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Temat miesiąca

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce wakacyjne wydanie „Pulsu Niemodlina”. Najwięcej uwagi
poświęcamy w nim czerwcowym obchodom
Dni Niemodlina, w ramach których, oprócz
koncertów i innych atrakcji, wielkim powodzeniem wśród mieszkańców cieszyło się Miasteczko Europejskie. Prezentujemy również krótki wywiad, jakiego tuż po swoim koncercie
w Niemodlinie, udzielił nam Paweł Kukiz.
Jak co miesiąc, także i w tym numerze, nie
brakuje bieżących wieści z naszej gminy. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce na początku lipca w Niemodlinie, były uroczystości
związane z 67. rocznicą ludobójstwa na Wołyniu. Przy tej okazji, poza relacją z nich, publikujemy dwa wiersz kresowianina, członka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej– Jana
Wajmana.
Nie zapominamy również o polskich dzieciach z Doliny na Ukrainie, które po raz kolejny, dzięki władzom samorządowym Niemodlina, mogły gościć na kolonii w Pokrzywnej.
Letni czas sprzyja wyjazdom i wypoczynkowi nad wodą, zachęcamy zatem do wzięcia
udziału w konkursie „Wakacje na niemodlińskich rejestracjach” oraz do korzystania z basenu kąpielowego w Niemodlinie.
Natomiast dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konkursie organizowanym przez
Partnerstwo Borów Niemodlińskich umieszczamy ogłoszenie o konkursie i regulamin.
W tym wydaniu „Pulsu Niemodlina” możecie przeczytać także relacje z festynu
na rzecz powodzian z Żelaznej, zorganizowanego w Rzędziwojowicach oraz z festynu „Przywitanie Lata w Grodźcu”. Ponadto krótko przedstawiamy działalność niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja”.
W stałej rubryce „Edukacja” relacjonujemy zakończenie roku szkolnego klas trzecich
Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie, rozdanie statuetek Burmistrza Niemodlina naj-
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lepszym uczniom naszej gminy oraz podsumowujemy rok szkolny w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Piszemy o turnieju sprawnościowym w Grabinie „Zwyciężaj siebie” i o sukcesie
naszych młodych uczniów na turnieju sportowym w Niemczech. Nauczyciele, uczniowie
i ich rodzice znajdą także rady dotyczące tego, jak dobrze przygotować się do roku szkolnego. Na łamach naszego pisma przeczytacie także o programach „Mobilna szkoła” i „Aktywne Przedszkole”. Ponadto promujemy kolejną placówkę szkolną, tym razem jest nią Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
Poza tym w wakacyjnym „Pulsie Niemodlina” znajdziecie dużo informacji z dziedziny kultury, historii oraz zapowiedź Dożynek Gminnych.
Redakcja
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W słoneczny weekend, 26 i 27
czerwca br., odbyły się coroczne
Dni Niemodlina organizowane
przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Burmistrza Niemodlina.
Uroczystego otwarcia wystrzałem armatnim
dokonał Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
Jan Oleksa oraz Zastępca Burmistrza Niemodlina
Bartłomiej Kostrzewa.
Piękna pogoda oraz z każdą minutą coraz liczniej przybywający na plac przed niemodlińskim
Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie mieszkańcy, zwiastowali udaną imprezę. Atrakcji nie brakowało.
W sobotę, po rozpoczęciu Dni Niemodlina,
na scenie głównej jako pierwszy wystąpił zespół StarGuardMuffin. Młodzi muzycy z Brzegu rozkołysali pu-
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Święto naszego

miasta

bliczność w rytm muzyki reggae, a po występie z chęcią rozdawali autografy swoim fanom.
Specjalnie z partnerskiego miasta – Vechelde
do Niemodlina z koncertem przyjechała rockowa
grupa Bettie Bullet. Cały zespół wyróżniał się oryginalnym wyglądem – prawdziwych rockmanów, natomiast wokalistka wyróżniająca się dynamicznym głosem, zrobiła na słuchaczach duże wrażenie.
Atrakcją wieczoru był zespół Princess. Wokalista,
do złudzenia przypominający Freddiego Mercury’ego, wspaniale wyśpiewywał kolejne przeboje legendarnej grupy Queen.
Na zakończenie dnia przygotowano zabawę
w stylu dance i disco-polo, a ze sceny publiczność zabawiał zespół Miraż.
W niedzielę, od godzin popołudniowych, na spragnionych dalszych wrażeń czekało Miasteczko Europejskie, w którym każdy – młodszy i starszy, mógł znaleźć coś dla siebie. Szczególnym powodzeniem cieszył
się „EuroQuiz 2010”. Wiedza uczestników na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej zadziwiła organizatorów, którzy przygotowali również dla zainteresowanych m. in.: malowanie twarzy, komputerową symulację gry na gitarze oraz praktyczne informacje
i ulotki poszerzające wiedzę o UE, a także wiele innych atrakcji. Natomiast ze sceny głównej dzieci zabawiał prześmieszny clown – Berni zapraszając
do wspólnej zabawy, śpiewania i konkursów.
Następnie popis swoich wokalnych i tanecznych
możliwości, przy entuzjastycznym przyjęciu przez publiczność, wśród której byli również dumni rodzice, dały dzieci i młodzież z Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Swój debiut sceniczny miał także, powstały ponad
miesiąc temu, zespół Justyny Adamowskiej – wychowanki Studia Piosenki działającego przy Ośrodku
Kultury w Niemodlinie, a grą na perkusji zadebiutował Leszek Szwed, który swoje umiejętności gry
na tym trudnym instrumencie również zdobywał ćwicząc w niemodlińskim Ośrodku Kultury.
Czekając na gwiazdę wieczoru, czyli zespół Piersi – na czele z Pawłem Kukizem, sympatycy pop –
rockowego grania mogli wsłuchać się w muzykę dobrze zapowiadającego się, znanego m.in. z występu
w opolskich „Debiutach”, zespołu „Horyzont”.
Lider zespołu Piersi, przywitany gromkimi brawami przez oczekujący tłum fanów – nie zawiódł. Po dziewięcioletniej przerwie, kiedy „Piersi” nie występowały
w Niemodlinie, przypomniał fanom swoje największe
przeboje z bogatej historii zespołu. Począwszy od piosenek „Rezerwa”, „Nie samym chlebem człowiek żyje”,
„Leżę”, „O, Hela” (w której przebrany za blond piękność furorę zrobił członek zespołu – Marek Kryjom),
po ostatnie solowe przeboje Kukiza, np. „Miasto budzi
się”. Nic dziwnego, że widownia nie chciała „wypuścić”
muzyków ze sceny. Zespół zagrał jeszcze trzy bisy
i w świetle reflektorów oraz przy gorącym aplauzie pożegnał się z publicznością. Klamrą zamykającą dwudniową imprezę był efektowny pokaz sztucznych ogni.
Katarzyna Knieja
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Z historii
niemodlińskiego rocka
W grudniu 1982 r. rozgłośnia Radia Opole
zaprezentowała słuchaczom utwór „Mózgi”
wykonany przez opolski zespól Hak.
Wielkimi fankami grupy Hak były uczennice Studium Nauczycielskiego z Niemodlina. W tamtym czasie
posyłały one do radia kartki z głosami na utwory, które
trafiały na listy przebojów – najpierw Radia Opole, a później popularnej Trójki. Grupę Hak tworzyli muzycy z Niemodlina: Paweł Kukiz (wokalista i klawiszowiec, autor tekstów), Leszek Wojtas (perkusista, później uznany
realizator dźwięku wielu polskich gwiazd) i najmłodszy
w zespole Zbigniew Moździerski (gitarzysta basowy),
Zdzisław Szatanik (gitarzysta), Jarosław Lach z Nysy –
współzałożyciel kapeli. W początkowym okresie istnienia
zespołu w próbach uczestniczył również Rafał Jezierski,
gitarzysta z Niemodlina.
W maju 1983 roku utwór „Ołowiane głowy” napisany przez Pawła Kukiza trafia do zestawienia popularnej listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycję prowadził przez wiele lat znakomity prezenter Marek
Niedźwiecki. Piosenka trafiła do pierwszej dwudziestki zestawienia i stała się przebojem. Pamiętam dzień, w którym
piosenka trafiła na listę przebojów. Słuchaliśmy audycji razem ze Zbyszkiem Moździerskim u mnie w domu i radości było co niemiara!
W lipcu 1983 roku na festiwalu w Jarocinie grupa
otrzymuje jedną z nagród. Dziennikarze i krytycy muzyczni wysoko ocenili umiejętności warsztatowe zespołu oraz repertuar. Pochlebnie wypowiadali się o młodym
charyzmatycznym wokaliście Pawle Kukizie. Jak przystało na gwiazdę, zespół Hak odbył trasę koncertową.
Muzycy odwiedzili wiele opolskich miast i przyjmowani byli jak gwiazdorzy! Wtedy po raz pierwszy muzycy
zetknęli się z fanami, którzy oblegali hotele, koczując
po autograf. Próby zespołu Hak odbywały się w dzisiejszej sali konferencyjnej Ośrodka Kultury. Na przodzie

pomieszczenia znajdował się pokawiarniany podest,
na którym stała perkusja Leszka Wojtasa. Leszek bardzo dbał o sprzęt. Instrument był oczkiem w głowie muzyka, który karierę rozpoczynał grając krótko w super
grupie TSA! Miałem szczęście być świadkiem tych wydarzeń, ponieważ często po lekcjach pomagałem Zbyszkowi nosić sprzęt na próby. W tamtym okresie o dobry
markowy sprzęt muzyczny było bardzo trudno. Pamiętam, jak na zajęciach praktyczno-technicznych Zbyszek
i Rafał Jezierski piłowali pilnikiem rowki od progu gitary, montowali struny. Wtedy nawet nie przypuszczali, że
za kilka lat będą posiadaczami super sprzętu na światowym poziomie.
Utwory „Ołowiane Głowy”, „Śpiew Radosnego Ptaka
Drągo” i „12 sekund” były w roku 1983 bardzo często emitowane przez radiową „Trójkę”. Krytycy muzyczni porównywali Hak do brytyjskiego The Police i amerykańskiego
Nowo Combo. Grupa dała również wspaniały koncert
podczas jednej z ważniejszych w tamtym czasie imprez,
na tzw: ROCKOWISKU, które odbyło się późną jesienią 1983 r. w Łodzi.
W roku 1984 „Hak” istniał nadal, ale w zupełnie innym składzie. Nowym wokalistą grupy został Mirosław Bielawski z popularnego wówczas zespołu „Bank”. Zbyszek
Moździerski, Paweł Kukiz i Rafał Jezierski założyli zespół
Piersi. Pierwsze próby odbyły się w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie. W lipcu 1984 na festiwalu w Jarocinie zespół zostaje wyróżniony i trafia do tzw.
„złotej dziesiątki”. Rafał Jezierski, wspaniały showman
i człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, na festiwal pojechał w specjalnym stroju, który składał się z milicyjnych
lakierek, doczepionego sztucznego ogona oraz ciemnej
kurtki z napisem w języku angielskim „gwiazda”. W tym
okresie grupa śpiewała teksty znanych poetów, pochodzące z czasów socrealizmu, które w połączeniu z ostrą punk-rockową muzyką tworzyły niesamowity efekt. To były udane początki zespołu, który grał pod nazwą Piersi w różnych
składach osobowych.
Nowe „Piersi” narodziły się na początku lat 90-tych,
ale to już inna historia. W tym roku podczas „Dni Niemodlina” grupa Piersi wystąpiła jako gwiazda święta naszego miasta i zrobiła niezapomniane show, jak za dawnych,
dobrych lat.
Michał Graczyk

Pragnę wyrazić swoją ogromną wdzięczność
sponsorom Dni Niemodlina 2010:
- Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi
- Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie
- Właścicielowi Firmy ISAN BUD z Niemodlina Panu Leszkowi Wołowcowi
- Prezesowi Bazalt Gracze Panu Andrzejowi Miśta
- Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Panu Markowi Adamusowi
- Prezesowi RSP WYDROWICE Panu Zbigniewowi Kosterkiewiczowi
- Prezesowi Firmy Rapex Grabin Panu Bronisławowi Haładusowi
- Cegielni Niemodlin
- Bankowi Zachodniemu w Niemodlinie
- Właścicielowi Firmy MTD z siedzibą w Niemodlinie Panu Kazimierzowi Skuratowiczowi
- Właścicielowi Firmy K&K Instal-Bud Panu Kamilowi Równickiemu
- Firmie Berliner Luft z Niemodlina
- Szkole Języków Obcych Victoria z Niemodlina
- Firmie BRUK-BUD Marek Rak Gracze
- Właścicielowi Szkoły Kierowców „Molex” Panu Henrykowi Moldze
- Właścicielom restauracji „Na Wyspie” Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa
- Firmie Autopart z Niemodlina
- Właścicelowi Firmy „Mistrz Prostej Szkoły Jazdy” z Niemodlina Panu Marcelemu Leksowskiemu
Dzięki wsparciu tak wielu osób i firm udało się nam zorganizować i uatrakcyjnić programem
artystycznym obchody święta naszego miasta.
Katarzyna Paszula–Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

