la min
i w osta tecz no ści prze pro wa dza gło so wa nie do ko nu -
jąc wy bo ru jed nej wska za nej in sty tu cji
bądź oso by.

Lau re atem sta tu et ki Zło te go So ko -
ła w 2011 ro ku de cy zją wiel kiej Ka pi tu -
ły zo sta ło Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie -
mi Do liń skiej. Jak na pi sa no
w uza sad nie niu wnio sku o wy róż nie nie
sta tu et ką: „Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej jest jed ną z naj pręż niej
dzia ła ją cych or ga ni za cji po za rzą do -
wych na te re nie Gmi ny Nie mo dlin. Sto -
wa rzy sze nie utrzy mu je sta ły kon takt
z mniej szo ścią na Ukra inie, w szcze -
gól no ści z Po la ka mi za miesz ku ją cy mi
Do li nę, Ka łusz i Bo le chów. Dzię ki za an -
ga żo wa niu człon ków Sto wa rzy sze nia

or ga ni zo wa ne są wy jaz dy, kon cer ty i in ne wy da rze -
nia zbli ża ją ce do sie bie dwa brat nie na ro dy. Dzię ki
tym wie lo let nim kon tak tom mia stem part ner skim
Nie mo dli na jest Do li na, z któ re go po cho dzi wie lu nie -
mo dli nian.”

Pre zes Sto wa rzy sze nia Zbi gniew Ja giel nic ki, któ -
ry od bie rał sta tu et kę z rąk bur mi strza Nie mo dli na,
nie krył wzru sze nia de cy zją Ka pi tu ły: – Je stem tak
wzru szo ny, że do słow nie ode bra ło mi mo wę. Ca ła
na sza pra ca, m. in., by przy wró cić świet ność ko ścio -
łom pol skim w Do li nie, Ka łu szu i Bo le cho wie, trwa -
ła wie le lat. Przy po mo cy Se na tu Rzecz po spo li tej,
władz Nie mo dli na, księ dza Krzysz to fa Pa na sow ca,
uda ło się wy re mon to wać trzy ko ścio ły w Do li nie, Ka -
łu szu i Bo le cho wie. Co ro ku dba my tak że o to, by
dzie ci pol skie z Do li ny mo gły przy jeż dżać na ko lo nie
do Pol ski, or ga ni zu je my wy ciecz ki na Ukra inę. Cie szę
się, ze na sza pra ca zo sta ła dziś do ce nio na, za co bar -
dzo dzię ku ję.

Na za koń cze nie uro czy sto ści dla wszyst kich go -
ści za śpie wa ła zna ko mi ta wo ka list ka Mag da le na
Krze mień. Ka ta rzy na Knie ja

Zło ty So kół dla Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej
w Nie mo dli nie

Laureaci Złotego Sokoła
z przewodniczącym Rady Miejskiej

Niemodlina i Burmistrzem
Niemodlina

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Niemodlinie w części

artystycznej

Dyrektor SZOZ Teresa Adamczyk



Dzień Edu ka cji Na ro do wej, któ ry ob cho dzo ny
jest 14 paź dzier ni ka, to oka zja do wrę cze nia na -
uczy cie lom pra cu ją cym w pla ców kach oświa to -
wych gmi ny Nie mo dlin na gród Bur mi strza Nie -
mo dli na za ich pra cę dy dak tycz no -wy cho waw czą. 

Spo tka nie Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza z wy róż nio ny mi
na uczy cie la mi, dy rek to ra mi szkół, przed szko li, a tak że przed sta wi cie la mi Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie (w oso bach: Prze wod ni czą ce go Ma riu sza Niec ka rza
i Rad nych z Ko mi sji Spraw Spo łecz nych) od by ło się w dniu 13 paź dzier ni ka 2011
r., w sa li ob rad Ra dy Miej skiej, w bu dyn ku Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Nie mo dli nie.

Bur mistrz Nie mo dli na, ży cząc wszyst kim pra cow ni kom oświa ty zdro wia,
wy trwa ło ści i wie lu suk ce sów za wo do wych, pod kre ślił, jak waż na w kształ to wa -
niu przy szłych po ko leń jest nie ła twa pra ca na uczy cie li. Na le ży tym sa mym do -
ce nić trud wy cho wa nia i prze ka zy wa nia wie dzy, ja ki na co dzień po dej mu ją na -
uczy cie le. 

Na gro dę spe cjal ną – po dzię ko wa nie za dzia łal ność na rzecz na uczy cie li i śro -
do wi ska oświa to we go na te re nie Gmi ny Nie mo dlin – dla Ta de usza Ziół kow skie -
go – Dy rek to ra Za kła du Eko no micz no – Fi nan so we go Oświa ty w Nie mo dli nie.

Mał go rza ta Ko cha nek
Ka ta rzy na Knie ja

Aktualności 6PULS
Niemodlina

Hi sto ria Lo kal na
po raz dzie więt na sty i dwu dzie sty

W dniu 15 li sto pa da 2011 r., w bu dyn ku
Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo -
dli nie, od był się od czyt Da riu sza Zię by – miesz -
kań ca Sko ro gosz czy, pe da go ga, sa mo rzą dow -
ca gmi ny Le win Brze ski. 

By ło to już dzie więt na ste spo tka nie w ra mach pro jek tu Hi sto ria Lo -
kal na, któ re go or ga ni za to ra mi jest Nie mo dliń skie To wa rzy stwa Re gio nal -
ne, Bur mistrz Nie mo dli na i Dom Współ pra cy Pol sko–Nie miec kiej. 

Te ma tem od czy tu Da riu sza Zię by by ła je go ro dzin na miej sco wość
– Sko ro goszcz, któ ra znaj do wa ła się w daw nym po wie cie nie mo dliń skim. 

Nie co in ną opra wę mia ło na to miast spo tka nie dwu dzie ste w ra mach
pro jek tu Hi sto ria Lo kal na. Or ga ni za to rzy tym ra zem za pro si li bo wiem je go
uczest ni ków do Ko ścio ła Wnie bo wzię cia NMP w Nie mo dli nie na od czyt dra
Jac ka Wit kow skie go z In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki Uni wer sy te tu Opol skie go. 

W tym ro ku w Ko ście le w Nie mo dli nie od kry to kil ka warstw ma lar -
skich z róż nych epok sty lo wych. Dr Ja cek Wit kow ski przed sta wił in ter pre -
ta cję tych od kryć w po wią za niu z dzie ja mi nie mo dliń skiej świą ty ni
od XIV do XX wie ku. 

Go ściem spo tka nia by ła rów nież od kryw czy ni po li chro mii, kon ser wa -
tor dzieł sztu ki, Jo lan ta Du da ła. 

Red.

Nagrody dla nauczycieli
Elżbieta Lwowska
– nauczyciel Publicznego
Przedszkola nr 1 w Niemodlinie
Anna Zemlik – nauczyciel
Publicznego Przedszkola nr 2
w Niemodlinie
Iwona Półtorak – nauczyciel
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie
Agnieszka Kalicińska
– nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1
w Niemodlinie
Maria Wacyra – nauczyciel
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Niemodlinie
Małgorzata Kulczyńska
– nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej w Graczach

Bożena Gala – nauczyciel
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rogach
Monika Lata – nauczyciel
Publicznego Gimnazjum
w Graczach
Jolanta Juzwa – dyrektor
Publicznego Przedszkola
w Graczach
Jolanta Włoch – dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rogach
Iwona Trawka – dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Graczach
Jan Janik – dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie.

Na gro dy przy zna ne przez Bur mi strza otrzy ma li:



13.10.2011 r., godz. 19:22, Gracze, policjanci z
SPP zatrzymali nietrzeźwego (0,65 mg/l) 59 –
letniego mężczyznę (zam. R. pow. Opole), który
kierował rowerem,

14.10.2011 r., godz. 21:45, Niemodlin,
policjanci z ZPI KP w Niemodlinie zatrzymali
nietrzeźwego (0,68 mg/l) mężczyznę (lat 49), zam. L.
T. pow. Opole), który kierował samochodem marki
Ford Mondeo,

23.–24.10.2011 r., Gracze, nieznany sprawca
wypychając drzwi włamał się do altanki, z której
skradł butlę gazową, kosiarkę spalinową oraz
opryskiwacz ręczny. Straty – 800 zł,

20.–24.10.2011 r., Jaczowice, nieznany
sprawca wyłamując zamek włamał się do
zbiornika paliwa frezarki nawierzchni asfaltowych,
z którego skradł 200 litrów oleju napędowego.
Straty – 1.1 tys. zł,

26.10.2011 r., Niemodlin, nieznany sprawca z
parkingu skradł samochód marki VOLKSWAGEN
GOLF. Straty – 3,0 tys. zł,

28.10.2011 r., Rzędziwojowice, nieznany
sprawca zatankował 50 litrów etyliny do samochodu

marki VOLVO, a następnie odjechał nie uiszczając
zapłaty. Straty – 299 zł,

2.–29.10.2011 r., Niemodlin, nieznany sprawca
z otwartej piwnicy skradł piłę marki HUSQVARNA,
dwie wiertarki marki CELMA i BLACK & DECKER,
dwie szlifierki i wyrzynarkę marki CMI. Straty – 4.0
tys. zł,

23.–25.10.2011 r., Niemodlin, kobieta (zam.
Tarnów) zgłosiła, że mężczyzna w wieku ok. 40 lat,
170 cm wzrostu, krępej budowy ciała i ciemnej
karnacji – stojący obok samochodu osobowego
marki BMW koloru granatowego, poprosił ją o
pomoc finansową oferując w zamian złotą biżuterię.
Zgłaszająca dała mężczyźnie pieniądze w kwocie
70 zł. otrzymując od mężczyzny złoty sygnet i złotą
bransoletkę. Po sprawdzeniu przez jubilera okazało
się, że biżuteria wykonana jest z tombaku,

1.–2.11.2011 r., Niemodlin, nieznany sprawca z
otwartego bagażnika samochodu marki
VOLKSWAGEN GOLF skradł skrzynkę narzędziową.
Straty – 500 zł,

4.11.2011 r., godz. 00 : 30, Niemodlin, policjant
z KP Niemodlin zatrzymał nietrzeźwego (1,31 mg/l)
kierującego rowerem 25 – letniego mężczyznę (zam.
Krasna Góra),

6.11.2011 r., Gościejowice Małe, policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali 54 – letniego mężczyznę
(zam. R. pow. Opole), który pomimo zakazu
sądowego kierował samochodem marki Pegeot,

10.11.2011 r., godz. 10:15, Niemodlin,
policjanci z KP zatrzymali 35 – letniego mężczyznę
(zam. N. pow. Opole), który posiadał przy sobie 8,59
grama amfetaminy,

12.11.2011 r., Gracze, dwaj 35 – letni mężczyźni
(zam. G. pow. Opole) wyłamując drzwi wtargnęli
do domu jednorodzinnego, a następnie grozili
pozbawieniem życia 47 – letniemu mężczyźnie (zam.
G pow. Opole), czym wzbudzili obawę spełnienia
gróźb,

12.11.2011 r., Gracze, patrol KP Niemodlin
zatrzymał nietrzeźwego (1,21 mg/l) 35 – letniego
mężczyznę (zam. Holandia), który kierował
samochodem DAEWOO TICO.

Aktualności 7

Trzy ma my rę kę na pul sie
Kon fe ren cja pn. „Ak tyw nym być”
na za koń cze nie re ali za cji pro jek tu

Spo tka nie od by ło się 18 paź dzier ni ka 2011 r.,
w Mo te lu Do mi no w Nie mo dli nie

W spo tka niu udział wzię ło wie lu za pro szo nych
go ści mię dzy in ny mi: Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, Kie row nik Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Nie mo dli nie Mi ro sła wa Dziat ko wiak,
przed sta wi ciel Po wia to we go Urzę du Pra cy w Opo lu
– Fi lia w Nie mo dli nie Da nu ta Fe do ro wicz, ko or dy na -
tor pro jek tu Do ro ta Se re dy ka – Pał ka, pra cow ni cy
OPS w Nie mo dli nie, przed sta wi cie le Ośrod ków Po -
mo cy Spo łecz nej z są sied nich gmin, przed sta wi cie le
firm szko lą cych: Krzysz tof Bła żow ski – In sty tut Roz -
wo ju Za so bów Ludz kich z Opo la oraz Hen ryk Mol ga
– Szko ła Kie row ców i Do sko na le nia Tech ni ki Jaz dy
„Mo lex” z Nie mo dli na oraz 20 Be ne fi cjen tów bio rą -
cych udział w pro jek cie z te re nu Gmi ny Nie mo dlin.

Pro jekt pn. „Wzrost kom pe ten cji ży cio wych
i umie jęt no ści za wo do wych klien tów Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie” współ fi nan so wa ny
był ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go, zre ali zo wa no go tak -
że dzię ki do fi nan so wa niu z Bu dże tu Pań stwa oraz
z Bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin.

Pro jekt re ali zo wa ny był od 1.04.2011 r.
do 31.10.2011 r., wzię ło w nim udział 20 Be ne fi cjen -
tów (17K i 3M), w tym 3 oso by nie peł no spraw ne (2K
i 1M) o stop niu lek kim i umiar ko wa nym.

Wszyst kie oso by ob ję te zo sta ły trze ma in stru -
men ta mi ak tyw nej in te gra cji jak: ak ty wi za cja edu ka -
cyj na, za wo do wa i spo łecz na. W pierw szym eta pie
uczest ni cy pro jek tu zo sta li rów nież ob ję ci wspar -
ciem po przez warsz ta ty z do rad cą za wo do wym – jak
sa mo dziel nie po ru szać się po ryn ku pra cy oraz tre -
ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych – ma ją cy
na ce lu wy kształ ce nia u uczest ni ków umie jęt no ści in -
ter per so nal nych, bu do wa nie sa mo świa do mo ści
i wła sne go sys te mu war to ści. 

Be ne fi cjen ci po nad to ob ję ci zo sta li in dy wi du al ny mi
kon sul ta cja mi z psy cho lo giem i do rad cą za wo do wym.
Na stęp nie bra li udział w kur sie pra wa jaz dy kat. B.

W ra mach przy go to wa nia za wo do we go oso by
bio rą ce udział w pro jek cie re ali zo wa ły kurs no wo cze -
sny sprze daw ca – w tym ka sa fi skal na i ob słu ga
kom pu te ra; szko ła ro dzi ca – te ma tem prze wod nim
by ło od po wied nie ro dzi ciel stwo, jak przy go to wać
dziec ko do wej ścia w ży cie, w ja ki spo sób bu do wać
hie rar chię war to ści i jak spę dzać czas wol ny z dzieć -
mi; kurs flo ry stycz ny po łą czo ny z rę ko dzie łem użyt ko -
wym; pod sta wo wy kurs ochro nia rza.

Be ne fi cjen ci na za koń cze nie pro jek tu otrzy ma li
cer ty fi ka ty po twier dza ją ce ukoń cze nie szko leń, kur -
sów za wo do wych.

Te go rocz na edy cja pro jek tu by ła już czwar tą, po -
przed nie od by ły się w 2008, 2009 i 2010 r.

Ce lem pro jek tu by ło zwięk sze nie mo ty wa cji
do dzia ła nia, pod nie sie nie po czu cia wła snej war to -
ści, zwięk sze nie zdol no ści ko mu ni ka cyj nych uczest ni -
ków pro jek tu oraz na by cie lub zwięk sze nie kwa li fi ka -
cji za wo do wych. 

