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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!

Nie ba wem Świę -
ta Wiel ka noc ne. Cie -
szy my się, że wraz
z ich na dej ściem, mo -
że my za pre zen to wać
Wam no we wy da nie
„Pul su Nie mo dli na”. 

Jak zwy kle, po ru -
sza my w nim wie le te -
ma tów do ty czą cych
na szej gmi ny, zwią za -
nych z edu ka cją, hi sto -
rią, kul tu rą i spor tem. 

Sta łym ele men tem mie sięcz ni ka są roz mo wy z cie ka wy mi ludź mi, któ rzy
two rzą na szą lo kal ną spo łecz ność. W tym nu me rze prze czy ta ją Pań stwo ob -
szer ny wy wiad z dy rek to rem Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie Krzysz -
to fem Ku bia kiem, mło dym spor tow cem – Paw łem Ja strzęb skim oraz z pre ze -
sem „Skal ni ka” Gra cze – An drze jem Miś tą. 

Oprócz re la cji zkon cer tów, kon kur sów iwy da rzeń, wkwiet nio wym „Pul sie Nie -
mo dli na” opi su je my rów nież suk ce sy oraz osią gnię cia miesz kań ców i in sty tu cji
Gmi ny Nie mo dlin wróż nych dzie dzi nach ży cia, któ re wpły wa ją nanasz po zy tyw -
ny wi ze ru nek i od biór nie tyl ko w wo je wódz twie opol skim, ale tak że w kra ju. 

W tym wy da niu nie za brak nie tak że cie ka wo stek hi sto rycz nych, za po wie -
dzi kul tu ral nych oraz świą tecz nych ży czeń. 

Z oka zji Świąt Wiel ka noc nych wszyst kim Czy tel ni kom
„Pul su Nie mo dli na” ży czy my wie le ra do ści, cie płych chwil
spę dzo nych w gro nie naj bliż szych, sa mych tyl ko do brych

my śli, szla chet ne go zdro wia, wia ry, na dziei i mi ło ści. 

Redakcja
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3Wydarzenia

Od lewej: Katarzyna Paszula-Gryf, Aleksandra Kaleta, Justyna Adamowska,
Magdalena Mrożek, Urszula Mazur, Magdalena Krzemień, Dorota Zysiak

Po nad trzy mie sięcz ne przy go to wa nia do kon -
cer tu, na któ re skła dał się do bór re per tu aru, opra co -
wa nie mu zycz ne, aran ża cja, in ter pre ta cja pio se nek
i pró by z akom pa nia to rem, zo sta ły pod su mo wa ne
go dzin nym pro gra mem mu zycz nym, któ ry miesz -
kań com Nie mo dli na i za pro szo nym go ściom za pre -
zen to wa ny zo stał w dn. 7 kwiet nia br. Na ma łej sce -
nie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, wy po sa żo nej
od nie daw na w no wy in stru ment – cy fro wy for te pian,
wy stą pi ły wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka

Kul tu ry w Nie mo dli nie: Ju sty na Ada mow ska, Mag -
da le na Krze mień, Ur szu la Ma zur, Mag da le na Mro -
żek, Do ro ta Zy siak i Alek san dra Ka le ta przy go to wa -
ne przez in struk to rów mu zycz nych: Ka ta rzy nę
Pa szu lę -Gryf oraz Paw ła Ostrow skie go. Sce na riusz
kon cer tu i za po wie dzi, do któ rych gło su uży czył
dzien ni karz No wej Try bu ny Opol skiej i Ra dia Opo le
– Ma riusz Ja rzom bek, na pi sa ła Ka ta rzy na Knie ja.
Opra wę pla stycz ną przy go to wał Mi chał Gra czyk,
na to miast nad na gło śnie niem i oświe tle niem sce ny
czu wał Sła wo mir Ra dec ki. 

W wy peł nio nej po brze gi sa li ka me ral nej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie za brzmia ły zu peł nie no we
aran ża cje pio se nek mi strza Ko fty, m.in. Sam ba
przed roz sta niem, Pa ra sol nie chro ni od łez, Song
o ci szy, Już tyl ko się zna my, Trze ba ma rzyć, Po dró żą
każ da mi łość jest, Wo ła nie Eu ry dy ki, Au to bu sy za pła -
ka ne desz czem, Je go por tret i wie le in nych. Pia ni sta
– Pa weł Ostrow ski, cza ro wał dźwię kiem, co w po łą -
cze niu z po ru sza ją cym tek stem i nie zwy kle doj rza łą
in ter pre ta cją pio se nek two rzy ło po ru sza ją cą treść
ca łe go wi do wi ska.

Po dłu go okla ski wa nym wy stę pie mło dzie ży, Mi -
chał Gra czyk za in au gu ro wał otwar cie swo jej au tor -
skiej wy sta wy, pod czas któ rej za pre zen to wał sto trzy -
dzie ści sie dem ry sun ków sa ty rycz nych ze swo je go
bo ga te go ar chi wum. Zo sta ła ona po dzie lo na na kil ka
dzia łów te ma tycz nych, w któ rych nie za bra kło prac
„z na sze go po dwór ka”. „Wy sta wa ma cha rak ter re tro -
spek tyw ny, wy bra łem tyl ko część prac z kil ku ty się cy,
któ re po sia dam. Te, któ re pre zen tu ję w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, to przede wszyst kim ka ry ka tu ry
por tre to we oraz ry su nek pra so wy, któ rym się zaj mu -
ję od lat, a któ ry uka zy wał się w róż nych ty tu łach –
w dzien ni kach, ty go dni kach i mie sięcz ni kach. Zaj mu -
ję się sa ty rą spo łecz no -kul tu ral ną, ta kie też są mo je
ry sun ki, do obej rze nia któ rych za pra szam wszyst kich
miesz kań ców Nie mo dli na i nie tyl ko. Wy sta wa czyn -
na bę dzie do po ło wy ma ja” – zapo wie dział au tor. 

kk, kgryf

Muzyka, poezja i humor 

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie mi ło śni cy po ezji, mu zy ki i ry sun -
ku sa ty rycz ne go mo gli spo tkać się na kon cer cie „STOP KLAT KA –
pio sen ki Jo na sza Ko fty”, któ re mu to wa rzy szył wer ni saż wy sta wy
ry sun ków Mi cha ła Gra czy ka – in struk to ra pla sty ki, człon ka Sto wa -
rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry. 

Michał Graczyk

Paweł Ostrowski
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W dniu 17 kwiet nia br., w Za kła -
do wym Domu Kul tu ry w Gra -
czach, od by ła się uro czy sta ga la
i wrę cze nie na gród w II Kon kur -
sie Wiel ka noc nym na naj pięk -
niej szą pi san ką, pal mę wiel ka -
noc ną oraz wiel ka noc ny wy piek.

W Kon kur sie mo gli brać udział miesz kań cy gmin
Nie mo dlin, Tu ło wi ce, Le win Brze ski i Łam bi no wi ce.
Przy oce nie ju ry bra ło pod uwa gę przede wszyst kim
wa lor ar ty stycz ny i es te tycz ny da nej pra cy, a w przy -
pad ku wy pie ku wiel ka noc ne go rów nież do zna nia
sma ko we. 

Or ga ni za to rem Kon kur su jest Za kła do wy Dom
Kul tu ry w Gra czach, któ ry w ten spo sób pra gnie
pro pa go wać tra dy cję zwią za ną z te ma ty ką Świąt
Wiel ka noc nych, jak rów nież po pu la ry zo wać twór -
czość wła sną wśród mło dzie ży i do ro słych miesz -
kań ców Gmi ny Nie mo dlin i dwóch gmin ościen nych.
Po nad to ce lem Wy sta wy – Kon kur su jest oca le nie
od za po mnie nia ty po wych form twór czo ści lu do wej
zwią za nych z okre sem wiel ka noc nym. Do Kon kur su

zgło si ły się oso by in dy wi du al ne oraz sto wa rzy sze nia
i so łec twa.

Pod czas wiel kiej ga li, w nie dzie lę pal mo wą, mo -
gli śmy po dzi wiać efek ty pra cy uczest ni ków Kon kur -
su, któ re by ły im po nu ją ce. Ko lo ro we pi san ki, kra -
szan ki, wy dzie ran ki, pal my wiel ka noc ne cie szy ły oczy
licz nie przy by łych na uro czy stość wi dzów. By ła rów -

nież uczta dla pod nie bie nia za spra wą wy pie ków
wiel ka noc nych, któ re przy go to wa li kon kur so wi cze.
W ocze ki wa niu na wy ni ki Kon kur su go ściom, przy by -
łym do Za kła do we go Do mu Kul tu ry w Gra czach,
czas umi lał ze spół „Gra czan ki” oraz ze spół lu do wy
z Głę boc ka. 

Ju ry w skła dzie: Bar ba ra Pie kar ska, An na Bi -
skup, Zbi gniew Mu szyń ski, w ka te go rii na naj lep szy

wy piek wiel ka noc ny, I miej sce przy zna ło Apo lo nii
Wo sik z Gra czy, II miej sce za ję ło Ko ło Go spo dyń
Wiej skich z Gra czy, a III Ka ta rzy na Śnie żek, rów -
nież z Gra czy. Naj pięk niej szą pal mą wiel ka noc ną
zo sta ła pal ma przy go to wa na przez Sto wa rzy sze nie
Ma gnu szo wi ce, dru gie miej sce przy zna no So łec -
twu z Ra do szo wic, a w ka te go rii na naj pięk niej szą

pi san kę wiel ka noc ną bez kon ku ren cyj na oka za ła
się Kry sty na Pa sie ka z Ma gnu szo wic. Na gro dę
za dru gie miej sce ode bra li przed sta wi cie le ra dy so -
łec kiej z Ra do szo wic, na to miast trze cie miej sce
zdo by ła Ka ta rzy na Śnie żek z Gra czy i Fran cisz ka
Drozd z Głę boc ka. 

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

kk

II Kon kurs Wiel ka noc ny
roz strzy gnię ty

Najpiękniejsza palma z Magnuszowic

Zwycięskie ciasto Apolonii Wosik z Graczy II miejsce - wypieki - Koło Gospodyń z Graczy

III miejsce - pisanka - Franciszka Drozd

Występ zespołu Graczanki

II miejsce - palma z Radoszowic

III miejsce - pisanka - Katarzyna Śnieżek

Najpiękniejsze pisanki wykonane przez
Krystynę Pasiekę z Magnuszowic
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Dnia 5 kwiet nia 2011 r. do Miej sko –
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli -
nie za wi ta ły dzie ci z Przed szko la Nr 1. 

Te ma tem spo tka nia by ła Wio sna i jej zwia stu ny.
Naj młod si wy słu cha li wier sza Ja na Brze chwy Przyj -
ście Wio sny oraz opo wia da nia Mał go rza ty Strzał -
kow skiej Spóź nio na Wio sna, wzię li udział w dys ku sji
na te mat wio sny i obej rzeli pre zen ta cję mul ti me -
dial ną, któ ra mia ła na ce lu przy bli że nie dzie ciom
cha rak te ry stycz nych ce ch tej po ry ro ku. 

Na stęp nie przed szko la ki z wiel ką uwa gą wy słu -
cha ły frag men tu „Czte rech pór ro ku – Wio sna” An -
to nio Vi val die go. Z przy jem no ścią wzię ły udział tak -
że w za ba wach ru cho wych: ko lo ro we ła bę dzie,
słon ko -deszcz, wio sen ny kwiat, na śla do wa ły czyn no -
ści wy ko ny wa ne wio sną w ogro dzie, a tak że do sta ły
do po ko lo ro wa nia wzo ry kwia tów, z któ rych po wstał
pięk ny bu kiet. 

Inf. wł.

Pierw szy Dzień Wio sny
w Przed szko lu Nr 2
w Nie mo dli nie

W pierw szym dniu wio sny dzie ci z Pu -
blicz ne go Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie
wy bra ły się na nie co dzien ny spa cer uli ca -
mi na sze go uro kli we go mia sta. 

W nie zwy kłą po dróż za bra ły Ma rzan nę i ga ik,
i z nimi od wie dza ły na po tka ne po dro dze punk ty han -
dlo we i usłu go we. 

W cza sie swojej po dró ży uli ca mi mia sta we so ło
śpie wa ły pio sen ki, oznaj mia jąc wszyst kim, że dzi -
siej sze go pięk ne go dnia na de szła tak dłu go ocze ki -
wa na wio sna. 

W punk tach, któ re od wie dzi ły, ob wiesz cza jąc
ten ra do sny dzień, przed szko la ki z na sze go przed -
szko la do sta wa ły w na gro dę słod ko ści. 

Po po wro cie do przed szko la osta tecz nie po że -
gna li śmy się z Ma rzan ną, i tym sa mym, z zi mą po -
przez sym bo licz ne spa le nie. 

Po tym bar dzo pra co wi tym i bo ga tym w emo cje
przed po łu dniu dzie ci bar dzo chęt nie zja dły obiad i mo -
gły wresz cie po pró bo wać ła ko ci, któ re ze bra ły w cza -
sie te go wy jąt ko we go, bar dzo wio sen ne go spa ce ru.

Ma rze na Gry giel -Cho rą ży

Po mroź nej zi mie wszy scy z utę sk nie -
niem ocze ki wa li przyj ścia wio sny. Zgod -
nie z tra dy cją, 21 mar ca na le ży prze pę -
dzić sro gą zi mę, a po wi tać wio snę.

We wto rek, 22 mar ca 2011r., włą czy li śmy
się do wspól nej ak cji szkol nej „Gra my w ko lo ry”.
Tym ra zem by ły to bar wy wio sen ne: zie lo ny i żół -
ty. Na szym za da niem by ło po ma lo wać wio sen ny
kwiat i wy ja śnić po wie dze nie „Jed na ja skół ka wio -
sny nie czy ni”. Spraw nie przy go to wa li śmy się
do od po wie dzi. 

Po wspól nym szkol nym spo tka niu z przy go to -
wa ny mi Ma rzan na mi, któ re sym bo li zu ją zi mę,
wy bra li śmy się na spa cer. Skła da li śmy wio sen ne
ży cze nia.

Na ko niec, przy śpie wie i okrzy kach, spa li li -
śmy wszyst kie ku kły. Z ra do ścią i ko lo ro wy mi ga -
ika mi po wi ta li śmy cie płą wio snę.

Ucznio wie kla sy I B Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie 

z wych. Bar ba rą Ko ło dyń ską

Wio sen ne ha sła, ko lo ro we bi buł ko we kwia ty
i pio sen ki to wa rzy szy ły uczniom klas I -III Szko ły
Pod sta wo wej w Gra czach w cza sie „ko ro wo du
Ma rzann”, któ ry prze szedł głów ny mi uli ca mi na -
szej miej sco wo ści. 

Po tem „Ma rzan ny – zi mo we pan ny” spło nę ły
w ogni sku, a Pa ni Wio sna za glą da ła i na to cze ka ła.

Mał go rza ta Ję dra

Zimo idź! Wiosno przyjdź!

P o  w i  t a  n i e  w i o  s n y

Wio sna w Bi blio te ce
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Na dal lu bi my Dzień Ko biet
8 mar ca ob cho dzi my Mię dzy na ro -

do wy Dzień Ko biet. I z tej oka zji w na -
szym przed szko lu w Gra bi nie dzień ten
był bar dzo uro czy sty. 

Wte dy świę to ma ją nie tyl ko pa nie, ale
i wszyst kie dziew czyn ki. W tym dniu dzie ci za sta -
na wia ły się nad ro lą ko biet i nad tym, ja ka po win -
na być praw dzi wa współ cze sna ko bie ta. Przed -
szko la ki wy po wia da ły się o ma mu siach,
bab ciach, sio strach, ko le żan kach, czy li o naj waż -
niej szych „ko bie tach” w ich ży ciu. 

Aby uczcić ten wy jąt ko wy, przez nie któ rych
za po mnia ny, dzień za pro si li śmy do na sze go
przed szko la Pa nie z na szej i oko licz nych miej -
sco wo ści. Dzie ci przy go to wa ły krót ki pro gram
słow no – mu zycz ny, któ ry pięk nie za pre zen to -
wa ły przy by łym go ściom. Wszyst kie zgro ma dzo -
ne Ko bie ty otrzy ma ły rów nież od dzie ci wła sno -
ręcz nie zro bio ne tu li pa ny. Pa nie z ra do ścią
obej rza ły pro gram. Wi dać by ło, że przed szko la -
ki spra wi ły im ogrom ną nie spo dzian kę, zaś pa nie
z Ko ła Go spo dyń, w po dzię ko wa niu za za pro sze -
nie, ob da ro wa ły dzie ci słod ki mi upo min ka mi.

At mos fe ra pa nu ją ca te go dnia w przed -
szko lu by ła mi ła i ra do sna. Oby każ dy na stęp ny
dzień w ro ku przy no sił wszyst kim Pa niom sa me
do bre i nie za po mnia ne chwi le.