To, że jestem w Niemodlinie,
traktuję jak coś normalnego…
Z Pawłem Kukizem, specjalnie
dla Czytelników „Pulsu Niemodlina”,
rozmawia Katarzyna Knieja.
Puls Nie mo dli na: Wła śnie za kończył się koncert zespołu. Jakie
są Pana wrażenia z nim związane?
Ostatni raz zagraliście tutaj w 2001
roku – sporo czasu upłynęło od tej
pory …
Paweł Kukiz: Szczerze mówiąc – ja
tej przerwy nie odczuwam. Tutaj się wychowałem. To, że jestem w Niemodlinie, traktuję jak coś normalnego, jak noszenie koszulki, spodni czy butów. Chociaż rzeczywiście
– zwłaszcza samo wejście na scenę i początek koncer tu był dla mnie trochę dziwny.
Pamiętam nasze pierwsze próby tutaj, wezwania na Milicję Obywatelską, inne wydarzenia, których było mnóstwo – wchodząc
dziś na scenę, wszystko to przebiegło mi
przez głowę, tysiące myśli.
PN: Miał Pan tremę?
Paweł Kukiz: To nie jest kwestia tremy,
tylko nagle pojawia się takie dziwne uczucie,
że wychodzę przed ludzi – stoję na scenie, która kiedyś była moim marzeniem, w Domu Kultury, gdzie zaczynałem grać. Boję się, że może to wyglądać trochę jak jakieś zwieńczenie,
zatoczenie koła…
PN: Ostatnia płyta zespołu „Piersi”, pt. „Piracka płyta”, ukazała się
w 2004 roku. Planujecie nowe nagrania?
Paweł Kukiz: W planach mam wydanie dwóch płyt, a właściwie myślę o podwójnym albumie. Chciałbym, aby składał się
on z jednej płyty indywidualnej – bardziej
poetyckiej, mojej oraz z drugiej płyty – publicystycznej, nagranej z zespołem. Na tej
„pier siowej” płycie najprawdopodobniej
znajdować się będzie dużo instrumentów –
skrzypce, trąbki, akordeony. Myślę, aby zaangażować również znajomych Romów
do tego projektu.
A jeśli chodzi o moją płytę – teksty już są,
w osiemdziesięciu procentach materiał jest
nagrany. Teraz należy tylko wejść do studia
i dopracować resztę.
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EuroQuiz 2010 w Niemodlinie
Kto jest kompozytorem hymnu europejskiego, na którym piętrze
znajduje się gabinet szefa Komisji Europejskiej w Brukseli i jak się
nazywa kraj UE, który w styczniu 2011 przyjmie europejską walutę „euro”– na takie pytania musieli być przygotowani uczestnicy tegorocznego konkursu „EuroQuiz 2010”, który odbył się 27 czerwca w Niemodlinie w czasie Dni Niemodlina.
wanych przez Unię Europejską, m.in. w sprawie polityki zatrudnienia, wspólnego rynku, spraw społecznych, możliwości podejmowania pracy w instytucjach europejskich i traktatu lizbońskiego.
Tegoroczny cykl imprez przebiega pod hasłem
podjętej w tym roku przez Unię walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ważnym motywem całej akcji jest także kwestia zmian instytucjonalnych w Unii
Europejskiej, które wiążą się z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. W programie nie brakuje też odnie-

Oprócz sprawdzianu z wiedzy o UE, na odwiedzających Miasteczko Europejskie czekały atrakcje,
powiązane tematycznie z aktualnymi inicjatywami
unijnymi. Impreza w Niemodlinie była piątą w III edycji letniej akcji, organizowanej przez Komisję Europejską w Polsce.
Miasteczko Europejskie odwiedziło w sumie około 2000 osób.
Już od południa plac przy Ośrodku Kultury był
przygotowany na przyjęcie uczestników.
Po godz. 16.00 rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie imprezy, czyli konkurs sprawdzający wiedzę
o UE. Nie zabrakło chętnych, choć zagadnienia niejednokrotnie zaskakiwały uczestników, którzy przykładowo musieli zmierzyć się z pytaniem: „ile krajów weszło do Unii Europejskiej w 2004 roku?” Zawsze
można było liczyć zarówno na pomoc publiczności,
jak i na nagrodę przygotowaną przez Komisję Europejską. Wśród nagród były m.in. plecaki, koszulki, karty pamięci, przenośne USB, smycze. W konkursie
na scenie wzięło udział kilkadziesiąt osób, dopingowanych sprzed sceny przez gości „mini-miasteczka”
europejskiego.

Oprócz udziału w konkursie, każdy z odwiedzających Miasteczko Europejskie mógł pomóc ubogim
oddając niepotrzebne rzeczy do punktu Free Shop.
Zwolennicy ekologii testowali model elektrowni wiatrowej, a dzieci uczestniczyły w wyścigach samochodów napędzanych pedałami. W jednym ze stanowisk zainstalowano ekologiczne urządzenia
do ładowania telefonów komórkowych.
W nawiązaniu do idei równości społecznej, każdy, bez względu na predyspozycje, mógł przez chwilę poczuć się gwiazdą muzyki, korzystając z symulatora gry na gitarze i wykonując swój ulubiony utwór.
Dla młodszych uczestników imprezy przygotowano
mini-quiz w formie koła fortuny z prostymi pytaniami o tematyce unijnej. Było też malowanie dziecięcych buziek i niezawodna atrakcja dla najmłodszych
– trampolina. Wiele osób dało się też namówić
na pamiątkowe zdjęcie na tle siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli. Zdjęcie, które wręczaliśmy w prezencie, do złudzenia przypomina fotografię wykonaną na tle prawdziwej siedziby Komisji Europejskiej.
Na terenie imprezy znalazło się stoisko informacyjne, gdzie można było otrzymać materiały i publikacje dotyczące najważniejszych inicjatyw podejmo-

sień do kwestii zmian klimatycznych i oszczędności
energii. Ta akcja to odpowiedź na sugestię wielu naszych gości, że za mało jest w Polsce informacji o UE.
Jeden z uczestników zdziwił się, gdy usłyszał, że Komisja Europejska to instytucja, która reprezentuje interesy całej Wspólnoty. Poza tym nasza akcja to okazja
do wspólnej zabawy – podsumowuje Rafał Rudnicki,
szef wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Pierwsza edycja „EuroQuiz” odbyła się w 2008
roku w 9 polskich miastach. W ubiegłym roku akcja
objęła już 12 polskich miast, przyciągając ponad 35
tysięcy uczestników.
W tym roku na trasie wakacyjnej akcji Komisji
Europejskiej w Polsce znalazło się aż 15 miast, w tym:
Siemiatycze (13.06), Grudziądz (18.06), Glinojeck
(19.06), Kluczbork (26.06), Niemodlin (27.06), Krynica Morska (10.07), Kościerzyna (11.07), Łobez
(17.07), Tuchola (18.07), Olecko (24.07), Szczytno
(25.07), Opalenica (1.08), Łowicz (22.08), Końskie
(28.08) i Nisko (29.08).
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska
Karolina Lach
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Władze Gminy Niemodlin oraz
Stowarzyszenie Ziemi Dolińskiej,
które powstało w 1997 roku
w Niemodlinie, od dwunastu lat
dokładają wszelkich starań, by
dzieci i młodzież z Kresów
Wschodnich mogła w sezonie letnim wypoczywać na koloniach
w Polsce. Tak też było w tym roku.

Wakacje dzieci kolonijnych
z Doliny na Ukrainie
w Pokrzywnej
Apetyty dopisują

Cała nasza zwarta grupa

Od 3 lipca na kolonii letniej w Pokrzywnej przebywała 27-osobowa grupa polskich dzieci z Doliny
na Ukrainie – miasta partnerskiego, z którym Niemodlin współpracuje od wielu lat. Głównym sponsorem
pobytu dzieci w Polsce był Burmistrz Niemodlina.
Współorganizatorem kolonii było również wspomniane Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej.
Dzień przed planowanym na 17 lipca powrotem
dzieci na Ukrainę zorganizowano pożegnalne ognisko, na które przybył m. in.: Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Jan Oleksa, prezes Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej Zbigniew Jagielnicki oraz zastępca prezesa – Jan Budnik.
Szanownych gości w ośrodku letniskowym w Pokrzywnej przywitały opiekunki kolonii: Nadzieja Iwasiliw, Edyta Błażków i Tatiana Burmistrowa oraz dzieci.
Nadzieja Iwasiliw w imieniu kolonistów serdecznie podziękowała wszystkim ludziom dobrej woli,
na czele z Burmistrzem i Stowarzyszeniem Ziemi
Dolińskiej, za zorganizowanie pełnych atrakcji wakacji w Polsce.
Młodzi Polacy z Kresów, w czasie dwutygodniowego pobytu w Polsce, mogli korzystać z uroków lata
i pięknej pogody, a także zwiedzać bliższe i dalsze okolice Pokrzywnej. Wielkim osiągnięciem dla niejednego
z nich z pewnością było zdobycie najwyższego szczytu Gór Opawskich – Biskupiej Kopy. Ponadto dzieci
wraz z opiekunami były na wycieczce w Nysie,
na otmuchowskim „Lecie Kwiatów” i w opolskim ZOO.
Na pożegnanie, przy pieczonych kiełbaskach
i zimnych napojach, w podziękowaniu za przeżyty
w Polsce czas, goście z Ukrainy ofiarowali swoim darczyńcom, oprócz uśmiechów i pełnych wrażeń opowieści z pobytu, również moc życzeń i znane wszystkim polskie oraz ukraińskie pieśni, od których
niejednemu biesiadnikowi zakręciła się łza w oku
i powróciła tęsknota do rodzinnych stron.
Katarzyna Knieja

Na polską nutę

Dzieci kolonijne,
wychowawczynie, władze
Niemodlina i członkowie
Przyjaciół Ziemi Dolińskiej

Goście

Aktualności
W dniu 9 lipca br. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
i Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Jan Oleksa oraz
zaproszeni goście uroczystym
apelem uczcili 67. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli
się m. in.: Pełnomocnik Marszałka Województwa Opolskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Bogdan Bocheński, Przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Janusz Wójcik, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo – Wschodnich Jolanta Kołodziejska, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, wójt Gminy Olszanka Jerzy Dróbka,
a także przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, poczty sztandarowe, warta honorowa
Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Niemodlina.
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Niemodlina.
W kilku zdaniach przypomniał on tragiczne wydarzenia sprzed lat, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały ponad sto sześćdziesiąt polskich kościołów na Wołyniu, mordując polskich księży
i bezbronnych wiernych.
Przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego Janusz Wójcik w swoim wystąpieniu wyraził głębokie wyrazy szacunku wszystkim kombatantom i podziękował za „trudną pamięć o naszej historii na Kresach”.
W kolejnym przemówieniu, naoczny świadek historii, członek Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej Jan Wajman
przybliżył, zwłaszcza młodym pokoleniom Polaków, okrutne metody walki z Polakami, jakich dokonywały bandy
UPA, wspominał swoich bliskich, sąsiadów, kobiety i dzieci, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami.
Uroczystość zakończyła wspólnie odmówiona modlitwa za dusze zmarłych - ofiar ludobójstwa,
po której złożono okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem Obrońców Przebraża.
Katarzyna Knieja
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Ku pamięci pomordowanych
– 67. rocznica ludobójstwa
na Wołyniu

Autor wiersza – Jan Wajman –
urodzony w Dolinie na Kresach
Wschodnich, naoczny świadek
okrutnej historii naznaczonej krwią
Polaków zamieszkujących tereny
dawnej Rzeczpospolitej. Po wojnie
podzielił losy wielu swoich rodaków

przybywając na Ziemię Śląską. Autor powieści pt. „Urodzeni na Dolińskiej ziemi t. I i II”, „Chłopcy
z Kresów” oraz tomiku wierszy „My
z kresowej ziemi”. Aktywny społecznik i działacz na rzecz pamięci
o dawnych losach Polaków
na Wschodzie. Członek niemodlińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Dolińskiej.