Cel pro jek tu zo stał osią gnię ty – wszyst kie oso by
by ły bar dzo za do wo lo ne z pro jek tu, uwie rzy ły w sie -
bie, dwie pa nie by ły na roz mo wie w spra wie pra cy, te -
raz ocze ku ją na od po wiedź w spra wie za trud nie nia.

Opra co wał: ko or dy na tor pro jek tu
Do ro ta Se re dy ka – Pał ka

Złote Gody

W dniu 18 paź dzier ni ka 2011 r. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz wrę czył me -
da le nada ne przez Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej Pań stwu Ro za lii i Bro ni sła wo wi
Łucz kie wicz za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie. Ju bi la tom skła da my ser decz ne ży cze nia
i gra tu la cje. Red.



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

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

Puls Nie mo dli na: Pa nie Bur mi strzu
me dia po da ły, że Ra da Miej ska pod nio sła
o 100 pro cent wy so kość po dat ku rol ne go
na przy szły rok. Dla cze go tak wy so ko?

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie praw dą jest,
że Ra da Miej ska pod nio sła po dat ki. Ra dy gmin nie
ma ją upraw nień do usta la nia sta wek po dat ku rol -
ne go i ich pod no sze nia. Stąd ta ka in for ma cja
w me diach by ła nie praw dzi wa. Po dat ki rol ne są
od gór nie na rzu co ne po przez śred nią ce nę sku pu
cen ży ta, a te ce ny są ogła sza ne przez pre ze sa
GUS. Me cha nizm usta la nia po dat ku rol ne go wy -
ni ka z prze pi sów pra wa. Opu bli ko wa na ce na
za okres pierw szych trzech kwar ta łów 2011 ro ku,
któ ra wy nio sła 74,18 zło tych za kwin tal jest mno -
żo na przez wskaź nik 2,5 i osta tecz nie otrzy mu je -
my wy so kość za 1 hek tar po dat ku rol ne go na na -
stęp ny rok bu dże to wy. Ta ki me cha nizm usta la nia
po dat ku rol ne go funk cjo nu je od wie lu lat. Dla
przy kła du mo gę po dać, że ze wzglę du na ni ską ce -
nę sku pu ży ta w 2010 ro ku po da tek rol ny był niż -
szy w na szej gmi nie w tym ro ku niż w 2010.
Na wy so kość te go po dat ku wpły wa śred nia ce na
sku pu ży ta w kra ju, a ta by ła bar dzo wy so ka w bie -
żą cym ro ku. Po da tek za 1 hek tar zie mi wy nie sie
w przy szłym ro ku ok. 180 zło tych rocz nie. 

PN: Ale czy nie ma in nych moż li wo ści
zła go dze nia tak wy so kie go wzro stu po -
dat ku rol ne go?

M.S.: Istot nie, ra dy gmin ma ją upraw nie nie,
aby śred nie ce ny sku pu ży ta ob ni żać. Nie jest to
jed nak ich obo wią zek. Pod ję cie uchwa ły w spra -
wie ob ni że nia śred niej ce ny sku pu ży ta skut ku je
tym, że au to ma tycz nie ob ni ża się po da tek rol ny.
Spra wa wy so ko ści po dat ku rol ne go by ła oma wia -
na szcze gó ło wo na wszyst kich Ko mi sjach sta łych
Ra dy Miej skiej. Ko mu ni kat pre ze sa GUS uka zał
się w dniu 25 paź dzier ni ka, se sja RM za twier -
dza ją ca wy so ko ści po dat ków od by ła się

w dniu 29 paź dzier ni ka, zaś bu dżet na rok 2012
zo stał przy go to wa ny w dniu 15 li sto pa da. Ani
przed se sją „po dat ko wą”, ani przed zło że niem
bu dże tu, nikt z rol ni ków oraz Izba Rol ni cza
w Opo lu nie zło ży li sto sow ne go wnio sku do RM
o ob ni że nie śred niej ce ny sku pu ży ta, a tym sa -
mym rad ni nie mie li na wet for mal nych pod staw
w tej spra wie. W przy pad kach szcze gól nych,
po zba da niu sy tu acji fi nan so wej rol ni ka i je go ro -
dzi ny ist nie je moż li wość umo rze nia lub roz ło że nia
na ra ty po dat ku rol ne go. Rol ni cy zna ją ten me -
cha nizm, któ ry sto su ję od wie lu lat. W uza sad nio -
nych sy tu acjach w dal szym cią gu bę dę uma rzał
po dat ki lub pro lon go wał ter mi ny ich spła ty, tak
aby zła go dzić trud no ści fi nan so we rol ni ków. Nikt
nie lu bi pła cić po dat ków. Ja też. Z dru giej jed nak
stro ny po dat ki sta no wią istot ną po zy cję do cho -
dów bu dże to wych. Dzię ki nim mo że my re ali zo -
wać róż ne wy dat ki bu dże to we.

PN: Pa nie Bur mi strzu – ja kie są pla ny
zwią za ne z funk cjo no wa niem nie mo dliń -
skiej oświa ty? Do cho dzą do nas sy gna ły
o li kwi da cji szkół w Ro gach i Gra bi nie.
Czy to praw da?

M.S.: Sieć szkół w na szej gmi nie zo sta ła usta -
lo na kil ka na ście lat te mu, kie dy mie li śmy o wie le
wię cej dzie ci niż obec nie. Dzi siaj ma my in ną rze -
czy wi stość. Do szko ły w Ro gach uczęsz czać bę dzie
w no wym ro ku szkol nym 62 uczniów, zaś w Gra bi -
nie 53. Ilość dzie ci w po szcze gól nych kla sach
w Ro gach wy nie sie: kla sa I – 4, II – 10, III – 17, IV -
9, V – 11, VI -11, zaś w Gra bi nie od po wied nio: kla -
sa I -7, II – 7, III – 8, IV – 6, V – 11, VI – 14. Obie
szko ły ge ne ru ją co raz więk sze do pła ty z bu dże tu
po nad otrzy my wa ną sub wen cję oświa to wą. Dla
przy kła du po dam, że rocz ne utrzy ma nie ucznia
w Ro gach wy nie sie 14 400 zło tych. W Gra bi nie re -
la cje są jesz cze gor sze: koszt utrzy ma nia ucznia
to 17 800 zło tych. Od po wied nie da ne, na przy kład
dla Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie wy nio -
są na to miast: koszt utrzy ma nia jed ne go
ucznia 6 800 zło tych. Z da nych Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej wy ni ka, że w jed nej kla sie szko ły
wiej skiej po win no się uczyć mi ni mum 24 uczniów
tak, aby otrzy my wa na sub wen cja oświa to wa po -
kry wa ła kosz ty utrzy ma nia szko ły. My na to miast
bę dzie my mie li w Gra bi nie je dy nie od 7 do 14
uczniów, zaś w Ro gach od 4 do 17. Utrzy ma nie
szkół w Ro gach i Gra bi nie to po nad 2 mi lio ny
rocz nie. Stąd roz mo wy na te mat kształ tu sie ci
oświa to wej w przy szło ści. Trwa ją roz mo wy w róż -
nych gre miach, trwa ją ob li cze nia i sy mu la cje. Roz -
pa try wa ne są róż ne wa rian ty funk cjo no wa nia sie -
ci oświa to wej. Nie ma na to miast jesz cze żad nych
kon kret nych de cy zji w spra wie li kwi da cji szkół.

PN: Ja ki jest dal szy sce na riusz tych
prac?

M.S.: Da ne do ty czą ce funk cjo no wa nia
wszyst kich pla có wek, a tak że sy mu la cje ewen tu -
al nej re or ga ni za cji sie ci oświa to wej zo sta ły do -
star czo ne do wszyst kich rad nych, dy rek to rów
szkół, a tak że człon ków Ze spo łu do spraw oświa -
ty, w tym związ ków za wo do wych: ZNP i So li dar no -
ści. Trwa ją ana li zy i dys ku sje. Na po cząt ku grud -
nia za pla no wa ne jest spo tka nie z rad ny mi,
na któ rym za pad ną de cy zje kie run ko we w spra -
wie kon ty nu owa nia ewen tu al nych zmian w sie ci

oświa to wej. W przy pad ku pod ję cia de cy zji o li kwi -
da cji któ rej kol wiek szko ły, zo sta ną pod ję te roz mo -
wy z ro dzi ca mi i na uczy cie la mi uczniów li kwi do -
wa nej pla ców ki. Póź niej za wia do mie nie ku ra to ra
i ro dzi ców o pla no wa nych zmia nach, a w koń cu
pod ję cie przez RM sto sow nej uchwa ły. W przy -
pad ku de cy zji o po zo sta wie niu obec ne go sta nu
sie ci pla có wek, bę dą one funk cjo no wa ły na do -
tych cza so wych za sa dach.

PN: Nie oba wia się Pan pro te stów ro -
dzi ców i na uczy cie li?

M.S.: Mo im za da niem jest ana li zo wać kosz -
ty funk cjo no wa nia gmi ny oraz przed sta wiać roz -
wią za nia pro ble mów. Na wet tych bar dzo nie po pu -
lar nych. Je że li obiek tyw nie po pa trzy my na licz by,
to za uwa ży my, że ma my po waż ny pro blem eko no -
micz ny zwią za ny z ni żem de mo gra ficz nym. Je że li
nie roz wią że my pro ble mu dzi siaj, to bę dzie on co -
raz bar dziej do le gli wy dla na szych fi nan sów. Bę -
dzie bez po śred nio rzu to wał na moż li wo ści roz wo -
jo we na szej gmi ny.

PN: Je ste śmy po wy bo rach par la men -
tar nych i wy stą pie niu Pre mie ra no we go
rzą du do ty czą cym trud ne go okre su
oszczę dza nia. Ja ki bu dżet za pro po no -
wał Pan miesz kań com na szej gmi ny
na przy szły rok?

M.S.: Bu dżet jest na mia rę na szych moż li -
wo ści fi nan so wych. Zmie nia ją ce się wa run ki ze -
wnętrz ne funk cjo no wa nia gmi ny, ko niecz ność
spła ca nia wcze śniej za cią gnię tych zo bo wią zań,
co raz więk sze ob cią że nie no wy mi za da nia mi
bez po kry cia peł nych kosz tów ze stro ny bu dże -
tu pań stwa, wzra sta ją ce kosz ty oświe tle nia
ulicz ne go czy wresz cie nie wy star cza ją ca sub -
wen cja oświa to wa – po wo du ją, że nie je ste śmy
w sta nie utrzy mać do tych cza so we go tem pa in -
we sty cji. Je ste śmy zmu sze ni do cią głe go ra cjo -
na li zo wa nia wy dat ków bu dże to wych oraz
zmniej sza nia kosz tów funk cjo no wa nia gmi ny.
Do cho dy bu dże tu wy nio są łącz nie pra wie 39
mi lio nów zło tych, zaś wy dat ki za mkną się kwo -
tą po nad 40 mi lio nów zło tych. Róż ni ca zo sta nie
po kry ta kre dy ta mi i po życz ka mi na ryn ku kra jo -
wym. W ra mach bu dże tu pla nu je my wy ko na nie
za dań in we sty cyj nych na kwo tę pra wie 6,5 mi -
lio na zło tych. Do naj waż niej szych z tych za dań
na le żą: do koń cze nie prze bu do wy ulic śród mie -
ścia, bu do wa ga ra żu OSP w Grodź cu, bu do wa
ka na li za cji oraz roz po czę cie prac zwią za nych
z przy do mo wy mi oczysz czal nia mi ście ków, re -
mon ty świe tlic wiej skich, roz po czę cie ter mo mo -
der ni za cji Ośrod ka Kul tu ry czy wresz cie pro jek -
to wa nie no we go przed szko la. 

PN: Wy star czy pie nię dzy?
M.S.: No wła śnie, do bre py ta nie. Bu dżet jest

zbi lan so wa ny. Je że li wpły ną za kła da ne do cho dy,
w tym po dat ki oraz udzia ły w po dat kach PIT i CIT,
wszyst ko po win no być w po rząd ku. Je że li jed nak
bę dzie tak, że Mi ni ster Fi nan sów zmie ni osta tecz -
ne kwo ty sub wen cji i do ta cji, to mo że to być bar -
dzo trud ny rok. W związ ku z kry zy sem go spo dar -
ka pol ska mo że zna czą co zwol nić tem po. Mo że
jesz cze wzro snąć bez ro bo cie. W ta kiej sy tu acji
zmu sze ni bę dzie my ko ry go wać nasz bu dżet. Oby
tak nie by ło.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Nie dla cza du
W śro dę, 9 li sto pa da br., pod ha -

słem „Nie dla cza du” ru szy ła kam pa -
nia MSWiA i PSP in for mu ją ca o za -
gro że niach zwią za nych z za tru cia mi
tlen kiem wę gla. Po wo dem więk szo -
ści za cza dzeń są nie spraw ne urzą -
dze nia grzew cze i wa dli wa wen ty la cja
po miesz czeń – przy po mi na straż po -
żar na i ape lu je o spraw dza nie sta nu
pie ców i prze wo dów ko mi no wych. 

„Ce lem kam pa nii jest uświa da mia nie ist -
nie nia nie bez pie czeństw zwią za nych z tlen -
kiem wę gla oraz po ka za nie, jak moż na za po -
bie gać za tru ciom”.

Ak cja po trwa do mar ca przy szłe go ro ku.
W tym cza sie spe cja li ści bę dą in for mo wać
o za le tach in sta la cji czu jek cza du oraz dy mu,
któ re z wy prze dze niem sy gna li zu ją za gro że nie.
Na an te nie Pro gra mu I Pol skie go Ra dia nada -
wa ne bę dą cy klicz ne au dy cje o za gro że niach
i spo so bach za po bie ga nia za tru ciom tlen kiem
wę gla, pod czas pro gra mów słu cha czom bę dą
roz da wa ne czuj ni ki tlen ku wę gla. 

W ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa war -
to wy po sa żyć miesz ka nie w ta ki czuj nik, a tak -
że w czuj kę po ża ro wą alar mu ją cą o po ja wie -
niu się dy mu. Koszt ta kie go urzą dze nia to
kil ka dzie siąt zło tych. Po nad to za wsze na le ży
prze czy tać in struk cję ob słu gi urzą dze nia
grzew cze go i sto so wać się do jej za le ceń.
W przy pad ku wąt pli wo ści, co do sta nu tech -
nicz ne go pie cy ków, nie na le ży ich uży wać. 

Czad (tle nek wę gla) jest ga zem sil nie tru -
ją cym, bez barw nym i bez won nym. Po wsta je
w wy ni ku nie zu peł ne go spa la nia wszel kich pa -
liw – ga zu, pa liw płyn nych i sta łych – spo wo -
do wa ne go bra kiem od po wied niej ilo ści tle nu,
nie zbęd nej do zu peł ne go spa la nia. 

Ob ja wy za tru cia tlen kiem wę gla są na stę -
pu ją ce: ból i za wro ty gło wy, dusz ność, trud no -
ści z od dy cha niem, sen ność, nud no ści. W ta -
kiej sy tu acji na le ży na tych miast za pew nić
do pływ świe że go po wie trza, jak naj szyb ciej
wy nieść po szko do wa ną oso bę z po miesz cze -
nia i roz luź nić jej ubra nie, we zwać służ by ra -
tow ni cze – po go to wie ra tun ko we, straż po żar -
ną oraz po go to wie ga zo we. Je śli
po wy nie sie niu na świe że po wie trze za cza dzo -
na oso ba nie od dy cha, na le ży wy ko nać sztucz -
ne od dy cha nie i ma saż ser ca. 