Re na ta Jan kie wicz

Od wie dzi ny w Gra bi nie
Tuż przed Nie dzie lą Pal mo wą przed -

szko le w Gra bi nie od wie dzi ła ar tyst ka lu -
do wa pa ni He le na Sper ka. Wy ko nu je ona
prze pięk ne ob ra zy z zia ren zbóż, a tak że
róż ne de ko ra cje i ozdo by, któ re za chwy -
ca ją pre cy zją wy ko na nia oraz ogrom ną
po my sło wo ścią i ory gi nal no ścią.

Ce lem na sze go spo tka nia by ło po ka za nie
dzie ciom, w ja ki spo sób wy ko nu je się pal my wiel -
ka noc ne. Po do kład nej ob ser wa cji wy ko na nia
palm, na sze przed szko la ki z za pa łem za bra ły się
do pra cy. Jak się oka za ło, nie by ło to za da nie tak
ła twe jak się zda wa ło, ale przy odro bi nie wy sił ku
i nie wiel kiej po mo cy pań, efekt był za ska ku ją cy.
Pięk ne, ko lo ro we pal my wiel ka noc ne uka za ły się
na szym oczom, a dzie ci by ły za do wo lo ne z efek -
tów swo jej pra cy.

Przed szko la ki po dzię ko wa ły pa ni He le nie
Sper ce za przy by cie i po świę co ny czas oraz zło -
ży ły ży cze nia, by nad cho dzą ce świę ta wiel ka noc -
ne upły nę ły w zdro wiu i ra do ści.

Re na ta Jan kie wicz 

Gość przed szko la ków
Co pe wien czas dzie ci z Przed szko la

nr 2 w Nie mo dli nie za pra sza ją do sie bie
cie ka wych lu dzi. Tym ra zem był to le śni -
czy z Nad le śnic twa Tu ło wi ce Pan Grze -
gorz Za wał ka. 

Przed szko la ki usły sza ły wie le cie ka wo stek
o wio śnie w le sie i o miesz kań cach Bo rów Nie mo -
dliń skich. Mia ły moż li wość obej rze nia sa dzo nek
drzew, do wie dzia ły się, jak moż na okre ślić wiek
drze wa i je go na zwę. 

Na za koń cze nie spo tka nia dzie ci do sta ły
od go ścia le śne ko lo ro wan ki i sa dzon ki mo drze wi

(po sa dzi li śmy je na stęp ne go dnia na pla cu przed -
szkol nym). Te raz spraw dza my każ de go dnia czy je
drzew ko naj szyb ciej ro śnie.

An na Ze mlik

Przed szko la ki w „Di no lan dii”
Dzie ci z Przed szko la nr 2 w Nie mo -

dli nie zo sta ły za pro szo ne do no wo
otwar tej sa li za baw „Di no lan dia”
w Nie mo dli nie. 

Mi łe po wi ta nie wła ści cie la i wie le atrak cji za -
pew ni ły przed szko la kom świet ną za ba wę. Przed -
szko la ki z na sze go Przed szko la chęt nie bio rą
udział w róż no rod nych za ję ciach ru cho wych.
Dzię ki umoż li wie niu dzie ciom wstę pu na ha lę
spor to wą w Nie mo dli nie mo gą one roz wi jać
swo ją spraw ność ru cho wą w praw dzi wej spor to -
wej at mos fe rze.

Mał go rza ta Wy soc ka

VIII WIEL KA NOC NY TUR NIEJ SZA CHO WY W GRA CZEW SKIM GIM NA ZJUM
Już po raz ko lej ny od był się 16 kwiet nia w na szej pla ców ce tur niej dla mi ło śni ków

sza chów. W tym ro ku wzię ło w nim udział 27 uczest ni ków, po dzie lo nych na ka te go -
rie wie ko we: szko ły pod sta wo we i star sza mło dzież. Zma ga nia trwa ły od 10.00
do 13.30 i wy ło ni ły zwy cięz ców. 

Szko ły pod sta wo we: Star sza mło dzież:
I miej sce – Adam Sob czak SP Gra bin I miej sce – Mi chał Szym czak DD Strze gów
II miej sce – Piotr Su doł SP Gra bin II miej sce – Mar cin Szym czak DD Strze gów
III miej sce – Ra fał Ku rat nik SP nr 1 Nie mo dlin III miej sce – Eliasz Ry chel MO NAR Gra cze

Lau re aci otrzy ma li sta tu et ki oraz dy plo my, a naj młod szy uczest nik, któ rym oka zał się Szy mon Przy -
łudz ki z SP w Gra bi nie, ho no ro wy me dal. W trak cie roz gry wek wo lon ta riusz ki z Klu bu Czy stych Serc za -
pra sza ły za wod ni ków na słod ki po czę stu nek. Każ dy bio rą cy udział w za wo dach, w związ ku z nad cho dzą -
cy mi świę ta mi, ob da ro wa ny zo stał tak że wiel ka noc nym za jącz kiem i cze ko la dą.

Go rą co dzię ku je my spon so rom. Sta tu et ki i po czę stu nek ufun do wał skle pik szkol ny gra czew skie go gim -
na zjum, a szcze gól ne wy ra zy wdzięcz no ści na le żą się Pa nu Edwar do wi Ję drze, któ ry wsparł fi nan so wo
tur niej i ze chciał go po pro wa dzić.

Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je my wy ni ków, za pra sza my w przy szłym ro ku na ko lej ne zma ga nia. Za -
ba wa by ła przed nia, a mi ła at mos fe ra na dłu go po zo sta nie nam w pa mię ci.

Rzecz nik Pra so wy i współ or ga ni za tor tur nie ju: Alek san dra Ko rze niow ska

Noc z An der se nem
Z piąt ku na so bo tę, 1-2 kwiet nia 2011 ro -

ku, w go dzi nach 19.30-7.00, w Miej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie ucznio wie
kla sy I b ze SP nr 1 wraz z wy cho waw czy nią
Bar ba rą Ko ło dyń ską uczest ni czy li w im pre -
zie czy tel ni czej, o za się gu mię dzy na ro do -
wym, podha słem „Noc zAn der se nem”, przy -
go to wa nej przez pa nią Do ro tę Ol szew ską. 

Opra wą tech nicz ną za jął się pan Ja ro sław Kow -
nac ki. Po si łek przy go to wa ły i spra wo wa ły opie kę pa -
nie Mał go rza ta Ba de ja, An na Pa sier bek oraz
Agniesz ka Kow nac ka.

Już po raz dru gi nie mo dliń scy bi blio te ka rze włą -
czy li się w ak cję za ini cjo no wa ną przez cze skich bi blio -

te ka rzy, a zwią za ną ze Świę tem Książ ki Dzie cię cej,
któ re ob cho dzo ne jest na ca łym świe cie 2 kwiet nia,
dla upa mięt nie nia dnia uro dzin duń skie go ba śnio pi -
sa rza Han sa Chri stia na An der se na. 

Jej ce lem jest po pu la ry za cja i wspie ra nie czy tel -
nic twa wśród dzie ci, za in te re so wa nie naj młod szych
bi blio te ką i twór czo ścią ba śnio pi sa rza oraz ak ty wi -
za cja twór cza.

Pod czas wszyst kich za baw i kon kur sów dzie ci wy ka -
za ły się du żą zna jo mo ścią ba śni te go wiel kie go ba śnio -
pi sa rza. Z du żą uwa gą wy słu cha ły in for ma cji o An der -
se nie oraz za po zna ły się z ba śnią „Brzyd kie ka cząt ko”.

Oko ło go dzi ny 01.00 dzie cia ki przy go to wa ły się
do snu. Spa nie w bi blio te ce, z da la od do mu, na ma -
te ra cach, mię dzy re ga ła mi z książ ka mi, to dla pierw -
sza ków du że prze ży cie, wiel ka atrak cja i cie ka we
do świad cze nie. Nie wszyst kie jed nak dzie cia ki mia -
ły ocho tę na spa nie. Z po mo cą pań uczest ni cy tej
wspa nia łej no cy za snę li oko ło dru giej, a już o 7.00 by -
li na no gach. Wszy scy by li bar dzo dziel ni, bo dla nie -
któ rych by ła to pierw sza noc po za do mem. 

Pierw sza kom po do ba ły się pro po zy cje pań z bi -
blio te ki, a naj bar dziej spa nie mię dzy re ga ła mi. O go -
dzi nie 7.30 w so bo tę szczę śli wi ro dzi ce i opie ku no wie
ode bra li za do wo lo ne i peł ne wra żeń dzie ci. 

Bar dzo dzię ku je my pa ni Ja dwi dze Ku ty le Dy rek -
tor Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej i wszyst kim pra cow -
ni kom bi blio te ki za zor ga ni zo wa nie wspa nia łej no cy
i do star cze nie naj młod szym czy tel ni kom wie lu nie za -
po mnia nych wra żeń.

Bar ba ra Ko ło dyń ska
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Udział w ak cji „Oży wić po la”
W ra mach współ pra cy Szko ły Pod sta -

wo wej nr 2 w Nie mo dli nie z Ko łem Ło wiec -
kim nr 4 „Knie ja” w Opo lu, ucznio wie klas 6
wzię li udział w za ję ciach przy go to wa nych
przez p. Ad ria na Gre lę (człon ka te go ko ła)
na te mat sy tu acji sar ny w Pol sce, ochro nie
za gro żo nych ga tun ków zwie rzy ny drob nej.

Ce lem pre zen ta cji by ło uczu lenie mło dzieży
szkol nej na sy tu ację sar ny i in nych zwie rząt by tu ją -
cych na te re nach po lnych. Spo tka nie za koń czy ło się
te stem wie dzy na te mat la su i ło wiec twa.

Na stęp nie ucznio wie zo sta li za pro sze ni do wy -
spo we go na sa dza nia drzew i krze wów, czy li two rze -
nia tzw. re miz śród pol nych, a tym sa mym rów nież
wzbo ga ca nia eko to nów po lno -le śnych, co w efek cie
stwa rza bar dzo ko rzyst ne wa run ki że ro we i osło no -
we dla zwie rząt by tu ją cych w na szych po lnych eko -
sys te mach (za ją ce, ku ro pa twy, ba żan ty, sar ny, ptac -
two śpie wa ją ce itd.). Ak cja sa dze nia od by ła się
za wsią Gro dziec, tuż przy te re nie le śnym. Wzię ło
w niej udział 18 uczniów na szej szko ły, choć chęt nych
by ło wię cej, ale ogra ni czał nas śro dek trans por tu
i utrud nio ny do jazd dro gą po lną.

Po wi tał i po że gnał nas sy gnał my śliw ski. Pan
Ja nusz Grusz ka po in stru ował, jak pra wi dło wo sa dzić
drze wa i na uczył roz po zna wać sa dzon ki. Po czym
wszy scy ucznio wie wraz z opie kun ka mi p. Jo an ną Le -
lek i p. Ka ta rzy ną Bi liń ską za czę li wy sa dzać drzew -
ka do wcze śniej przy go to wa nej gle by, a by ło ich
ok. 1500 sztuk. Po za koń cze niu pra cy wszy scy za sie -
dli do ogni ska i po czę stun ku przy go to wa ne go przez
człon ków ko ła ło wiec kie go.

W tym dniu, 7 kwiet nia 2011 r. na stą pi ło rów -
nież roz strzy gnię cie kon kur su wie dzy, prze pro wa -
dzo ne go wcze śniej w szko le. Wy róż nie ni ucznio wie
otrzy ma li na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez sklep
my śliw ski z Opo la.

I miej sce – To masz Zwa rycz
II miej sce – Ka ro li na Szat kow ska
III miej sce – Ali cja Pa sier bek
Wszyst kim uczniom po do bał się wy jazd,

a przede wszyst kim to, że sa dze niem drzew po ma -
ga ją prze trwać za gro żo nym wy gi nię ciem ga tun kom
ku ro patw, za ję cy, ba żan tów.

mgr inż. Ka ta rzy na Bi liń ska

„Nie tra cą pa mię ci...''
8 kwiet nia 2011 r. w mu zeum w Łam -

bi no wi cach od był się fi nał XIX edy cji
Kon kur su Re cy ta tor skie go Po ezji Je -
niec kiej „Nie trać my pa mię ci''. 

Wzię ło w nim udział 52. uczniów ze szkół
wo je wódz twa opol skie go. Pa tro nat ho no ro wy
nad kon kur sem spra wo wał Mar sza łek Wo je -
wódz twa Opol skie go, a pa tro nat me dial ny Ra dio
Opo le.

Ogło sze nie wy ni ków i uro czy ste wrę cze nie
na gród w obec no ści przed sta wi cie li śro do wisk
kul tu ral nych wo je wódz twa oraz pra sy, ra dia i te -
le wi zji od by ło się o godz. 13.30.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych Ju ry w skła -
dzie: Bar ba ra Grze gor czyk - po lo ni sta i ani ma tor
kul tu ry, Ed mund Bo rzem ski - po eta, Mi ro sław
Bed na rek - ak tor, Ewa Szczy giel ska-Maj - se kre -
tarz przy zna ło II miej sce Agniesz ce Kar bow nik,
uczen ni cy kl. 5a Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie, któ rą przy go to wa ła do kon kur su na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go Ewa Bar don-Le wan -
dow ska. Agniesz ka, tak jak wszy scy uczest ni cy,
re cy to wa ła dwa wy bra ne przez sie bie tek sty po -
etyc kie o te ma ty ce obo zo wej: Adam Szy per -
„Dzie ciń stwo”, Ta de usz Bo row ski - „Mo dli twa
obo zo wa”. 

Gru pa naj młod sza, re pre zen tu ją ca szko ły
pod sta wo we, li czy ła 16. re cy ta to rów. 

PSP 2 w Nie mo dli nie

Pi sa nie pi sa nek
W dniu 28 mar ca 2011 r. w świe tli cy

szkol nej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie od był się kon kurs pt. Pi san ko -
ma nia. 

Ucznio wie mie li wy ko nać do wol ną tech ni ką
pi san ki wiel ka noc ne. Ju ry wy ło ni ło 18 naj lep szych
prac. W na gro dę, 4 kwiet nia dzie ci po je cha ły
do Tu ło wic kie go Ośrod ka Kul tu ry, gdzie wy słu cha -
ły cie ka we go wy kła du o daw nych zwy cza jach i ob -
rzę dach wiel ka noc nych na Ślą sku Opol skim.
Uczest ni cy warsz ta tu z wiel kim za in te re so wa niem
słu cha li tych opo wie ści.

W dru giej czę ści spo tka nia dzie ci sa me mo gły
spró bo wać pi sać pi san ki. Na uka de ko ro wa nia jaj
wo skiem (tech ni ka ba ti ku) od by wa ła się pod czuj -
nym okiem pań z TOK, któ re pre zen to wa ły się oka -
za le w stro jach lu do wych.

Wy ko na ne na warsz ta tach pra ce by ły bar dzo
cie ka we, wie lu uczniów wy ka za ło się nie zwy kły mi
zdol no ścia mi ar ty stycz ny mi.

MG

Przed be aty fi ka cją Ja na Paw ła II
Już nie dłu go bę dzie my świad ka mi

nie zwy kłe go wy da rze nia – be aty fi ka cji
Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II. 

Aby przy po mnieć so bie syl wet kę te go Wiel -
kie go Po la ka ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie, dwu dzie ste go czwar te go mar -
ca 2011 r., obej rze li w opol skim ki nie naj now szy
film Ja ro sła wa Szmid ta Jan Pa weł II. Szu ka łem
Was… Ten peł no me tra żo wy do ku ment pe łen
emo cji i wzru szeń, z nie zwy kłą mu zy ką Mi cha ła
Lo ren ca, po ka zu je, jak czło wiek przy by ły z da le -
kie go kra ju stał się naj więk szym au to ry te tem
mo ral nym i przy wód cą du cho wym świa ta.

Po fil mie uda li śmy się do Dru kar ni i Wy daw -
nic twa Świę te go Krzy ża w Opo lu. Dzię ki uprzej mo -
ści ks. dy rek to ra Wal de ma ra Klin ge ra, ucznio wie
mo gli prze śle dzić pro ces po wsta wa nia ksią żek
od dru ku me to dą of f se to wą po opra wę, szcze -
gól nie za cie ka wił nas druk mo dli tew ni ka Dro ga
do Nie ba. Zo ba czy li śmy tak że no wo cze sny park
ma szy no wy fir my He idel berg. Na ko niec każ dy
z uczest ni ków otrzy mał pa miąt ko we ob raz ki.

Da nu ta Kno sa la

Tur niej war ca bo wy w „Dwój ce”

28 mar ca 2011 r. w Szko le Pod sta wo -
wej nr 2 w Nie mo dli nie od był się Tur niej
War ca bo wy, któ ry jest już tra dy cją szko ły. 