Ja to przeżyłem
Na Kresach w Dolinie – powiatowym mieście się urodziłem,
I jako dziecko straszne dni i noce przeżyłem,
A na własne oczy widziałem sąsiada Bidzińskiego,
Któremu banda oprawców głowę rozrąbała.
Jego syna sznurami za nogi do wozu przywiązała,
I wlokąc go po drodze powoli mordowała.
Została tylko stara spłakana matka,
Która przez lata na syna czekała.
W nocy my w domu nie spali, bo się banderowców bali
Ale w Wigilię Bożego Narodzenia my z rodziną w domu byli,
I przy świątecznym stole opłatkiem się dzielili,
Nie przypuszczając o nadchodzącej złej chwili.
Pół godziny później banda do domu wkroczyła,
I w okrutny sposób ojca mego zabiła.
I tylko szczęśliwy przypadek sprawił,
Że troje nas będących w domu ocalił.
Zamordowali też brata Ojca mojego,
I osiemnastoletniego mego brata stryjecznego.
A siostra mojej Matki w mękach konała,
Gdy ją w okrutny sposób banda mordowała.
Ci Kresowianie, co w mękach konali,
Historię o Kresach krwią swoją pisali,
Aby ich potomni o tym pamiętali,
I historię kresowian innym przekazali.
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Bezpieczne wakacje
Ratownicy WOPR
na basenie
w Niemodlinie

Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na niezapomniane, pełne atrakcji,
a przede wszystkim bezpieczne wakacje na basenie kąpielowym w Niemodlinie, który 26
czerwca br. otworzył swoje podwoje dla wszystkich spragnionych słonecznych i wodnych
kąpieli. W ciągu pierwszych pięciu dni, przy wspaniałej upalnej pogodzie, obiekt odwiedziło
ponad tysiąc, dużych i małych, mieszkańców miasta, gminy oraz gości z gmin ościennych,
a także osób z dalszych okolic naszego województwa. Z kąpieliska skorzystała również
dwudziestopięcioosobowa grupa dzieci kolonijnych z Częstochowy.
Jeśli chodzi o liczbę osób przybywających na niemodliński basen, to niepisany rekord
padł 11 lipca, kiedy to, w upalną niedzielę, z kąpieliska skorzystało ponad dwa tysiące ludzi.
Nad osobami odwiedzającymi basen czuwa siedmioro ratowników. Dostępne są także
przebieralnie i boisko do piłki siatkowej. Można skorzystać również z bufetu.
Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00 (do godz.
18.00 można korzystać z kąpieli). Bilet ulgowy (dla dzieci i młodzieży szkolnej) kosztuje 3
zł, natomiast dla dorosłych – 6 zł. Dzieci do lat 6 – wstęp wolny. Zapraszamy.
Red.

Prewencja, prewencja i jeszcze raz prewencja! Opinie o naszym basenie
Z Michałem Gromkiem, kierownikiem ratowników Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, dbających
o bezpieczeństwo osób korzystających z basenu kąpielowego
w Niemodlinie, rozmawia Katarzyna Knieja.
PN: Jak Wam się pracuje na basenie
w Niemodlinie? Ilu ratowników czuwa
nad osobami tu przebywającymi?
Michał Gromek: Jest nas tutaj siedmioro, ale
gdy ludzi jest więcej, a były takie dwa, rekordowe
weekendy, kiedy było ich prawie dwa i pół tysiąca, wtedy zawsze staramy się mieć tę dodatkową parę oczu.
Tak, by wszyscy czuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. Jednak początkowo byliśmy zaskoczeni stosunkowo małą liczbą osób, które tu przychodzą w ciągu tygodnia
– przy ładnej pogodzie jest góra kilkaset osób.
Praca ratowników w Niemodlinie jest dość ciężka – niecka duża, stumetrowa. Staraliśmy się tak podzielić, żeby na każdym stanowisku dla ratowników były przynajmniej dwie osoby w każdej chwili gotowe
do akcji. Tak, by jedna mogła zawsze zastąpić drugą.
Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi,
o nie boję się najbardziej. Szczególnie chodzi mi o różnego rodzaju urazy kręgosłupa, złamania. W Niemodlinie jest twarda niecka, ludzie często skaczą na głowę do wody. Potencjalnym zagrożeniem mogą też być
słupki, barierki. Staram się, w miarę możliwości, zabezpieczać, upominać. Jednak wypadki się zdarzają, nawet zawodowy pływak może zachłysnąć się wodą
i pójść na dno.
PN: A ludzie tutaj są spokojni, słuchają
ratowników, czy stwarzają jakieś niebezpieczne sytuacje?
Michał Gromek: Ludzie na basenie kąpielowym w Niemodlinie są raczej spokojni i bardzo mili.
Proponują pomoc, jeśli pojawią się jakieś problemy.
Szczególnie młodzież jest wyrozumiała dla nas. Widzi,
że jesteśmy tutaj, by jej pomagać. Dużo mamy takich

Ćwiczenia z udzielania
pomocy medycznej

drobnych akcji medycznych – rozcięcia nóg, otarcia,
ugryzienia komarów, innych insektów. Obiekt jest
przecież położony w zagajniku leśnym. Obiekt jest
piękny. Często przejeżdżające drogą samochody zatrzymują się specjalnie po to, by zobaczyć coś niebywałego – basen położony praktycznie w lesie, pomiędzy miastem a wsią.
PN: Na czym dokładnie polega praca
ratownika wodnego? Organizujecie jakieś
szkolenia, kursy dla turystów, dla dzieci?
Michał Gromek: Ludziom przyglądającym się
z boku naszej pracy wydaje się, że najważniejsza jest
w niej sama akcja ratownicza. Otóż nie – najważniejsza jest prewencja, zapobieganie. W momencie, kiedy ma miejsce już jakaś akcja, świadczy to tylko o tym,
że ratownik czemuś nie zapobiegł, coś przeoczył,
wkradł się jakiś zły element w jego pracę.
Prewencja, prewencja i jeszcze raz prewencja.
WOPR prowadzi różnego rodzaju szkolenia, pogadanki w szkołach na temat tego jak powinno się zachowywać na kąpieliskach, żeby było jak najmniej
podtopień i utonięć, których mamy, niestety, tak dużo
w tym roku.
Na basenie w Niemodlinie mieliśmy tego lata już
szkolenie, jak się okazało bardzo przydatne, z posługiwania się deską ortopedyczną. Pokazywaliśmy jak
postępować z osobami, które doznały urazów kręgosłupa, złamań itp. Prowadziliśmy także szkolenia
z podstawowej pomocy medycznej dla grupy dzieci
z półkolonii. Mówiliśmy o akcji ratowniczej – jak powinna wyglądać, co to jest akcja. Tłumaczyliśmy im, że
najważniejszy jest brak obojętności na ludzką krzywdę, na to, co się złego może stać.
PN: Jakie są główne zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą?
Michał Gromek: Gdy mamy do czynienia
z dużą liczbą osób, np. właśnie z kolonistami, to zawsze dzieciakom mówimy, że najlepiej wchodzić
do wody parami. Wówczas, jeśli zdarzy się tak, że
jedno dziecko nie widzi drugiego, to zaraz daje znać
wychowawcy bądź ratownikowi. Dla większej, zorganizowanej grupy osób, zawsze przeznaczony jest
specjalnie jeden ratownik, który czuwa tylko nad nimi. Dodatkowo jest oczywiście opieka ze strony wychowawców.

Nasza redakcja zadała kilka pytań
wypoczywającym na basenie kąpielowym w Niemodlinie na temat wrażeń
z pobytu. Oto ich opinie:
Pani Kasia (Ochodze)
• O basenie w Niemodlinie dowiedziałam
się przypadkiem. Ale jestem zachwycona tym
miejscem. Przede wszystkim ze względu na urokliwy klimat jaki tu panuje – leśne otoczenie, natura. Na pewno jeszcze tu wrócę, jeśli tylko będzie okazja.
Pani Monika (Niemodlin)
• W tym roku jestem tutaj z dziećmi po raz
pierwszy. Jest fajnie, podoba mi się. Dzieci prawie w ogóle nie wychodzą z wody. Są zadowolone, a to najważniejsze.
Pani Eliza (Komprachcice)
• Przyjeżdżam na basen w Niemodlinie z synami, ale wolimy, gdy nie ma takich upałów i tłumów, choć zdarzyło nam się dwa razy być tutaj,
jak było naprawdę gęsto. Jednak w wodzie nie
ma aż tak dużo osób, jest dość miejsca, żeby popływać. Wybraliśmy to kąpielisko, bo z Komprachcic jest bliżej do Niemodlina niż np. na Malinę do Opola. Tu jest swoboda, luz, moi synowie
mogą się wyszaleć. Dużym plusem jest położenie tego obiektu – znajduje się on obok drzew.
W te wielkie upały można się schować w cieniu.
Woda mogłaby być bardziej czysta, ale wiadomo, że właśnie z powodu drzew zawsze jakieś liście wpadną do basenu. Ogólnie jednak jesteśmy zadowoleni. W skali 10-punktowej oceniamy
ten obiekt na 8.
Państwo Barbara i Tomasz (Opole)
• Do Niemodlina na basen jeździmy bardzo często z małą wnuczką. Jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj dołączyła do nas także córka, która specjalnie wzięła urlop w pracy, by tu
przyjechać. Obiekt nam się bardzo podoba,
zwłaszcza brodzik dla dzieci to jest wspaniała
rzecz. A poza tym miejsce piękne – wśród zieleni, przyrody, woda cieplutka, czysta. W Opolu na kąpielisku w „Błękitnej Fali” jest zbyt nowocześnie, za bardzo je „udziwnili”, za dużo
ludzi tam przyjeżdża. Wolimy Niemodlin. Szczególnie myślimy o naszej wnuczce, która nie boi
się kąpać, nurkować, szaleje w wodzie. Polecamy to miejsce wszystkim.
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Konkurs „Wakacje naniemodlińskich rejestracjach” pod patronatem Burmistrza
Gminy Niemodlin Mirosława Stankiewicza.

Regulamin Konkursu Fotograficznego:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W dniu 25 czerwca 2010 r. Gmina Niemodlin
wraz z Powiatową Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała szkolenie informacyjne dla beneficjentów z Gminy Niemodlin.
Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o możliwościach
otrzymania pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Rekultywacja wysypiska w Rogach
Zakończył się drugi etap rekultywacji byłego wysypiska w Rogach.
W ramach zadania dokonano nasadzeń ponad 12 tysięcy drzew i krzewów. Odbiór ostateczny
zadania nastąpi w październiku 2010 r., po stwierdzeniu przyjęcia się odpowiedniej ilości nasadzeń.

Zmodernizowane mosty w Szydłowcu Śląskim

Kładka i poszycie mostu zlokalizowane w Szydłowcu Śląskim przeszły gruntowną modernizację.
Tym samym umożliwiono swobodny dostęp m.in.
do zabytkowego dębu. Przypominam, iż w miesiącu
lipcu zabytkowy dąb przejdzie kompleksową rewitalizację w ramach środków UE. Dzięki temu zostanie
wyeksponowane miejsce o znacznych walorach historycznych i turystycznych w Gminie Niemodlin.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu
przetargowym za cenę 462 000 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinie
Przebudowa pomieszczeń obiektu Publicznej
Szkoły Podstawowej w Grabinie z ich adaptacją
na potrzeby oddziału przedszkolnego. Wykonawca
został wyłoniony w postępowaniu przetargowym
za cenę 206 000 zł.
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie
Oddział zamiejscowy w Grodźcu
Remont stropu piwnicznego i sanitariatów oraz
wymiana instalacji grzewczej, zmiana źródła ogrzewania. Wartość remontu szacuje się na kwotę około 25 000 zł.
Publiczne Przedszkole w Graczach
Remont dachu, wymiana dachówek, docieplenie, naprawa kominów oraz przygotowanie sali lekcyjno – zabawowej dla nowego oddziału. Wartość remontu szacuje się na kwotę około 50 000 zł.