Tle nek wę gla w ukła dzie od de cho wym
czło wie ka wią że się z he mo glo bi ną krwi -
nek 250 ra zy szyb ciej niż tlen, blo ku jąc do pływ
tle nu do or ga ni zmu. Na stęp stwem ostre go
za tru cia mo że być nie od wra cal ne uszko dze nie
ośrod ko we go ukła du ner wo we go, nie wy dol -
ność wień co wa i za wał al bo na wet na tych -
mia sto wa śmierć. 

Pra wo bu dow la ne zo bo wią zu je za rząd -
ców oraz wła ści cie li obiek tów bu dow la nych,
w tym bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin -
nych oraz jed no ro dzin nych, do prze pro wa dza -
nia kon tro li prze wo dów ko mi no wych co naj -
mniej raz w ro ku. 

W opar ciu o stro nę in ter ne to wą
„Ga ze ty Wy bor czej”

In spek tor GCR
Z. Ro mań czu kie wicz

Na czel na Or ga ni za cja Tech nicz na
w Opo lu za pra sza do sko rzy sta nia
z usłu gi w za kre sie speł nia nia wy mo gów
Pra wa Ochro ny Śro do wi ska w przed się -
bior stwach.

W ra mach usłu gi kon sul tan ci wy ko na ją au dyt
śro do wi sko wy, w efek cie któ re go zo sta ną okre ślo -
ne dzia ła nia, ja kie za kład po wi nien pod jąć, by
speł nić wy mo gi praw ne. Re ali za cja pro jek tu
w okre sie 01.04.2011 – 31.03.2012r.

Ile to kosz tu je?
Prze pro wa dze nie au dy tu śro do wi sko we go

przez kon sul tan ta, wpi sa ne go do Kra jo we go Sys -
te mu Usług ja ko usłu gi pro in no wa cyj nej, wy ko ny -
wa ne jest bez płat nie na za sa dach udzie la nia po -
mo cy pu blicz nej (po mo cy de mi ni mis).
W za leż no ści od za kre su au dy tu war tość po mo cy
de mi ni mis dla fir my wa ha się w gra ni cach 8 000
do 12 000 PLN – przy li mi cie fir my w ko lej nych
trzech la tach wy no szą cym 200 000 €. 

Pra wo Ochro ny Śro do wi ska wy mu sza
na przed się bior cach ko niecz ność dzia łań, któ re
ma ją na ce lu ogra ni cze nie ne ga tyw ne go od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko. Przed się bior cy ma ją usta -
wo wy obo wią zek in for mo wa nia od po wied nich
or ga nów o swo jej dzia łal no ści i jej wpły wie na śro -

do wi sko. Przed się bior cy są zo bo wią za ni do wno -
sze nia opłat za go spo dar cze ko rzy sta nie ze śro -
do wi ska na kon to Urzę du Mar szał kow skie go. 

Nie wno sze nie wy ma ga nych opłat za go spo -
dar cze ko rzy sta nie ze śro do wi ska na ra ża przed -
się bior cę na ko niecz ność pła ce nia wy so kich kar
oraz ure gu lo wa nia na leż nych opłat za pięć lat
wstecz, wraz z od set ka mi. Pro wa dząc skle pik osie -
dlo wy, ga bi net den ty stycz ny, warsz tat sa mo cho -
do wy czy ma łą fir mę kom pu te ro wą nie wy star czy,
zgod nie z prze pi sa mi usu wać od pa dy czy od pro -
wa dzać ście ków. Je że li w fir mie po wsta ją na wet
nie wiel kie ilo ści opa ko wań, kil ka zu ży tych to ne rów
czy świe tló wek, na le ży się z nich roz li czyć. Za nie -
zło że nie sto sow ne go spra woz da nia przed się bior -
cy gro zi ka ra do 10 tys. zł. Usta wa o od pa dach
mó wi: raz w ro ku na le ży skła dać do Mar szał ka
Wo je wódz twa spra woz da nie o ilo ści wy two rzo -
nych od pa dów. 

Nie zna jo mość pra wa nie zwal nia z od po wie -
dzial no ści za je go na ru sza nie.

Na czel na Or ga ni za cja Tech nicz na
FSNT w Opo lu

ul. Ka to wic ka 50, 45-061 Opo le
Tel/fax: 77/453-71-87,

e -ma il: not@not.opo le.pl,
www.not.opo le.pl

Pra wo Ochro ny Śro do wi ska
w przed się bior stwach
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Bur mistrz Nie mo dli na
ogła sza

1) II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa -
nej, po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Opol -
skiej, ozna czo nej nr dział ki 1023/5 k.
m. 12, o po wierzch ni 0,6043 ha; KW nr
OP1O/00076415/0. 

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Ak tu al nie
nie użyt ko wa na. Zgod nie z miej sco wym pla nem za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go te re nów usłu go -
wo–prze my sło wych, przy ul. Opol skiej, dział ka
nr 1023/5 znaj du je się na te re nie prze zna czo nym
pod funk cje usłu go we i wy twór czo -prze my sło we.
Plan za ka zu je lo ka li za cji obiek tów o szko dli wym
od dzia ły wa niu na śro do wi sko. Po ło żo na jest
przy dro dze o na wierzch ni as fal to wej – dro gi kra -
jo wej Opo le – Ny sa, w od le gło ści ok. 4 km od wę -
zła au to stra dy A -4 w Prą dach. Te ren po sia da uzbro -
je nie w sieć wo do cią go wą i elek trycz ną. Do stęp
do me diów od stro ny ul. Opol skiej. Sieć ka na li za cyj -
na w trak cie bu do wy. Pierw szy prze targ na sprze -
daż przed mio to wej nie ru cho mo ści od był się dnia 9
wrze śnia 2011r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 398.000,00 zł (słow nie: trzy sta dzie więć dzie siąt
osiem ty się cy zło tych 00/100). Do wy li cy to wa nej ce -
ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko -
ści 23%. Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie -
ru cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie (pok. nr 36). 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 40.000,00 zł (słow nie: czter dzie ści ty -
się cy zło tych). Wa dium na le ży wpła cać na kon to
ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003, w ter mi -
nie do 17 li sto pa da 2011r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska -
za ne kon to.

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen -
ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio -
nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją
te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920r. o na -
by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r.
nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 li sto pa -
da 2011r., w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie, o godz. 10.00. 

2) II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej,
po ło żo nej w Nie mo dli nie w re jo nie ul. Krót kiej,
ozna czo nej nr dział ki 515/1 k. m. 9, o po -
wierzch ni 0,1069 ha.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00083488/4 wol na od ob cią żeń i zo bo wią -
zań. Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta Nie mo dli na te ren
ozna czo ny jest sym bo lem 13 MN – te re ny za bu do -

wy miesz ka nio wej z do pusz cze niem nie uciąż li wych
usług za sad ni czo wbu do wa nych w par te ro we kon -
dy gna cje bu dyn ków miesz kal nych. Dział ka po sia da
do stęp do dro gi pu blicz nej utwar dzo nej. Te ren po -
sia da do stęp do sie ci wo do cią go wej, ka na li za cyj nej,
ener ge tycz nej i ga zo wej w ul. Krót kiej. Pierw szy
prze targ na sprze daż przed mio to wej nie ru cho mo -
ści od był się dnia 9 wrze śnia 2011r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 80.000,00 zł (słow nie: osiem dzie siąt ty się cy
zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li -
czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%. Szcze gó -
ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho mo ści
znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie
(pok. nr 35). 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 10.000,00 zł (słow nie: dzie sięć ty się cy zło tych).
Wa dium na le ży wpła cać w pie nią dzu w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie lub na kon to ban ko -
we nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003, w ter -
mi nie do 17 li sto pa da 2011r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska -
za ne kon to. 

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen -
ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio -
nych do re pre zen ta cji.

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 li sto pa -
da 2011r., w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie, o godz. 10.40. 

3) V nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż lo ka lu użyt ko we go (po przed szko -
lu), o po wierzch ni 157,32 m2, po ło żo ne go w bu -
dyn ku nr 62 przy ul. Ny skiej w Gra bi nie wraz
z udzia łem wy no szą cym 50,3% (503/1000)
w nie ru cho mo ści wspól nej, któ rą sta no wi: dział -
ka nr 346/1, o po wierzch ni 0,1161 ha oraz czę -
ści bu dyn ku i urzą dze nia, któ re nie słu żą wy łącz -
nie do użyt ku wła ści cie li lo ka li. 

Nie ru cho mość sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW
OP1O/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo wią -
zań. Lo kal użyt ko wy bę dą cy przed mio tem zby cia
znaj du je się na 2 i 3 kon dy gna cji bu dyn ku, skła da
się z: pię ciu po miesz czeń, kuch ni, ko ry ta rza i ła zien -
ki, usy tu owa nych na I pię trze i jed ne go po miesz cze -
nia po ło żo ne go na II pię trze (pod da szu) z po miesz -
cze niem przy na leż nym – piw ni cą nr 4,
o po wierzch ni 2,70 m², oraz ga ra żem, o po wierzch -
ni 13,20 m², po ło żo nym w bu dyn ku go spo dar czym.
Lo kal wy po sa żo ny jest w in sta la cję wod no -ka na li za -
cyj ną i elek trycz ną. 

Bu dy nek, w któ rym znaj du je się przed mio to wy
lo kal jest bu dyn kiem o dwóch kon dy gna cjach na -
ziem nych z pod da szem użyt ko wym i jest czę ścio wo
pod piw ni czo ny. Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza -
rze nie po sia da ją cym pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Zgod nie ze 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 znaj du je się na te re nie za bu do -
wy miesz ka nio wej. 

Pierw szy prze targ na sprze daż przed mio to we -
go lo ka lu użyt ko we go od był się dnia 26 paź dzier ni -
ka 2010 ro ku, dru gi prze targ od był się dnia 4 mar -
ca 2011r., trze ci prze targ od był się 27
czerw ca 2011r., czwar ty prze targ od był się 9 wrze -
śnia 2011r. 

Ce na wy wo ław cza: 80.000,00zł. (słow nie:
osiem dzie siąt ty się cy zło tych).

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie (pok. nr 35). W prze tar gu mo gą brać udział
oso by fi zycz ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa -
dium w pie nią dzu w wy so ko ści 8.000,00 zł. Wa -
dium na le ży wpła cać w ter mi nie do 17 li sto pa -
da 2011 r. na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006
0003. Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się
dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 li sto pa -
da 2011r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie o godz. 1120 

In for ma cje na te mat w/w prze tar gów udzie la -
ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606-
295do 7) tut. Urzę du. 

Oso by usta lo ne ja ko na byw cy w/w nie ru cho -
mo ści zo sta ną za wia do mio ne o miej scu i ter mi nie
za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo ści, naj -
póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia
prze tar gu. Na byw cy zo bo wią za ni są za pła cić ce nę,
nie póź niej niż do dnia za war cia umo wy prze no szą -
cej wła sność nie ru cho mo ści. 

Na byw cy po no szą po nad to kosz ty no ta rial ne
i są do we, któ re okre śli no ta riusz. Wpła co ne wa -
dium zo sta nie za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je -
że li oso ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ;
zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy -
gra prze tar gu. Jed no cze śnie in for mu je się, że je że -
li oso ba usta lo na ja ko na byw ca w/w nie ru cho mo -
ści nie przy stą pi bez uspra wie dli wie nia do za war cia
umo wy w miej scu i ter mi nie usta lo nym przez Gmi -
nę wpła co ne wa dium ule ga prze pad ko wi.

Po nad to in for mu je, że na ta bli cy ogło -
szeń znaj du ją się: Wy ka zy nie ru cho mo ści prze -
zna czo nych do zby cia w try bie bez prze tar go wym:
lo ka li miesz kal nych: nr 1/1, 3/1 i 3/4 po ło żo nych
w bu dyn ku nr 1-3 przy ul. Mic kie wi cza w Nie mo dli -
nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 774/1; nr 5/1 i 5/3 poł. w bu dyn ku nr 5-7 przy ul.
Mic kie wi cza w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 773/3, nr 4 w bu dyn ku
nr 1 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 570/4, nr 17E/2 w bu dyn -
ku nr 17A -E przy ul. Opol skiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ użyt ko wa niu wie czy stym dział -
ki nr 869/5, nr 2 po ło żo nej w bu dyn ku nr 6 przy ul.
Że rom skie go w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 995, nr 2 po ło żo nej w bu -
dyn ku nr 21A przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 550/7;
nr 2 po ło żo nej w bu dyn ku nr 11 przy Ryn ku w Nie -
mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział -
ki nr 561; nr 5 po ło żo nej w bu dyn ku nr 18 przy Ryn -
ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki 553/1, nr 3 po ło żo nej w bu -
dyn ku nr 31 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 456/14,
nr 27/3 po ło żo nej w bu dyn ku nr 27-29-31 przy Boh.
Po wstań Śl. W Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 471/2

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej
do zby cia w dro dze prze tar gu nie ogra ni -
czo ne go:

• nie ru cho mość nie za bu do wa na, dział ka
nr 384/13 o pow. 0,0689 ha po ło żo na w Gra czach.

In for ma cji udzie la się
w po ko ju nr 35 Urzę du Miej skie go

w Nie mo dli nie,
tel. 774606295 do 7 wew. 209. 
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Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie 
W dniu 27 paź dzier ni ka 2011 r., w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej, od by -

ła się ko lej na XV Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, na któ rej pod ję to ni żej wy mie -
nio ne uchwa ły:

• uchwa ła Nr XV/97/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 

• uchwa ła Nr XV/98/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie po bo ru po dat ków: rol ne go, le śne go i od nie ru cho mo ści w dro dze in ka sa, okre -
śle nia in ka sen tów oraz wy so ko ści wy na gro dze nia za in ka so. 

• uchwa ła Nr XV/99/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie okre śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku od środ ków trans por to wych.

• uchwa ła nr XV/100/11– Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie okre śle nia sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści, zwol nień od po dat ku od nie ru cho mo ści oraz obo -
wią zu ją cych wzo rów for mu la rzy, za wie ra ją cych da ne do ty czą ce pod mio tu i przed mio tu opo dat ko wa -
nia, nie zbęd nych do wy mia ru i po bo ru po dat ku od nie ru cho mo ści.

• uchwa ła Nr XV/101/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie usta le nia try bu udzie la nia, roz li cza nia oraz kon tro li pra wi dło wo ści wy ko rzy sta nia do ta cji, udzie lo -
nych 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. 

• uchwa ła Nr XV/102/11– Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie prze kształ ce nia za kła du bu dże to we go – Za kła du Eko no micz no -Fi nan so we go
Oświa ty i Kul tu ry w Nie mo dli nie w jed nost kę bu dże to wą. 

• uchwa ła Nr XV/103/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie okre śle nia try bu i szcze gó ło wych kry te riów oce ny wnio sków o re ali za cję za da nia pu blicz ne go w ra -
mach ini cja ty wy lo kal nej. 