Wzię ło w nim udział 28 uczniów z klas I – VI. Ry -
wa li za cja mię dzy za wod ni ka mi by ła za cię ta. Lau re -
ata mi w ka te go rii klas młod szych zo sta li:

I miej sce – Pa try cja Bia ło wąs kl. I
II miej sce – Łu kasz No wak kl. III
III miej sce – Pa tryk Saj dych kl. III
w ka te go rii klas star szych:
I miej sce – Grze gorz Kar dasz kl. VI b
II miej sce – Mar ta Kliś kl. VI b
III miej sce – To masz Zwa rycz kl. VI b

Wszy scy zwy cięz cy otrzy ma li dy plo my oraz na -
gro dy rze czo we. 

Ur szu la Żu czek

Po projekcji filmu

Pisanka wykonana
techniką batiku -
Roksana Juzwa
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Przy wo łać wio snę wier szem
To ty tuł spo tka nia z po etą An drze jem Pa -

ło szem, eme ry to wa nym na uczy cie lem, mi ło -
śni kiem Zie mi Opol skiej iKre sów Wschod nich. 

Spo tka nie, zor ga ni zo wa ne przez Elż bie tę Za per -
ty i Ta tia nę Śnie żek, mia ło miej sce w Ze spo le Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie i zgro ma dzi ło
licz ną gru pę mło dzie ży, mi ło śni ków po ezji i nie tyl ko. 

Po eta A. Pa łosz po sia da zna czą cy do ro bek li te -
rac ki za zna czo ny w róż nych pu bli ka cjach al ma na -
cho wych i pra so wych, ze bra ny w kil ku to mach po ezji:

„Wier sza mi wi tam
wio snę”, „Źró dła na -
ro dzin” czy „Zna leźć
świa tło”. W po ezji na -
sze go Go ścia do mi -
nu je mi łość do świa -
ta, do czło wie ka,
do na tu ry. 

Wy da rze nie po -
etyc kie by ło ucztą dla

od bior ców, po nie waż nasz bo ha ter świet nie ope ru -
je sło wem, dzię ki cze mu Je go opo wie ści do star czy ły
wie le wzru szeń, za ba wy, wie dzy. Wi zy ta prze ro dzi ła
się w kil ku go dzin ne spo tka nie, pod czas któ re go na -
wią za ły się przy jaź nie i zo bo wią za nie do dal szych
spo tkań, czy to w Nie mo dli nie, gdzie po eta obec nie
prze by wa, czy w Opo lu, gdzie pan An drzej miesz ka.

Ta tia na Śnie żek

Suk ces spor tow ców z Chro bre go
16 mar ca 2011 r. w Tu ło wi cach od był

się III Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej o Pu char
Dy rek to ra Ze spo łu Szkół w Tu ło wi cach. 

I miej sce zdo by ła dru ży na pił kar ska zło żo na
z uczniów klas trze cich gim na zjum Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. 

Oto skład zwy cię skiej dru ży ny, któ rą pro wa -
dzi na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go Ry szard
Pa ster nak: Da mian Gar ga ła, Do mi nik Łysz czar -
czyk, Ma te usz Ja siń ski, Pa weł Job czyk, Ma te usz
Mierz wiak, Woj ciech Na chti gall, Ad rian Po tę pa,
Łu kasz Za ra nek. 

Elż bie ta Woź niak

Zrób pre zent Św. Mi ko ła jo wi
to ty tuł przed się wzię cia cha ry ta tyw ne -

go, któ re go tre ścią jest zbiór ka sta rych te -
le fo nów ko mór ko wych do re cyc lin gu, z któ -
re go fi nan so wa na jest po moc dzie ciom. 

Mło dzież i pra cow ni cy Ze spo łu Szkół im. Bo le -
sła wa Chro bre go pod ję li się re ali za cji te go za da -
nia, a efekt prze rósł naj śmiel sze ocze ki wa nia. Wo -
lon ta riu sze z kl. II c gim na zjum przy go to wa li
pla ka ty in for ma cyj ne nt. zbiór ki, jej ce lów, spo so -
bu re ali za cji i ze bra li po nad 100 te le fo nów, któ re
prze sła li śmy fun da cji w War sza wie. 

Środ ki uzy ska ne z prze two rze nia zgro ma dzo -
nych te le fo nów zo sta ną prze ka za ne na dzia łal -
ność dwóch or ga ni za cji – FUN DA CJI ŚW. MI KO -
ŁA JA i FUN DA CJI DZIE CIOM W PO TRZE BIE. Ak cja
wzo ro wa na jest na ini cja ty wie, któ rą z po wo dze -
niem od kil ku lat pro wa dzi ir landz ka The Jac ke
and Jill Chil dren's Fo un da tion Cha ri ty, opie ku ją ca
się dzieć mi nie ule czal nie cho ry mi. 

Re ali za cja ta kie go wy da rze nia z jed nej stro ny
otwie ra na dru gie go czło wie ka, a z dru giej ogra ni -
cza szko dli wy wpływ śmie ci elek tro nicz nych na śro -
do wi sko.

Ta tia na Śnie żek

I Fe sti wal Fil mów
Edu ka cyj nych
ZŁO TY AL CHE MIK 2011

Na po cząt ku kwiet nia w Ze spo le Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go od był się I Fe sti -
wal Fil mów Edu ka cyj nych – Zło ty Al che -
mik 2011. Wzię ło w nim udział 30 uczniów
gim na zjum, któ rzy przy go to wa li łącz nie 24
pra ce kon kur so we. Są to fil my i pre zen ta -
cje mul ti me dial ne. 

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: pa nie A. Ry bic -
ka, M. Da wi dziak i B. Olek sa mia ła bar dzo trud ne za -
da nie. Po wie lu dys ku sjach i kil ku krot nym oglą da niu
wszyst kich prac wy bra no te naj lep sze. Od by ły się
rów nież dwa po ka zy dla pu blicz no ści cie szą ce się du -
żym po wo dze niem. W pią tek 8 kwiet nia, w obec no -
ści pa ni dyr. B. Pa nec kiej, od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie dy plo mów i na gród ufun do wa nych przez
Ra dę Ro dzi ców. Oto li sta na gro dzo nych:

Ka te go ria „Film”:
• głów na na gro da fe sti wa lu – Zło ty Al che -

mik 2011 - To masz Czart i Bar tosz Gry ga z kla -
sy III bg za film pt. „Al ko hol ety lo wy wróg czy przy -
ja ciel?”

• II na gro da - Ja kub Szpiech, Ma te usz Gór ski
z kla sy II bg za film „Dwu tle nek wę gla i my”

• III na gro da - Ur szu la Ma zur, Mar ta Skrze tu ska
z kla sy III bg za film „Do świad cze nia”

Ka te go ria „Pre zen ta cja mul ti me dial na” 
• Głów na na gro da fe sti wa lu – Zło ty Al che -

mik 2011 Do mi ni ka Grin z kla sy I bg za pre zen ta cję
pt. „Zie mia” 

• II na gro da Woj ciech Na chti gall z kla -
sy III a za pre zen ta cję „Ro pa naf to wa” 

• III na gro da Mar ta Wy dra z kla sy I ag za pre -
zen ta cję pt. „Za nie czysz cze nia śro do wi ska”. Na gro -
dę pu blicz no ści zdo był film Ma te usza Ja siń skie go,
Do mi ni ka Łysz czar czy ka i Kac pra Ła cin ni ka pt. „Men -
tos i co ca – co la”.

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom fe sti wa lu
i ży czy my wie lu suk ce sów szko le i w... bran ży fil mo -
wej. Hol ly wo od cze ka…!

Or ga ni za to rzy:
A. Ry bic ka i I. Szam szur

Zma ga nia or to gra ficz ne
w Chro brym

Już po raz dwu na sty 31 mar ca od był
się w na szej szko le Wiel ki Kon kurs Or to -
gra ficz ny.

Wzię ło w nim udział 22 uczniów ze szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych z po wia tu opol skie -
go i ny skie go. Uczest ni cy zma ga li się z tek stem dyk -
tan da au tor stwa pa ni Ire ny La chow skiej, dłu go let niej
po lo nist ki na szej szko ły, twór czy ni te go kon kur su.
Tyl ko dwóm oso bom uda ło się na pi sać ca ły tekst bez
po peł nie nia błę du or to gra ficz ne go, po zo sta li uczest -
ni cy wpa dli w si dła pol skiej or to gra fii. Ju ry, w skład

któ re go we szli na uczy cie le po lo ni ści, wy ło ni ło zwy -
cięz ców. Ty tuł MI STRZA OR TO GRA FII 2011 zdo by ła
Do ro ta Gre la re pre zen tu ją ca Ze spół Szkół z Chró ści -
ny Opol skiej.

Zwy cięz cy w ka te go rii szkół po nad gim -
na zjal nych:

1. miej sce – Ju sty na Krze siń ska – Li ceum Ogól -
no kształ cą ce ZS w Nie mo dli nie

2. miej sce – Ane ta Łucz ków – Ze spół Szkół
w Chró ści nie Opol skiej

3. miej sce – Mag da le na Kra jew ska – Li ceum
Ogól no kształ cą ce ZS w Nie mo dli nie

Zwy cięz cy w ka te go rii szkół gim na zjal -
nych:

1. miej sce – Jo an na Ko cio łek – Pu blicz ne Gim na -
zjum w Gra czach

2. miej sce – Mi chał Go la – Pu blicz ne Gim na zjum
w Tu ło wi cach

3. miej sce – Ma te usz Ja dach – Pu blicz ne Gim -
na zjum w Gra czach

Wszy scy zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy ufun do -
wa ne przez Bur mi strza Nie mo dli na i Sta ro stę Opol -
skie go, a po zo sta li uczest ni cy dy plo my i wio sen ne
żab ki wy ko na ne przez uczniów na szej szko ły. Or ga -
ni za to rzy dyk tan da dzię ku ją wszyst kim uczest ni kom
i ich opie ku nom za udział w XII Wiel kim Kon kur sie
Or to gra ficz nym. Za pra sza my za rok.

Vio let ta Szczyrk, Do ro ta Ko żuch

Zwycięzcy konkursu

Fe lie ton gim na zja li sty

Zwy kły dzień z ży cia ucznia
Wbie ga jąc do kla sy, tuż za na uczy ciel ką,

pró bu ję za jąć miej sce, w któ rym ukry ję się
przed jej czuj nym wzro kiem…

Do pie ro po oko ło pię ciu mi nu tach wle pia nia
oczu w gład ką ta bli cę orien tu ję się na ja kiej je -
stem lek cji, pa dło na ję zyk pol ski.

Na gle z ust po lo nist ki pa da ją sło wa, któ re już
nie jed ną oso bę przy pra wi ły o dresz cze, drgaw ki
i pal pi ta cje ser ca: „od da je my wy pra co wa nia”.
Uczeń ner wo wo prze rzu ca w pa mię ci wy da rze nia
ostat nie go ty go dnia – ma te ma ty ka, geo gra fia,
mecz, dys ko te ka, fi zy ka, che mia i zno wu mecz.
Nic na te mat ja kie go kol wiek wy pra co wa nia. 

Z za sko cze nia wy ry wa go zbli ża ją ca się do nie -
go po lo nist ka. Uczeń zde ter mi no wa ny, by tym ra zem
trzy mać fa son, przy bie ra pro stą po sta wę oraz sta -
now czy wy raz twa rzy, by w punk cie kul mi na cyj nym
spu ścić gło wę i wy du sić je dy nie ci che: „nie mam”. 

Na uczy ciel ka nie do cie ka jąc po wo du po mi nię -
cia wy pra co wa nia w „roz kła dzie jaz dy” ogła sza wy -
rok: „nie do sta tecz ny”. Uczeń po sta wio ny już
przedfak tem do ko na nym tra ci za in te re so wa nie zdo -
by tym „wy róż nie niem” i zie wa prze cią gle wpa trzo ny
do koń ca lek cji w tar czę draż nią ce go „py ka dła”. 

Da niel Ni zioł
kl. 3 c Pu blicz ne go Gim na zjum 

Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Wieści
z gminy

– 2011.03.08 – 2011.03.11, Tłu sto rę by, nie zna -
ny spraw ca od gi na jąc bla chę wła mał się do ga ra żu,
z któ re go skradł ru ry, prę ty zbro je nio we oraz 20 eu -
ro pa let. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.
Stra ty – 1,5 tys. zł,

– 2011.03.09, Nie mo dlin, pa trol po li cji za trzy -
mał do kon tro li nie trzeź we go (0,29 mg/l) lat 20
(zam. Nie mo dlin), któ ry kie ro wał sa mo cho dem m -ki
Peu ge ot,

– 2011.03.11 – 2011.03.12, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca z otwar tej ha li pro duk cyj nej skradł
prze wo dy spa wal ni cze na szko dę fir my FERM STAL
WKS Sp. z o. o. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo -
dli nie. Stra ty 8,2 tys. zł,

– 2011.03.12 – 2011.03.13, Gra cze, nie zna ny
spraw ca, wy bi ja jąc szy bę w oknie, wła mał się do pie -
kar ni, z któ rej skradł 5 li trów ole ju ro ślin ne go na szko -
dę pie kar ni SMAK. Stra ty – 200 zł,

– 2011.03.12, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP za -
trzy ma li na go rą cym uczyn ku dwu dzie sto pię cio lat ka
i dwóch sie dem na sto lat ków (za miesz ka li N. pow.
Opo le), któ rzy wy ła mu jąc kra tę w oknie wła ma li się
do ma ga zy nu na szko dę fir my AQUA BO RO,

– 2011.03.14, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP Nie mo -
dlin usta li li, że spraw ca w wie ku lat 23 Da mian W.
w okre sie 2-8.03.2011 r. w Nie mo dli nie przy ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich wła mu jąc się do miesz ka -
nia nr 1 i 3, za brał w ce lu przy własz cze nia pły ty
grzew cze z ka flo we go pie ca, drzwicz ki i po piel ni cę
na szko dę Urzę du Gmi ny Nie mo dlin,

– 2011.03.14 – 2011.03.15, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca wy ła mu jąc okno wła mał się do ha li
pro duk cyj nej na szko dę fir my BER LI NER LUFT, 

– 2011.03.14 – 2011.03.15, Rzę dzi wo jo wi ce,
nie zna ny spraw ca, otwie ra jąc drzwi do pa so wa nym
klu czem, wła mał się do sa mo cho du cię ża ro we go
mar ki SCA NIA, z któ re go skradł port fel z pie niędz mi,
kar ta mi ban ko ma to wy mi, pra wem jaz dy i in ny mi
do ku men ta mi,

– 2011.03.16, Po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za -
trzy ma li i udo wod ni li, iż An drzej S., lat 58 w okre -
sie 16.12.2010 – 19.01.2011 do ko nał sze re gu kra -
dzie ży ka bli z na po wietrz nych li nii te le fo nicz nych
na szko dę TE LE KO MU NI KA CJI POL SKIEJ,

– 2011.03.13 – 2011.03.14, Nie mo dlin,
w dniach 13 – 14. 03.2011 r. nie zna ny spraw ca do -
ko nał znisz cze nia ma te ria łów bu dow la nych na te re -
nie trzech nie za miesz ka łych do mów w bu do wie. Stra -
ty – 2 tys. zł.,

– 2011.03.16, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca,
wy ła mu jąc drzwi, wła mał się do piw ni cy, z któ rej
skradł 10 ke gów z pi wem oraz 6 pu stych. Stra ty – 5.8
tys. zł.,

– 2011.03.15 – 2011.03.17, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca ze zbior ni ka pa li wa cią gni ka rol ni cze -
go mar ki HOL LAND skradł 110 li trów ole ju na pę do -

we go na szko dę Go spo dar stwa Ryb ne go w Nie mo -
dli nie. Stra ty – 500 zł.,

– 2011.03.17 – 2011.03.19, Pio tro wa, nie zna -
ny spraw ca, wy gi na jąc sko bel w drzwiach, wła mał
się do ga ra żu, z któ re go skradł dwa ko ła sa mo cho -
do we, spa war kę, 80 li trów ole ju na pę do we go oraz
dwie wier tar ki. Stra ty – 1.1 tys. zł., 

– 2011.03.18 – 2011.03.21, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca ze zbior ni ka pa li wa sa mo cho du MER -
CE DES skradł 500 li trów ole ju na pę do we go. Stra ty
– 2,4 tys. zł.,

– 2011.03.23, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP za -
trzy ma li trzy dzie sto dzie wię cio let nie go męż czy znę
(zam. D. pow. Opo le) po szu ki wa ne go ce lem do pro -
wa dze nia do AŚ/ZK. Spra wę po szu ki waw czą pro -
wa dzi KP w Nie mo dli nie,

– 2011.03.23, Nie mo dlin, po li cjan ci SPPP
w Opo lu w trak cie kon tro li dro go wej ujaw ni li, że
oby wa tel ka Buł ga rii (lat 29) prze by wa w N. pow.
Opo le, po słu gu je się sfał szo wa ną umo wą kup -
na sprze da ży sa mo cho du mat ki Opel Vec tra, 

– 2011.03.28, Szy dło wiec Ślą ski, przy ścież ce
spa ce ro wej Da niel P. ujaw nił sko ro do wa ny przed -
miot o śred ni cy 12 cm i dłu go ści 30 cm, przy po mi -
na ją cy po cisk ar ty le ryj ski,