Hala widowiskowo-sportowa w Niemodlinie
Kontynuowana jest budowa hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie przy ul. Reymonta. Zakoń-

Podpisano umowę na budowę drogi w Sadach
W dniu 19 lipca 2010 r. Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz podpisał umowę na wykonanie
zadania o nazwie „Budowa drogi transportu rolnego
w miejscowości Sady”. Realizacja inwestycji prowadzona będzie przez, wybrane w drodze zamówienia
publicznego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Brzegu. Wartość robót budowlanych wyniesie 357.008,73 zł. Zakończenie budowy
planuje się na 30 września 2010 r. Inwestycja oznacza realizację kolejnej inwestycji związanej z poprawą infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich,
a finansowana jest ze środków budżetu Gminy Niemodlin oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wakacyjne remonty
W okresie wakacyjnym, we wszystkich placówkach oświatowych, odbywają się prace remontowe
związane z odnowieniem pomieszczeń lekcyjnych i sal
zabaw. W niżej wymienionych jednostkach trwają znaczące prace inwestycyjne w systemie zleceniowym:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie
Malowanie sali gimnastycznej oraz wymiana
drzwi wejściowych, malowanie holu i części pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły. Koszt prac remontowych oszacowano na 18 000 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach
Remont dachu i pomieszczeń lekcyjnych poddasza
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach.

czono już roboty konstrukcyjne, zamontowane zostały okna, drzwi wewnętrzne, wykonano pokrycie
dachu, elewację. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe zaplecza hali (na ukończeniu jest montaż wentylacji z klimatyzacją i kotłowni) oraz roboty
związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali
(drogi wewnętrzne, chodniki). Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 30 września br.

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE
Burmistrz Niemodlina, Sołtys i Rada
Sołecka Rzędziwojowic zapraszają
mieszkańców Gminy Niemodlin na Dożynki Gminne, które odbędą się 29 sierpnia
br. w Rzędziwojowicach.
W programie m.in. rozstrzygnięcie
konkursu Koron Żniwnych w kategorii Koron Ziarnowych i Koron Kłosowych, Żywych Obrazów oraz na najpiękniej udekorowaną posesję.

Organizator:
Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
Cele konkursu:
• Przedstawienie wakacyjnych przeżyć lub odwiedzonych miejsc z niemodlińską rejestracją w tle
w formie fotograficznej.
• Rozdysponowanie wśród mieszkańców materiałów promujących Gminę Niemodlin w formie
ramek do tablic rejestracyjnych.
• Promocja Gminy Niemodlin w kraju i za granicą.
• Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury
i sztuki.
• Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy
spędzania wolnego czasu.
• Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
• Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników
zdolności artystycznych.
• Promowanie twórców fotografii.
Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty.
Forma prac:
Zdjęcia (wersja cyfrowa) ukazujące atrakcyjne
miejsca spędzania wakacji z niemodlińską rejestracją w tle.
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 3 wykonane samodzielnie fotografie, tematem fotografii musi być przedstawienie wakacyjnych przeżyć lub odwiedzonych miejsc
z niemodlińską rejestracją w tle.
2. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia
(dostępna na stronie internetowej www.niemodlin.pl)
3. Fotografie należy dostarczyć na nośniku CD.
4. Każdy nośnik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
5. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.
6. Termin dostarczenia prac: 30.09.2010 r.
7. Rozstrzygniecie konkursu: 15.10.2010 r.
8. Prace będzie oceniać Jury powołane przez
organizatora.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni
o werdykcie Jury.
Przewidziane nagrody:
Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień.
Uwaga:
Ramki do tablic rejestracyjnych z herbem Niemodlina wydawane są bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, II piętro, pokój 33.
Wszelkie informacje można uzyskać
pod nr. tel. 77 4606 295 wew. 221 lub e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl u Pana Grzegorza Krzyśków.
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej w okresie
sprawozdawczym (27.05.2010r. – 28.06.2010r.):
• W dniu 28 maja dokonano podsumowania strat w infrastrukturze gminy po powodzi.
• W dniu 1 czerwca gośćmi Burmistrza byli: dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opolu
w sprawie partycypacji gminy w rozbudowie składowiska odpadów oraz prezes PKS S.A. w Opolu
w sprawie powołania związku międzygminnego, którego zadaniem będzie przejęcie tego
przedsiębiorstwa oraz organizacja przewozów pasażerskich na terenie powiatu opolskiego. W
tym samym dniu odbyło się kolejne posiedzenie zespołu do spraw oświaty.
• W dniu 7 czerwca Burmistrz wziął udział w inauguracji obchodów 20-lecia samorządu
terytorialnego w województwie opolskim.
• W dniu 8 czerwca pod przewodnictwem Burmistrza odbyło się posiedzenie kapituły Złotego
Sokoła. Kapituła postanowiła przedłużyć zgłaszanie kandydatur do końca sierpnia br. W tym
samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na dofinansowanie
zadania dotyczącego restauracji dębu i głazu w Szydłowcu Śl.
• W dniu 10 czerwca odbyły się konkursy na dyrektorów: szkoły podstawowej oraz przedszkola
w Graczach. W wyniku postępowań konkursowych na kolejne 5 lat Burmistrz powierzył
stanowiska dyrektorów paniom: Iwonie Trawka oraz Jolancie Juzwa.
• W tym samym dniu gościem Burmistrza był Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego. Podczas rozmowy oraz wizji lokalnej ustalono zakres prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy.
• W dniu 14 czerwca Burmistrz podpisał kolejną umowę stypendialną wspierającą szkolenie
sportowe najmłodszych.
• W dniu 16 czerwca odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu opolskiego w sprawie
podpisania listu intencyjnego dotyczącego przejęcia opolskiego PKS- u.
• W dniu 17 czerwca Burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich placówek oświatowych.
• W tym samym dniu odbyło się robocze spotkanie na temat postępu prac związanych z
uruchomieniem basenu.
• W dniu 18 czerwca Burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji odkomarzania gminy. Akcją
objęto obszar 100 hektarów, w pierwszej kolejności miejsc użyteczności publicznej.
• W tym samym dniu dokonano podsumowania przebiegu i efektów programu Mobilna Szkoła.
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu Burmistrz składa w tym miejscu
podziękowania za wkład pracy związany z jego realizacją.
• W dniu 20 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wybory przebiegły bez
większych problemów, za co Burmistrz złożył podziękowania pani Zdzisławie Bartków Sekretarzowi Gminy, pracownikom Urzędu oraz wszystkim członkom komisji wyborczych.
• W dniu 22 czerwca Burmistrz spotkał się z kierownictwem firmy Remondis oraz Zakładu
Gospodarki Odpadami w Opolu w celu omówienia najnowszych rozwiązań związanych z
segregacją odpadów komunalnych.
• W dniu 23 czerwca gościem Burmistrza był prezes PKS Nysa. Tematem spotkania było omówienie
utrzymania przystanku autobusowego przy ulicy Reja.
• W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z najlepszymi uczniami, nauczycielami oraz rodzicami,
podsumowując tym samym niemodliński rok szkolny 2009/2010.
• W dniu 24 czerwca nastąpiło podsumowanie dokonań zrealizowanych w ramach programu
Aktywne Przedszkole. Wszystkim nauczycielom realizującym program Burmistrz składa
podziękowania za wkład pracy związany z uzyskanymi efektami dydaktycznymi.
• W dniu 25 czerwca Burmistrz spotkał się z sołtysami niemodlińskich wsi. Podczas spotkania
omówiono stan realizacji wydatków funduszy sołeckich, przygotowania do gminnych dożynek
oraz rozwiązanie bieżących problemów mieszkańców wsi.
• W dniu 26 czerwca Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Janem Oleksa oraz radnymi RM
wzięli udział w spotkaniu Na Granicy Czech i Moraw w partnerskiej gminie Štity.
• W tym samym dniu rozpoczęły się Dni Niemodlina z udziałem młodzieżowego zespołu rockowego
z Vechelde (Niemcy), a także zainaugurowano pracę niemodlińskiego basenu.
• W dniu 27 czerwca gośćmi Gminy Niemodlin byli przedstawiciele Gminy Štity z panem Starostą
Jiżim Voglem na czele. W tym samym dniu zakończyły się obchody Dni Niemodlina, które w
ocenie mieszkańców były najlepiej zorganizowaną imprezą od wielu lat. Burmistrz składa
serdeczne gratulacje pani dyrektor Katarzynie Paszuli-Gryf oraz pracownikom Ośrodka Kultury.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

W dniu 29 czerwca br.
odbyła się LVIII Sesja
Rady Miejskiej, na której
podjęto następujące
uchwały:
1) uchwała Nr LVIII/393/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze.
2) uchwała Nr LVIII/394/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Niemodlin
za 2009 rok.
3) uchwała Nr LVIII/395/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010.
4) uchwała Nr LVIII/396/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie.
5) uchwała Nr LVIII/397/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie
dotyczącej przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
polegającego na likwidacji poradni stomatologicznej w Głuchołazach, Rynek 12-14.
6) uchwała Nr LVIII/398/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2010r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.

Pełne teksty uchwał RM w wersji
elektronicznej można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego – www.niemodlin.pl,
a także zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
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Bezpieczna kąpiel
Statystycznie najczęstszymi wypadkami śmierci przez
utonięcie są wypadki związane z kąpielą po spożyciu alkoholu, kąpielą w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych, brak
opieki nad dziećmi i zbyteczna brawura.
Zatem nie tylko zatrudnianie większej liczby ratowników
i otwieranie nowych kąpielisk, ale propagowanie zasad bezpiecznej kąpieli oraz prowadzenie nauki pływania może zmniejszyć liczbę utonięć.

Gdzie pływać:
1. W miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie
do tego celu.
2. Wwodzie tak głębokiej iwtakiej odległości odbrzegu, która odpowiada naszym realnym możliwościom pływackim. Nigdy
nie powinniśmy przekraczać wyznaczonych na kąpielisku stref.
3. W przypadku kąpieli w miejscach niestrzeżonych, żelazne zasady mówią, by nie odpływać od brzegu dalej niż 50 m.
Większa odległość znacznie wydłuża czas akcji ratunkowej
prowadzonej przez osoby postronne lub całkowicie ją uniemożliwia. Maleją szanse dostrzeżenia wypadku tonięcia.
4. Kąpać się w miejscach dobrze sobie znanych.
5. Nigdy nie wolno pływać wmiejscach zakazanych, oczym
informują odpowiednie tablice, a także na odcinkach szlaków
żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

Kiedy pływać:
1. Jeśli temperatura wody wynosi poniżej 14°C, kąpiel
i pływanie nie jest wskazane.

Jak chronić się przed upałami?
Informacja Ministra Zdrowia – jak zachowywać się w czasie upałów?
• unikać wychodzenia z domu i wysiłku fizycznego
w trakcie szczególnie upalnych godzin (jeśli musisz
wyjść, pozostawaj w cieniu);
• ograniczaj spacery z dziećmi w godzinach 10-16,
staraj się, by nie wykonywały intensywnych wysiłków;
• noś nakrycie głowy, luźne, bawełniane ubranie w jasnych kolorach;
• noś ze sobą butelkę wody;
• zasłaniaj okna eksponowane na słońce;
• zamykaj okna, jeśli na zewnątrz jest cieplej niż we
wnętrzu budynku, otwieraj je w nocy wywołując
przepływ powietrza;
• w domu przebywaj w najchłodniejszych pomieszczeniach;
• jeśli nie możesz przebywać w domu, staraj się wchodzić często do chłodnych, klimatyzowanych pomieszczeń (jak supermarkety, kina, muzea itp.);
• regularnie bierz chłodną kąpiel lub prysznic, zwilżaj
skórę wielokrotnie w ciągu dnia;

2. Zalecana temperatura wody do kąpieli i pływania powinna być nie mniejsza niż 18°C.
3. Najlepsza temperatura wody do kąpieli to 22-25°C.
4. Pływać zawsze w pełni zdrowia.
5. Wykorzystywać dokąpieli okresy dobrego nasłonecznienia.
6. Nigdy nie wolno: wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, w okresach złego samopoczucia, skakać nagle do wody
po rozgrzaniu ciała na słońcu lub po wysiłku fizycznym, a także bezpośrednio po posiłku.
7. Nie wolno kąpać się po zachodzie słońca, ponieważ
w razie wypadku ciemność uniemożliwia udzielenie pomocy.
8. Nie należy przebywać w wodzie zbyt długo ani też
wchodzić do niej ponownie po zbyt krótkiej przerwie. Grozi to
niebezpiecznym wychłodzeniem organizmu.