• uchwa ła Nr XV/104/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie „Pro gra mu współ pra cy Gmi ny Nie mo dlin z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi pod mio ta -
mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go na rok 2012” 

• uchwa ła Nr XV/105/11 – Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 paź dzier ni ka 2011r. w spra -
wie usta le nia za sad przy zna wa nia diet dla rad nych. 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej moż na zna leźć 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, a tak że za po znać się z ni mi w Biu rze
Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie

Sprawozdanie
Burmistrza
Niemodlina

z działalności
międzysesyjnej
w okre sie 22 wrze śnia 2011 r.

– 27paź dzier nika 2011 r.

• W dniu 27 wrze śnia go ściem Bur mi -
strza był Pre zes OZPN w Opo lu. Te ma tem
spo tka nia by ły uzgod nie nia w spra wie or ga -
ni za cji ogól no pol skie go tur nie ju sę dziów pił -
kar skich w Nie mo dli nie.

• W dniu 29 wrze śnia od by ły się spo tka -
nia Bur mi strza z dy rek to ra mi pla có wek
oświa to wych oraz Ze spo łu do Spraw Oświa -
ty. Omó wio no bie żą ce pro ble my funk cjo no -
wa nia pla có wek oświa to wych. W tym sa -
mym dniu od by ły się wy bo ry no we go soł ty sa
w Ja ku bo wi cach.

• W dniu 6 paź dzier ni ka od by ło się szko -
le nie służb za rzą dza nia kry zy so we go po wia -
tu opol skie go w Nie mo dli nie. Te ma tem wio -
dą cym by ło roz wi ja nie za stęp czych miejsc
szpi tal nych na przy kła dzie Szko ły Pod sta wo -
wej Nr 1.

• W dniu 9 paź dzier ni ka od by ły się wy -
bo ry do par la men tu. Wy bo ry prze bie gły
spo koj nie i spraw nie. Wszyst kim człon kom
ob wo do wych ko mi sji wy bor czych, a w szcze -
gól no ści peł no moc ni ko wi wy bor cze mu pa ni
Se kre tarz Zdzi sła wie Bart ków, skła dam po -
dzię ko wa nia za do brze wy ko na ną pra cę.

• W dniu 13 paź dzier ni ka Bur mistrz
wraz z Prze wod ni czą cym RM zło ży li po dzię ko -
wa nia wszyst kim na uczy cie lom i pra cow ni -
kom oświa ty z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej. Naj lep si na uczy cie le zo sta li uho no ro wa ni
na gro da mi Bur mi strza.

• W dniu 18 paź dzier ni ka Bur mistrz
wziął udział w za koń cze niu pro gra mu szko le -
nia dla dłu go trwa le bez ro bot nych zor ga ni zo -
wa ne go przez OPS w Nie mo dli nie.

• W dniu 19 paź dzier ni ka Bur mistrz wi -
zy to wał skła do wi sko w Do masz ko wi cach,
a tak że prze pro wa dził roz mo wy z wła dza mi
Ny sy na te mat przy stą pie nia Nie mo dli na
do Re gio nal ne go Cen trum Go spo da ro wa nia
Od pa da mi w Ny sie.

• W dniu 20 paź dzier ni ka od by ło się ko -
lej ne spo tka nie Ze spo łu do Spraw Oświa ty,
któ re go głów nym te ma tem by ła wstęp na dys -
ku sja na te mat re ali za cji za dań oświa to wych
w ro ku szkol nym 2010/11 oraz kie run ków do -
sto so wa nia sie ci oświa to wej w związ ku z po -
gar sza ją cą się co rocz nie re la cją po mię dzy
sub wen cją oświa to wą, a moż li wo ścia mi do -
fi nan so wa nia oświa ty z bu dże tu gmi ny.

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

W dniach 5-7 paź dzier ni ka 2011 r. od by ło się szko le nie obron ne na szcze blu po wia -
tu opol skie go, w któ rym udział wzię ła ka dra kie row ni cza Sta ro stwa Po wia to we go w Opo -
lu, przed sta wi cie le służb pań stwo wych (po li cja, straż po żar na, WKU, Pań stwo wy Po wia -
to wy In spek tor Sa ni tar ny i in ni) oraz ka dra kie row ni cza i przed sta wi cie le urzę dów
miej skich i gmin po wia tu.

W pierw szym dniu szko le nia, tj. 5 paź dzier ni ka br., gmi ny i po wiat ćwi czy ły wy ko rzy sta nie środ ków te le -
in for ma tycz nych oraz ra dio wych w prze ka zy wa niu in for ma cji i re ali za cji za dań obron nych. W dniu 6 paź dzier -
ni ka br. uczest ni cy szko le nia (po nad osiem dzie siąt osób), po po wi ta niu przez Bur mi strza Nie mo dli na, za po -
zna li się z za sa da mi roz wi ja nia za stęp czych miejsc szpi tal nych na przy kła dzie ZMSz or ga ni zo wa ne go przez
gmi nę Nie mo dlin w Pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie, a na stęp nie uczest ni czy li w dal szej
czę ści szko le nia w ośrod ku w Po krzyw nej, któ re za koń czo no w dniu 7 paź dzier ni ka br.

In spek tor GCR
Ze non Ro mań czu kie wicz

Szko le nie obron ne

Uczestnicy szkolenia



Ob cho dy DEN w Dwój ce
Dnia 13 paź dzier ni ka 2011 r. w SP nr 2

w Nie mo dli nie z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro -
do wej od by ło się przed sta wie nie, któ re
pod kie row nic twem pa ni Agniesz ki Wa si -
lew skiej przy go to wa li ucznio wie klas 4 – 6.
Spek takl no sił ty tuł „Wszyst ko dla na uczy -
cie la, po kaz mo dy na uczy ciel skiej”. 

Wi do wi sko mia ło we so ły cha rak ter, nie tyl ko moż -
na by ło się po śmiać z tek stu, ale rów nież za baw na by -
ła ca ła je go opra wa. Po przed sta wie niu ak to rzy za -
miast tra dy cyj ne go kwiat ka wrę czy li na uczy cie lom
oraz pra cow ni kom szko ły ko lo ro we kub ki z imio na mi.

Te go dnia od by ło się rów nież pa so wa nie na -
szych naj młod szych uczniów, czy li pierw sza ków. Przy -
ję cie na szych naj młod szych ko le gów do spo łecz no ści
uczniow skiej od by ło się tuż po przed sta wie niu klas
star szych. Pierw sza ki rów nież po ka za ły na co je stać,
wy ko nu jąc rów nie wspa nia ły spek takl pod czuj nym
okiem swo jej wy cho waw czy ni, pa ni Jo lan ty Ka ma ryk.
Po przed sta wie niu na stą pi ła upra gnio na chwi la.
Pierw szo kla si ści z wiel kim prze ję ciem zło ży li ślu bo wa -
nie, a na stęp nie zo sta li pa so wa ni przez Pa nią Dy rek -
tor Kry sty nę Bar to sik–Pasz kow ską na ucznia szko ły.
Po pa so wa niu no wi ucznio wie otrzy ma li słod kie pre -
zen ty, pa miąt ko we dy plo my oraz ksią żecz ki SKO. 

No i sta ło się. Ma my już no wych uczniów. Oby im
się w na szej szko le po do ba ło. Ży czy my im sa mych pią -
tek i szó stek oraz wie lu suk ce sów w dal szej edu ka cji.

Agniesz ka Kar bow nik kl. VI a
Prze wod ni czą ca Sa mo rza du Uczniow skie go SP nr 2

Pa so wa nie na ucznia w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie

Od śpie wa niem hym nu pań stwo we go
i wpro wa dze niem sztan da ru Szko ły roz po -
czął się uro czy sty apel, na któ rym,
w dniu 12 paź dzier ni ka br., ucznio wie klas
pierw szych Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie zo sta li ofi cjal nie przy ję ci
do spo łecz no ści szkol nej. 

Przy by łych go ści, wśród któ rych więk szość sta no -
wi li ro dzi ce i bli scy pierw sza ków, przy wi ta ła wi ce dy -
rek tor Szko ły Kry sty na Dża luk. 

Na stęp nie roz po czę ła się część ar ty stycz na,
w któ rej wy stą pi li ucznio wie kla sy I a, I b i I c, przy -
go to wa ni przez wy cho waw czy nie: Ma rię Ko twi cę,
Ali nę Ka pu stę i Ce li nę Kow nac ką. Był to de biut sce -
nicz ny dzie ci, dla te go nie dzi wi fakt, że spo tkał się on
z wiel kim en tu zja zmem pu blicz no ści. 

Po wy stę pach dy rek tor Szko ły Jan Ja nik od czy tał
tekst ślu bo wa nia, któ re na sztan dar szko ły zło ży li
wszy scy pierw szo kla si ści. Ostat nim punk tem uro -
czy sto ści by ło pa so wa nie na ucznia oraz wrę cze nie
dzie ciom dy plo mów pierw szo kla si sty. kk

Bie gnij my ra zem
W ro ku szkol nym 2010/2011 Szko ła

Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie wzię ła
udział w XI ogól no pol skiej kam pa nii edu -
ka cyj no – pro fi lak tycz nej „Za cho waj Trzeź -
wy Umysł” 2011. 

Ucznio wie z wiel kim za pa łem i za an ga żo wa -
niem przy stą pi li do kon kur su ulot ko we go „Bie gnij my
ra zem”, któ ry po le gał na udzie le niu po praw nych od -
po wie dzi na py ta nia do ty czą ce bie ga nia. 

Wy si łek dzie ci zo stał do ce nio ny i na gro dzo ny.
Otrzy ma li śmy dy plom za ak tyw ny udział w kam pa -
nii. Tro je na szych uczniów: Ur szu la Waj man z kl. VI a,
An na Le wan dow ska z kl. V, Alan Pet ka z kl. VI b zo -
sta ło wy róż nio nych i otrzy ma ło na gro dy, któ re ko or -
dy na tor kam pa nii, pa ni Ma ria Wa cy ra, uro czy ście
wrę czy ła pod czas aka de mii z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej. 

Mag da le na Gi bas

Du chy, strzy gi, cza row ni ce,
czy li Hal lo we en w Dwój ce

Choć Hal lo we en na ca łym świe cie ob -
cho dzo ne jest 31 paź dzier ni ka, to w Szko -
le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie mie li -
śmy już przed smak te go świę ta
w pią tek 28 paź dzier ni ka 2011 r. 

Te go dnia szko łę na wie dzi ły du chy, strzy gi,
wiedź my i in ne po two ry. Na szczę ście za ich obec -
ność od po wie dzial ni by li na si ucznio wie, któ rzy świet -
nie się ba wi li. 

Cza row ni ca Kor ne lia oraz wiedź ma Her me ne gil -
da za po zna ły zgro ma dzo nych z hi sto rią i oby cza ja -
mi zwią za ny mi z Hal lo we en. Po prze ra ża ją cym wy -
stą pie niu wiedźm na stą pi ła pre zen ta cja strasz nych
ko stiu mów. Ucznio wie, szcze gól nie z klas młod szych,
wy ka za li się nie zwy kłą in wen cją twór czą w wy my śla -
niu hal lo we eno wych stro jów. 

Mag da le na Gi bas

Szko le nie dla na uczy cie li
W dniu 14 li sto pa da 2011 r., w Pu blicz -

nej Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie,
od by ło się szko le nie pn. „Pra ca z uczniem
trud nym z ro dzi ny al ko ho lo wej”. Zor ga ni -
zo wał je Urząd Miej ski w Nie mo dli nie we
współ pra cy z Pra cow nią Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz ną „Ba ha vio ur” z Po zna nia. 

W szko le niu wzię li udział na uczy cie le Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. Pro wa dzą ca spo tka nie
Ma rio la Ej zen chart – Woj kie wicz, któ ra od 12 lat
pra cu je z dzieć mi z ro dzin do tknię tych pro ble mem al -
ko ho lo wym, omó wi ła m. in. naj czę ściej spo ty ka ne
trud no ści w kon tak tach na uczy cie la z ucznia mi nad -
po bu dli wy mi, wy ja śnia ła przy czy ny okre ślo nych za -
cho wań dziec ka i naj waż niej sze za sa dy pra cy z nim.
Na le ży stwo rzyć ta kie mu dziec ku m.in. swo bo dę ru -
chu, przy dzie lić za kres obo wiąz ków do wy ko na nia,
prze ka zy wać przede wszyst kim po zy tyw ne ko mu ni ka -
ty, eli mi no wać po śpiech, ra dzić so bie z upo rem dziec -
ka oraz sto so wać me to dy re lak sa cyj ne.

Szko le nie by ło prze pro wa dzo ne w spo sób cie ka -
wy, po par te by ło du żą wie dzą i do świad cze niem
pro wa dzą cej, z pew no ścią war to te go ty pu spo tka -
nia kon ty nu ować w przy szło ści. 

Ka ta rzy na Knie ja

Lek cja pa mię ci o prze szło ści
W dniu 9 li sto pa da 2011 ro ku

– w przeded niu Na ro do we go Świę ta Nie -
pod le gło ści – w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie od by ła się aka de mia szkol na z oka -
zji 93. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści, przy go to wa na przez
uczniów kla sy II b, III c i V b Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie z wy cho waw ca mi
Bar ba rą Ko ło dyń ską i Bar ba rą Świą tek.

11 li sto pa da to naj waż niej sze pol skie świę to ob cho -
dzo ne dla upa mięt nie nia rocz ni cy od zy ska nia w 1918
r., po 123 la tach za bo rów, przez na ród pol ski nie pod le -
głe go by tu pań stwo we go. Usta no wio ne w ostat nich la -
tach II Rzecz po spo li tej Pol ski ob cho dzo ne jest po now nie
od 1989 ro ku w ca łym kra ju, dla upa mięt nie nia wie lu
po ko leń Po la ków wal czą cych o wol ność Oj czy zny. 

Pod czas uro czy sto ści usły sze li śmy mon taż słow -
no–mu zycz ny do ty czą cy trud nych lat nie wo li, aż
po ra do sne chwi le nie pod le gło ści. W pro gra mie za -
pre zen to wa no pie śni le gio no we i pie śni o Oj czyź nie
oraz wzbo ga co no go pre zen ta cją mul ti me dial ną.

Na uro czy sto ści tej by li za pro sze ni go ście: kom -
ba tan ci – Mi ro sław Ło ziń ski, Flo rian Skar ży ski, Sta ni -
sław Ga la, Pan Ta de usz Ziół kow ski – Dy rek tor ZE FO,
Pa ni Agniesz ka Kow nac ka – prze wod ni czą ca Ra dy
Ro dzi ców, ro dzi ce, na uczy cie le i ucznio wie szko ły.
Aka de mia prze bie ga ła w at mos fe rze sku pie nia, sza -
cun ku i po dzi wu dla lu dzi, któ rzy wal czy li o na szą
wol ność. Uro czy stość szkol na to do sko na ła lek cja pa -
mię ci o prze szło ści.

Bar ba ra Ko ło dyń ska
Bar ba ra Świą tek

Pro gram „Owo ce w szko le”
Po raz ko lej ny Szko ła Pod sta wo wa nr 1

w Nie mo dli nie za kwa li fi ko wa ła się do pro -
gra mu „Owo ce w szko le”, skie ro wa ne go
do uczniów klas I -III. 
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Dyrektor szkoły
z pierwszoklasistami
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Dzie ciom uczest ni czą cym w pro gra mie udo stęp -
nia ne są świe że owo ce, wa rzy wa oraz so ki wa rzyw -
ne lub owo co we. Każ de dziec ko otrzy mu je por cję
skła da ją cą się z jed ne go pro duk tu owo co we go oraz
wa rzyw ne go. 