– 2011.03.25 – 2011.03.28, Gra cze, nie zna ny
spraw ca, wpy cha jąc okno, wła mał się do ma ga zy nu
zbo żo we go, z któ re go skradł 180 me trów prze wo -
dów elek trycz nych, na szko dę Przed się bior stwa Rol -
no -Zbo żo we go MIESZ KO. Stra ty – 3,0 tys. zł,

– 28.03.28, Gra cze, pa trol z WRD KMP Opo le
za trzy mał 56-let nie go męż czy znę (zam. G. pow. Opo -
le), któ ry bę dąc w sta nie nie trzeź wym 0,81 mg/l
kie ro wał ro we rem. Po stę po wa nie pro wa dzi KP Nie -
mo dlin,

– 2011.03.28 – 2011.03.29, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca, prze ci na jąc kłód kę, wła mał się
do po miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go skradł
pi łę spa li no wą mar ki STIHL, 60 li trów ole ju na pę do -
we go i 20 li trów ety li ny na szko dę Sta ni sła wy D., na -
stęp nie, prze ci na jąc kłód kę, wła mał się do dwóch po -
miesz czeń go spo dar czych. Stra ty 1,0 tys. zł,

– 2011.03.30, Nie mo dlin, po li cjan ci z SPPP
w Opo lu za trzy ma li do kon tro li dro go wej męż czy znę
(lat 49) zam. G. pow. Opo le, któ ry kie ro wał ro we rem
po mi mo za ka zu są do we go,

– 2011.03.31, Nie mo dlin, po li cjan ci z SPPP KWP
w Opo lu za trzy ma li nie trzeź we go (0,32 mg/l) lat 54
zam. N. pow. Opo le, któ ry kie ro wał ro we rem,

– 2011.04.04, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca
z to reb ki skradł sa szet kę z pra wem jaz dy, do wo dem
oso bi stym oraz pie niędz mi. Stra ty – 1,7 tys. zł,

– 2011.04.06, Ro gi, na te re nie pry wat nym pod -
czas wy ko ny wa nia prac po lo wych ujaw nio no sko ro -
do wa ny przed miot o śred ni cy 10 cm i dłu go -
ści 10 cm, przy po mi na ją cy po cisk ar ty le ryj ski,

– 2011.04.08, Nie mo dlin, w godz. 6.00 –
7.25, 18–let nia dziew czy na (zam. N. pow. Opo le)
pod czas ką pie li stra ci ła przy tom no ści w wy ni ku za -
tru cia tlen kiem wę gla. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie,

– 2011.04.09, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca
skradł z miesz ka nia pie nią dze na szko dę Ja ni ny S.
Stra ty – 11, 0 tys. zł,

– 2011. 04. 09, Ja ku bo wi ce, po li cjan ci z KP Nie -
mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go (l, 33 mg/l) kie row -

cę, lat 44, zam. w. pow. Ny sa, któ ry kie ro wał
samochodem mar ki VW Po lo, po mi mo orze czo ne go
przez Sąd pra wo moc ne go za ka zu kie ro wa nia po -
jaz da mi me cha nicz ny mi,

– 2011.04.10, Dro ga Kra jo wa 46, Pa trol z KP
Nie mo dlin za trzy mał nie trzeź we go (1, 22 mg/l) kie -
row cę, lat 23 (zam. pow. Opo le), któ ry kie ro wał sa -
mo cho dem mar ki VW golf. 

KP w Nie mo dli nie ostrze ga, aby w trak cie okre -
su świą tecz ne go nie po zo sta wiać to re bek, re kla mó -
wek i do ku men tów w wi docz nym miej scu w po jaz -
dach. Z uwa gi na du ży ruch przed świą tecz ny mo gą
też na si lić się kra dzie że kie szon ko we.

Hi sto ria Lo kal na
– spo tka nie szes na ste

W dniu 15 kwiet nia w sa li kon fe ren cyj nej Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie, w ra -
mach pro jek tu Hi sto ria Lo kal na, Nie mo dliń skie
To wa rzy stwo Re gio nal ne, Bur mistrz Nie mo dli na
i Dom Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej zor ga ni zo -
wa li od czyt dr Hen ry ki Maj „Obóz pra cy przy mu -
so wej w Kle in Man gers dorf w la tach 1941-1942”. 

Pro jekt „Hi sto ria Lo kal na” współ fi nan so wa ny
jest ze środ ków zwrot nych Fun da cji Roz wo ju Ślą ska
oraz Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal nych, po cho dzą -
cych z wcze śniej szych do ta cji rzą du Re pu bli ki Fe -
de ral nej Nie miec.

Od czy ty i spo tka nia od by wa ją się w ra mach
pro gra mu Hi sto ria Lo kal na na przy kła dzie wy bra -
nych po wia tów, miast i gmin re ali zo wa ne go od ro -
ku 1997 przez Dom Współ pra cy Pol sko – Nie -
miec kiej we spół z sa mo rzą da mi i or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi.

Inf. NTR

Ob cho dy 217. rocz ni cy wy bu chu
Po wsta nia Ko ściusz kow skie go

Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne 23
mar ca, w przed dzień 217. rocz ni cy wy bu chu Po -
wsta nia Ko ściusz kow skie go, na Skwe rze Kon sty tu -
cji 3 Ma ja w Tu ło wi cach, zor ga ni zo wa ło uro czy sty
cap strzyk upa mięt nia ją cy to hi sto rycz ne wy da rze -
nie. Uczest ni cy m.in. zło ży li kwia ty oraz za pa li li zni -
cze pod ta bli cą pa miąt ko wą. 

kk

Za cho waj my czy stość
w swo jej oko li cy!

Wio sna od kry wa przed na mi swo je uro ki, ale
tak że nie czy sto ści, śmie ci i brud, któ ry „prze zi mo -
wał” pod śnie giem, a te raz pre zen tu je się w ca łej
oka za ło ści rów nież go ściom, któ rzy od wie dza ją
Nie mo dlin i oko licz ne miej sco wo ści. 

Ape lu je my za tem do wszyst kich Miesz kań ców
Gmi ny Nie mo dlin, któ rym na ser cu le ży na sze
wspól ne do bro i po zy tyw ny wi ze ru nek na ze -
wnątrz. Dbaj my o czy stość, nie wy rzu caj my do la -
sów, ro wów i w miej sca mniej uczęsz cza ne nie po -
trzeb nych sprzę tów, czę ści sa mo cho do wych,
azbe stu, od pa dów i in nych nie przy dat nych rze -
czy. Na sza oko li ca świad czy o nas sa mych – nie za -
po mi naj my o tym!

Red.
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
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Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej

w okresie od 24.02.2011 r. do 27.03.2011 r. realizując zadania organu
wykonawczego Gminy Niemodlin:

• W dniu 1 marca Burmistrz wziął udział w spotkaniu z rolnikami Powiatu Opolskiego podczas
dorocznego spotkania Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

• W dniu 2 marca Burmistrz spotkał się z mieszkańcami wsi Brzęczkowice w sprawie przebiegu
obwodnicy Niemodlina.

• W dniu 7 marca Burmistrz spotkał się z kierownictwem Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń
i Melioracji w Opolu, podczas którego omówiono harmonogram ewentualnych prac renowacyjnych
Ścinawy Niemodlińskiej oraz omówiono problemy zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy.

• W dniu 8 marca Burmistrz wziął udział w spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie
oraz firmy AZYSA – wykonawcy kanalizacji etapu V w Niemodlinie.

• W dniu 10 marca z udziałem Burmistrza odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do Spraw
Oświaty poświęcone aktualnym problemom niemodlińskich placówek oświatowych.

• W dniu 14 marca Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Nieckarzem wzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO w Opolu na temat zadań organów wykonawczych
w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

• W dniu 16 marca Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali
umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy 19 placów zabaw. W
tym samym dniu Burmistrz spotkał się z radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartłomiejem
Walków Prezesem UKS SOKOLIK na temat możliwości finansowania klubu w 2011 roku.

• W dniu 17 marca Burmistrz oraz Dyrektor SZOZ Pani Teresa Adamczyk spotkali się z
Prezesem NFZ w Opolu. Podczas spotkania omówiono problemy funkcjonowania ZOZ-u oraz
możliwości przejęcia kontraktu na usługi rehabilitacyjne po zlikwidowanym gabinecie Caritas w
Opolu.

• W dniu 18 marca, na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Burmistrz wziął udział
w spotkaniu Wojewody Opolskiego z przedstawicielami GDDKiA w Opolu na temat aktualnego
stanu zaawansowania prac projektowych i problemów związanych z budową obwodnicy
Niemodlina.

• W dniu 21 marca Burmistrz wręczył w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Józefa
Sebesty odznaczenia zasłużonym mieszkańcom Gminy dla rozwoju samorządności. Podczas
spotkania Burmistrz złożył gratulacje Pani Zofii Żużałek z okazji uhonorowania przez Prezydenta RP
Orderem Odrodzenia Polski za zasługi podczas II Wojny Światowej. 

W tym samym dniu gościem Burmistrza był pan Czesław Paszkowski – Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Niemodlinie. Podczas rozmowy omówiono problemy związane
z szybką realizacją uchwały Rady Miejskiej dotyczącą przyznania dotacji do działalności klubów
sportowych.

• W dniu 22 marca Burmistrz przeprowadził rozmowy na temat lokalizacji i koncepcji budowy
nowego przedszkola w Niemodlinie.

• W dniu 23 marca Burmistrz spotkał się z Dyrektorem GDDKiA w Opolu panem Bolesławem
Pustelnikiem na temat możliwości przesunięcia węzła Brzęczkowice w celu zrealizowania postulatów
mieszkańców tej miejscowości i przemieszczenia przebiegu obwodnicy maksymalnie daleko od tej
miejscowości oraz remontu chodnika w miejscowości Sosnówka. W tym samym dniu Burmistrz
spotkał się z Dyrektorem Caritas Opole ks. Arnoldem Drechslerem, w celu wyjaśnienia
nieporozumień na tle braku dofinansowania działalności gabinetu rehabilitacji przez Gminę w 2011
roku .

• W dniu 24 marca Burmistrz spotkał się z Prezesem RSP Wydrowice panem Zbigniewem
Kosterkiewiczem w sprawie przejęcia gruntów RSP pod potrzeby dróg gminnych.

Burmistrz Niemodlina

Mirosław Stankiewicz

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

W dniu 29 mar ca 2011 r. od by ła
się VII se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
na któ rej pod ję to na stę pu ją ce uchwa ły:

• uchwa la Nr VII/54/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie zmian
bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 

• uchwa la Nr VII/55/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie szcze -
gó ło wych za sad, try bu przy zna wa nia i po zba wia nia
sty pen diów i na gród spor to wych dla za wod ni ków,
z te re nu Gmi ny Nie mo dlin, przy zna wa nych za wy so -
kie wy ni ki spor to we. 

• uchwa ła Nr VII/56/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie wy -
ra że nia zgo dy na wy od ręb nie nie w bu dże cie Gmi ny
Nie mo dlin środ ków fi nan so wych sta no wią cych fun -
dusz so łec ki. 

• uchwa ła Nr VII/57/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie de sy -
gno wa nia przed sta wi cie li Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie do Ka pi tu ły przy zna ją cej ho no ro we
wy róż nie nia „Zło ty So kół.” 

• uchwa ła Nr VII/58/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie po wo ła nia ko mi sji sta łej – Ko mi -
sji Re wi zyj nej. 

• uchwa ła Nr VII/59/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie zmia -
ny uchwa ły w spra wie usta le nia re gu la mi nu okre śla -
ją ce go wy so kość sta wek oraz szcze gó ło we wa run ki
przy zna wa nia na uczy cie lom do dat ków: za wy słu gę
lat, funk cyj ne go, mo ty wa cyj ne go, miesz ka nio we go,
za wa run ki pra cy oraz szcze gó ło wy spo sób ob li cza -
nia wy na gro dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro we
i go dzi ny do raź nych za stępstw w szko łach i przed -
szko lach pro wa dzo nych przez Gmi nę Nie mo dlin. 

• uchwa ła Nr VII/60/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie usta -
le nia gór nych sta wek opłat za usłu gi od bie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych oraz opróż nia nia zbior ni ków
bez od pły wo wych i trans por tu nie czy sto ści cie kłych
po no szo nych przez wła ści cie li nie ru cho mo ści. 

• uchwa ła Nr VII/61/11 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 mar ca 2011 r. – w spra wie za sad
udzie la nia do ta cji ce lo wych na do fi nan so wa nie
przed się wzięć chro nią cych śro do wi sko. 

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.



Punkt Konsultacyjny 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
oraz dla członków ich rodzin
w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
(budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)

Udziela pomocy w zakresie:
• motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
• informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
• prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
• wsparcia/edukacji  osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
• wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
• wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem

lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
• wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy, 
• pomocy psychologicznej.

Usługi Punktu są nieodpłatne.

Godziny przyjęć klientów:

Czwartek od 14.00 do 18.00 -  specjalista terapii uzależnień
Piątek (poza ostatnim piątkiem w miesiącu) od 8.30 do 12.30 - instruktor
terapii uzależnień
Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16.30 do 17.30 - psycholog

Pracownicy Punktu udzielają również porad telefonicznych w godzinach pracy pod 
nr telefonu  77/ 4 606 313.

Miejsko-Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• motywuje osoby nadużywające alkoholu do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,
• wnioskuje do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Komisja przyjmuje interesantów 
w ostatni roboczy piątek miesiąca 
w godz. od 15.00 do 18.00 
w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
w Niemodlinie (tel. 77 4606 313)

Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Grupa AA
odbywa spotkania w siedzibie Punktu Konsultacyjnego (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 
w Niemodlinie):
• w środy (poza ostatnią środą w miesiącu) – od 17.30 do 19.00 (miting zamknięty),
• w ostatnią środę miesiąca – od 17.30 do 19.00 (miting otwarty).

Bur mistrz Nie mo dli na 
in for mu je o moż li wo ści wy ku pu

przez na jem ców ko mu nal nych lo ka li
miesz kal nych z za sto so wa niem pre fe -
ren cyj nej bo ni fi ka ty.

W dniu 31 mar ca 2011 ro ku we szła w ży cie
uchwa ła Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie umoż li -
wia ją ca na jem com lo ka li, któ rzy do ko na ją jed no -
ra zo wej za pła ty usta lo nej ce ny sprze da ży
przed za war ciem ak tu no ta rial ne go, na by cie
na wła sność naj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne go
z za sto so wa niem 90 % bo ni fi ka ty, przy czym bo -
ni fi ka tę tę zwięk sza się do 95%, je że li wsku tek
rów no cze snej sprze da ży wszyst kie miesz ka nia
wcho dzą ce w skład da nej nie ru cho mo ści prze sta -
ną być wła sno ścią Gmi ny. 

Bo ni fi ka ty w wy so ko ści 95% nie sto su je się
przy sprze da ży lo ka li miesz kal nych znaj du ją cych
się w bu dyn kach jed no lub dwu lo ka lo wych. 

Wszel kie do dat ko we in for ma cje moż na uzy -
skać w Urzę dzie Miej skim – Wy dział Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi (p. 35) tel. 77/4606-295 wew. 209.

Biuro Podawcze otwarte
Urząd Miejski w Niemodlinie

informuje, że od dnia 4 kwietnia
2011r. uruchomione zostało Biuro

Podawcze. Znajduje się ono na
parterze budynku w pok. Nr 5. Biuro

przyjmuje wszystkie podania, wnioski
oraz korespondencję kierowaną

do Urzędu. Organizacja Biura
Podawczego ma na celu ułatwienie

dostępu oraz skrócenie czasu
załatwiania spraw urzędowych

wszystkim interesantom.

Kwa li fi ka cja woj sko wa
dla miesz kań ców Mia sta
i Gmi ny Nie mo dlin

Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni strów
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz Obro -
ny Na ro do wej z dnia 23 lu te go 2011 r. w spra -
wie prze pro wa dze nia kwa li fi ka cji woj sko wej
w 2011 r. miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin ob ję ci
kwa li fi ka cją woj sko wą w dniach 18-20 kwiet -
nia 2011 r. mie li obo wią zek sta wić się przed Po -
wia to wą Ko mi sją Le kar ską nr 2 w Opo lu.

In for mu je się, że oso by któ re z róż nych przy -
czyn nie sta wi ły się do kwa li fi ka cji, mo gą w ter -
mi nie do 30 ma ja 2011 r. zgło sić się do sie dzi by
Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej nr 2 w Opo lu
przy uli cy Ka te dral nej nr 2 – Dom Ka te che tycz -
ny na pla cu przy Ka te drze w Opo lu, od po nie -
dział ku do piąt ku od godz. 7.30.

In for ma cji w spra wie kwa li fi ka cji woj sko wej
udzie la In spek tor GCR Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie – tel. 077 4606 295 w. 218 (po kój
nr 63, III pię tro Urzę du Miej skie go).