Do żelaznych zasad
bezpieczeństwa należą:
1. Nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponieważ
nie wiadomo czego możemy się spodziewać pod jej lustrem.
2. Nie wolno wchodzić celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według naszego rozeznania znajdują się na przykład:
a) wiry,
b) wodorosty,
c) zimne prądy itp., a my sądzimy, że sobie poradzimy, bo
oceniamy siebie jako doskonałych pływaków.
3. Zainteresujmy się zawsze bezpieczeństwem dzieci
przebywających nad wodą i w jej pobliżu.
4. Nie wszczynajmy nigdy fałszywych alarmów.
5. Nie popychajmy do wody osób, które się tego nie spodziewają.

• pij jak najwięcej wody, soków owocowych;
• jedz zgodnie z przyzwyczajeniem, ale potrawy lekkostrawne, dużo warzyw i owoców;
• nie pij alkoholu!
• nie wahaj się zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty zwłaszcza, gdy przyjmujesz leki bez recepty lub
zamierzasz przyjmować;
• zgłoś się do lekarza, gdy zauważysz u siebie następujące objawy: ból, zawroty, głowy, osłabienie, nudności, wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza brzucha
i nóg);
• nie wahaj się poprosić o pomoc sąsiadów;
• dowiedz się, jak czuje się osoba samotna lub chora
mieszkająca w Twoim sąsiedztwie. Pamiętaj o bezpiecznej kąpieli;
• nie skacz na głowę do zbiorników wodnych;
• pamiętaj o stopniowym schłodzeniu ciała przed pływaniem.

Tel. alarmowe 112 lub 999
Postępowanie w przypadku przegrzania
Przyczyną przegrzania może być długotrwałe wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej lub przebywanie w wysokiej
temperaturze. Organizm stara się chronić przed wysoką

Dbajmy o porządek w gminie
Mirosław Stankiewicz - Burmistrz Niemodlina apeluje do mieszkańców gminy
o utrzymanie porządku i czystości.
Zwracam się dozarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli domków jednorodzinnych,
użytkowników ogródków działkowych o bieżące utrzymywanie czystości – przede wszystkim
regularne wywożenie śmieci z osiedli, podwórek, koszenia trawy, porządkowania działek,
oczyszczanie obiektów, atakże podjęcia innych działań, które mają nacelu nasze wspólne dobro,
jakim jest piękna i czysta gmina. Nie zostawiajmy tego problemu na potem. Nasze otoczenie
świadczy o nas samych – jako społeczeństwo obywatelskie dajmy przykład innym gminom
i wspólnie zadbajmy o pozytywny wizerunek naszej Ziemi Niemodlińskiej.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

Nie biegajmy po pomostach, możemy potrącić znajdujące się tam osoby, a sami narażamy się na uszkodzenia ciała przy upadku.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci
podczas kąpieli wakacyjnych:
– zwróć szczególną uwagę na dzieci, które nie umieją pływać i nie puszczaj ich do wody razem z grupką, która pływa
doskonale,
– przed wpuszczeniem dzieci do wody upewnij się czy minęło, co najmniej 1,5 godziny od ostatniego posiłku,
– pierwsza kąpiel nie powinna trwać dłużej jak 15 minut
(rozgrzewka, przyzwyczajenie się do niższej niż otoczenie temperatury wody),
– jeśli przed kąpielą dziecko przebywało dłuższy czas
na słońcu, najpierw ochładzamy jego ciało np. pryskając wodą przed zanurzeniem całego ciała,
– pozwalamy dzieciom kąpać się tylko w miejscach oznaczonych, bezpiecznych, sprawdzonych przez ratownika,
– pamiętamy, że gwarancją bezpiecznej kąpieli jest nie
tylko nasze czujne oko, ale i oko ratownika, który cały czas czuwa nad bezpieczną zabawą w wodzie,
– uprzedzamy dzieci, żeby nie bawiły się „w topienie”,
„atak rekina”, „podtapianie” itp. Z dala od oczu ratownika takie zabawy mogą się skończyć tragicznie.
Opracowano na podstawie WOPR – Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego www.wopr.com.pl
Opr. Insp. GCZK UM

Zenon Romańczukiewicz
temperaturą poprzez pocenie się. Jeśli ten mechanizm
ochronny nie jest wystarczający, temperatura ciała rośnie.
Wskutek utraty soli i wody z organizmu dochodzi do przegrzania. Jeśli przyczyną przegrzania jest długotrwałe przebywanie na słońcu, należy natychmiast umieścić ratowanego w cieniu lub w chłodnym pomieszczeniu. Udar słoneczny
(poparzenia skóry, pęcherze, omdlenia), może być bardzo
niebezpieczny. Uwaga! Na udar cieplny najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze.

Objawami przegrzania mogą być:
1. Osłabienie, ból, zawroty głowy;
2. Pragnienie;
3. Nudności, wymioty;
4. Kurcze mięśni (zwłaszcza brzucha i nóg);
5. Utrata przytomności.

Osobie, u której pojawiły się objawy przegrzania nie wolno podawać:
1. Napojów alkoholowych;
2. Napojów zawierających kofeinę, np: kawy;
3. Leków obniżających temperaturę, np: polopiryny
(aspiryny) lub pyralginy.

Pierwsza pomoc
przy objawach przegrzania:
1. Postaraj się ustalić, co było źródłem przegrzania. Zlikwiduj przyczynę. Ratowanego przeprowadź do innego
pomieszczenia lub wyprowadź na powietrze.
2. Ułóż przytomnego ratowanego na plecach z nogami uniesionymi na wysokość 20 – 30 cm. Obniż temperaturę ciała, okładając ratowanego mokrymi, zimnymi prześcieradłami lub ręcznikami. Podawaj do picia pół szklanki
wody z solą, co 15 minut (1 łyżeczka soli na 0,25 litra wody). Jeśli nie ma soli, podawaj samą wodę.
3. Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go na boku.
4. Wezwij pogotowie. Sprawdzaj, co 1-2 minuty obecność oznak życia. Jeśli nastąpi zatrzymanie krążenia (czyli: nie reaguje na bodźce zewnętrzne, nie rusza się, nie krztusi się, nie oddycha), natychmiast rozpocznij reanimację.
5. Chroń ratowanego przed urazami, jeśli wystąpią
drgawki.
Informacja opracowana na podstawie:
„Pierwsza pomoc” Janina Stępińska, Tomasz Szajewski.
Źródło: www.mz.gov.pl
Opr. Insp. GCZK UM

Zenon Romańczukiewicz
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Niemodlina

Statuetki rozdane
W dniu 23 czerwca 2010 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie
Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami
szkół podstawowych i gimnazjum w roku
szkolnym 2009/2010 oraz laureatami konkursów przedmiotowych i najlepszymi
sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Niemodlinie Janem Oleksą, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, nauczyciele oraz rodzice uczniów wyróżnionych.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice. Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
• Dominika Grin – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
• Joanna Zdanowska – uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
• Joanna Budzałek – uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej w Graczach,
• Ilona Szlufik – uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej w Grabinie,
• Anna Prochera – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach,
• Anna Kuźniak – uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Są to uczennice, które w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskały z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą
ocenę z zachowania oraz znaczącą ilość punktów
ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy
Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych. Uczniowie naszych szkół przystąpili do 14 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 121 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.

Uroczyste pożegnanie gimnazjalistów
Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie z wielką pompą zakończyli ostatni rok w swojej szkole. Na pożegnalnym
spotkaniu, które odbyło się 24. czerwca br., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, rozdane zostały Medale Chrobrego 2010.

Najlepszy absolwent
Gimnazjum – Paweł Paderski

Otrzymali je gimnazjaliści lat 2007-2010, nagrodzeni w dziewięciu kategoriach uczniowskich: humanista – Marta Unijewska, poliglota – Jakub
Okrzesa, artysta – Patrycja Serafin, naukowiec – Paweł Paderski, sportowiec
– Kamil Bar, aktywista – Dorota Gorczowska, informatyk – Maria Kosterkiewicz, młoda dama – Marlena Sawicka i dżentelmen – Bartosz Buczek.
Medale uczniom wręczali ich nauczyciele – mistrzowie w danej dziedzinie. Warto zaznaczyć, że specjalnie dla swoich starszych kolegów w pełnym
humoru i ironii skeczu szkolnym pt. „Jak to na lekcjach bywało” wystąpili
uczniowie klas drugich. Usłyszeliśmy również, m.in. zabawną przeróbkę
piosenki z Kabaretu Starszych Panów, pod nowym tytułem „Kaziu, ty poucz
się” oraz wiele innych ciekawych wykonań znanych przebojów.
W części oficjalnej uroczystości dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie
Barbara Panecka wręczyła statuetkę Najlepszemu Absolwentowi Gimnazjum, którym został Paweł Paderski, uczeń klasy III a. Pozostałym absolwentom gimnazjum również zostały rozdane nagrody, wyróżnienia i świadectwa
ukończenia szkoły.
kk

Współzawodnictwo uczniów dało szansę przede
wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań,
a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy. Z ogólnej liczby 985 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 101
uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach oraz 14 uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie dostąpiło zaszczytu
uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach.
Na zakończenie uroczystego spotkania Burmistrz Niemodlina gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wakacji.
Małgorzata Kochanek

W Ośrodku Kultury w Niemodlinie, 23 czerwca br., nastąpiło uroczyste podsumowanie roku szkolnego oraz wręczenie
dyplomów i drobnych upominków wszystkim małym i dużym
uczestnikom zajęć tanecznych, plastycznych, teatralnych
oraz wychowankom Studia Piosenki działającego przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

Podsumowanie zajęć kulturalnych
Ten rok na pewno należy uznać za udany. Oprócz udziału dzieci z niemodlińskiego Ośrodka Kultury w rozmaitych konkursach (m. in. w eliminacjach XV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2010, czy
w Ogólnopolskim 15 Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces”) na pewno na uwagę zasługuje fakt, że właśnie uczennica Studia Piosenki z Niemodlina – Justyna Adamowska zdobyła Grand Prix prestiżowego VI Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, przy bardzo dużej
konkurencji i wyrównanym, wysokim poziomie.
Ponadto Dorota Zysiak, Urszula Mazur, Magdalena Krzemień, Justyna
Adamowska oraz Marcin Jędrzejczyk, biorąc udział w warsztatach wokalnych
pod okiem i uchem piosenkarki Katarzyny Groniec, mogli podszkolić swoje umiejętności wokalne i wystąpić razem z artystką w uroczystym
koncercie galowym podsumowującym tygodniowe warsztaty. Z pewnością było to dla
nich duże wyróżnienie.
Natomiast dzieci, które
w roku szkolnym 2009/2010,
brały udział w zajęciach koła
plastycznego Ośrodka KultuNajmłodsi wychowankowie
ry w Niemodlinie, osiągały
sukcesy m.in. w Konkursie Satyrycznym „Mały Karpik 2009” oraz w czasie trwania ferii zimowych Bartek
Mrożek zwyciężył w Konkursie Plastycznym, którego tematem, w związku z odbywającymi się w tym czasie igrzyskami olimpijskimi, były sporty zimowe.
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć wychowanków Ośrodka Kultury w Niemodlinie w tym roku szkolnym. Nie byłoby jednak tych sukcesów, gdyby nie zaangażowanie instruktorów i nauczycieli, którymi są: Katarzyna Paszula-Gryf, Małgorzata Dolak, Agnieszka Kardas, Michał Graczyk i Tomasz
Łozowicki.
kk

Edukacja

Mobilna zabawa uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Krystyny Bar tosik-Paszkowskiej, dnia 18
czerwca 2010 roku w sali gimnastycznej
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Mobilna szkoła w Gminie
Niemodlin 2009/2010”.
W spotkaniu uczestniczyło 100 uczniów –
przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjum
wraz z nauczycielami – opiekunami.
Spotkanie, jak i cały projekt, miało na celu nie tylko podsumowanie projektu, ale także promocję równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do edukacji. Dzięki realizowanemu we wszystkich szkołach
podstawowych i w gimnazjum projektowi „Mobilna
szkoła w Gminie Niemodlin 2009/2010” uczniowie
mieli możliwość utrwalania, doskonalenia swoich
umiejętności badanych podczas sprawdzianu po szóstej klasie, jak i egzaminu gimnazjalnego, rozwijania
umiejętności językowych, a także matematyczno-informatycznych.
Podczas spotkania każda szkoła dokonała swojej prezentacji, a właściwie tego, co uczniowie uzyskali w ramach realizowanego w ich szkole projektu.
Uczniowie z PSP Nr 2 między innymi:

Obowiązek nauki
Rodzice dziecka podlegającego
obowiązkowi nauki proszeni są na podstawie art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty
o powiadomienie organów Gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez
dziecko.
Obowiązek nauki młodzieży w wieku 16 –
18 lat spełnia się poprzez kontynuację nauki
w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno publicznej, jak i niepublicznej), bądź w formach pozaszkolnych, np.:
– przyuczenia do wykonywania określonej
pracy u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych) trwającego od 3 miesięcy
do maksymalnie 22 miesięcy na podstawie umowy zawartej z młodocianym;
– nauki zawodu u wszystkich pracodawców
(osób fizycznych i prawnych) trwającej 24 miesiące lub 36 miesięcy na podstawie umowy zawartej z młodocianym.
Uprzejmie prosi się Rodziców o powiadomienie o spełnianiu obowiązku nauki młodzieży
w wieku 16 – 18 lat osobiście w Zakładzie Ekonomiczno – Finansowym Oświaty w Niemodlinie, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie na III piętrze w pokoju nr 54;
telefonicznie (77 40 23 364) bądź listownie. Co
do form pozaszkolnych prosi się o podanie sposobu realizacji obowiązku nauki, pracodawcy
oraz okresu zawartej umowy.
Adres do korespondencji:
Zakład
Ekonomiczno-Finansowy Oświaty
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49 – 100 Niemodlin
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Wyprawka szkolna
W roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest Rządowy program pomocy
uczniom – „Wyprawka szkolna”.