Głów nym ce lem pro gra mu jest:
1. Dłu go ter mi no wa zmia na na wy ków ży wie nio -

wych dzie ci i mło dzie ży po przez zwięk sze nie udzia -
łu owo ców i wa rzyw w ich co dzien nej die cie. 

2. Pro pa go wa nie zdro we go od ży wia nia po przez
dzia ła nia edu ka cyj ne re ali zo wa ne w szko łach. 

Tak jak w po przed nim ro ku szkol nym, pro gram
fi nan so wa ny jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej oraz
z bu dże tu kra jo we go. Cał ko wi ty bu dżet pro gra mu
w ro ku szkol nym 2011/2012 wy no si ok. 12,3 mld
EUR (48,9 mln PLN). 

Roz po czę cie pro gra mu w na szej szko le to 11
paź dzier ni ka 2011r. 

Mar ta Ko ło dyń ska

Uro czy ste pa so wa nie
na przed szko la ka

W dniach 20 i 21 paź dzier ni ka 2011 r.,
w Pu blicz nym Przed szko lu Nr 1 „Baj ka”,
tra dy cyj nie dzie ci z naj młod szych grup tj.
„Pszczó łek” i „Mi siów” zda wa ły swój
pierw szy eg za min na przed szko la ka. 

Na uro czy ste pa so wa nie za pro si ły swo ich ro dzi -
ców, któ rym przed sta wi ły krót kie pro gra my ar ty -
stycz ne, za wie ra ją ce wszyst ko, co zdą ży ły się na -
uczyć od wrze śnia. Trze ba przy znać, że ma lu chy
sta nę ły na wy so ko ści za da nia, chęt nie re cy to wa ły
wier szy ki i śpie wa ły pio sen ki. Ro dzi ce ze wzru sze niem
i du mą ob ser wo wa li swo je po cie chy, na gra dza li je
go rą cy mi bra wa mi. 

Po krót kiej czę ści ar ty stycz nej, każ de dziec ko
zo sta ło przez pa nią Dy rek tor pa so wa ne wiel ką kred -
ką na przed szko la ka. Po uro czy stym pa so wa niu dzie -
ciom zo sta ły wrę czo ne pa miąt ko we dy plo my i słod -
ki upo mi nek (przy go to wa ny przez ro dzi ców).
Spo tka nie od by wa ło się w mi łej i we so łej at mos fe rze.

Bar ba ra Grzą dziel

Przed szko la ki z „Baj ki”
po ma ga ją!

Na sze przed szko la ki wraz z ro dzi ca mi
i per so ne lem przed szko la, od kwiet nia
do paź dzier ni ka 2011 ro ku, czyn nie uczest -
ni czy ły w ak cji „Wkręć się”, po le ga ją cej
na zbie ra niu pla sti ko wych za krę tek. 

Łącz nie ze bra li śmy 173 kg su row ca i w paź -
dzier ni ku prze ka za li śmy je ro dzi com Oli z Opo la,

wspie ra jąc tym sa mym jej le cze nie. Ak cja ta spo tka -
ła się z du żym za in te re so wa niem za rów no ze stro ny
dzie ci, jak i do ro słych. 

Na to miast na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka te go ro ku, w ra mach pro jek tu „Do kar mia my zwie -
rzę ta zi mą”, dzie ci uczest ni czy ły w ak cji „Zbiór ki
kasz ta nów i żo łę dzi”. Ce lem jej by ła zbiór ka tych że
„owo ców” la su z prze zna cze niem na do kar mia nie
zwie rzy ny le śnej w okre sie zi mo wym.

Ini cja tor ka mi tej im pre zy by ły na uczy ciel ki wy -
cho wa nia przed szkol ne go mgr Ja dwi ga Sy gu ła, mgr
Ewa Tom ków oraz mgr Do ro ta Kwie ciń ska. Od bior -
cą zgro ma dzo nych „sma ko ły ków zwie rząt” by ło Woj -
sko we Ko ło nr 8 „Żubr”. Wszy scy uczest ni cy ak cji
otrzy ma li słod kie na gro dy i dy plo my.

mgr Ja dwi ga Sy gu ła

Ro dzi ce dzie ci z Przed szko la
nr 2 Nie mo dli nie
w przed sta wie niu „Rzep ka”

„Za sa dził dzia dek rzep kę w ogro dzie...”

... a członkowie Ra dy Ro dzi ców „po sa dzi li” rzep -
kę w Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie. W ślad za po -
my słem Pa ni dy rek tor ro dzi ce przy go to wa li i wykonali
in sce ni za cję wier sza Ju lia na Tu wi ma „Rzep ka”.

Przed sta wie nie od by ło się 7 paź dzier ni ka ja ko
punkt pro gra mu im pre zy „Pa so wa nie na Zu cha – Ma -
lu cha”. Tym ra zem, to my ro dzi ce wy stę po wa li śmy dla
swo ich po ciech i mo gli śmy prze ko nać się na wła snej
skó rze, ja kie to prze ży cie wy stę po wać przed tak spe -
cjal ną pu blicz no ścią, którą są na sze dzie ci.

My ślę jed nak, że sta nę li śmy na wy so ko ści za da -
nia i przed sta wie nie oka za ło się do brym po my słem,
a za ra zem suk ce sem. Choć po go da nie do pi sa ła
i za miast na ogro dzie mu sie li śmy wy stę po wać i „sa -
dzić rzep kę” w przed szkol nej sa li, na któ rej le d wo się
mie ści li śmy, to chy ba się uda ło.

Mam na dzie ję, że dzie ci ba wi ły się tak do brze,
jak my - ro dzi ce. By ło ko lo ro wo, śmiesz nie i był bis,
więc się po do ba ło.

Kry sty na Skrze tu ska
Prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców
Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie

Dzień Na uczy cie la w Ro gach

W dniu 12 paź dzier ni ka 2011r. w Szko le
Pod sta wo wej w Ro gach od był się uro czy sty
apel z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

Wzię ła w nim udział ca ła spo łecz ność uczniow -
ska, ubra na w od święt ne stro je oraz wszy scy pra cow -
ni cy szko ły. Nie za bra kło wy stę pów ar ty stycz nych
przy go to wa nych przez uczniów kla sy II i V pod kie -
run kiem Jo lan ty Sie dlak i Wal de ma ra Ju zwy, w mon -
ta żu słow no–mu zycz nym pt. „Nie sie my Wam ra dość
serc”. Ucznio wie wy śpie wa li i wy re cy to wa li sło wa
po dzię ko wa nia i uzna nia dla trud nej pra cy pe da go -
gów. Na stęp nie wy stą pił uczeń kla sy IV Ka rol Ha -
biak, gra jąc na in stru men cie kla wi szo wym dwa
utwo ry: „Ma rze nia” i „So ko ły”.

Uro czy stość za koń czy ło wrę cze nie lau rek wy ko -
na nych przez uczniów Sa mo rzą du Uczniow skie go,
przy go to wa nych pod kie run kiem Jo an ny Ję drzej czyk.
Wszy scy pra cow ni cy szko ły otrzy ma li kwia ty, a ro dzi -
ce kla sy II w pre zen cie wszyst kim pra cow ni kom szko -
ły przy go to wa li słod ki po czę stu nek.

Jo lan ta Sie dlak



Paź dzier nik jest mie sią cem wy jąt ko -
wym dla ca łe go Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Gra bi nie. Szko le tej pa tro nu -
je Jan Pa weł II. Pa tro nat ów na pa wa du mą
i zo bo wią zu je. 

Od 2001 ro ku, w nie dzie lę po prze dza ją cą rocz -
ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą,
w ca łej Pol sce ob cho dzo ny jest Dzień Pa pie ski.
W związ ku z tym ucznio wie z Gra bi na uczest ni czą
w nie zwy kłym Ty go dniu Pa pie skim, na sta le wpi sa -
nym już w tra dy cję szko ły.

Pod czas Ty go dnia Pa pie skie go w Ze spo le Szkol -
no -Przed szkol nym prze pro wa dzo ny zo stał cykl kon -
kur sów do ty czą cych oso by Ja na Paw ła II. Wszy scy
ucznio wie bra li udział w kon kur sie pla stycz nym „Ży -
cie i mło dość Ja na Paw ła II”. Uczest ni cy te go rocz ne -
go Ty go dnia Pa pie skie go wy ko ny wa li pra ce pla stycz -
ne zwią za ne z ży ciem Pa tro na. Kon kurs
zor ga ni zo wa ła pa ni Mar ta Dzier gas.

Ucznio wie star szych klas zma ga li się w Kon kur -
sie Wie dzy o Ja nie Paw le II, któ re go opie kun ką by ła
Da nu ta Ba bicz. Na szcze blu kla so wym każ dy uczeń
przy stą pił do te stu. Ci, któ rzy naj le piej so bie z nim po -
ra dzi li, za kwa li fi ko wa li się do eta pu szkol ne go.

Na tym eta pie cze ka ło na nich 150 py tań do ty czą -
cych Ja na Paw ła II. 

W dniu 13 paź dzier ni ka, w ko ście le św. Mi ko ła ja
w Gra bi nie, od by ły się kon kur sy: Fe sti wal Pio sen ki Re li -
gij nej i Kon kurs Re cy ta tor ski Po ezji Ka ro la Woj ty ły i o Ja -
nie Paw le II. Do obu kon kur sów przy go to wa ły uczniów
Mar ta Dzier gas i Da nu ta Ba bicz. Miesz kań cy Gra bi na
i oko lic licz nie przy by li do ko ścio ła, by wy słu chać wy stę -
pów swo ich po ciech. Wi do wi sko słow no -mu zycz ne za -
koń czo ne zo sta ło wspól nym wy ko na niem „Bar ki”. 

Ko or dy na to rem Dnia Pa pie skie go jest Fun da -
cja „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”. Zgod nie z jej za ło -
że nia mi, przy stą pi li śmy do tej uro czy sto ści w czte -
rech wy mia rach: in te lek tu al nym – zgłę bia jąc wie dzę
na te mat Ja na Paw ła II; du cho wym – śpie wa jąc pie -
śni re li gij ne w je go in ten cji; ar ty stycz nym – or ga ni -
zu jąc kon kur sy; cha ry ta tyw nym – zbie ra jąc pie nią -
dze na ce le cha ry ta tyw ne. Opie ku nem zbiór ki
cha ry ta tyw nej by ła pa ni Ga brie la Ła ska rzew -
ska. 08.10. 2011 r. w Ja ku bo wi cach i Gra bi nie od by -
ła się zbiór ka pu blicz na fun du szy dla tej Fun da cji.
W ra mach zbiór ki zgro ma dzo no 795,86 zł. 

17 paź dzier ni ka kla sa VI na lek cji ję zy ka pol skie -
go go ści ła ny ską po et kę, pa nią An nę Kę dzię – Ku -

piec, któ ra w pre zen cie za za pro sze nie zo sta wi ła
dzie ciom wiersz o Ja nie Paw le II. 

12 paź dzier ni ka ucznio wie star szych klas po je -
cha li na wy ciecz kę do Ny sy, by zwie dzić Mo bil ne Mu -
zeum Ja na Paw ła II. Pa miąt ką po wy ciecz ce zo sta ła
za ku pio na przez uczniów „Bio gra fia Ja na Paw -
ła II dla dzie ci”, prze ka za na do szkol nej bi blio te ki. 

Uwień cze niem Ty go dnia Pa pie skie go by ło roz -
da nie na gród i je go pod su mo wa nie na uro czy -
stym ape lu, któ ry miał miej sce 14 paź dzier ni ka,
po łą czo nym z pa so wa niem kla sy pierw szej. Pro -
gram ar ty stycz ny pa so wa nia przy go to wa ła pa ni
Ga brie la Ła ska rzew ska, wy cho waw czy ni naj młod -
szej kla sy. Kla sa szó sta ofi cjal nie przy ję ła „pierw -
sza ków” do gro ma dy uczniow skiej. Nie oby ło się
tak że bez nie spo dzian ki dla pra cow ni ków szko ły
z oka zji DEN. Ucznio wie kla sy czwar tej pod nad -
zo rem pa ni Da nu ty Ba bicz przy go to wa li krót ki
pro gram ar ty stycz ny dla na uczy cie li i in nych pra -
cow ni ków Szko ły. Sa mo rząd Uczniow ski spę dził
ca łe po po łu dnia, by w świe tli cy z pa nią Mar tą
Dzier gas przy go to wać upo min ki z ori ga mi dla
każ de go pra cow ni ka Szko ły. Pa ni Dy rek tor wraz
z opie ku na mi po szcze gól nych kon kur sów roz da ła
dy plo my, na gro dy i wy róż nie nia. 

Paź dzier ni ko we za an ga żo wa nie i efek ty pra cy
uczniów i na uczy cie li ZSP w Gra bi nie są do wo dem,
że Jan Pa weł II na dal ży je w na szych ser cach, a je go
ży cie jest ak tu al nym wzo rem do na śla do wa nia. 

Da nu ta Ba bicz

Ty dzień Pa pie ski w ZSP Gra bin
„Jan Pa weł II – Czło wiek Mo dli twy”
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Dzień Edu ka cji Na ro do wej
Wdniu świę ta wszyst kich na uczy cie li ipra cow ni -

ków oświa ty spo tka li śmy się w szko le na uro czy stym
ape lu, któ ry swo ją obec no ścią za szczy ci li p. Zdzi sła wa
Bart ków – re pre zen tu ją ca bur mi strza Nie mo dli na, p.
Sta ni sław Fi gur ski – prze wod ni czą cy Ra dy Ro dzi ców
oraz gro no eme ry to wa nych pra cow ni ków szko ły. 

Ar ty stycz ną opra wę ca łej uro czy sto ści – spek takl
pt.”Faust i je go wcie le nia” we dług au tor skie go sce na riu -
sza i pod kie run kiem p. mgr Elż bie ty Za per ty – przy go -
to wa li ucznio wie klas trze cich LO. Cho re ogra fię opra co -
wa ła ab sol went ka na szej szko ły (obec nie stu dent ka
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go) p. Do ro ta Za part. 

Oprócz ży czeń wie lu na uczy cie li otrzy ma ło na -
gro dy dy rek to ra szko ły za wy róż nia ją ce suk ce sy
w pra cy za wo do wej. Wśród na gro dzo nych są: Mał -
go rza ta Bar to szew ska, Agniesz ka Bu czek, An na Bud -
nik, Mał go rza ta Do lak, Ma ria Da wi dziak, Ry szard
Do naj ski, Ka ta rzy na Dra bik, Gra ży na Ja nusz, Jo an -
na Ja siń ska, Ja cek Ja siń ski, Mag da le na Ko nar ska, Jo -
an na Le sko wicz, Do ro ta Moź dzier ska, Elż bie ta Pięt -
ka, Agniesz ka Ry bic ka, Vio let ta Szczyrk, Ta tia na
Śnie żek, Anie la Te kie la, To masz Waj da, Elż bie ta Woź -
niak, Elż bie ta Za per ty. 

Wszyst kim gra tu lu je my i ży czy my wie lu dal szych
osią gnięć. 