Opr. In spek tor GCR UM
Ze non Ro mań czu kie wicz

11
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Puls Nie mo dli na: Pro szę opo wie dzieć
Czy tel ni kom „Pul su Nie mo dli na” o dys -
cy pli nie spor tu, któ rą Pan upra wia…

Pa weł Ja strzęb ski: Upra wiam dys cy pli nę
zwa ną MMA (Mi xed Mar tial Art – z ję zy ka an -
giel skie go) – są to mie sza ne sztu ki i spor ty wal -
ki. Wal czy my w ta kiej płasz czyź nie i uży wa my
ta kich tech nik, któ re są do zwo lo ne we wszyst kich
in nych spor tach wal ki, np. w bok sie, kick bo xin gu,
ka ra te, ju do, jiu jit su. W MMA wszyst kie te sty le
mie sza my. Wy cho dzi my z walk za rów no w stój ce
– ko piąc, ude rza jąc, jak rów nież uży wa my za pa -
sów – wal ka w klin czu, sto su je my rzu ty na zie mię.
Je śli cho dzi o wal kę w par te rze mo że my ude -
rzać, za kła dać dźwi gnię na róż ne sta wy np. staw
ko la no wy, łok cio wy, bar ko wy, mo że my du sić, mo -
że my tak że no kau to wać. 

MMA wy wo dzi się z Bra zy lii – od bra zy lij skie -
go jiu jit su, va le tu do po tur nie je w klat ce. Na to -
miast je śli cho dzi o za ple cze szko le nio we to zde -
cy do wa nie znaj du je się ono w Sta nach
Zjed no czo nych, głów nie w Los An ge les. 

Puls Nie mo dli na: Skąd u Pa na za in te -
re so wa nie aku rat tą dys cy pli ną spor tu?

Chy ba nie jest ona aż tak po pu lar na
w na szym kra ju i na świe cie… 

Pa weł Ja strzęb ski: Je że li cho dzi o spor -
ty wal ki, to MMA zdo by wa co raz więk szą po pu -
lar ność. Na świe cie bi je re kor dy oglą dal no ści. Je -
śli cho dzi o nasz kraj, to or ga ni zo wa ne są wal ki
fe de ra cji KSW, w któ rych wy stę pu je m. in. Ma -
riusz Pu dzia now ski. Ta fe de ra cja or ga ni zu je wal -
ki na pod sta wie for mu ły MMA. Oso by, któ re się
in te re su ją sztu ka mi wal ki wie dzą jak to wy glą da.
W Sta nach Zjed no czo nych MMA po bi ło oglą dal -
no ścią boks. Je śli cho dzi o spor ty wal ki, to, we -
dług mnie, MMA jest przy szło ścią. Jest wi do wi -
sko we, przy cią ga lu dzi, przy cią ga za wod ni ków.
Zwłasz cza gdy idą za tym jesz cze ja kieś pie nią -
dze, choć w Pol sce trud no jest pod tym wzglę -
dem, ale my ślę, że bę dzie do brze. 

Je śli cho dzi o mo ją przy go dę z MMA, to za -
czę ło się od te go, że dwa la ta te mu zo sta łem Mi -
strzem Pol ski sub mis sion fi gh ting – for mu ła wal -
ki za pa śni czej opar tej tyl ko i wy łącz nie
na chwy tach. Tre nu ję w klu bie Lu ta do res Opo le
pod kie run kiem naj lep sze go „cięż kie go” za wod -
ni ka w Pol sce – Da mia na Gra bow skie go. Znaj du -

je się on tak że w czo łów ce Eu ro py, jest Wi ce mi -
strzem Świa ta w bra zy lij skim jiu jit su, Mi strzem
Eu ro py – jak wi dać wie le zna czą cych osią gnięć. 

Klub ba zu je na tech ni kach bra zy lij skie go jiu
jit su i sub mis sion fi gh ting. Dzię ki tym suk ce som
po sta no wi li śmy pójść da lej – w kie run ku MMA. 

Każ dy, kto tre nu je spor ty wal ki, ma rzy o tym,
że by się zmie rzyć w for mu le, któ ra ma jak naj -
mniej ogra ni czeń, MMA jest naj bar dziej zbli żo na
do re al nej wal ki. 

PN: Ale wszel kie wzglę dy bez pie czeń -
stwa oczy wi ście za cho wu je cie…

Pa weł Ja strzęb ski: Jak naj bar dziej. Są
sę dzio wie rin go wi, sę dzio wie, któ rzy wal kę oce -
nia ją, jest le karz. Każ dy za wod nik ma ochra nia -
cze. Wal ka opie ra się na usta lo nych za sa dach.
Ste reo ty pem, któ ry po ku tu je od po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych, jest to, że w MMA nie ma za sad,
mó wi się, że na ring wcho dzi dwóch za wod ni ków,
a wy cho dzi je den. Otóż jest to jed na wiel ka bzdu -
ra. MMA to wal ka cał ko wi cie spor to wa, są re gu -
ły, nie któ rych rze czy nie moż na wy ko ny wać. 

PN: Ja kie są Pa na naj więk sze suk ce -
sy spor to we? 

Pa weł Ja strzęb ski: O suk ce sie sprzed
dwóch lat, kie dy to zo sta łem Mi strzem Pol ski
w sub mis sion fi gh ting, już wspo mnia łem. 

Na to miast dzię ki wy gra nej w ostat nim tur -
nie ju MMA w Zgie rzu mam moż li wość ubie gać
się o za wo do wy kon trakt. Je śli cho dzi o ten tur -
niej, to był to tur niej or ga ni zo wa ny przez fe de ra -
cję MMA za wo do we go Ring XF. Fe de ra cja ta
otwo rzy ła ciąg tur nie jów dla ama to rów. Głów ną
na gro dą, w każ dej ka te go rii wa go wej, jest moż -
li wość pod pi sa nia z ni mi za wo do we go kon trak tu,
czy li walk na po waż nych ga lach za pie nią dze. 

W tur nie ju tym sto czy łem czte ry wal ki,
wszyst kie uda ło mi się wy grać łącz nie z fi na łem.
Na tur niej przy je cha li za wod ni cy z ca łej Pol ski,
do bre klu by są w Szcze ci nie, w Kra ko wie, ale my -
ślę, że klub z Opo la tak że jest w czo łów ce,
na pew no nie ma my się cze go wsty dzić. W Opo -
lu ist nie ją dwa bądź trzy klu by MMA, ja, jak już
wspo mnia łem, aku rat tre nu ję w klu bie Lu ta do res
Opo le. 

Wy gry wa łem rów nież in ne tur nie je ama tor -
skie w Pol sce sub mis sion fi gh ting, bra zy lij skie go
jiu jit su czy MMA. Nie je stem no wi cju szem
pod tym wzglę dem. 

PN: Otwo rzy ła się przed Pa nem moż -
li wość za wo do we go upra wia nia spor tu.
Wią że Pan z tym swo ją przy szłość? 

Pa weł Ja strzęb ski: Ak tu al nie stu diu ję
pra wo i eko no mię. My ślę, że mi mo wszyst ko
z tym zwią żę swo ją przy szłość i pla ny za wo do we.
Mo im ma rze niem od za wsze by ło stu dio wa nie
pra wa. Ale nie ukry wam, że ma rze niem spor to -
wym jest roz po czę cie ka rie ry w MMA, jed nak
w Pol sce trud no się utrzy mać z upra wia nia te go
spor tu. Mo że w prze cią gu trzech, czte rech lat,
coś się dia me tral nie zmie ni… Obec nie sta ram się
po go dzić stu dia z co dzien ny mi tre nin ga mi. By wa
cięż ko, bra ku je cza su, po go dze nie te go wszyst kie -
go wy ma ga wie lu wy rze czeń, po świę ceń. Jed nak
zda ję so bie spra wę z te go, że aby od nieść suk ces,
trze ba cięż ko pra co wać. Tre nu ję już czwar ty rok,
jest to mo ja pa sja, dla te go nie na rze kam. 

Chciał bym bar dzo ser decz nie po dzię ko wać
lu dziom, bez któ rych nie by ło by mo ich suk ce sów
i któ rzy po ma ga li mi w przy go to wa niach do za -
wo dów: Tre ne ro wi Da mia no wi Gra bow skie mu,
wszyst kim ko le gom z Lu ta do res Opo le oraz Bur -
mi strzo wi Nie mo dli na pa nu Mi ro sła wo wi Stan -
kie wi czo wi za wkład fi nan so wy w przy go to wa nia. 

Je śli cho dzi o sztu ki wal ki
to MMA jest przy szło ścią

Z miesz kań cem Nie mo dli na – Paw łem Ja strzęb skim
– zwy cięz cą tur nie ju MMA, or ga ni zo wa ne go przez fe de ra cję Ring
XF, któ ry od był się 9 kwiet nia 2011 r., roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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W dniu 25 mar ca 2011 r. roz po -
czę ła roz gryw ki wio sen ne III li -
ga pił ki noż nej – gru pa opol sko -
-ślą ska. Gmi nę Nie mo dlin
w roz gryw kach po now nie re pre -
zen tu je Lu do wy Klub Spor to wy
„Skal nik” Gra cze. 

Ta gra czew ska dru ży na, z bo ga ty mi tra dy cja mi,
za ło żo na zo sta ła w 1953 ro ku. W 1974 ro ku zo sta -
ła re ak ty wo wa na przez obec ne go pre ze sa An drze ja
Miś tę i je go za stęp cę Ma ria na Ma cie jew skie go. Uzy -
ska ła na krót ko awans do kla sy A, któ ry po wtó rzy ła
po osiem na stu la tach. 

Suk ce sa mi, któ ry mi mo że się po szczy cić ze spół
„Skal ni ka” Gra cze to dzie wią te miej sce w trze ciej li -
dze w se zo nie 2005/2006 oraz 2009/2010 oraz
zdo by cie Pu cha ru Pol ski na szcze blu wo je wódz kim
w la tach 2003/2004 i 2006/2007. 

Obec nie pre ze sem dru ży ny „Skal nik” Gra cze
jest An drzej Miś ta, na to miast je go za stęp cą Sta ni -
sław Ra kow ski. Funk cję se kre ta rza ze spo łu peł ni
Edward Ję dra, a człon ka mi są: Ry szard Ku char ski
i Jan Zyn der. Tre ne rem dru ży ny „Skal nik” Gra cze
od 2008 ro ku jest Grze gorz Ku ty ła, kie row ni kiem –
Ra do sław Miś ta, na to miast ma sa ży stą ze spo łu jest
Ma rek Gra na tow ski.

Ka ta rzy na Knie ja

Re dak cja „Pul su Nie mo dli na” o hi sto -
rię, suk ce sy i po raż ki, a tak że o pla ny
i spor to we ce le na przy szłość dru ży ny
„Skal ni ka” Gra cze, za py ta ła jej pre ze sa –
An drze ja Miś tę:

„Od po cząt ku
swo je go ist nie nia
do 1970 ro ku
„Skal nik” Gra cze
grał na po zio mie B
kla sy. W la -
tach 1970 – 1974
dru ży na nie uczest -
ni czy ła w ofi cjal -
nych roz gryw kach
Opol skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej. 

Po mo im przy jeź dzie do Gra czy (w 1974 r.)
wraz z Ma ria nem Ma cie jew skim uda ło się nam
re ak ty wo wać klub i od tam tej po ry nie prze rwa nie
uczest ni czy my w roz gryw kach na szcze blu wo je -
wódz kim, jak i na szcze blu cen tral nym Pol skie go
Związ ku Pił ki Noż nej. 

W se zo nie 1975/76 mie li śmy krót ki epi zod –
gra jąc w A kla sie. W hi sto rii klu bu, je śli cho dzi

o dzia ła czy, ra zem z Ma ria nem Ma cie jew skim
uru cho mi li śmy sek cję Pił ki Noż nej w Gra czach,
ale jed no cze śnie by li śmy za wod ni ka mi, gra li śmy
naj dłu żej w Skal ni ku, w tam tych la tach. 

Od ro ku 1994 do dzisiaj w „Skal ni ku” Gra cze
gra ją Zyg munt Bąk i je go młod szy brat – Grze -
gorz Bąk. Zyg munt jest na past ni kiem, a Grze -
gorz bram ka rzem. 

Na sza dru ży na w 1992 ro ku awan so wa ła
do A kla sy, po czte rech la tach by li śmy w kla sie
okrę go wej i po na stęp nych trzech la tach awan so -
wa li śmy do IV li gi wo je wódz kiej, a w 2002 ro ku,
po raz pierw szy awan so wa li śmy do szcze bla cen -
tral ne go roz gry wek III li gi, w któ rej gra ły klu by
z wo je wództw: ślą skie go, opol skie go, dol no ślą -
skie go i lu bu skie go. Po rocz nym po by cie w tej li -
dze, spa dli śmy do IV li gi, ale w 2005 ro ku awan -
so wa li śmy po now nie i do dziś gra my w III li dze.

W mię dzy cza sie du żym suk ce sem „Skal ni ka”
by ła wy gra na w roz gryw kach Pu cha ru Pol ski –
na szcze blu cen tral nym. Przy padł nam wów czas
zna czą cy prze ciw nik – klub Cra co via, ze stu let nią
tra dy cją. W dniu 3 sierp nia 2004 ro ku wy gra li -
śmy 2:1. By ło to osią gnię cie na ska lę kra jo wą, po -
nie waż od bi ło się to sze ro kim echem, rów nież
w te le wi zji. W wia do mo ściach spor to wych po da -
no, że Cra co via prze gra ła ze „Skal ni kiem Gra -
cze”. Ma ło kto wie dział, gdzie le żą Gra cze. Za czę -
to się in te re so wać, gdzie znaj du je się na sza
miej sco wość. A znaj du je się na Opolsz czyź nie,
w Gmi nie Nie mo dlin. Z pew no ścią by ła to wte dy
pro mo cja, nie tyl ko Gra czy, ale i ca łej gmi ny. 

Od 2005 ro ku gra my sys te ma tycz nie w III li -
dze. Po re or ga ni za cji, w 2008 ro ku, III li ga obej -
mu je dwa wo je wódz twa – ślą skie i opol skie. Na -
le ży pod kre ślić, że ślą ska pił ka stoi na wy so kim
po zio mie i wca le nie jest lżej grać. Jest to suk ces,
zwa żyw szy na to, że Gra cze to ma ła miej sco -
wość, a jed nak cią gle utrzy mu je my od po wied ni
po ziom spor to wy. 

W hi sto rii klu bu by ło wie le róż nych mo men -
tów – lep szych, gor szych. Fak tem jest, że nasz
klub za pi sał się na sta łe w hi sto rii Opol skie go
Związ ku Pił ki Noż nej. Waż ną da tą wpi su ją cą się
w hi sto rię „Skal ni ka” Gra cze jest rok 1999, kie dy
to przy po mo cy na sze go głów ne go spon so ra, czy -
li fir my „Ba zalt -Gra cze” z udzia łem Gmi ny Nie mo -
dlin wy bu do wa ny zo stał pa wi lon spor to wy. Ma my
ma ły ka me ral ny sta dion, któ ry wpi sał się w kra jo -
braz Gra czy i do brze jest wi dzia ny rów nież przez
go ści od wie dza ją cych nasz obiekt. 

Trze ba wspo mnieć też o mło dzie ży, któ ra gra
w Gra czach w pił kę. W dru ży nie „Skal nik” –
w „Or li kach” gra ją dzie wię cio, dzie się cio lat ko wie.
Jest to na dzie ja na przy szłość – te dzie ci za si lą
kie dyś „do ro słą” dru ży nę. 

Nie ste ty dziś „Skal nik” Gra cze jest dru ży ną,
któ ra pla su je się na koń cu ta be li III li gi pił kar skiej,
ale gra my na dal przede wszyst kim dla ki bi ców,
rów nież dla pre sti żu i ho no ru. Nie pod da je my
się i nie wy co fu je my z roz gry wek dru ży ny, kie dy są
kło po ty. Mi mo, że ma my ma łe pro ble my fi nan so -
we i ka dro we, jed nak sta ra my się pod trzy mać
od po wied ni po ziom spor to wy. Mam na dzie ję, że
po mo że nam fir ma „Ba zalt -Gra cze”. Być mo że bę -
dzie to szcze bel niż szy – wo je wódz ki, ale i tak, pa -
trząc pod ką tem po zio mu spor to we go, je ste śmy
do syć wy so ko po rów nu jąc np. miej skie klu by spor -

to we z Brze gu, Ny sy, Głub czyc, Otmu cho wa,
Krap ko wic czy Ozim ka – nie któ re z nich osią ga ły
kie dyś po ziom dru go li go wy. Dziś do rów nu je my
tym mia stom, więc nie jest tak źle. Je że li na wet
bę dzie my grać w IV li dze, to uwa żam, że na le ży
utrzy mać dla na szej Nie mo dliń skiej Zie mi i dla jej
ki bi ców po ziom pił kar ski nie gor szy od ościen -
nych gmin. 