1) przeprowadzali doświadczenia
2) tańczyli i śpiewali.
Uczniowie z PSP Nr 1 w Niemodlinie występowali jeżdżąc na rolkach.
Przedstawienie „Zaklęta Góra” przygotowane
przez uczniów szkoły w Grabinie rozbawiło wszystkich zgromadzonych, podobnie jak skecze w wykonaniu uczniów ze szkoły w Graczach.
Tańce w wykonaniu uczniów ze szkoły w Rogach
przeplatane były fragmentami wierszy recytowanymi przez uczniów szkoły.
Uczniowie z gimnazjum z Graczy przygotowali prezentację multimedialną.
Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek
przygotowany ze środków finansowych w ramach realizowanego projektu. Wszyscy świetnie się bawili.
Małgorzata Kochanek
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Teresy Radziszewskiej, dnia 24 czerwca 2010
roku w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Aktywne przedszkola
w Gminie Niemodlin”.

Aktywna zabawa przedszkolaków
W spotkaniu uczestniczyło 40 przedszkolaczków –
reprezentantów naszych przedszkoli wraz z nauczycielami i opiekunami.
Spotkanie, jak i cały projekt miało na celu nie tylko
podsumowanie projektu, ale także promocję równości
szans dziewcząt i chłopców w dostępie do edukacji.
Dzięki realizowanemu we wszystkich przedszkolach
projektowi „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin” uczniowie mieli możliwość wyrównania szans
w dostępie do edukacji, uczestnictwa w wielu dodatkowych zajęciach oraz wyjazdów w ciekawe miejsca.
Podczas spotkania każde przedszkole dokonało
swojej prezentacji.
Przedszkolaczki z PP Nr 2 przygotowały przedstawienie „Zamieszanie w krainie bajek”. Było więc bajkowo i kolorowo.
Kolejnym elementem spotkania był występ dzieci
z przedszkola w Graczach.
Przedszkolaki z Grabina nie tylko pięknie tańczyły,
ale także chwaliły się swoją znajomością języka angielskiego.
Występ dzieci z PP Nr 1 w Niemodlinie spowodował, że wszyscy ruszyli do tańca.
Dogoterapia: Ostatnie spotkanie i pożegnanie
z Maksem.
Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek
przygotowany ze środków finansowych w ramach realizowanego projektu.
Wszyscy świetnie się bawili.
Małgorzata Kochanek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywne przedszkola w gminie Niemodlin”

Programem objęte są dzieci rozpoczynające
w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I –
III szkoły podstawowej i w klasie II szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego) rozpoczynający naukę w klasach I – III i IV – VI szkoły podstawowej, w klasach I – III szkoły gimnazjalnej,
zasadniczej szkole zawodowej i szkole ponadgimnazjalnej.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników przysługuje uczniom wymienionym wyżej i pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 351,00 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1
pkt. 2 ustawyz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także uczniom pochodzącym
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie
przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje
szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie,
sieroctwo, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych.
W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku).
W uzasadnionych przypadkach, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351,00 zł netto
do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 do dnia 15 września 2010 r.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku po ww. terminie, jednak
nie później niż do dnia15 października 2010 r.
Małgorzata Kochanek
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Niemodlina

Nasze szkoły

Moją największą
pasją jest praca
Z Violettą Szczepkowską, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grabinie, rozmawia Michał
Graczyk.
PN: W którym roku powstała szkoła
w Grabinie? Proszę przybliżyć Czytelnikom
Pulsu krótko historię szkoły i najważniejsze wydarzenia.
Violetta Szczepkowska: Szkoła istnieje
od września 1945 r. Początkowo mieściła się w niewielkim budynku. Od 1 września 1959 r. została
przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu,
w którym znajdowało się 6 klas lekcyjnych. W latach 70-tych mieszkanie znajdujące się w budynku
szkolnym zostało zaadoptowane na potrzeby stołówki i świetlicy szkolnej. 6 czerwca 1998 r. Szkoła w Grabinie otrzymała sztandar i imię Jana Pawła II. Jako
jedna z pierwszych w Polsce, już w 1998 r. przystąpiła do stowarzyszenia „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II”. W hołdzie patronowi szkoły, 25 maja 2005 r.,
został posadzony dąb papieski na specjalnie urządzonym skwerze.
Przez 11 lat, do czerwca 2008 r., funkcjonował
w szkole oddział klasy specjalnej dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
1 września 2008 r. połączono Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II i Publiczne Przedszkole w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
Nasza placówka szczyci się bogatą tradycją.
Obchodzimy corocznie stałe uroczystości związane
z patronem szkoły i jej historią. Każdy miesiąc obfituje w różne wydarzenia. „Bieg ku Słońcu”, „Dzień Patrona”, „Tydzień Papieski”, „Festiwal piosenki religijnej” – to tylko niektóre z oferowanych przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny atrakcji. Szczególną wagę przykładamy do tego, aby współpraca ze środowiskiem
lokalnym i rodzicami stale się rozwijała. Chętnie gościmy ich w naszych progach, organizując spotkania
z okazji „Dnia Matki”, „Dnia Babci i Dziadka”, Jasełek itp… Jesteśmy organizatorami gminnego turnieju sportowego „Zwyciężaj Siebie”, który cieszy się dużą popularnością.
Na rok 2009 przypadał jubileusz 50 – lecia
funkcjonowania Szkoły Podstawowej w obecnie użytkowanym budynku.
PN: Najzdolniejsi uczniowie oraz sukcesy na olimpiadach przedmiotowych i sportowych...
Violetta Szczepkowska: Wszyscy uczniowie w naszej placówce są zdolni i, pod czujnym
okiem twórczych nauczycieli, aktywnie uczestniczą
w różnego rodzaju rywalizacjach sportowych i przedmiotowych. Począwszy od szczebla gminnego do wojewódzkiego mieliśmy 25 szczególnie wyróżniających się uczniów, co stanowi prawie 40%
wychowanków. Jesteśmy dumni z efektów jakie uzyskały nasze dzieci osiągając sukcesy, między innymi

w: Mistrzostwach Województwa Opolskiego w pływaniu; Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców;
„Biegu Skalnika”; IV Międzyszkolnym Konkursie Poezji
Marcina Makucha „Ocalić od zapomnienia”; V Majowej Olimpiadzie Matematycznej; Konkursie Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym.
W Szkole funkcjonuje koło szachowe, którego
uczestnicy odnieśli liczne sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (II Drużynowe Mistrzostwa
Województwa Szkół Wiejskich w Szachach; „Zostań
Mistrzem Szachowym”; Wojewódzki Drużynowy Konkurs Szachowy).
PN: Jaką osobą jest Pani prywatnie?
Violetta Szczepkowska: To bardzo trudne
pytanie, najlepiej mogliby na nie odpowiedzieć moi
bliscy. Moją największą pasją jest praca. Większość
wolnego czasu z przyjemnością poświęcam dążeniu
do rozwoju placówki i nieustannego podnoszenia poziomu kształcenia. Mój zawód z miesiąca na miesiąc
stawia mi nowe zadania, których chętnie się podejmuję. Bardzo lubię też współpracować z ludźmi. Robię to, co mnie pasjonuje i jestem z tego powodu
szczęśliwa. Najważniejsza jest dla mnie jednak rodzina będąca motorem napędowym wszystkich moich
działań. To dzięki jej wsparciu osiągnęłam tak wiele.
PN: Jakie ma Pani zainteresowania?

Violetta Szczepkowska: Tę niewielką ilość wolnego czasu, jaką dysponuję, poświęcam
na czytanie książek, słuchanie muzyki, oglądanie
filmów, pieczenie pyszności, wyszywanie, wyszukiwanie nowych technologii użytecznych w edukacji.
Pasjonuje mnie fotografia, dzięki której zaczęłam
interesować się architekturą krajobrazu. Swoją pasję wykorzystuję w projektowaniu wraz z mężem
naszego ogrodu.
PN: Co chciałaby Pani zrealizować
w najbliższych miesiącach jako dyrektor
w swojej szkole?
Violetta Szczepkowska: Planujemy przebudowę szkoły z adaptacją na potrzeby oddziału przedszkolnego. Mam też nadzieję, że kiedy
uczniowie wrócą do szkoły po letnim wypoczynku, zastaną na terenie placówki nowy plac zabaw, który powstanie dzięki dużemu zaangażowaniu gminy.
Dla uczniów w trakcie wakacji przygotowaliśmy
ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu. Są to wyjazdy do kina, zoo, Dinoparku oraz na basen.
PN: Dziękuję za tych kilka słów i życzę
Pani oraz nauczycielom i uczniom wielu
miłych chwil i spełnienia marzeń.
Violetta Szczepkowska: Dziękuję serdecznie.
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Sukces młodych piłkarzy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie

Uczestnicy zawodów

W zdrowym ciele - zdrowy duch
W dniu 23 czerwca br. już po raz jedenasty odbył się Gminny
Turniej Sprawnościowy Szkół Podstawowych „Zwyciężaj Siebie” .
Organizatorem sportowego święta uczniów szkół podstawowych
był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
Po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły Violettę Szczepkowską
zaproszonych gości, młodych sportowców i ich opiekunów, rozpoczęto zawody
sportowe.
Zawody, w których udział wzięły sześcioosobowe drużyny z pięciu szkół naszej
gminy, zainaugurowano uroczystym odpaleniem znicza przez Krystiana Borowicza
oraz programem artystycznym przygotowanym przez gospodarzy.
Komisja sędziowska oceniała pięć konkursów sprawnościowych - cztery
konkurencje na torze przeszkód i sztafetę. Tegoroczny turniej wzbogacony został
również o sprawdzian wiedzy z zakresu języka polskiego, matematyki i przyrody.
Wyniki zawodów:
I miejsce – drużyna SP Grabin
II miejsce – drużyna SP 1 Niemodlin
III miejsce – drużyna SP Gracze
Red.

Z okazji 100- lecia Klubu TSV Bodenstedt z zaprzyjaźnionej gminy Vechelde odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej drużyn młodzieżowych, gdzie zostały zaproszone
drużyny piłkarskie naszej szkoły.
W tak doborowym towarzystwie nasze drużyny zajęły:
II miejsce w kategorii starszej
III miejsce w kategorii młodszej.
Najlepszym bramkarzem uznano Krystiana Borowicza, a najlepszym
strzelcem okazał się Michał Błoński.