E. Woź niak

Spo tka nie z hi sto rią
W Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -

bre go w Nie mo dli nie od by ło się szcze gól ne
spo tka nie. Go ść mi mło dzie ży klas trze cich
li ceum i gim na zjum by li pań stwo Ire na
i Hen ryk Ła godz cy – uczest ni cy Po wsta nia
War szaw skie go. 

Pań stwo Ła godz cy, wraz z gru pą pię ciu by łych jeń ców
Sta la gu 344 Lams dorf, przy je cha li do Cen tral ne go Mu -
zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach w związ ku
z ob cho da mi 67. rocz ni cy przy by cia pierw sze go trans por -
tu, ok. 650 naj młod szych uczest ni ków Po wsta nia War -
szaw skie go, do obo zu Lams dorf. 

Go ście po dzie li li się z mło dzie żą wspo mnie nia mi z cza -
sów oku pa cji i po by tu w obo zach je niec kich. Pan Hen ryk Ła -
godzc ki wy cho wy wał się w do mu o szcze gól nych pa trio tycz -
nych tra dy cjach. Przed wy bu chem woj ny był har ce rzem 41.
War szaw skiej Dru ży ny Har cer skiej przy gim na zjum im. Le le -
we la. W cza sie woj ny ro dzi ce pa na Ła godz kie go pro wa dzi li lo -
kal kon spi ra cyj ny ZWZ, na stęp nie AK, za co gro zi ła ka ra
śmier ci. W 1942 ro ku Hen ryk Ła godz ki zo stał za przy się żo ny,
prze szedł kurs sa per ski i otrzy mał sto pień sier żan ta. W 1943
r. zo stał aresz to wa ny przez Ge sta po, był wię zio ny na Szu cha
i na Pa wia ku. Uda ło mu się uciec z ko lum ny więź niów, któ ra
mia ła być wy wie zio na do KL Au schwitz. 

1 sierp nia 1944 ro ku ja ko żoł nierz AK zgru po wa nia
„Chro bry II” przy stą pił do po wsta nia, je go do wód cą był
m.in. le gen dar ny rot mistrz Wi told Pi lec ki. W cza sie walk po -
wstań czych zo stał ran ny i 5 paź dzier ni ka 1944 ro ku wraz
z in ny mi żoł nie rza mi zgru po wa nia „Chro bry II” do stał się
do nie wo li nie miec kiej. Prze wie zio no go po cząt ko wo do obo -
zu w Lams dorf, a na stęp nie, w li sto pa dzie 1944 ro ku,
do mię dzy na ro do we go obo zu je niec kie go w Muhl berg.
W grud niu 1944 ro ku skie ro wa no go do fa bry ki sa mo lo tów
Mes ser sch mit ta, gdzie pra co wał przy mon ta żu ka dłu bów.
Po wy zwo le niu po wró cił do War sza wy. 

Po woj nie p. Hen ryk Ła godz ki ak tyw nie dzia łał w roż ne -
go ro dza ju or ga ni za cjach spo łecz nych i kom ba tanc kich m.in.
sta le współ pra cu je z Cen tral nym Mu zeum Jeń ców Wo jen nych
w Opo lu – Łam bi no wi cach. Za za słu gi uho no ro wa no go m. in.
Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Krzy żem Har -
cer skim z Mie cza mi, War szaw skim Krzy żem Po wstań czym. 

W cza sie wi zy ty pa nu Hen ry ko wi Ła godz kie mu to wa rzy -
szy ła żo na Ire na – by ła łącz nicz ka Ar mii Kra jo wej, rów nież
uczest nicz ka Po wsta nia War szaw skie go. Po spo tka niu mło -
dzież po dzię ko wa ła go ściom za przy by cie, wrę cza jąc wła -
sno ręcz nie przy go to wa ny dy plom. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły na uczy ciel ki hi sto rii pa nie
Ewa Sku ra -Pra jel i Iwo na Ma tu ra -Pa cho lik przy współ pra -
cy z Cen tral nym Mu zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no -
wi cach – Opo lu.

E. Sku ra -Pra jel

Dzień pie czo ne go ziem nia ka
W tym ro ku świę to pie czo ne go ziem nia -

ka od by ło się w Miej sko – Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry Spor tu i Re kre acji w Kor fan to -
wie, ale pod czuj nym okiem na uczy cie li
i wo lon ta riu szy z Ze spo łu Szkół im. Bo le -
sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie.

In te gra cyj ne spo tka nie dzie ci imło dzie ży nie peł no -
spraw nej z gmi ny Kor fan tów i Nie mo dlin otwo rzył go -
spo darz obiek tu pan Pa weł We ncel, któ ry zor ga ni zo wał
wie le atrak cji i za pro sił in te re su ją cych go ści. Za ba wę roz -
po czął wy stęp Kac pra Gu dzi kow skie go wraz zze spo łem
two rzą cym mu zy kę be at box oraz hip hop i rap. 

Jed nak głów ną atrak cją by ła wi zy ta Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej i Po li cji z Kor fan to wa, któ ra mia ła
cha rak ter pro fi lak ty ki bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym. Mło dzież mia ła oka zję prze je chać się ra dio wo -
zem, sa mo cho dem stra ży po żar nej, przy mie rzyć ubiór
stra żac ki, ka mi zel kę ku lo od por ną, itp. 

Ko lej ną atrak cją po po łu dnia był mecz uczest ni -
ków za ba wy z za wod ni ka mi dru ży ny Czar ni Kor fan tów
oraz kon ku ren cje spor to we. 

W tym dniu nie za bra kło pie czo nych kieł ba sek,
sło dy czy, chłod nych na pojów, a tak że uśmie chów
na twa rzach wszyst kich zgro ma dzo nych na sta dio nie
osób. Na za koń cze nie spo tka nia wszy scy zo sta li ob -
da ro wa ni ob raz ka mi ufun do wa ny mi przez DE KOR
i STE GU w Je ło wej.

Dzię ku je my wszyst kim dar czyń com – przed się -
bior com z Kor fan to wa, któ rzy nie szczę dzi li dat ków
na ten cel, a dzię ki któ rym ra dość go ści ła na wszyst -
kich twa rzach. Ma my rów nież na dzie ję, że idea in te -
gra cji mło dzie ży nie peł no spraw nej i wspól nych spo -
tkań bę dzie się co raz bar dziej roz wi jać.

Spon so ra mi za ba wy by li: p. H. Szkol na, p. P. Prze -
ździer ski, p. S. Ja gie licz, p. G. Błasz czuk, p. I. Du dziak,
p. I. No wac ka, p. E. Misz, p. R. Szy mań ski, p. T. Iwach,
p. Z. Ko wal ski, p. K. Ko złow ski, p. J. Kar pic ki, p. M. Sze -
re me ta, p. J. Mar cjasz, p. A. Bień – Woź niak.

Na uczy cie le ZS w Nie mo dli nie
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Po „Ta dzi ka” gre mial nie przy jeż dża ją
miesz kań cy Opo la. Miej sco wi kon su men ci
daw no już po zna li smak te go chle ba wy -
pie ka ne go na za kwa sie. Bez gra ma droż -
dży i in nych po lep sza czy. Ten ory gi nal ny
w sma ku, kwa dra to wy chleb pro du ku je
nie mo dliń ska pie kar nia PSS, któ rej wy ro by
od wie lu lat cie szą się du żym po py tem.

Za po mnij o prosz ku i po lep sza czu. Chleb, ja ki był
pie czo ny na wsi po nad sto lat te mu, bez droż dży, tyl -
ko na za kwa sie. I nie „roz py cha” żo łąd ka. Jak twier -
dzą die te ty cy, po nim się nie ty je, gdyż nie ma w nim
che mii. Jan Olek sa, pre zes PSS w Nie mo dli nie:
– Klien ci żą da ją co raz więk sze go asor ty men tu pie -
czy wa, żą da ją nor mal ne go chle ba wy pie czo ne go
wg sta rych re cep tur. 

Ge ne ral nie, pra wie wszyst kie pie kar nie sy pią
do chle ba wszel kie go ka li bru po lep sza cze, że by dać
mu więk szą ob ję tość i ład niej szy wy gląd. Nie ste ty,
nie da je to więk szej wa gi czy lep sze go sma ku. Je śli
po ło ży my zwy kły chleb z pie kar ni PSS w Nie mo dli nie
obok ta kie go z po lep sza czem o iden tycz nej gra ma -
tu rze, to ten pierw szy jest mniej szy, ale bez che mii.
Po lep szacz do pie czy wa moż na po rów nać do prosz -
ku do pie cze nia. Da je do dat ko wy przy rost ob ję to ści,
nie ma jąc kom plet nie wpły wu na wa gę. – Na zwa
chle ba, po cho dzi od sko ja rze nia z ko le gą, któ ry dał
mi skład ni ki. Jak mie li śmy go na zwać? – śmie je się
Jan Olek sa – „Ta dzik”. 

Chleb, któ ry ro bi fu ro rę wśród po szu ku ją cych
zdro wej żyw no ści nie ma w so bie ani gra ma po lep -
sza cza i ani gra ma droż dży. Pro du ko wa ny na na tu -
ral nym kwa sie i „ro śnie” czte ry go dzi ny w tem pe ra -
tu rze 30 stop ni. Po tem do pie ro wkła da ny jest
do pie ca, gdzie pie cze się w for mach dwie go dzi ny.
Po wy cią gnię ciu z pie ca jest wy cią ga ny z for my i mu -
si jesz cze spo ro cza su po stać, by od pa ro wa ła z nie -

go wo da. Dla po rów na nia, pro duk cja zwy kłe go chle -
ba z po lep sza czem i droż dża mi pie ka rzo wi za bie ra
go dzi nę cza su. Ro śnie pół go dzi ny i pie cze się go też
pół go dzi ny. 

Pie kar nia PSS -u mie sięcz nie wy pie ka to nę te go
ory gi nal ne go chle ba, i cho ciaż nie jest ta ni, sprze da -
je się w 100 pro cen tach. Po cząt ko wo był pie czo ny co
dru gi dzień, ale po pyt wy mu sił co dzien ną pro duk cję.
– Lu dzie do py ty wa li się o „Ta dzi ka”, wy dzwa nia li
do mnie, dla cze go nie moż na ku pić te go chle ba
– mó wi Jan Olek sa. 

Skład ni ki te ścio wej,
re cep tu ra wła sna

– Za czę ło się od te go, że ko le ga Ta de usz po czę -
sto wał mnie chle bem, któ ry bar dzo mi po sma ko -
wał. Upiekł go sam w do mu na pod sta wie prze pi su,
któ ry wy do był od te ścio wej. Po pro si łem, by wy pi sał
mi skład ni ki, ja kie użył do te go chle ba. Do sta łem
kart kę: pół szklan ki mą ki, tro chę kwa su, ły żecz ka so -
li – śmie je się Olek sa. – Po czę sto wa łem tym chle bem
pie ka rzy. Im też po sma ko wał. Pod ję li śmy de cy zję, że
spró bu je my go u nas upiec – tłu ma czy pre -
zes. I na pod sta wie enig ma tycz ne go skła du trze ba
by ło usta lić do kład ną re cep tu rę. Pie ka rze sie dzie li,
mie sza li i pie kli. Ale chleb nie był tak smacz ny, jak
upie czo ny na pod sta wie prze pi su te ścio wej. Prze li -
cza li śmy te pół szklan ki mą ki na ki lo gra my, zmie nia -
li śmy ro dza je so li i pró bo wa li śmy da lej. A de gu sta to -
rem był Ta de usz i je go te ścio wa. Oni wie dzie li, jak ten
chleb ma sma ko wać. Wresz cie chy ba po 10. pró bie
uda ło się. Jest lep szy niż ten, co my pie kliśmy
– stwier dzi ła te ścio wa i Ta de usz. Re cep tu ra już by ła.
Te raz trze ba zro bić kal ku la cję, ile bę dzie kosz to wa ła
je go pro duk cja. Czte ry go dzi ny „ga ro wa nia”, czy li na -
tu ral ne go ro śnię cia w for mie to jest bar dzo du ży
okres. Na stęp nie dwie go dzi ny pie cze nia na tzw. ja -

skół ce, w pie cach ko mor ni czych na naj wyż szej pół ce,
gdzie pa nu je tem pe ra tu ra oko ło 160 stop ni Cel sju -
sza. Po wy ję ciu z pie ca, mu si być za raz wy rzu co ny
na de skę z for my. Mu si od pa ro wać z wo dy. Je śli zo -
sta nie w fo rem ce, to za pa rzy się i stra ci swo ją war -
tość od żyw czą i wy gląd.

„Ta dzik” jest pie czo ny w dwu ki lo gra mo wych for -
mach w for mie kwa dra tu. Kosz tu je 16 zło tych. Pre -
zes Olek sa nie ukry wa, że jest to dro gi chleb. – Z kal -
ku la cji wy ni ka, że bo che nek po wi nien kosz to wać 32
zło te, ale ce lo wo ob ni ży li śmy ce nę do 16 zło tych.
Pew ne kosz ty mo gli śmy od rzu cić, jak np. pie cze nie
w „ja skół ce”, gdyż tam ko mo ra pod czas wy pie ku
nor mal ne go chle ba by ła pu sta. Klient nie mu si ku pić
du że go, ca łe go dwu ki lo gra mo we go bo chen ka. Jak
chce, mo że pół lub ćwiart kę. Na krom ki jesz cze nie
sprze da je my – za zna cza pre zes.

Ta nio czy zdro wo

Pię ciu pie ka rzy, któ rzy pra cu ją w nie mo dliń -
skiej pie kar ni, to fa chow cy z wie lo let nią prak ty ką. Pre -
zes Olek sa jest pe łen uzna nia dla ich pra cy. – I co
waż ne, my ślą, co ro bią. Ina czej na wet naj lep szą re -
cep tu rę moż na spar to lić – prze ko nu je Jan Olek sa.
– Moż na też skró cić wy piek o kil ka mi nut, ale co to
da? Buł ka czy chleb już nie bę dą ta kie smacz ne.
Chleb po na ci śnię ciu po wi nien wró cić do swej pier -
wot nej ob ję to ści. Je śli po od wró ce niu po stu ka my je -
go spód, po win ni śmy usły szeć wy raź ny od głos. To nie
mo że być ta ki głu chy dźwięk. W in nym przy pad ku
z ta kim pie czy wem jest coś nie w po rząd ku. 

Trzon do świad czo nej ka dry pie kar ni sta no wi kie -
row nicz ka Bo że na Gó rec ka oraz Adam Ko wal ski i Jó -
zef Ka moń. Pie ka rze z Nie mo dli na mą kę do wy pie ku
chle ba bio rą tyl ko od jed ne go, spraw dzo ne go do -
staw cy. – Nie zda rza się, by w do sta wach by ła róż -
ni ca ja ko ścio wa, gdyż to mo men tal nie od bi ja się
na sma ku chle ba – tłu ma czy Jan Olek sa. – Ta kie go
do staw cy na Opolsz czyź nie nie ma, dla te go spro wa -
dza my mą kę z Gór ne go Ślą ska. Oczy wi ście, moż na
brać tań szą mą kę z róż nych mły nów, ale wte dy
chleb nie bę dzie smacz ny. 