Nie ukry wam, że li czy my na więk sze wspar -
cie ze stro ny władz gmin nych, je śli cho dzi o pił -
kę noż ną, bo jed nak ten szcze bel roz gry wek,
na któ rym się znaj du je my, jest w pew nym sen -
sie też pro mo cją gmi ny. Ma my wa run ki lo ka lo -
we i do brą pły tę bo iska, by grać na od po wied -
nio do brym po zio mie spor to wym tj.
przy naj mniej w IV li dze. Je śli jesz cze do łą czy
do te go wspar cia Spół ka „Ba zalt -Gra cze”, to
my ślę, że te dwa pod mio ty (wraz z Urzę dem
Miej skim w Nie mo dli nie) spra wią, że bez pro ble -
mu po do ła my wy zwa niu. My ślę tu taj o stro nie
fi nan so wej, bo o stro nę spor to wą je stem spo koj -
ny – za wod ni cy za wsze są – z Gra czy, ościen -
nych miej sco wo ści, czy z Opo la. 

Na sza dru ży na wy pra co wa ła so bie już mar -
kę i uzna nie, na ja kie z pew no ścią za słu gu je, dla -
te go bar dzo by śmy nie chcie li za nie chać dzia łal -
no ści spor to wej w Gra czach. Przy znam szcze rze,
że „Skal ni ka” Gra cze fi nan so wo obec nie nie stać
na to, by grać w III li dze, ale IV li ga to po ziom
ade kwat ny do na szych moż li wo ści. Nie cho dzi
nam o to, by za wszel ką ce nę grać w III li dze,
a po krót kim cza sie, ze wzglę dów fi nan so wych,
być zmu szo nym wy co fać się z roz gry wek. Bo tak
jest naj pro ściej – zwi nąć ża gle, gdy są pro ble -
my… My te go nie chce my. 

Ce lem dzia ła czy „Skal ni ka” jest spo koj ne
funk cjo no wa nie klu bu na szcze blu wo je wódz kim.
Za dwa la ta bę dzie my ob cho dzić sześć dzie się cio -
le cie po wsta nia klu bu, dla te go tak nam za le ży, by
utrzy mać się przy naj mniej na tym do brym, wo je -
wódz kim po zio mie roz gry wek pił kar skich. 

Miej sco wość Gra cze by ła w ja kimś sen sie,
nie tyl ko na ma pie spor to wej, wy pro mo wa na
dzię ki suk ce som na szej dru ży ny. Zna mien ny był
ten, wspo mnia ny prze ze mnie, mecz z Cra co vią.
Mó wio no o tym du żo i wszę dzie. W tam tym cza -
sie, gdy wy gra li śmy z Cra co vią, dru ży na ta by ła
li de rem eks tra kla sy. By ła to sen sa cja, że prze -
gra li z na mi – kop ciusz ka mi z IV li gi. Dzię ki tej wy -
gra nej gra li śmy w gru pie m.in. z Gór ni kiem Za -
brze, z GKS -em Ka to wi ce i Pod be ski dziem
Biel sko -Bia ła. Na na szym bo isku – w dru ży nie
prze ciw ni ków – gra li bra cia Broż ko wie, któ rzy
dziś gra ją w pol skiej re pre zen ta cji. Wie le zna -
czą cych osób „prze wi nę ło” się przez ma łe Gra cze.
W prze szło ści gra li śmy spa rin gi z Za głę biem Lu -
bin, ze Ślą skiem Wro cław, a więc na praw dę nie
ma my się cze go wsty dzić. Nikt o na szym klu bie
źle nie mó wi. 

Pod kre ślę jesz cze raz, że naj waż niej sze jest
to, że by klub funk cjo no wał. Nie po ka za li śmy się
tyl ko na chwi lę, nie znik nę li śmy z ma py pił kar -
skiej Opolsz czy zny. Je ste śmy na niej nie prze -
rwa nie od 37 lat i chcie li by śmy na dal tę dzia łal -
ność pro wa dzić, ale do te go po trze bu je my
wspar cia Gmi ny Nie mo dlin i głów ne go spon so -
ra Spół ki „Ba zalt - Gra cze”. Wte dy na pew no
jesz cze dłu go bę dzie my mo gli cie szyć się suk ce -
sa mi spor to wy mi na sze go klu bu, na szej miej -
sco wo ści i na szej gmi ny..”

„Skal nik Gra cze” – daw niej i dziś
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Niemodlina

Puls Nie mo dli na: Od 1 mar ca br. zaj -
mu je Pan sta no wi sko dy rek to ra Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. Ja kie
są Pa na pierw sze wra że nia z pra cy i po -
by tu w Nie mo dli nie?

Krzysz tof Ku biak: Ogrom pra cy zwią za nej
z za ło że niem fir my. Wcze śniej nie by ło te go pod -
mio tu w Nie mo dli nie, trze ba by ło wszyst ko prak -
tycz nie stwo rzyć od pod staw. Du żo spraw or ga -
ni za cyj nych, któ re cza sem wy da ją się pra wie
nie moż li we do zre ali zo wa nia. Sta ra li śmy się przez
okres po nad mie sią ca, od kąd jed nost ka ist nie je,
tak to wszyst ko po za ła twiać, by fir ma nor mal nie
mo gła funk cjo no wać. Jesz cze nie do koń ca nam
się to uda ło, bo do dziś nie ma my in ter ne tu, co
jest w tej chwi li wła ści wie nie odzow ną stro ną
dzia ła nia każ dej fir my. No, ale nie ste ty, tak to
w Pol sce jest, że nie wszyst kie spra wy moż na za -
ła twić od ra zu. Nie mniej jed nak ten pierw szy mie -
siąc po świę ci li śmy głów nie na za ło że nie fir my
i na za trud nie nie osób. 

PN: Dla cze go zde cy do wał się Pan wy -
star to wać w kon kur sie na sta no wi sko
dy rek to ra no wo  pow sta łej jed nost ki
w mie ście? To chy ba du że wy zwa nie bu -
do wać coś od pod staw…

Krzysz tof Ku biak: Spra wy spor tu, re kre -
acji, tu ry sty ki są mi bli skie od po cząt ku ukoń cze -
nia stu diów. Ukoń czy łem stu dia na wy dzia le Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i tre ner skim Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, w związ ku z tym te spra -
wy by ły mi za wsze bli skie. Głów nie to czy ły się wo -
kół pra cy z mło dzie żą – tre ner skiej, szkol nej. My -
ślę, że te la ta pra cy i du że do świad cze nie
w or ga ni za cji im prez, ży cia spor to we go spo wo do -
wa ły, że nad szedł czas na za rzą dza nie spor tem,
kul tu rą fi zycz ną, kie ro wa nie tym, co ma się dziać
w tych wła śnie dzie dzi nach w Gmi nie Nie mo dlin. 

PN: Ja kie są ce le i za da nia, któ re Pan
so bie po sta wił obej mu jąc to sta no wi -
sko?

Krzysz tof Ku biak: W Gmi nie Nie mo dlin
ma my dwa no wo cze sne obiek ty – ha lę spor to wą
i bo isko „Or lik” oraz dwa, któ re, szcze rze mó -
wiąc, spę dza ją sen z po wiek i po wo du ją fru stra -
cję, czy li za nie dba ny sta dion i ba sen ką pie lo wy
w Lip nie. Ba sen jest pięk nie po ło żo ny, ma na -
praw dę bar dzo do bre miej sce wśród zie le ni oko -
licz nej, ale niec ka i ca łość obiek tu jest za nie dba -
na. My ślę, że nie zbęd ne bę dą na kła dy fi nan so we,
któ re po zwo lą tym obiek tom do brze funk cjo no -
wać w ko lej nych la tach. Je że li tak zo sta nie jak
jest, to za dwa la ta np. ba sen w ogó le mo że nie
zo stać otwar ty. A szko da by by ło, bo jest to du ża

atrak cja, je den z nie licz nych ba se nów stu me tro -
wych. Moż na tam od po cząć, zre lak so wać się i od -
dy chać świe żym po wie trzem. Jed nak po trzeb ne
są ogrom ne na kła dy, nie tyl ko fi nan so we, ale
i ludz kie. Sta dion miej ski – to dru ga rzecz. Jest du -
żo mło dzie ży, któ ra chce upra wiać sport, dla te go
uwa żam, że w roz wój sta dio nu też trze ba wło żyć
tro chę pie nię dzy, nie tyl ko w je go in fra struk tu rę,
je śli cho dzi o roz gry wa nie me czów pił kar skich, ale
rów nież do upra wia nia lek kiej atle ty ki. Waż ne by
by ła tam bież nia, skocz nia, rzut nia – to wszyst ko,
co po zwo li mło dym lu dziom roz wi jać się nie tyl ko
fi zycz nie, ale co da je tak że start do lep sze go ży -
cia w ogó le. 

PN: Jak za chę cić miesz kań ców Nie -
mo dli na, a przede wszyst kim dzie ci
i mło dzież, by za miast spę dzać czas
przed kom pu te rem i te le wi zo rem, upra -
wia ły sport, ko rzy sta ły z obiek tów spor -
to wych, któ re są na te re nie mia sta?

Krzysz tof Ku biak: Dzi siej sza mło dzież to
po ko le nie kom pu te rów, za jęć zwią za nych głów -
nie z sie dzą cym try bem ży cia, z in te lek tem. Ja
uwa żam, że mu si to iść w pa rze z roz wo jem fi -
zycz nym. Co raz czę ściej zda rza się, że dzie ci
w szko le przy no szą zwol nie nia le kar skie z za jęć
wy cho wa nia fi zycz ne go, nie ste ty jest to bar dzo
nie ko rzyst ne dla ich roz wo ju. Po wo du je wa dy
po sta wy, oty łość, co jest naj więk szym pro ble -
mem dzi siej szej mło dzie ży. Da nie moż li wo ści
upra wia nia spor tu, kul tu ry fi zycz nej, re kre acji
dzie ciom od lat przed szkol nych, po przez kla sy
pierw sze, dru gie, trze cie szko ły pod sta wo wej
spo wo du je, że w przy szło ści bę dą one bar dziej
spraw ne, bę dą na pew no mniej cho ro wać. Chce -
my iść z ofer tą do tych naj młod szych dzie ci.
Pręż nie dzia ła u nas szkół ka pił kar ska – Fo ot ball
Aca de my, jest du ża chęć wśród tych dzie ci
do upra wia nia tej dys cy pli ny spor tu. Ro dzi ce są
za in te re so wa ni. Je że li w tak mło dym wie ku za -
cznie my dzie ci za chę cać do ru chu, to bę dą one
chcia ły da lej upra wiać ten sport.

Du żo złe go zro bi ła re or ga ni za cja szkol nic -
twa, gdzie kla sy I -III by ły wy łą czo ne z za jęć wy cho -
wa nia fi zycz ne go. Od by wa ją się tyl ko za ję cia
śród lek cyj ne. Jest to pro blem rów nież dla na uczy -
cie li. Cho ciaż nie któ rzy bar dzo faj nie te za ję cia
prze pro wa dza ją. Uwa żam jed nak, że dzie ci
z klas I -III po win ny być pod okiem fa chow ców
od ra zu uczo ne te go, co w tym wie ku jest atu tem,
czy li jak wy ko rzy sty wać zwin ność, gib kość. Ćwi -
czyć prze wro ty, bie gi na czwo ra kach itp. To
wszyst ko po wo du je spraw ność fi zycz ną i na ba zie
te go moż na ro bić coś da lej. 

PN: Ja ka jest Pań stwa kon kret na
ofer ta dla miesz kań ców?

Krzysz tof Ku biak: O nie któ rych rze czach
już wspo mi na łem – oczy wi ście po my słów ma my
wie le. Bę dzie my z cza sem tę ofer tę co raz bar -
dziej do pra co wy wać i kon kre ty zo wać. Chce my,
że by OSiR był sil ny swo imi in struk to ra mi, dla te go
war to za dbać o to, by in struk to rzy, któ rzy tu pra -
cu ją, wy ko rzy sty wa li wszyst kie swo je po my sły,
umie jęt no ści, by pro po no wa li spo łe czeń stwu wie -
le róż nych moż li wo ści spę dza nia cza su. My ślę tu
o zor ga ni zo wa nych for mach. My śli my, by
od wrze śnia otwo rzyć w po bli skiej Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 kla sę o pro fi lu spor to wym – ko szy ków -
ki chłop ców i siat ków ki dziew cząt. Wskrze sze nie
siat ków ki, któ ra by ła na wy so kim po zio mie w Nie -
mo dli nie, jest ce lem na szej dzia łal no ści. Chce my
ją od bu do wać, ale nie cho dzi o to, by szyb ko „zro -
bić” dru ży nę. Trze ba od klas naj młod szych
do tych naj star szych od bu do wy wać te tra dy cje,
któ re by ły zna czą ce dla te go mia sta. 

Za le ży mi rów nież na ko szy ków ce. Chciał -
bym, by nie tyl ko pił ka noż na cie szy ła się po wo -
dze niem na na szych obiek tach. Mu si my dać
moż li wość in nym dys cy pli nom, ta kim jak te nis
sto ło wy, ziem ny, bad min ton, mi ni ho ke j. Ma my
sprzęt do te go. Chce my or ga ni zo wać dni ak cyj -
ne, w któ rych bę dzie my za chę ca li dzie ci i mło -
dzież do upra wia nia mniej po pu lar nych dys cy -
plin spor tu. 

Za chę ca my pa nie do upra wia nia re kre acji,
ae ro bi ku, za jęć si ło wych, a tak że chce my or ga ni -
zo wać za ję cia ty po wo tu ry stycz ne – raj dy ro we ro -
we, ewen tu al nie tak po pu lar ne dziś – mar sze,
czy li tzw. nor dic wal king, jest du żo miej sca –
przy ba se nie pięk ny park, tra sy są, więc trze ba je
wy ko rzy stać or ga ni zu jąc ma so wo kul tu rę fi zycz ną
dla miesz kań ców star szych. 

Te tur nie je, któ re już pro po no wa li śmy do tej
po ry, zwią za ne z Nie mo dliń ską Ha lo wą Li gą Pił -
kar ską, chce my roz bu do wać o li gę siat ków ki,
ewen tu al nie ko szy ków ki, spor ty in dy wi du al ne. 

My śli my rów nież o tym, że by na gło śnić jed ną
bar dzo waż ną rzecz: w prze świad cze niu czę ści
miesz kań ców Gmi ny Nie mo dlin jest ta ka myśl,
że sa la w ha li wi do wi sko wo -spor to wej jest nie do -
stęp na, że wła ści wie tyl ko nie licz ni z niej ko rzy sta -
ją. Chciał bym pod kre ślić, że jest to nie praw da. Za -
chę cam wszyst kich miesz kań ców do uczest nic twa
w ży ciu spor to wym gmi ny, po przez or ga ni zo wa -
nie gru py, któ ra chcia ła by wziąć udział w za ję -
ciach na sa li. W tej chwi li za ję cia te nie są dro gie,
zmniej szy li śmy ce ny wy naj mu ha li. Od 1 kwiet nia
do 30 wrze śnia to jest ter min, gdy lu dzie wy bie -
ra ją obiek ty otwar te, dla te go zde cy do wa li śmy
o niż szych ce nach ko rzy sta nia z ha li. Za le ży nam,
aby wię cej osób mo gło z sa li ko rzy stać. W tej
chwi li go dzi na na ha li dla gru py zor ga ni zo wa nej
osób do ro słych kosz tu je 40 zł, dla grup mło dzie -
żo wych – od 10 zł dla szkół i zor ga ni zo wa nych
grup po po łu dnio wych, a mło dzież z klu bów pła -

Za chę cam wszyst kich miesz kań ców
do uczest nic twa
w ży ciu spor to wym gmi ny
Z dy rek to rem Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie,
Krzysz to fem Ku bia kiem, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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Ku pa mię ci An drze ja Grub by
W dniu 7 kwiet nia 2011 r., w Ha li Wi do -

wi sko wo -Spor to wej w Nie mo dli nie, od był
się Fi nał Wo je wódz ki V Me mo ria łu An drze -
ja Grub by w te ni sie sto ło wym 2011. 

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li: Fun da cja im. An -
drze ja Grub by, Urząd Miej ski w Nie mo dli nie, Opol -
ski Zwią zek Te ni sa Sto ło we go, Uczniow ski Klub Spor -
to wy „So ko lik” Nie mo dlin, O S i R Nie mo dlin. 

Do tur nie ju zgło si ło się trzy na ście dru żyn mie -
sza nych re pre zen tu ją cych uczniów szkół pod sta wo -
wych wo je wódz twa opol skie go. Do fi na łu kra jo we go,
któ ry od bę dzie się w czerw cu w So po cie, za kwa li fi -
ko wa ła się zwy cię ska dru ży na. 

Po za cię tych me czach, w obec no ści sę dzie go głów -
ne go za wo dów Zdzi sła wa Gro bel skie go, człon ka Za rzą -
du Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we go Syl we stra Ma -
łec kie go, pre ze sa Opol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we go
Fran cisz ka Świ ta ły, bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa
Stan kie wi cza, dy rek to ra Ośrod ka Spor tu Re kre acji
w Nie mo dli nie Krzysz to fa Ku bia ka i zgro ma dzo nych go -
ści, wy ło nio no naj lep sze dru ży ny. 