Wyniki spotkań – kategoria starsza:
1. Arminia Vechelde – SP 1 Niemodlin 1: 1
2. Viktoria Woltwiesche – SP 1 Niemodlin 1: 2
3. TSV Bodendtet – SP 1 Niemodlin 0: 3
4. SV Lengede – SP 1 Niemodlin 0: 1
5. TT Hilsoccer – SP 1 Niemodlin 1: 1
Tabela:
1 Arminia Vechelde
5
13
2. Niemodlin
5
13
3. TT Hilsoccer
5
10
4. Viktoria Woltwiesche
5
5
5. SV Lengede
5
4
6. TSV Bodendtet
5
0

8-5
6-3
7-5
5-5
3-1
4-11

Wyniki spotkań – kategoria młodsza:
1. Adler Handorf – SP 1 Niemodlin 1: 3
2. SCE Gliesmarode – SP 1 Niemodlin 0: 5
3. TSV Bodenstad – SP 1 Niemodlin 0: 4
4. SPVVG Gr. Schwulper – SP 1 Niemodlin 1: 0
5. TSV Salzgitter – SP 1 Niemodlin 1: 1
Tabela:
1. TSV Salzgitter
5
13
2. SPVVG Gr. Schwulper
5
12
3. SP 1 Niemodlin
5
10
4. Adler Handorf
5
4
5. SCE Gliesmarode
5
4
6. TSV Bodenstad
5
0

14-1
7-4
13-3
6-6
3-8
1-19

Składy drużyny
Niemodlina:
Błoński Michał, Borowicz Dawid, Borowicz
Krystian, Dulski Dawid,
Gut Maciej, Gut Szymon, Jasiński Maciej,
Kramczyński Michał,
Mucha Tomasz, Opalony Michał, Polański
Adam, Romanowski
Bartosz, Rzychak Maximilian, Skorupa Adam, Słodkowski Patryk, Trzmielewski Bartłomiej, Wdowik Maciej.
Opiekunowie:
Jan Janik, Zbigniew Weber, Marta Kołodyńska.
Inf. wł.
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Rada Sołecka Grodźca na czele z sołtysem, Krzysztofem Bartków, w dniach 3
i 4 lipca br., na świetlicy w Grodźcu, zorganizowała dla wszystkich mieszkańców
i przybyłych gości rodzinny festyn.

Powitanie lata w Grodźcu

Konkurs skoków w workach

W pierwszym dniu każdy kto chciał się zrelaksować i odpocząć, mógł to zrobić na świeżym powietrzu, w cieniu rozłożonych parasoli, przy grillowanej kiełbasce, pysznym domowym cieście
– upieczonym przez koło gospodyń wiejskich oraz
przy kawie i napojach. Frekwencja dopisała – sołtys powitał serdecznie wszystkich zgromadzonych
i zaprosił do wspólnego świętowania.
Poza konkursami dla dzieci, malowaniem twarzy wszystkich milusińskich, słodkimi nagrodami,
wesołą zabawą przy dźwiękach skocznej muzyki,
uczestnicy mogli posłuchać również niemal profesjonalnych wykonań uzdolnionej muzycznie młodzieży. Na, specjalnie na tę okazję powstałej scenie, wystąpiła z krótkim recitalem Patrycja Serafin,
Mecz siatkówki

Mieszkańcy Grodźca i okolic

z sąsiedniego Michałówka, a po niej Magdalena
Krzemień, wychowanka Studia Piosenki
przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Jako ostatnia
zaprezentowała się Patrycja Sprung z Grodźca,
która bawiła widzów swoim dość oryginalnym wykonaniem. Dzień zakończyła zabawa przy muzyce
dyskotekowej.
W niedzielne popołudnie, w ciepłej, swojskiej
atmosferze, mieszkańcy Grodźca mogli wysłuchać
wykładu dr Janiny Domskiej na temat powstania
miejscowości Grodziec, a także jego funkcjonowania dawniej i dziś, jak również podzielić się wspomnieniami i wiedzą o swojej rodzinnej wsi.
Na starych, pamiątkowych zdjęciach niejeden z uczestników spotkania rozpoznał siebie
sprzed lat, co sprawiło, że czas płynął szybko,
a wspólne rozmowy trwały do późnych godzin
wieczornych.

Wspólna zabawa dzieci

kk

W czasie obchodów Dni Niemodlina, 26. i 27. czerwca br., Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne
„Nadzieja” zorganizowało Loterię Fantową z okazji
Dnia Dziecka i Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem przedsięwzięcia było szerokie dotarcie do lokalnej społeczności z informacją na temat stowarzyszenia, jego
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz
przełamanie barier, z jakimi, mimo rozwoju cywilizacji, a co za tym
idzie większej tolerancji, mają one do czynienia w kontaktach z tzw.
zdrowym społeczeństwem.
– Chcieliśmy pokazać, że osób niepełnosprawnych intelektualnie jest w naszej gminie trochę i zajmują one ważne miejsce wśród
nas – mówi Przewodnicząca Zarządu Niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja” – Małgorzata Nieckarz. Dlatego postanowiliśmy zorganizować loterię fantową. Chcieliśmy także, by zebrane środki pomogły nam doposażyć świetlicę, gdzie
prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty teatralne i plastyczne.
W wyniku przeprowadzonej akcji sprzedano 61 losów i 11 cegiełek na łączną kwotę 205 zł. Mimo niewielkiej sumy, jaką zebrano, organizatorzy nie upadają na duchu, ważniejsze od pieniędzy
było bowiem samo zetknięcie mieszkańców Niemodlina z problemami osób niepełnosprawnych umysłowo, które są ważną częścią
niemodlińskiej społeczności i nie powinniśmy o nich zapominać.
Katarzyna Knieja

„Nadzieja” wśród
mieszkańców Niemodlina
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Daj siebie innym

Rzędziwojowice pomagają powodzianom
Zespół „Żubrosie” i plemię
„Nie ma nudy”

Organizatorzy
„Żubrosie” na scenie

Mistrzowie w lepieniu pierogów

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi
Rzędziwojowice „Kawał Dobrej Roboty”
z radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariuszem Nieckarzem i przy znaczącym
udziale mieszkanek m. in.: Izabelli Mihilewicz, Małgorzaty Bieli, Aleksandry Wasilewskiej, własnymi siłami oraz dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej
woli – sponsorów, władz gminy zorganizowało w dniach 19 i 20 czerwca br. rodzinny
festyn na rzecz powodzian. Współorganizatorem akcji był również Roman Szymański,
sołtys Wydrowic.
Mieszkańcy wsi zbierali środki czystości i pomoce szkolne dla rodzin z dotkniętej majową powodzią
Żelaznej (gm. Dąbrowa).
Frekwencja i pogoda dopisała, a w całe przedsięwzięcie zaangażowało się wiele firm, osób prywatnych i wszystkie sołectwa naszej gminy. „Program im-

Recital Justyny Adamowskiej

prezy był urozmaicony – każdy mógł znaleźć w nim
coś dla siebie” – mówi naszej redakcji Mariusz Nieckarz. Na scenie, oprócz zaproszonych ar tystów,
wśród których znaleźli się m.in. „Bracia Panczo”,
Szumiący Bór z Tułowic, wykonujący piosenki myśliwskie Wacław Masłyk z zespołem „Żubrosie”, wokalistki – Karolina Spólnicka i Justyna Adamowska – tegoroczna laureatka nagrody Grand Prix
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”, czas umilały lwowskie gawędy Józefa Batiara. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz lepienia pierogów przez radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariana Oleksę
i sołtysa Wydrowic – Romana Szymańskiego. Podczas festynu odbyła się licytacja tortu podarowanego przez Genowefę Gawlik z Grabina. Degustowano
również dziczyznę, znakomicie przyrządzoną przez
Andrzeja Żurka. Niemałą atrakcją dla wszystkich
zgromadzonych były z pewnością piękne ciemnoskóre panie z plemienia „Nie ma nudy”, sprzedające banany, w które wcieliły się mieszkanki Rzędziwojowic – Izabella Mihilewicz, Małgorzata Biela
i Aleksandra Wasilewska – główne inicjatorki całego
wydarzenia.

Na uroczystościach nie zabrakło poszkodowanych przez powódź – przedstawicieli rodzin z Żelaznej,
a także sołtys wsi – Gertrudy Ledwig.
Zebrane w czasie festynu dary tzn. środki chemiczne, artykuły szkolne i spożywcze, w dniu 9 lipca 2010 r. zostały przekazane sołtysowi wsi Żelazna
– Gertrudzie Ledwig. Natomiast zebrane środki pieniężne wkrótce również trafią do potrzebujących.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować
wszystkim darczyńcom, których serca nie są obojętne
na ludzką krzywdę.
Katarzyna Knieja

Przekazanie darów

OŚWIADCZENIE
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Rzędziwojowice „Kawał Dobrej Roboty”, z siedzibą w Rzędziwojowicach 55, informuje, że:
działając na podstawie pozwolenia nr SOS 5022-2/10 z dn. 18. 06. 2010 udzielonego przez Burmistrza Niemodlina przeprowadziło Zbiórkę Publiczną na rzecz powodzian podczas festynu w Rzędziwojowicach, w wyniku której zebrano dary w naturze:
– artykuły chemiczne,
– artykuły spożywcze,
– artykuły szkolne,
o łącznej wadze 1 tony oraz środki pieniężne w kwocie 5070 zł.
Koszty przeprowadzenia zbiórki – 0 zł
Dochód w całości przeznaczony zostanie na rzecz powodzian ze wsi Żelazna, Gmina Dąbrowa.
Mariusz Nieckarz
Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Rzędziwojowice
„Kawał Dobrej Roboty”
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Rock'n'roll (kołysz się, tocz,
faluj) powstał w Stanach
Zjednoczonych w 1954 roku
jako głos młodego pokolenia, które pragnęło przeciwstawić się światu dorosłych.
Prosta muzyka, nieskomplikowany
tekst, a przede wszystkim taniec, dla wielu
dość wyuzdany - niemal szatański, stanowiły początek prawdziwej rewolucji, która
w późniejszych latach przeobraziła się
w zjawisko nie tylko stricte muzyczne, ale
również społeczne.
Dziś można mówić o całej bogatej kulturze rocka, bez której świat byłby o wiele
uboższy. Parafrazując pewne znane powiedzenie – gdyby nie było rocka należałoby go
wymyślić (w oryginale: gdyby nie było Boga
należałoby Go wymyślić – Voltaire). Rock
w swoich założeniach (jeżeli takowe w ogóle były) nie aspirował do rangi sztuki, ale często samoistnie się nią stawał.
W latach sześćdziesiątych XX wieku pokolenie „dzieci kwiatów” za pomocą muzyki chciało podkreślić odmienność swoich poglądów i sprzeciw wobec władz
amerykańskich i wojny w Wietnamie. Filozofia miłości stanowiła siłę przewodnią łączącą młodych ludzi, a muzyka była tylko pretekstem, by zaznaczyć swoje istnienie.
Paradoksem jednak stawało się to, że w poczuciu dość specyficznie rozumianej wolności, artyści ci zazwyczaj częściej mieli do czynienia ze śmiercią niż z miłością, o której tyle
mówili. Przykładem niech będzie Janis Joplin, Jimy Hendrix czy Jim Morrison, wszyscy
oni umierali w sile wieku, nie przekraczając
trzydziestego roku życia.
Choć ten ostatni wokół swojej muzyki
stworzył nieco inną filozofię, odmienną
od „flower power” – zamiast kwiatów w jego twórczości można znaleźć odniesienia
do śmierci, węży, magii i szamanów, a jego piosenki opierają się na pełnych tajemniczości i grozy dziwnych tekstach,
czasem aż zanadto dosadnych, opowiadających o nienawiści, seksie, wyobcowaniu ludzi
i konflikcie pokoleń.
Grupa The Doors powstała w 1967 roku, jej
charyzmatycznym liderem był właśnie Jim Morrison. Myślę, że warto zastanowić się nad fenomenem
tej kapeli, która na zawsze zmieniła oblicze Ameryki, mimo, że w swoim pierwszym - najświetniejszym

Okiem fana
„Przekraczając wrota percepcji” - od Blake'a
do Morrisona - czy to już sztuka?