Wszyst kie wy pie ki w nie mo dliń skiej pie kar ni pro -
wa dzo ne są w tra dy cyj nych, ce ra micz nych pie cach.
Obec nie pie ce opa la ne są ole jem. To in spek to rzy
ochro ny śro do wi ska wy mu si li zmia nę tech no lo gii
z opa la nia wę glo we go na ole jo we. Pie kar nia znaj du -
je się w cen trum mia sta, a w pie cach mie sięcz nie
spa la ło się po nad 30 ton wę gla. 

W Pol sce chleb za wsze był ta ni. Dla te go ce na
ośmiu zło tych za ki lo gram to jest szok. – Ale pa trząc
na to od stro ny zdro we go ży wie nia, kie dy za czy na -
my szu kać zdro wej żyw no ści, za czy na my się za sta -
na wiać co jest dla nas lep sze – wy ja śnia Jan Olek -
sa. – Dzi siaj che mia w żyw no ści jest wszech obec na.
Pro duk ty zbo żo we, re kla mo wa ne ja ko eko lo gicz ne,
bez che micz nych do dat ków i ulep sza czy tak do koń -
ca nie są od nich wol ne. Prze cież ziar no psze ni cy, jest
przed wy sie wem che micz nie „za pra wia ne”. Ow -
szem, po tem nie jest opry ski wa ne, in na jest też tech -
no lo gia prze rób ki. Ale odro bi na che mii jest. 

Ku pu jąc w su per mar ke tach bu łecz ki, któ re póź -
niej pie czo ne są na miej scu, nie zda je my so bie spra -
wy, że jest to jest pie czy wo „głę bo ko mro żo ne” i ruj -
nu ją ce żo łą dek. Ta ka bu łecz ka jest wstęp nie
pod pie czo na i mo men tal nie za mro żo na w tem pe ra -
tu rze po nad mi nus 20 stop ni. W su per mar ke cie ta -
ką bu łecz kę moż na ku pić za 10 – 30 gro szy. Tyl ko co
my wów czas spo ży wa my? Che mię!

Ry nek kon su menc ki zmie nia się. Spo ra część lu -
dzi szu ka zdro wej, eko lo gicz nej żyw no ści, a ta kiej
na pew no nie ku pi my su per mar ke tach. 

Je rzy Pie trasz ko

Skład ni ki te ścio wej, re cep tu ra wła sna. Tak po wstał chleb
pie czo ny na za kwa sie. Bez gra ma droż dży. 

Ta dzik



Wy sta wa prac
Wła dy sła wa Ło zow skie go

W dniu 26 paź dzier ni ka 2011 r., w Ośrod -
ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od był się wer ni saż
wy sta wy prac, zmar łe go 4 wrze śnia 2011 r.
pla sty ka, na uczy cie la, miesz kań ca Nie mo -
dli na – Wła dy sła wa Ło zow skie go.

Wy sta wę otwo rzy ła żo na au to ra – Danuta
Rabuczewska-Łozowska, któ ra przy wi ta ła go ści, tłum -
nie zgro ma dzo nych w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka
Kul tu ry. Przy ciem nio ne świa tła, re flek syj ny na strój,
pio sen ka „Oca lić od za po mnie nia” Mar ka Gre chu ty
w wy ko na niu Mag da le ny Krze mień, a przede wszyst -
kim wspa nia łe ob ra zy zwia sto wa ły wie czór wy jąt ko wy
i ta ki też był, bo wy jąt ko wy był ich au tor – Wła dy sław
Ło zow ski. 

Uta len to wa ny, skrom ny, do bry czło wiek – tak oar ty -
ście mó wi li bli scy i przy ja cie le, któ rzy te go wie czo ru przy -
by li doOśrod ka Kul tu ry wNie mo dli nie. Był bar dzo wszech -
stron ny – dał się po znać nie tyl ko ja ko wspa nia ły ar ty sta,
ale rów nież na uczy ciel, po dróż nik, przy ja ciel, mąż. 

Wła dy sła wa Ło zow skie go – na uczy cie la, nie ist nie -
ją ce go od trzech lat, Pu blicz ne go Gim na zjum im.
Agniesz ki Osiec kiej w Nie mo dli nie wspo mi na ła rów nież
m.in. Bo że na Grę bo wiec – by ła dy rek tor szko ły: „Wła -
dek był za wsze bli sko nas, czło wiek wiel kiej skrom no ści,
od któ re go po win ni śmy się tej skrom no ści uczyć. Po da -
ro wał szko le m.in. pięk ny por tret jej pa tron ki – Agniesz -
ki Osiec kiej. Za wsze od da ny pra cy. My ślę, że jest on te -
raz z na mi – ko le ga mi z Osiec kiej”.

Wraż li wy na świat, lu dzi i sztu kę, o czym moż -
na prze ko nać się oglą da jąc je go dzie ła, cho ciaż by
„Wie żę Ba bel”, in spi ro wa ną słyn nym ob ra zem o tym ty -
tu le ni der landz kie go ma la rza Pie te ra Bru ege la. Mar twa
na tu ra, przy ro da, za pa da ją ce w pa mięć pej za że oraz
mo ty wy nie mo dliń skie by ły te ma ta mi prac stwo rzo ny -
mi przez Wła dy sła wa Ło zow skie go, któ re do 11 li sto pa -
da 2011 r. moż na by ło po dzi wiać na wy sta wie
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Wy sta wę licz nie od wie dza li m.in. ucznio wie Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie w ra mach za jęć lek cyj nych,
go ść mi wy sta wy by li tak że miesz kań cy Mo na ru z sie dzi -
bą w Gra czach, gdzie Wła dy sław Ło zow ski pro wa dził
za ję cia pla stycz ne. 

Ka ta rzy na Knie ja

PULS
Niemodlina
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Wspo mnie nia mi o Wła dy sła wie
Ło zow skim, z re dak cją „Pul su
Nie mo dli na po dzie li ła się żo na
– Danuta Rabuczewska-
Łozowska.

Puls Nie mo dli na: W dniu 26
paź dzier ni ka br., w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, od był się wer -
ni saż wy sta wy ob ra zów olej nych
Wła dy sła wa Ło zow skie go, jak
Pa ni ode bra ła ten wie czór? 

Da nu ta Ra bu czew ska -Ło zow -
ska: Wie czór, po świę co ny mo je mu mę -
żo wi, zro bił na mnie ogrom ne wra że nie.
By łam szczę śli wa, że w ta ki wła śnie spo -
sób mąż zo stał uho no ro wa ny – i po waż -
nie, i pięk nie, z dba ło ścią o szcze gó ły. 

Mam du żą wdzięcz ność wo bec dy rek tor Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie – Ka ta rzy ny Pa szu li – Gryf, że ta -
ką opra wę miał ten wer ni saż, by ło bar dzo wzru sza ją -
co, ka me ral nie i sty lo wo. Cie szę się też, że wszy scy go -
ście do pi sa li. Więk szość by li to zna jo mi, przy ja cie le,
ko le dzy z li ceum pla stycz ne go, w któ rym mąż się uczył.
Je stem im bar dzo wdzięcz na, że przy by li na mo je za pro -
sze nie. To był wy jąt ko wy wie czór.

Puls Nie mo dli na: Ja kie pra ce zna la zły
się na wy sta wie, czy był to prze krój ca łej
twór czo ści Pa ni mę ża? 

Danuta Rabuczewska-Łozowska: Moż na
tak po wie dzieć, by ły to za rów no pra ce wcze śniej sze, jak
i ostat nie. Przy zna ję rów nież, że zna la zły się tu taj tak -
że te pra ce, któ re mi się szcze gól nie po do ba ją. Wy bie -
ra jąc je, chcia łam po ka zać ich sze ro ką te ma ty kę.

Puls Nie mo dli na: Co za tem w nich do mi -
nu je? Co przed sta wia ją? Skąd au tor czer -
pał po my sły?

Danuta Rabuczewska-Łozowska: Moż na
w nich zna leźć m.in. mo ty wy nie mo dliń skie, tro chę
mia sta, oko licz ne la sy, któ re Wła dek bar dzo lu bił.
Był czło wie kiem, któ ry czę sto cho dził do la su, jeź dził

na wy ciecz ki ro we ro we, zbie rał grzy by, ja go dy, ale
uwiel biał tak że po pro stu spa ce ro wać po le sie. Na wy -
sta wie zna la zły się rów nież ko pie ob ra zów zna nych
ma la rzy ni der landz kich, głów nie Bru ege la i Bo scha,
mar twe na tu ry, jest por tret Agniesz ki Osiec kiej. Cho -
ciaż mąż ra czej nie ma lo wał por tre tów, Osiec ka jest
wy jąt kiem w je go twór czo ści. Mąż po my sły do swo -
ich ob ra zów czer pał przede wszyst kim z rze czy wi sto -
ści, nie był abs trak cjo ni stą. Na jed nym z ob ra zów, któ -
re zna la zły się na wy sta wie, na ma lo wa ny jest np.
fiord nor we ski. Jest rów nież ob raz, któ ry po wstał
na jed nym z ple ne rów w Pocz da mie, przed sta wia ją -
cy tam tej szy pa łac. Jest ob raz, na któ rym wi dać po -
zo sta łość bra my, przez któ rą wjeż dża się do par ku
w Lip nie. Wła dek czer pał z te go, co prze ży wał, z po -
dró ży, z co dzien ne go ży cia. 

Puls Nie mo dli na: Czy dłu go po wsta wał
je den ob raz? Jak wy glą dał pro ces twór czy?

Danuta Rabuczewska-Łozowska: Do syć
dłu go, mąż miał swo ją pra cow nię i wła ści wie ca łe wie -
czo ry w niej spę dzał. Po pra cy w szko le i po krót kim od -
po czyn ku, za szy wał się w pra cow ni. Był bar dzo skru pu -
lat ny, do każ de go ob ra zu za bie rał się z wiel ką

do kład no ścią i trwa ło to dłu go. Miał bar dzo
do brą pa mięć. Za pa mię ty wał to, co zo ba -
czył, a po tem prze no sił na płót no. Nie ro bił
zdjęć, on miał w gło wie np. te la sy, któ re ma -
lo wał, nie mo dliń ski za mek czy la tar nię.
Uchwy cił ją w naj drob niej szych szcze gó łach
– z pa mię ci. 

Puls Nie mo dli na: A czy Pa ni mąż
zaj mo wał się też ry sun kiem?

Danuta Rabuczewska-Łozowska:
Tak, ma też wie le ry sun ków. Być mo że kie dyś,
po ich opra co wa niu, zro bi my ich wy sta wę. Ale

jed nak głów nie ma lo wał.
Puls Nie mo dli na: Ja kim czło wie kiem był

Wła dy sław Ło zow ski?
Danuta Rabuczewska-Łozowska: Mąż był

czło wie kiem szla chet nym, skrom nym, ni gdy nie po wo -
do wał ta kiej sy tu acji, że by się nim zaj mo wać. Nie ro bił
za mie sza nia wo kół sie bie. Był czło wie kiem ka me ral -
nym. Nie wie le mó wił. Ale gdy go nie by ło, to wszy scy
w to wa rzy stwie od czu wa li je go nie obec ność… 

Był bar dzo ak tyw ny, nie pa mię tam, że by się nu dził,
upra wiał dział kę, lu bił kon takt z przy ro dą. Na sze pa sje
wy jaz do we by ły głów nie zwią za ne z przy ro dą, czy li nie
wiel kie mia sta, bu dow le, ar chi tek tu ra tyl ko gó ry al bo
kra je skan dy naw skie. Prze szli śmy ca łą Ko tli nę Kłodz ką
wzdłuż i wszerz, Ma zu ry, Do lo mi ty, Ta try… 

Ma lar stwo by ło je go spo so bem na wy ra że nie sie -
bie. Był nie za leż ny, nie lu bił się zrze szać, ale był życz li -
wy lu dziom, po moc ny. Po raz pierw szy spo tka li śmy się
z Wład kiem u na szych zna jo mych, wspól nie ro bi li śmy
ja kąś sa łat kę. Ja „mo co wa łam” się ze sło ikiem, któ ry
mia łam od krę cić, i pa mię tam wy cią gnię tą w mo ją stro -
nę rę kę Wład ka. On był wła śnie ta kim czło wie kiem
– z wy cią gnię tą dło nią…

Wo je wódz ki Fe sti wal Pie śni
Pa trio tycz nych w Ol szan ce 

Po prze słu cha -
niach kon kur so -
wych Wo je wódz -
kie go Fe sti wa lu Pie-
śni Pa trio tycz nych
w Ol szan ce, któ re
od by ły się w nie -
dzie lę 23 paź dzier -
ni ka br., Alek san -
dra Ka le ta za wy -
ko na nie pie śni
„Deszcz, je sien ny
deszcz, „Hej, hej
Uła ni”, Do ro ta Zy-
siak za „Roz kwi ta ły
pą ki bia łych róż,
„Wo jen ko, wo jen -

ko” oraz Mag da le na Krze mień za wy ko na nie
„Że by Pol ska by ła Pol ską” i „Tan go na głos, or-
kie strę i jesz cze je den głos”, za kwa li fi ko wa ły się
do Kon cer tu Lau re atów w ka te go rii so li ści 14-
21 lat, któ ry od był się 12 li sto pa da br. w Ko ście -
le w Po go rze li. 

Red.

Ma lar stwo by ło je go spo so bem
na wy ra że nie sie bie

Danuta Rabuczewska-
Łozowska
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Ber nard Ma se li za grał
w Nie mo dli nie

Nie mo dlin był dru gim przy stan -
kiem w je sien nej tra sie kon cer to wej
zna ne go pol skie go jazz ma na, wi bra fo -
ni sty, ka ci sty, aran że ra i pro du cen ta
Ber nar da Ma se liego. Po cho dzą cy ze
Strze lec Opol skich mu zyk, w dniu 27
paź dzier ni ka br., wy stą pił wraz z ze -
spo łem, na de skach sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Kon -
cert zor ga ni zo wa no w ra mach XX Fe -
sti wa lu Per ku syj ne go Drum Fest 2011. 

Mię dzy na ro do wy skład ze spo łu: Ber nard
Ma se li (mal let kat), śpie wa ją ca ba sist ka Ma na -
ou Gal lo z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej, Gor don
Oda me tey (in stru men ty per ku syj ne) z Gha ny,
sło wac ki per ku si sta Da niel Sol tis oraz Ma te usz
Pli nie wicz z Pol ski, gwa ran to wał praw dzi wą
mu zycz ną mie szan kę wy bu cho wą, cze go by li -
śmy świad ka mi na sce nie. Po mysł wspól ne go
gra nia zro dził się w związ ku z ju bi le uszem 25–
le cia pra cy ar ty stycz nej Ber nar da Ma se li. 

– Wy bra łem oso by, któ re aku rat w tym
cza sie by ły na mo ich or bi tach mu zycz nych.
Nie chcia łem od twa rzać mu zy ki, tyl ko się gnąć
po ory gi nał, po lu dzi stam tąd – z Afry ki. Efek -
ty moż na usły szeć na kon cer tach – opo wia da
mu zyk. 

Rze czy wi ście, tak też by ło w Nie mo dli nie.
Kon cert był eks plo zją ży wio ło wej, cza ru ją cej,
mo men ta mi ma gicz nej mu zy ki, któ ra wy my ka
się wszel kim kla sy fi ka cjom. Eg zo tycz ne brzmie -
nie gło su wo ka list ki w po łą cze niu z gi ta rą ba -
so wą, in stru men ta mi per ku syj ny mi oraz skrzyp -
ca mi po zo sta łych mu zy ków two rzy ła jed ną,
nie sa mo wi tą ca łość. Po nad to au tor te go mu -
zycz ne go pro jek tu, Ber nard Ma se li, elek try zo -
wał i za chwy cał pu blicz ność dźwię ka mi pły ną -
cy mi z in stru men tu, któ ry sam okre ślił „gra ją cą
de ską do pra so wa nia”, a jest to ro dzaj elek tro -
nicz ne go wi bra fo nu o na zwie mal let kat.