Pierw sze miej sce zdo by ła Pu blicz na Szko ła Pod -
sta wo wa z Je miel ni cy, z dru gie go miej sca cie szy ła się
Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa z Po pie lo wa, trze cie
miej sce za jął Ze spół Szkół nr 2 w Brze gu, na to miast
przed sta wi cie le go spo da rzy, czy li Pu blicz na Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie, upla so wa li się
na czwar tym miej scu. 

Naj lep szą za wod nicz ką nie mo dliń skie go tur nie -
ju zo sta ła Ni co la Zy zik z Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej w Kiel czy, naj lep szym za wod ni kiem roz gry wek
ogło szo no Pa try ka Gam ro ta z Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Po pie lo wie. 

kk

ci 20 zł, 25 zł gru py, któ re cy klicz nie wy naj mą sa -
lę – raz czy dwa ra zy w ty go dniu. Tak że idzie my
tro chę w dół z ce na mi my śląc o tym, by wię cej
osób mo gło z ha li ko rzy stać. 

Roz sze rzy li śmy już go dzi ny otwar cia „Or li ka”
– od 16.00 do 21.00, bo jest du ża chęć uczest nic -
twa w za ję ciach. Te dwa obiek ty – Or lik i Ha la Wi -
do wi sko wo -Spor to wa mo gą spo koj nie dzia łać
i cie szyć miesz kań ców. Na to miast go rzej jest z po -
zo sta ły mi dwo ma obiek ta mi. Od mie sią ca pra cu -
je my na ba se nie w Lip nie. Na ra zie nie ma my pra -
cow ni ków, któ rzy na sta łe mo gli by się zaj mo wać
tym obiek tem, sprzą ta niem i po rząd ko wa niem
te re nu. Ale uda ło się za trud nić dwie oso by w ra -
mach prac pu blicz nych, któ re sta ra ją się przy go -
to wać ba sen do se zo nu. Na stę pu je wy pom po wy -
wa nie wo dy, ma lo wa nie nie cek oraz kon struk cji
me ta lo wych, upo rząd ko wa nie ca łe go te re nu z li -
ści, z ga łę zi tak, że by ten obiekt był go to wy
na czas. 

PN: Kie dy za tem na stą pi otwar cie ba -
se nu ką pie lo we go w Lip nie?

Krzysz tof Ku biak: My śli my o otwar ciu se -
zo nu 18 czerw ca, jed nak czę sto tak by wa, że
na po cząt ku czerw ca jest już ład na po go da,
a więc nie wy klu czo ne, że, je że li obiekt bę dzie już
go to wy i po go da bę dzie sprzy jać, to być mo że na -
stą pi to szyb ciej. My śli my o dzia ła niu na ba se nie
do 21 sierp nia, je że li bę dzie jesz cze cie pło, to mo -
że ty dzień dłu żej, a je że li po go da bę dzie zła, to
za sta no wi my się nad tym, czy nie prze rwać wcze -
śniej dzia łal no ści – nie ma sen su, by był otwar ty
i stał pu sty. 

Te raz głów ne na sze pra ce idą w kie run ku upo -
rząd ko wa nia sta dio nu miej skie go, Ra zem z Klu -
bem „So kół Nie mo dlin” przy go to wu je my się do se -
zo nu. A dru ga rzecz to ba sen – wy pom po wy wa nie
wo dy i przede wszyst kim czysz cze nie te re nu. 

PN: Czym dla Pa na jest sport? Pro szę
opo wie dzieć Czy tel ni kom „Pul su Nie mo -
dli na” o swo ich pa sjach… 

Krzysz tof Ku biak: W wie ku szkol nym
upra wia łem wszel kie moż li we dys cy pli ny spor -
tu, by łem w mia rę spraw nym chło pa kiem. Spor -
ty ze spo ło we, lek ko atle ty ka, gim na sty ka nie są
mi ob ce. 

Ko szy ków kę za czą łem upra wiać od siód mej
kla sy szko ły pod sta wo wej, wte dy to wszyst kie in -
ne dys cy pli ny spor to we „po szły” na bok, od po -
cząt ku ta gra bar dzo mnie za fa scy no wa ła. Gra -
łem na po zio mie pierw szo li go wym. Na to miast
szyb ko zro zu mia łem, że ka rie ry ja ko za wod nik
nie zro bię – na pew no nie bę dę grał w re pre zen -
ta cji. W związ ku z tym za ją łem się pra cą tre ner -
ską. Już po skoń cze niu stu diów pra co wa łem
w róż nych klu bach – Sta li Bo bry By tom, Ślę ży
Wro cław, Ka mie Brzeg, póź niej by ła to Od ra
Brzeg, żeń ska ko szy ków ka. Mam też wie le suk ce -
sów w Mi strzo stwach Pol ski ju nio rów ja ko tre ner,
Mi strzo stwo Pol ski z ka de ta mi w Sta li Bo bry By -
tom, czwar te miej sca, szó ste w roz gryw kach eks -
tra kla sy itd. Mo ja dro ga spor to wa jest dość bo ga -
ta i uda na. Na ba zie tej pra cy mo głem zdo być
do świad cze nie, któ re te raz bę dzie moż na wy ko -
rzy stać w pra cy or ga ni za cyj nej – me na dże ra spo -
rtu Gmi ny Nie mo dlin. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę, ży czę rów -
nież suk ce sów w pra cy i w ży ciu oso bi -
stym. 

Nagrodzeni uczestnicy
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W przed wo jen nym Kor fan to wie miesz kał
pan A. Wa gner, wie lo let ni rek tor kor fan tow -
skiej szko ły po wszech nej. Był on jed nym
z za ło ży cie li i re dak to rów pu bli ko wa ne go
w la tach 1926-1942 Nie mo dliń skie go Ka len -
da rza Re gio nal ne go. Po za pra cą w szkol nic -
twie rek tor Wa gner z pa sją zaj mo wał się
zbie ra niem in for ma cji na te mat zwy cza jów
i ob rząd ków prak ty ko wa nych przez miesz -
kań ców daw nej zie mi nie mo dliń skiej. Jed no
z je go wspo mnień do ty czy pew ne go, dziś już
w ogó le niespo ty ka ne go w oko li cach Nie -
mo dli na, oby cza ju – wiel ko czwart ko wych
„kle ko tek”.

...„Mo gło mi nąć już ze ćwierć wie ku, jak aku rat dziś, w Wiel ki Czwar -
tek, zna la złem się w mo jej ro dzin nej wio sce. Rów nież po go da te go dnia
by ła praw dzi wie wiel ko czwart ko wa. Ota cza ją cą wszyst ko sza rość po wo -
li za kry wa ła już pierw sza wio sen na zie leń. We so łe szpa ki śpie wa ły
przy tym swo je ra do sne pie śni. Cie płe, ożyw cze po wie trze po wo li prze -
pły wa ło przez do li nę za po wia da jąc pięk ne po po łu dnie. Na gle po śród
szpa czych tre li po ja wił się ob cy dźwięk: klap, klap, klap klap, klap; przez
chwi lę moc niej szy, póź niej znów słab szy: klap, klap, klap klap. Nad sta -
wi łem ucha i z za cie ka wie niem wsłu chi wa łem się w do bie ga ją ce z da le -
ka kla pa nie. „Aha! Dzie cia ki z drew nia ny mi ko łat ka mi! Praw da, prze cież
dziś Wiel ki Czwar tek!”.

Kra sna Gó ra. Wiej ski staw wcze sną wio sną. Fot. ma rzec 2011

Przed ocza mi po ja wi ły mi się ob ra zy z mło do ści, któ re dłu go drze -
ma ły gdzieś w za ka mar kach wy obraź ni, a któ re te raz wraz z od gło sem
drew nia nych ko ła tek na no wo od ży ły. My śla mi wró ci łem do kra iny dzie -
ciń stwa, gdzie kie dyś sam w wiel ko czwart ko wy po ra nek z ko łat ką w rę -
ce bie głem ile sił w no gach do wy zna czo ne go miej sca zbiór ki ma łych
„kla pa czy”.

Miej scem zbiór ki by ła szko ła. Dzi siaj wszyst ko jesz cze wy glą da tak sa -
mo. Drew nia na ko łat ka na sznur ku prze wie szo na przez szy ję i kur czo wo
przy trzy my wa na w rę ce, sza lik moc no owi nię ty wo kół gar dła, po nie waż

jesz cze nie daw no prze cież w do li nie le żał śnieg. Na zbiór ce sta wia li się
wszy scy chłop cy z wio ski. Więk si nie śli po dwa ko sze, któ re na peł nio ne
by ły do po ło wy siecz ką. Naj star szy z chło pa ków, prze waż nie star szy mi -
ni strant, niósł ze so bą dość du żej wiel ko ści pusz kę -ka sę, do któ rej je den
z klu czy – dla zwy kłej ostroż no ści – od da wa no w rę ce na uczy cie la. 

W koń cu ze gar na ko ściel nej wie ży wska zał go dzi nę 7.45. Nad ci chą
do li ną roz dzwo ni ły się ko ściel ne dzwo ny, a chłop cy w sku pie niu, je den
za dru gim ma sze ro wa li do ko ścio ła na po ran ne na bo żeń stwo. Ich my -
śli za ję te by ły świę tym czy nem. Dziś, aby na le ży cie spra wo wać od da ny
w ich rę ce urząd i do peł nić tra dy cji, zaj mo wa li miej sce z sa me go przo -
du. Ostat nie dzwo ny w do mu Bo żym roz brzmie wa ły do „Glo ria”, po tym
mil kły, a za miast nich sły chać by ło je dy nie drew nia ne ko łat ki. 

Gdy na bo żeń stwo do bie gło koń ca chłop cy wy cho dzi li z ko ścio ła
i usta wia li się w dwóch rzę dach naprze ciw sie bie, we dług wie ku.
Na prze dzie for mo wa ne go or sza ku sta wał za wsze naj star szy. Te raz za -
czy na ło się: klap, klap, klap klap, klap; klap, klap, klap klap, klap. Ca ła gru -
pa ru sza ła z gło śnym kle ko tem w kie run ku pierw szej za gro dy. Chłop cy,
je den za dru gim, mi ja li bra mę na po dwó rze i pod cho dzi li do drzwi do -
mu. Ko łat ki mil kły. „Chwa ła Je zu so wi Chry stu so wi w Wiel ki Czwar tek”,
wy krzy ki wał chór pięć dzie się ciu chło pię cych gar deł. Na to zja wia ła się
go spo dy ni. W za leż no ści od stop nia ma jęt no ści go spo dar stwa wkła da -
ła do ko sza „kla pa czy” od 3 do 15 ja jek, a do pusz ki wrzu ca ła od po wied -
niej war to ści mo ne tę. Chłop cy od po wia da li rów nież chó rem: „Bóg za -
płać”, któ re za głu szał na si la ją cy się, nie ryt micz ny kle kot ko ła tek. Do pie ro
gdy po now nie zna leź li się na dro dze i upo rząd ko wa li swo je szy ki ko ła -
ta nie po wra ca ło do bar dziej ryt micz nych tak tów: Klap, klap, klap klap,
klap. Tak or szak cho dził od za gro dy do za gro dy. Nie omi ja no przy tym
pro bosz czów ki ani do mi nium (fol war ku). A war to by ło.

Daw ne do mi nium w Kra snej Gó rze. Fot. ma rzec 2011

Do dziś pa mię tam jak ła ska wa pa ni z do mi nium wła sno ręcz nie wło -
ży ła do na szych ko szy ków pół ko py ja jek, a do pusz ki wrzu ci ła słusz ną
mo ne tę – praw dzi we go ta la ra. Zro bi ła to tak zręcz nie, że pięć dzie siąt par
cie kaw skich oczu wpa trzo nych w pusz kę roz po zna ło to bez błęd nie.
Wszyst kie chło pię ce twa rze wy ra ża ły peł ne za do wo le nie! Każ dy z nich
w wiel kim po śpie chu prze li czył za raz w pa mię ci swo ją część do po dzia -
łu. Tu, w do mi nium, kle kot ko ła tek nie za głu szał wy po wia da nych przez
chłop ców słów po dzię ko wa nia, co sta rym zwy cza jem czę sto zda rza ło się
przy bied niej szych dat kach. Kle ko ta nie wy pło szy ło by go łę bie, a tu by ły
ich ca łe set ki. Więc mó wi ło się: „Nie kle ko tać, go łę bie się spło szą!”
Z do mi nium wszy scy wy cho dzi li z wy so ko za dar ty mi gło wa mi i uda wa -
li się na dru gą stro nę wiej skiej dro gi, a tam znów sły chać by ło ra do sne
klap, klap, klap klap, klap...

Wielkanocne
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Na ko niec wszy scy ma sze ro wa li w kie run ku szko ły. Za zwy czaj by ło
już wte dy po łu dnie. Peł ne i wy ła do wa ne po brze gi ko sze cią ży ły w ra mio -
nach, a pę ka tą skar bon ką le d wie moż na by ło po trzą snąć. Kie dy już wszy -
scy do tar li na miej sce i tło czy li się w szkol nej kla sie, zmę cze ni naj star si
chłop cy sia da li w ław kach. Młod si sta wa li z bo ku. Na stę po wa ło otwar -
cie ka sy i z pusz ki na szkol ny stół wy sy py wa ły się brzę czą ce mo ne ty.
Wkrót ce pie nią dze by ły skru pu lat nie prze li czo ne a na ta bli cy po ja wiał
się wstęp ny kosz to rys pro po no wa ne go po dzia łu ze bra nych dat ków.
Tym cza sem in na gru pa opróż nia ła ko sze i po chwi li oko ło sześć do ośmiu
kop jaj okry wa ło spo ry frag ment szkol nej pod ło gi. Przy jaj kach zna la zło
się za wsze tro chę wio sen ne go cia sta od pie ka rza. 

Te raz nad cho dził czas wiel kie go po dzia łu! Naj młod si, nie cho dzą cy
jesz cze do szko ły, otrzy my wa li zwy kle po 2 al bo 4 jaj ka do czap ki i 6 do 8
fe ni gów na dro gę. „Bóg za płać” i z wy pie ka mi na twa rzy wy cho dzi li z kla -
sy. Czap ki więk szych by ły bar dziej wy peł nio ne. Tra fia ło do nich po 10 al -
bo 12 ja jek, i po 60 do 80 fe ni gów. Lwią część za bie ra li oczy wi ście naj -
star si chłop cy uczęsz cza ją cy już ostat ni rok do szko ły. To oni za wsze
de cy do wa li o po dzia le. Z re gu ły wy pa da ło na nich po 20 ja jek i 1,50
do 2,00 ma rek na gło wę.

Wiel ki po dział – jaj ka i cen ny ta lar od po wia da ją cy war to ści 3
ma rek. Fot. 2011

Jed nak nie za wsze wszyst ko ukła da ło się bez kon flik tów. Cza sem roz -
gnie wa na mat ka przy pro wa dza ła z po wro tem ma łe go syn ka, mi mo iż
ten był dum ny ze swo ich za ro bio nych dwóch ja jek. „Ja tu ca ły men del
da łam” – krzy cza ła roz sier dzo na – „a Jo sel do stał tyl ko dwa jaj ka. Wię -
cej już ni gdy nic wam nie dam. Au gust Nup pers do stał sześć ja jek,
a Nup pe ro wa wło ży ła do ko szy ka tyl ko osiem. Tak być nie mo że.” Do pie -
ro za pew nie nie, że jej Jo se lek póź niej przy nie sie do do mu wię cej ja jek,
mo że na wet i ca ły men del, uspo ka ja ło jej wzbu rze nie.

Kie dyś by łem świad kiem wiel ce nie uczci we go po dzia łu. Li czą cy
pie nią dze kil ka ra zy po dej rza nie wsu wał rę kę do cho le wy swo je go bu -
ta. Je den z ma łych nie wy trzy mał i wy buch nął: „Wi dzia łem, że on coś
tam wkła da”. W kla sie za wrza ło! Oskar żo ny obu rzył się! Ale po czu cie
spra wie dli wo ści wśród chłop ców by ło więk sze niż je go obu rze nie. Mi -
mo, iż bar dzo się bro nił wkrót ce le żał po wa lo ny na pod ło dze, a tref ny
but zo stał mu zdję ty z no gi. Z bu ta na pod ło gę po sy pa ły się mo ne ty! Za -
pa no wa ło ogól ne obu rze nie! Za ka rę wi no waj ca zo stał po zba wio ny na -
leż nej mu czę ści dat ków, a z je go wy pła ty po trą co no jed ną mar kę. Ta -
ka ka ra by ła jed nak cał kiem zno śna: „Go rzej mo gło być, kie dy ka za li by
mi ścią gnąć dru gie go bu ta”- wy chwa lał się po noć póź niej, kie dy spra -
wa roz nio sła się. 