składzie, działała zaledwie kilka lat (do śmierci wokalisty w 1971 roku).
Morrison przede wszystkim kładł nacisk na to, co
miał do powiedzenia - przekaz był najważniejszy,
choć muzyka też była nie bez znaczenia, jedno i drugie tworzyło piorunującą całość. To on po raz pierwszy wprowadził do muzyki rockowej teatr, a także, co

jeszcze bardziej charakterystyczne
dla niego, poezję. Chciał być postrzegany przede wszystkim jako poeta oraz świadomy siebie artysta
(J. Morrison w: Hopkins J., Jim Morrison-król jaszczurów, Warszawa:
ISKRY, 1999, s. 125). Poprzez muzykę pragnął wzbić się na wyżyny sztuki. Połączyć małą formę jaką jest
piosenka z energią rocka i poezją.
W dość niekonwencjonalny sposób starał się wyrazić to, co przyświecało powstaniu grupy, której pełna
nazwa zainspirowana poezją Williama Blake'a i Aldousa Huxleya brzmiała: The Doors: Open and Closed –
Przekroczyć wrota percepcji (Za P.
Kosińskim w: Morrison J., Władcy. Nowe stworzenia, Kraków: Rock-Serwis, 1993, s. 7). Tę dewizę wyrażoną
przez Blake'a postanowił wcielić w życie Morrison. Próbował przebić się
na drugi brzeg (piosenka Break on
trough to the other side), pokonać bariery, które nie pozwalają człowiekowi
spojrzeć na świat szerzej. Sam często
czynił to przy pomocy tzw. wspomagaczy, głównie alkoholu. Dzięki temu
przekraczał owe magiczne drzwi.
Ale czy za tym rzeczywiście kryła się jakaś głębsza filozofia? Czy
było to zwyczajne usprawiedliwienie dla swojego ekscentrycznego zachowania i nałogów, których po prostu w pewnym momencie nie
sposób było już kontrolować? A może sztuka wymaga poświęceń?
Jeśli ar tysta żyje intensywnie
i umiera młodo to istnieje duże
prawdopodobieństwo, że po śmierci stanie się legendą, a jego twórczość będzie jedynie ważnym, ale tylko dodatkiem do tej legendy.
Może właśnie tak było w przypadku Morrisona,
który chcąc być poetą, do historii przeszedł głównie
za sprawą swojego pełnego skandali życia, wizerunku gwiazdy rocka oraz dzięki tragicznej śmierci.
Katarzyna Knieja

Sukcesy Michała Graczyka
Prace naszego redakcyjnego kolegi Michała
Graczyka w czerwcu br. znalazły się w katalogach konkursów satyrycznych:
• „Satyra poza krawędzią” (praca trafiła do grupy finałowej) Łódź 2010,
• „Grunwald na wesoło” (złota trzydziestka) – Zamek
w Malborku,
• IV Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „Car
Caricature Exhibition” – Zagrzeb (Chorwacja),

• „Uśmiech Chopina” – Muzeum Karykatury w Warszawie,
• V Międzynarodowego Konkursu Humoru Grafico
„Santomera 2010” (Hiszpania).
Michał Graczyk wspierał również powodzian podczas VIII Warsztatów Satyrycznych Morka 2010 w Ustroniu
Morskim. Koszulki z jego rysunkami zasiliły konto powodzian
(patrz foto).
Red.
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„Wzrost kompetencji życiowych
i umiejętności zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemodlinie”.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w 2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany od 01.04.2010 r. do 31.10.2010 r.
W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku
pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej). Jednym z kluczowych celów projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.
Rekrutację osób do projektu przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentów gromadzonych
w OPS i na podstawie rozpoznania problemów klientów Ośrodka przez pracowników socjalnych.
W programie bierze udział 20 kobiet i 3 mężczyzn nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Program projektu oferuje uczestnikom bezpłatne szkolenia indywidualne
i grupowe oraz doradztwo w tym:
– Akademia sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej)
– Szkoła rodzica
– Kurs prawa jazdy kat. B
– Trening umiejętności psychospołecznych
– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
Pierwsze szkolenia rozpoczną się od lipca 2010 r.
i będą trwały do października 2010r.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia – certyfikaty o uczestnictwie
i odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie, każdy beneficjent otrzymuje dodatkową opiekę socjalną oraz zasiłek celowy na okres uczestnictwa w projekcie.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie motywacji do działania, podniesienia poczucia własnej wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych
uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37,
tel./ fax. 077 4607945, tel. 0774607945, e-mail: ops_niemodlin@pro.onet.pl
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie:
www.niemodlin.pl
Koordynator projektu: Dorota Seredyka -Pałka

Jarmark w Niemodlinie
W średniowieczu w Niemodlinie odbywały się
corocznie dwa duże jarmarki, które rozpoczynały
się w święta kościelne: na odnalezienie Krzyża Pańskiego – Kreuzerfindung i na św. Michała – Michaelis (3 maja i 29 września). Na jarmarkach tych dominowali kupcy miejscowi, a przyjezdnym
ograniczano niektóre swobody handlowe. Handlowano wszelkimi towarami, od wyrobów rzemiosła
po płody rolne, również i towarami importowanymi,
przywożonymi głównie przez kupców z zewnątrz.
Podczas tych ośmiodniowych jarmarków kramy stawiano na rynku, a strażnicy miejscy pobierali opłaty za miejsce do targowania i cło mostowe. Jednak
opłaty targowe przynosiły do kasy miasta tylko około jednego guldena, a miejska waga, obowiązkowa
dla towarów obcych kupców, wnosiła „niewiele albo
nic”. Widać przez to, że pod koniec czasów piastowskich mieszczanie niemodlińscy nie znajdowali
w handlu czy w zależnym od niego rzemiośle wystarczających dochodów, lecz skazani byli raczej na uprawę ogrodów, pól i hodowanie bydła.

Niemodlin, jarmarczne budy i wozy (1910)
Oprócz jarmarków w mieście odbywały się również targi bydłem, organizowane na placu nazywanym Jablunkaplatz. Plac ten położony był
przy wschodnim wjeździe do rynku, jeszcze wewnątrz starego obrębu miasta, i jako targowisko
bydła służył do 1823 roku. Wówczas to zwierzchnia
władza policyjna wprowadziła zakaz organizowania targów bydłem wewnątrz miasta, zmuszając
tym samym do przeniesienia ich poza mury miejskie.
Miasto przeniosło targowisko, a pozostałe po nim
miejsce chciało dalej użytkować. Jednak zarząd dóbr
pańskich utrzymywał, że posiada prawo własności
do placu i planuje na nim postawić karczmę. Rejencja odmówiła wydania zezwolenia, warunkując to
jednoznacznym potwierdzeniem praw własności.
Kiedy hrabia Fryderyk Praschma ogrodził część placu, miasto złożyło pozew do sądu. Powstał spór. Dobra pańskie utrzymywały, że plac targowy został
nieprawnie poszerzony w kierunku rynku, miasto
natomiast twierdziło, że już za wcześniejszego właściciela zamku plac istniał i służył jako targ bydła. Mimo, iż Dominium zostało zasądzone, a prawo
do własności czekało na rozstrzygnięcie w procesie
sądowym, przy placu rozpoczęto prace budowlane.
Miasto żaliło się na ograniczenia, lecz nim spór doczekał się ostatecznego rozstrzygnięcia, w dniu 13
lipca 1827 roku doszło do ugody stron. Miasto zrze-
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kło się wszelkich praw własności do placu na korzyść
hrabiego, dodatkowo obiecało ogrodzić jego część
na własny koszt, „nic przy nim nie budować i przejścia przy tym nie hamować”. Hrabia natomiast pokrył koszty sądowe. Drogę przelotową, która przy wilgotnej pogodzie w straszny stan wpadała, w 1888
roku hrabia Fryderyk II wybrukował i w bazaltowy
chodnik wyposażył.

Niemodlin. Plac Jablunka. Foto 2009.
Jablunkaplatz odegrał jeszcze jedną, symboliczną dla miasta rolę w 1913 roku, kiedy to Związek Bojowników (Kriegerverein) chciał wystawić tu pomnik
Niemodlinianom poległym w walkach w latach 1864, 1866 i w 1870 roku. Porozumienie w sprawie budowy pomnika związek osiągnął dopiero
po długich negocjacjach z hrabią Hansem. Hrabia
ofiarował na ten cel grunt oraz część placu naprzeciw zamku, przy samej drodze do miasta, oraz kamień na pomnik i tablicę pamiątkową. Kamień, potężny granitowy głaz narzutowy o wadze 500 cetnarów,
leżał od epoki lodowcowej w roszkowickim lesie i nazywany był tam „kamieniem Praschmy”. Z dużymi
trudnościami przetransportowano go, aby użyty został według projektu rzeźbiarza Rönischa z Opola
do wykonania kamiennego pomnika. Związek ufundował orła z brązu. Odsłonięcie pomnika miało miejsce
w dniu 1 czerwca 1913 roku.
Pomnik na dawnym
placu Jablunka
(1913)
W XIX wieku Niemodlin miał prawo do organizowania czterech jarmarków w roku, i tak
pozostało do lat czterdziestych XX wieku.
W 1833 roku rejencja
opolska dążyła do redukcji liczby jarmarków,
za czym była również większość niemodlińskiego sejmiku powiatowego, jednak miasta przynależne
do powiatu (Niemodlin, Korfantów, Skorogoszcz)
sprzeciwiły się temu – wobec czego liczby jarmarków nie ograniczono.
Poniżej zamieszczono opis jesiennego jarmarku
w Niemodlinie z lat trzydziestych XX w. według wspo-

mnień zawartych w książce „Heimatbuch des Kreises Falkenberg in Oberschlesien”
...”Każdej jesieni na rynku w Niemodlinie odbywały się tradycyjnie jarmarki stanowiące szczególną
atrakcję dla miejscowej ludności wiejskiej, a zwłaszcza dla dzieci. W tym dniu szkoły wcześniej kończyły naukę. W domu ojciec przygotowywał wóz. Kiedy
konie stały już w zaprzęgu, dzieci z nadzieją w sercu oczekiwały wyjazdu na jarmark. Niektórzy wybierali się tam rowerami, inni szli pieszo. Czego tam nie
było! Rynek zapełniony był kramami oferującymi
przeróżne towary. Dzieci nie mogły nasycić oczu kolorowymi różnościami. Znaleźć tu można było kramy
z bielizną i materiałami na ubrania, obok kosze
wszystkich rodzajów, deski do prania, sznury do suszenia bielizny, szafliki, maselniczki i kubły. Na ziemi
stały kamionkowe garnki, brązowe, siwe, kolorowe,
od wielkich na ogórki do całkiem malutkich, wszystkie równo i ładnie ustawione. Na dużych sztaplach
leżały malowniczo poukładane kawałki tkanin a obok
pantofle w barwne łaty. Ciężko się było zdecydować
dziecku, czy wziąć niebieskie, czer wone, zielone,
a może pokryte jedynie wełną. Na sprzedaż wystawiane były naczynia emaliowane, brytfanny w całych
zestawach ułożone w odpowiednio dopasowane stosy. Nie brakowało również modnej odzieży: fartuszków, sukni, bielizny z trykotu czy jedwabiu. Bogaty
wybór towaru oferowały kramy z butami, a na innych
stoiskach znaleźć można było błyszczącą biżuterię.
Przy tak dużej ofercie wybór stawał się często prawdziwą męką. Do tego można było grzebać we wszystkim do woli. Dla dzieci oczywiście najważniejszymi
były miejsca ze słodyczami, góry cukierków, miodówki tureckie, prażone migdały, pierniki nyskie,
orzeszki ziemne i guma do żucia. Pomiędzy małymi
kramami balony, fujarki i inne przeróżne przedmioty cieszyły dziecięce serca. To było piękne! Nie można zapomnieć również o Jakubie, który wymachując
rękami, dźwięcznym głosem zachwalał swój towar.
Gdzieś daleko słyszało się ballady ulicznych śpiewaków, którzy stojąc przed dużymi malowanymi
na płótnie scenkami śpiewali ballady o straszliwej
zbrodni, a my słuchaliśmy uważnie oczarowani smutnym, a zarazem strasznym śpiewem. Przebywanie
między budami było po prostu przyjemne. Wałęsało się w kółko, oglądało wiele razy, porównywało, aż
się coś w końcu tanio kupiło. Do domu wracaliśmy
koło wieczora pełni wrażeń, które jeszcze przez kilka
dni śniły się nam i wspominały...”
Dziś w Niemodlinie nie ma już jarmarków.
W miejscu dawnego ogrodnictwa, sto metrów
od opisywanego wcześniej placu Jablunka, miasto
wyznaczyło plac targowy o przewrotnej nazwie
„Manhattan”. Targowisko czynne jest przez cały tydzień, a miejscowi kupcy handlują tu głównie artykułami spożywczymi, odzieżą i okazjonalnymi towarami w asor tymencie dostosowanym do gustów
odbiorców.
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