Ma se li oka zał się rów nież świet nym, dow -
cip nym kon fe ran sje rem, czym do dat ko wo zjed -
nał so bie nie mo dliń ską pu blicz ność. Z pew no -
ścią dla uczest ni ków kon cer tu wie czór
spę dzo ny w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
był praw dzi wą mu zycz ną ucztą. 

Ka ta rzy na Knie ja

Suk ces Ma riu sza Woź nia ka w Kon kur sie Fo to gra ficz nym
Au tor wie lu pu bli ka cji do ty -

czą cych Zie mi Nie mo dliń skiej,
m.in. al bu mu „Po zdro wie nia
z Nie mo dli na” oraz ilu stro wa nej
książ ki „W kra inie nie mo dliń skich
sta wów” zwy cię żył w Kon kur sie
Fo to gra ficz nym „KL Gross -Ro sen
– Pa mię taj my”, w ka te go rii po -
wy żej 18 lat. 

Naj lep sza oka za ła się je go pra ca pt. „Trud ne po wro ty”. Or ga ni za to -
rem Kon kur su jest Mu zeum Gross -Ro sen. Uro czy ste otwar cie wy sta wy
i wrę cze nie na gród na stą pi ło w dniu 19 li sto pa da 2011 r. 

Zwy cięz cy ser decz nie gra tu lu je my!
Red.

Mu zy ka jest
or ga nicz nie
ze mną zwią za na
Z Ber nar dem Ma se lim, któ ry,
wraz z ze spo łem, go ścił w Nie -
mo dli nie z kon cer tem „Ma se li
On The Ro ad”, roz ma wia ła Ka -
ta rzy na Knie ja

Puls Nie mo dli na: Jak do szło do pro -
jek tu i tra sy kon cer to wej „Ma se li On The
Ro ad”?

Ber nard Ma se li: Pro jekt ten wy my śli ła agen -
cja kon cer to wa Ko rot ki Mu sic. Po wstał on z oka zji ju -
bi le uszu 25–le cia mo jej pra cy sce nicz nej. Agen cja
za pro po no wa ła, że zor ga ni zu je mi tra sę, a ja mia -
łem wy brać wy ko naw ców i za dbać o stro nę mu zycz -
ną ca łe go przed się wzię cia. Naj waż niej sza w tym
pro jek cie mia ła być mu zy ka – to, co chcę za grać,
a nie wy ko naw cy. Wy my śli łem, że chcę du żo ele men -
tów afry kań skich, po nie waż to są ko rze nie mo je go
in stru men tu. Wte dy po my śla łem o Ma na ou Gal lo
i Gor do nie Oda me tey' u. Są to mu zy cy po cho dzą cy
z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej i Gha ny. Od lat miesz -
ka ją cy w Eu ro pie. Z Ma na ou Gal lo gra łem w ta kiej
mię dzy na ro do wej for ma cji, któ ra ma sie dzi bę
na Wę grzech. Mie li śmy ra zem kil ka tras kon cer to -
wych po Eu ro pie. 

PN: Je sien na tra sa „Ma se li On The Ro -
ad” to pięć kon cer tów po Pol sce, wcze śniej
od by li ście rów nież tra sę wio sen ną, jak od -
bie ra Was pu blicz ność?

Ber nard Ma se li: Pu blicz ność nas ko cha, wszę -
dzie, gdzie je dzie my, je ste śmy przyj mo wa ni en tu zja -

stycz nie. Je dy ny pro blem to na mó wić lu dzi, że by przy -
szli. Je śli się już po ja wia ją, to są za chwy ce ni. Dzień
przed kon cer tem w Nie mo dli nie, gra li śmy w Ło mian -
kach, w klu bie gdzie 3/4 lu dzi pierw szy raz nas sły sza -
ło. To by ło sza leń stwo, wszy scy wy szli z kon cer tu prze -
szczę śli wi. Na szej mu zy ki w ża den spo sób nie da się
za kla sy fi ko wać do ja kie goś jed ne go ga tun ku i wszy scy
są za do wo le ni. Ci, któ rzy chcą mu zy ki im pro wi zo wa -
nej ma ją ją, ci któ rzy ko cha ją eth no, pio sen ki, world też
to znaj dą. Gra my wie le ele men tów, któ rych nie da się
okre ślić. Naj wy god niej moż na po wie dzieć, że jest to
mu zy ka fu sion, czy li fu zja róż nych ga tun ków. 

PN: Czy, po wspól nych kon cer tach
w tym skła dzie, bę dzie ja kiś ciąg dal szy? 

Ber nard Ma se li: Ostat nie dwa kon cer ty na tej
tra sie na gry wa my, chce my mieć go to wy ma te riał dla
me diów. My ślę, że z pew no ścią war to, by szer sza pu -
blicz ność po słu cha ła tej mu zy ki.

PN: Gra Pan na ka cie, wi bra fo nie, ka -
lim bie – dla wie lu są to dość egzo tycz ne in -
stru men ty, pro szę opo wie dzieć o nich kil ka
słów.

Ber nard Ma se li: Ro dzi na tych in stru men tów
jest rze czy wi ście dość eg zo tycz na. In stru men ty aku -
stycz ne, z któ rych wy wo dzi się in stru ment, na któ rym
gram (mal let KAT), w sze ro kiej świa do mo ści są wciąż
ma ło obec ne, nad czym ubo le wam. Ma my wie lu
wspa nia łych wy ko naw ców, któ rzy ab so lut nie za słu gu -
ją na uzna nie. Za nim za czą łem grać na ka cie du żo
gra łem na for te pia nie, kla wi szach, póź niej na wi bra -
fo nie. Ale bra ko wa ło mi tych głęb szych, elek tro nicz -
nych dźwię ków, a mal let KAT mi to za pew nia. 

PN: Czym dla Pa na jest mu zy ka?
Ber nard Ma se li: Je że li nikt nie bę dzie przy cho -

dził na mo je kon cer ty, nikt nie bę dzie mnie słu chał, to
ja i tak to bę dę ro bił. Mu zy ka jest or ga nicz nie ze mną
zwią za na, nie je stem w sta nie bez niej eg zy sto wać. Tak
na praw dę to bar dzo in tym ne dla mnie. Ca ły mój
dzień skła da się z mu zy ki. Mam świa do mość, że jest
gru pa lu dzi, któ ra, nie wia do mo dla cze go, zo sta ła
tak uwraż li wio na, a nie ina czej. To nie jest mo ja za słu -
ga, nie moż na po wie dzieć, że ja to wy pra co wa łem, ja
to po pro stu do sta łem…

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

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., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Muzycy
w Niemodlinie
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Niemodlińska
Halowa Liga Piłkarska 

W związ ku z za koń czo ną pro ce du rą
za pi sów do NHLP in for mu ję:

1. Do roz gry wek I Li gi za kwa li fi ko wa no
na stę pu ją ce ze spo ły: Co ve bo Nie mo dlin,
UEG Grod ków, Old bo je, Young Boys, Są sie -
dzi Opo le, Ry bi nios Ryb na, FC Ma łe, Mo na -
ri Grod ków, Eki pa Jo ja, Hu ra gan Gra bin.

Roz gryw ki I Li gi roz gry wa ne bę dą we
wtor ki. Pierw szy mecz o go dzi nie 18.30, na -
stęp ne me cze o go dzi nie 19.15, 20.00,
20.45, 21.30. Roz gryw ki ro ze gra ne zo sta ną
sys te mem „każ dy z każ dym”, mecz i re wanż.
Pierw sza ko lej ka 15 li sto pa da 2011 ostat -
nia 20 mar ca 2012. Li ga wy ła nia mi strza,
wi ce mi strza itd. oraz spad ko wi czów. Do II Li -
gi spa da ją dwa ostat nie ze spo ły (z miejsc 9
i 10), a dru ży na z miej sca 8. za gra mecz ba -
ra żo wy z trze cim ze spo łem II Li gi.

2. Do roz gry wek II Li gi za kwa li fi ko wa no
na stę pu ją ce ze spo ły: Me ta lo wiec Łam bi no -
wi ce, Ja ku bo wi ce, Ba zy lia, KGKS Kra sna
Gó ra, Resz ta Świa ta, Wal cza ki, Spar ta Nie -
mo dlin, Orzeł Prą dy, LZS Tłu sto rę by.

Roz gryw ki II Li gi roz gry wa ne bę dą
w śro dy. Pierw szy mecz o go dzi nie 20.00,
na stęp ne o go dzi nie 20.45, 21.30 i 22.15.
Roz gryw ki ro ze gra ne zo sta ną sys te mem
„każ dy z każ dym”, mecz i re wanż. Pierw sza

ko lej ka 16 li sto pa da 2011 r., ostat nia 13
mar ca 2012 r. Bez po śred ni awans do I Li gi
uzy ska ją dwa pierw sze ze spo ły, a trze ci ze -
spół II Li gi za gra mecz ba ra żo wy z 8 dru ży -
ną I Li gi. 

3. Uwa ga!!!
Wszyst kie ze spo ły zo bo wią za ne są

do uisz cze nia wpła ty wpi so we go, naj póź niej
do dnia 30 paź dzier ni ka 2011 r. na kon to
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
BS Na my słów o/ Nie mo dlin nr 71 8890
0001 0008 7258 2000 0002 z do pi skiem
„Wpi so we NHLP”. Nie wpła ce nie kwo ty 150
zł ozna cza re zy gna cję z uczest nic twa
w NHLP i upo waż nia or ga ni za to ra do wy -
kre śle nie ze spo łu z li gi.

4. Po we ry fi ka cji wpłat prze ślę Pań -
stwu peł ne ter mi na rze roz gry wek NHLP.
Za pra szam rów nież na stro ny in ter ne to we
na któ rych znaj dzie cie in for ma cje zdję cia
i ta be le do ty czą ce NHLP oto one: www.osir -
-nie mo dlin.pl, www.nhlp.fut bo lo wo.pl,
www.nie mo dlin.pl. W ra zie py tań pro szę
pi sać na ad res osir nie mo dlin@wp.pl, lub
dzwo nić 774600-124. 

5. Spo tka nie or ga ni za cyj ne kie row ni -
ków dru żyn od bę dzie się8 li sto pa da ogo dzi -
nie 17.30 w ha li wi do wi sko wo spor to wej
w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta 11. Obec -
ność wszyst kich kie row ni ków obo wiąz ko wa. 

Or ga ni za tor 
Mar cin Ja nik

Biegali w Graczach
W so bo tę, 19 li sto pa da 2011 ro ku, od był się w Gra -

czach XVII Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka. W szran ki sta nę ło
pra wie trzy stu za wod ni ków z ca łe go kra ju i zza  gra ni cy,
któ rzy wy star to wa li w 10 ka te go riach, na bli sko pięt na sto -
ki lo me tro wej tra sie.

Za wod ni cy star to wa li w ka te go riach ko biet i męż czyzn, w prze dzia -
le wie ko wym od 16 do 70 lat. Te go rocz na tra sa wio dła przez Gra cze
– Ra do szo wi ce – Tar ni cę – Ro gi – Gó rę – Rut ki i z po wro tem do Gra -
czy. Łącz ny dy stans bie gu wy niósł 15.3 km.

Dla wszyst kich uczest ni ków przy go to wa no cie pły po si łek i fir mo we
so uwe ni ry, dla naj lep szych – pu cha ry i me da le.

Bieg tra dy cyj nie or ga ni zo wa ny jest przez ko pal nię ba zal tu w Gra -
czach. Pro jekt „XVII Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka – bieg z kul tu rą” po raz
ko lej ny współ fi nan so wa ny jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

Ka rol Bi skup
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kat. I Kobiety 16-29 lat
1. Anna Ryguła 12 niezrzeszona 00:59:45
2. Natalia Kondys 414 KORFANTÓW 01:10:02
3. Daria Pogrzeba 391 01:10:46
Kat. II Kobiety 30-39 lat
1. Danuta Piskorowska 29 niezrzeszony 00:58:15
2. Kornelia POLEK-DURAJ 30 LUKS ŻÓRAWINA 01:00:03
3. Monika Gocha 22 niezrzeszony 01:10:57
Kat. III Kobiety 40-49 lat
1. Agnieszka Mizera 39 niezrzeszony 01:10:40
2. Adriana Dudek 35 niezrzeszony 01:12:24
3. Sabina USZKO 43 NIEZRZESZONY 01:13:57
Kat. IV Kobiety 50 i wiecej lat
1. Alicja Banasiak 45 Sprint Bielsko Biała 01:10:38
2. Anna Pastucha 49 Cross Krapkowice 01:17:14
3. Ewa Łabuz 48 WKB Piast Wrocław 01:24:14
Kat. I Mężczyźni 16-29 lat
1. Jacek Sobas 105 PAP TEAM Kędzierzyn-Koźle 00:51:56
2. Janusz Put 398 00:52:03
3. Vitalij Marynicz 83 Finisz Kalisz 00:52:14
Kat. II Mężczyźni 30-39 lat
1. Tomasz Chawawko 128 shemir.pl 00:52:30
2. Rafał Tyburek 402 OŁAWA 00:52:46
3. Adam AMBROZIK 119 JEDNOSTKA WOJSKOWA 26 00:53:38
Kat. III Mężczyźni 40-49 lat
1. Ryszard Janusz 227 niezrzeszony 00:53:18
2. Jerzy Siemaszko 254 LUKS Żórawina 00:54:30
3. Piotr Spaliński 257 KB Dombud Oława 00:54:34
Kat. IV Mężczyźni 50-59 lat
1. Sławomir Pieczurowski 326 niezrzeszony 00:52:34
2. Andrzej Wymysło 349 NIEZRZESZONY 01:00:37
3. Dionizy Pilarski 389 OLESNICA 01:00:51
Kat. V Mężczyźni 60-69 lat
1. Stefan Sikora 374 Beskidek Bielsko-Biała 01:00:18
2. Henryk Ambrosiewicz 352 KB Lew Legnica 01:01:22
3. Grzegorz Garczyński 356 niezrzeszony 01:01:50



Smak i zapach tradycji

Zapraszamy 
Tel. 77 460 62 64

„Społem” PSS Niemodlin
prowadzi

• produkcję chleba i pieczywa  drobnego,
• sprzedaż detaliczną w sklepach

- Pawilon, ul. Opolska 4
- Delikatesy, ul. Rynek 42

- Dom Chleba, ul. Rynek 10
- Mięsny, ul. Rynek 16
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Laureaci, sponsorzy i jurorzy
konkursu Karpik 2011

Laureatka konkursu kulinarnego Agata
Dwojak z Grzegorzem Russakiem -

przewodniczącym jury

Laureaci Małego Karpika ze sponsorami

Pokaz kulinarny Grzegorza Russaka

Jury konkursu kulinarnego

Publiczność podczas
pokazu kulinarnego

Mieczysław Podgórski –
odsłonięcie tabliczki
na Ścianie Satyryków

Wręczenie nagród
w konkursie kulinarnym