Po po dzia le, szczę śli wi chłop cy wra ca li do do mu. Świa do mość po sia -
da nia pie nię dzy w kie sze ni, je śli na wet by ły to tyl ko drob ne fe ni gi, spra -
wia ła, że by li dum ni. Po sia da nie wła snych pie nię dzy by ło wspa nia łym
uczu ciem, jed nak wiej scy chłop cy w tam tych cza sach do świad cza li te -
go bar dzo rzad ko. Świat był wów czas zu peł nie in ny niż dzi siaj! Rów nież
i zdo by te z tru dem jaj ka sma ko wa ły ina czej, kie dy już w do mu przy rzą -
dzi ła je ma ma! 

To by ła naj przy jem niej sza część cho dze nia z ko łat ką. Jed nak po tem
chłop ców cze ka ły już tyl ko sa me obo wiąz ki! Ra no, w po łu dnie i wie czo -
rem mu sie li cho dzić po wio sce i kle ko tać. Od gło sy ko ła tek – za miast
dzwo nów, któ re mil cza ły do Wiel kiej So bo ty – mia ły przy po mi nać wszyst -
kim wier nym o mo dli twie. Wie czo rem, kie dy wia ły cie płe wio sen ne wia -
try, nie od czu wa ło się już za zwy czaj chło du. Jed nak wcze snym ran kiem,
o go dzi nie 4.30, kie dy łóż ko by ło naj przy jem niej cie płe, co nie któ rzy za -
po mi na li o wsta wa niu. „Kla pa nie” by ło wte dy bar dzo mi zer ne: „klap,
klap, klap klap, klap!”...”. Jed nak wiej skie ko ty by ły chy ba z te go za do wo -
lo ne i po wo li od zy ski wa ły psy chicz ną rów no wa gę.

Kra sna Gó ra. Wiej ski kot wy grze wa ją cy się w wio sen nym
słoń cu. Fot. ma rzec 2011

Opra co wał: Ma riusz Woź niak na pod sta wie wspo mnień A. Wa -
gne ra opu bli ko wa nych w nie mo dliń skim ka len da rzu re gio nal nym
w 1929 ro ku, („Klap pern gehn”, Rek tor A. Wa gner, Frie dland, S. 38-40)
oraz przez R. Ka ina w „He imat ze itung”, 1959

Opra wa gra ficz na Ma riusz Woź niak

kołatanie

Z a p r a s z a m y  n a  w w w. n i e m o d l i n . o r g
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W dniach 14. i 15. kwiet nia br.,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od by ły
się prze słu cha nia wstęp ne do VII Ogól no -
pol skie go Kon kur su na In ter pre ta cję Pio -
se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any 2011”. 

Na sce nie za pre zen to wa ło się po nad dwa dzie -
ścia pod mio tów mu zycz nych (so li ści i ze spo ły)
w dwóch ka te go riach wie ko wych – szko ły gim na -
zjal ne i szko ły po nad gim na zjal ne. Prze wa ża li re pre -
zen tan ci wo je wódz twa opol skie go i dol no ślą skie go. 

Po ziom uczest ni ków bio rą cych udział w eli mi na -
cjach był wy rów na ny. Zna la zło się rów nież kil ka „pe -

re łek”, któ re zwia stu ją wiel kie emo cje w dru gim –
głów nym eta pie Kon kur su. 

W dniach 5. i 6. ma ja br. od bę dą się ko lej ne,
ostat nie już, prze słu cha nia wstęp ne do Kon kur su.
Zgło sze nia moż na prze sy łać do 29 kwiet nia br.
na ad res Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie (ul. Re -
ja 1, 49-100 Nie mo dlin). 

Na to miast VII Ogól no pol ski Kon kurs na In ter -
pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any 2011”
bę dzie miał miej sce 19 ma ja 2011 r., o godz. 10.00
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Kon cert Lau re -
atów, w tym sa mym dniu, o godz. 18.00, uświet ni wy -
stęp Grze go rza Tur naua. kk

W dniu 19 ma ja (czwar tek) br.,
o godz. 18: 00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie, pod czas Kon cer tu
Lau re atów VII Ogól no pol skie go Kon kur su
na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej „OCE ANY” wy stą pi Grze gorz Tur nau. 

Bi le ty na kon cert w ce nie 25 zł moż na na być w se -
kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry wNie mo dli nie. Za pra sza my!

Grze gorz Tu ra nau – wo ka li sta, kom po zy tor, pia -
ni sta, zna ny z in dy wi du al ne go i nie po wta rzal ne go

sty lu. Za de biu to wał w 1984 ro ku na XX Stu denc kim
Fe sti wa lu Pio sen ki. Za wy ko na nie wła snych kom po -
zy cji do wier szy Szek spi ra, Ba czyń skie go i Wit ka ce go,
zo stał je go lau re atem. Po kon cer cie fi na ło wym za pro -
szo no go do Piw ni cy pod Ba ra na mi, z któ rą współ -
pra co wał do 1997 ro ku, współ two rząc jej pro gra my
(m. in. spek takl „Si lvi lu dia al bo Nie do le Wa zów”).

Od 1990 ro ku wy stę pu je ze swo im ze spo łem,
z któ rym na grał czter na ście so lo wych płyt: „Na -
praw dę nie dzie je się nic” (1991, 1994), „Pod świa -

tło” (1993), „Tur nau w Trój ce”
(1994), „To tu, to tam” (1995),
„Tu taj je stem” (1997), „Ul ti -
ma” (1998), „Księ życ w mi sce”
(1998), „Ka wa łek cie nia”
(2000), „Na wet” (2002), „Ca -
fe Suł tan” (2004), „11: 11”
(2005), „Hi sto ria pew nej po -
dró ży„(2006), „Do zo ba cze -
nia” (2008), „Fa bry ka kla mek”
(2010), z cze go wszyst kie uzy -
ska ły sta tus „Zło tych”, a czte ry
– „Pla ty no wych”. Umie ścił
na nich wie le prze bo jów, m.
in.: „Brac ka”, „Ci cho sza”, „Na -
praw dę nie dzie je się nic”, „Jak
li no sko czek” czy ostat nio
„Na pla żach Zan zi ba ru”.

W swo im do rob ku ma du -
żą for mę mu zycz ną na po gra -
ni czu kon cer tu i spek ta klu te -
atral ne go pt. „Wiecz nie zie lo ne
jest drze wo ży cia”. 

Był jed nym z so li stów „Nie -
szpo rów Ludź mier skich” i ora -
to rium „Dro ga, Ży cie, Mi łość”
Paw luś kie wi cza. 

Współ pra co wał z Ewą
Ma łas -Go dlew ską, Ju sty ną
Stecz kow ską, Krze si mi rem
Dęb skim (al bum „Wi taj,
Gwiaz do Zło ta”), Sta ni sła wem
Soj ką (pio sen ka „So pli co wo”)
i gru pą Voo Voo. Jest au to rem
mu zy ki do fil mów i przed sta -

wień te atral nych, m. in.: „Zmierzch” (1997), „Iwo na
księż nicz ka Bur gun da” (2000), „Ma rat/ Sa de”
(2001) – wszyst kie w re ży se rii Ta de usza Bra dec kie -
go, „Ku buś Pu cha tek” (1997-99), „Zie lo na Gęś”
(2000), „Po dró że Sind ba da Że gla rza” (2002), „Bal la -
dy na” (2004), „Ze msta” (2008), „Pi no kio” (2010)
i „Czar no księż nik z Kra iny Oz” (2011)– w re ży se rii Ja -
ro sła wa Ki lia na oraz „Ża by” w re ży se rii Zbi gnie wa
Za ma chow skie go.

Otrzy mał wie le na gród, m. in.: „Fry de ryk’1994”
(za pły tę „Tur nau w Trój ce”), „Fry de ryk’1995” (za pły -
tę „To tu, to tam” i dla naj lep sze go wo ka li sty), „Fry -
de ryk’1997” (za pły tę „Tu taj je stem”) i „Fry de -
ryk’2002” (za pły tę „Na wet”), „Fry de ryk 2005”
(za pły tę „11: 11”), „Fry de ryk 2007” za pły tę „Hi sto -
ria pew nej po dró ży”, „Wik tor’1995” (za pły tę „To tu,
to tam”) i „Wik tor’1998” (dla naj lep sze go ar ty sty es -
tra dy), „Ma te usz’1996” – na gro da ra dio wej „Trój ki”,
„Grand Prix” na Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu
(1996) i „Phi lip Award’1999”. W paź dzier ni ku 2004
zo stał od zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi,
a w 2005 Me da lem Glo ria Ar tis.

www.tur nau.com.pl

„Oce any” co raz bli żej

Mło dzie żo wa gru pa te atral na Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, dzia ła ją ca
pod kie run kiem in struk tor Mał go rza -
ty Do lak, ser decz nie za pra sza
na przed sta wie nie „Pięć mi nut”, któ -
re od bę dzie się w dniu 10 ma ja 2011
r., o godz. 16.00, w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Spek takl to swe go ro dza ju talk show.
Każ dy ma swo je pięć mi nut – na wet
sza ra mysz, pre zen ter te le wi zyj ny…
na de skach Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. 

Za pra sza my!

Osiec ka i Tur nau 
Jarosław Kula - sekcja
wokalna TAKT z Perzowa
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za re -
ali za cję „Pol sko -Cze skie go Kon kur su Ku li -
nar ne go na Po tra wę z Ryb – pro jekt Świę -
to Kar pia” zo stał wy róż nio ny przez
Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go
w kon kur sie ogło szo nym przez Za rząd Wo -
je wódz twa Opol skie go „Part ner stwo bez
gra nic”. Wy róż nie nie z rąk Mar szał ka Wo -
je wódz twa Opol skie go Jó ze fa Se be sty
ode bra ła dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

Ce lem kon kur su by ło wy ło nie nie naj cie kaw szych
ini cja tyw re ali zo wa nych przez sa mo rzą dy lo kal ne
oraz in sty tu cje i or ga ni za cje po za rzą do we wo je -
wódz twa opol skie go we współ pra cy z part ne ra mi za -
gra nicz ny mi.

Do ósmej edy cji Na gro dy Mar szał ka, obej mu ją -
cej ini cja ty wy re ali zo wa ne w 2010 ro ku, zgło szo -
no 42 pro jek ty.

W ka te go rii „In sty tu cje pu blicz ne”, obok Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, wy róż nio na zo sta ła tak że
Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na I i II stop nia im. Fry de -
ry ka Cho pi na w Opo lu za re ali za cję „Mię dzy na ro do -
wych Warsz ta tów Mu zycz nych dla Mło dzie żo wych
Or kiestr Sym fo nicz nych z Pol ski i Nie miec”. W tej sa -
mej ka te go rii zwy cię żył Ny ski Dom Kul tu ry („Pol sko -
-Cze ska Mu zycz na Fie sta”), dru gie miej sce za jął Prud -
nic ki Ośro dek Kul tu ry („Pol sko -Cze skie Spo tka nia
na Po gra ni czu”), a trze cie miej sce Do bro dzień ski

Ośro dek Kul tu ry i Spor tu (XIV Ogól no pol skie Spo tka -
nia Ze spo łów Ar ty stycz nych Mniej szo ści Na ro do -
wych i Et nicz nych „Źró dło”). 

„Cie szy my się, że ma my już ko lej ną edy cję te go
kon kur su. Dzię ki nie mu wo je wódz two opol skie, re -
gion opol ski roz sła wia się rów nież po za gra ni ca mi

na sze go kra ju. Pra gnę po gra tu lo wać wszyst kim tym,
któ rzy zo sta li wy róż nie ni i na gro dze ni” – po wie dział
Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta,
pod czas uro czy sto ści roz da nia na gród, któ ra od by -
ła się 11 kwiet nia 2011 r. w Urzę dzie Mar szał kow -
skim w Opo lu. kk

14 kwiet nia br. w Te atrze Wiel kim
Ope ry Na ro do wej w War sza wie od by ło
się wrę cze nie na gród w Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Ry sun ku Sa ty rycz -
ne go i Ka ry ka tu ry „Ope ra i ba let”.
Pierw szą na gro dę otrzy mał mło dy ry -
sow nik – Pa weł Ku czyń ski. Roz da ne
zo sta ły tak że „Ery ki”. Je den z nich tra -
fił do Nie mo dli na. 

Sta tu et kę Ery ka Li piń skie go, bo w ta ki spo sób
uho no ro wa no wy bit ną po stać za ło ży cie la i wie lo -
let nie go dy rek to ra Mu zeum Ka ry ka tu ry w War -
sza wie, od 10 lat przy zna je Sto wa rzy sze nie Pol -

skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry. Idea po wsta nia tej
do rocz nej na gro dy w bran ży ry sun ku sa ty rycz ne -
go zro dzi ła się w ro ku 1998, a jej po my sło daw cą
był Ja cek Fran kow ski. Twór cą sta tu et ki jest ar ty -
sta Ja cek Pod la siń ski. 

Sto wa rzy sze nie Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu -
ry przy zna ło „Ma łe go Ery ka” Ośrod ko wi Kul tu ry
w Nie mo dli nie za sta ły roz wój i do sko na le nie
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz -
ne go „Kar pik” oraz po pu la ry za cję kul tu ry i pro -
mo cję sztu ki ka ry ka tu ry. W trak cie otwar cia wy -
sta wy kon kur so wej „Ope ra i ba let” od by wa ją cej
się pod pa tro na tem dy rek to ra Te atru Wiel kie go
Ope ry Na ro do wej
Wal de ma ra Dą brow -
skie go, dy rek tor
Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie Ka ta -
rzy na Pa szu la -Gryf
i po my sło daw ca kon -
kur su – Mi chał Gra -
czyk ode bra li wy róż -
nie nie z rąk Wi tol da
My sy ro wi cza, człon ka
Za rzą du SPAK. Wśród
lau re atów Ery ka zna -
lazł się tak że Te atr
i Ga le ria Sztu ki „Ram -
pa” oraz TVP War sza -
wa.

Sta tu et ka „Ery -
ka” w świe cie ry sun -
ku sa ty rycz ne go i ka -
ry ka tu ry jest

na gro dą pre sti żo wą i ogrom nym wy róż nie niem
dla „Kar pi ka” – kon kur su za li cza ne go obec nie
do jed ne go z naj waż niej szych w Pol sce. Jest to
wy róż nie nie dla wszyst kich twór ców i od bior -
ców te go wy da rze nia – pra cow ni ków Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie i in sty tu cji wspie ra ją cych
ini cja ty wę, ry sow ni ków, miesz kań ców gmi ny
i spon so rów, bez uczest nic twa i wspar cia któ -
rych re ali za cja tak du że go przed się wzię cia pro -
mu ją ce go re gion, nie by ła by moż li wa. To wła śnie
dzię ki życz li wo ści tak wie lu lu dzi, Nie mo dlin każ -
de go ro ku w li sto pa dzie sta je się sto li cą sa ty ry
na Opolsz czyź nie, a Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie wpi su je się na li stę or ga ni za to rów naj -
więk szych wy da rzeń kul tu ral nych w Pol sce
w dzie dzi nie tak uni ka to we go wy ra zu ar ty stycz -
ne go, ja kim jest ry su nek sa ty rycz ny.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Wy róż nie nie dla Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

Eryk dla „Kar pi ka”

Katarzyna Paszula-Gryf, dyrektor
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
i Michał Graczyk, pomysłodawca
konkursu
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Z oka zji zbli ża ją cych się
Świąt Wiel ka noc nych

wszyst kim miesz kań com
gmi ny Nie mo dlin

skła da my
naj ser decz niej sze ży cze nia
zdro wia, po go dy du cha,

smacz ne go jaj ka,
mo kre go dyn gu sa,

wio sny w ser cu
oraz speł nie nia ma rzeń

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Ma riusz Niec karz

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

„Nie umiem być srebrnym aniołem – 
ni gorejącym krzakiem – 

tyle Zmartwychwstań już przeszło – 
a serce mam byle jakie…” 

Wielkanocny pacierz 
ks. Jan Twardowski

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego,

wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego Alleluja 

życzą

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Warzecha

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych składamy

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spokoju, pogody ducha, pięknych chwil

i radości dzielonej z najbliższymi,
mnóstwo wiosennego optymizmu,

słonecznych spotkań oraz sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.

Spokojnych, pełnych miłości i radosnej
nadziei Świąt Zmartwychwstania

Pańskiego życzą

Zarząd, 
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy Górników 
Spółki „Bazalt – Gracze”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia radości

płynącej ze Zmartwychwstania
Pańskiego – życzymy pogodnych,
pełnych nadziei i pokoju Świąt

oraz wiosennego nastroju.
Oby Święta Wielkanocne upływały

Państwu w rodzinnej, pogodnej
atmosferze, a smutki i zmartwienia

poszły w zapomnienie. Niech Państwu
nigdy nie zabraknie zdrowia, szczęścia,

wiary w siebie i w ludzi 

Katarzyna Paszula-Gryf

Dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie 

wraz z Pracownikami


