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Niemodlina

Temat miesiąca

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Miło nam, że możemy oddać w Wasze ręce czerwcowe wydanie
„Pulsu Niemodlina”. W tym miesiącu szczególną uwagę Czytelników
pragniemy zwrócić na VI Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, który odbył się pod koniec maja
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, a gościem honorowym i gwiazdą
Koncertu Laureatów był Stanisław Soyka. Artysta przy okazji wizyty
w Niemodlinie udzielił specjalnego wywiadu naszej redakcji – opowiedział m.in. o swojej karierze, poezji Agnieszki Osieckiej i planach zawodowych, który Wam z przyjemnością prezentujemy.
Wzorem poprzednich wydań relacjonujemy bieżące wieści z gminy. Pokazujemy m.in. jak Gmina Niemodlin radziła sobie z powodzią.
Opisujemy również przebieg spotkania Niemodlińskiego Towarzystwa
Regionalnego z mieszkańcami Lipna.
Nie zapominamy o najmłodszym Czytelniku, który na łamach
„Pulsu Niemodlina” przeczytać może relacje z obchodów Dnia Dziecka w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, w Banku Zachodnim w Niemodlinie oraz krótki opis Dnia Dziecka zorganizowanego przez Klub 2000
oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Niemodlinie.
W tym numerze promujemy kolejną placówkę szkolną. Tym razem jest nią Szkoła Podstawowa w Rogach. Ponadto przyglądamy się konferencji dzieci z przedstawicielem
władz samorządowych Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie Janem Oleksa
oraz poczynaniom niemodlińskich przedszkolaków.
Ciekawą propozycją czerwcowego „Pulsu Niemodlina” z pewnością będzie wspomnienie o wspaniałym pedagogu – Pawle Lelonku, spisane przez byłego ucznia Pana Profesora – prof. Damiana Tomczyka.
Istotne miejsce na łamach naszego miesięcznika zajmuje kultura. Oprócz wspomnianych już wyżej wydarzeń, które miały miejsce w maju i czerwcu na terenie Gminy Niemodlin, możecie również przeczytać artykuł z koncertu podsumowującego pracę młodych
instrumentalistów i wokalistów niemodlińskiego Ośrodka Kultury i Prywatnego Ogniska Muzycznego „Preludium” oraz tekst dotyczący przedstawienia, które w ramach współpracy
Ośrodka Kultury w Niemodlinie ze Starostwem Powiatowym w Opolu, przygotowało koło
teatralne włączając się w realizację programu profilaktycznego „Po prostu świadomy”.
Poza tym, jak zwykle, w nowym wydaniu „Pulsu Niemodlina” nie brakuje zapowiedzi kulturalnych, historii i wielu innych ciekawostek.

Bank Zachodni WBK Oddział Niemodlin proponuje

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Niemodlin
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
Tel. 774033141, fax 774607307

Dzieciakom, które w czerwcu opuszczają mury szkoły na wakacyjny odpoczynek, życzymy samych pogodnych dni, leniuchowania do woli, niezapomnianych przygód i szczęśliwego powrotu do ław szkolnych we wrześniu.

W związku z Dniem Ojca,
który przypada 23 czerwca,
przyjmijcie Drodzy Tatusiowie
moc gorących uśmiechów,
samych serdecznych spotkań
przyjaznych twarzy, pomocnych dłoni,
wyrozumiałych spojrzeń, wszystkiego,
co scala i formuje wartość, jaką jest rodzina.
Redakcja
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„Oceany”
po raz szósty
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W dniu 21 maja br.
w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie
odbył się
VI Ogólnopolski
Konkurs
na Interpretację
Piosenek
Agnieszki
Osieckiej.

Po burzliwych obradach jurorki zgodnie stwierdziły, że poziom konkursu był wysoki. „Cieszy fakt, że
do Niemodlina przyjeżdża tak wiele utalentowanych
osób, a podczas przesłuchań możemy usłyszeć te
mniej znane piosenki Agnieszki Osieckiej i co ważne
– z akompaniamentem na żywo” – mówiła Anna Panas podczas obrad. Faktycznie, mimo trudności związanych z niepewną sytuacją pogodową i powodziami, wiele osób dotarło do Niemodlina z odległych
zakątków kraju. Jest to dowód na to, że poezja i muzyka pokona wszelkie przeciwności losu, a młodzież,
na którą w dzisiejszych czasach tak wielu narzeka, ma
w sobie niezmierzone pokłady wrażliwości, wyczucie
dobrego smaku i ogromny potencjał.
Grand Prix w tegorocznym Konkursie jury przyznało Justynie Adamowskiej reprezentującej gospodarzy, czyli Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Do konkursu Justyna przygotowywała się przez kilka
miesięcy pod kierunkiem Katarzyny Paszuli-Gryf
i akompaniatora – Piotra Rachonia. Z dużą charyzmą i bardzo przekonywująco zaśpiewała ona piosenkę „Tygrysie Tango”. Tytuł zobowiązuje – Justyna
rzeczywiście pokazała „pazur” i dynamiczny, oryginalny wokal. Pierwsze miejsce w kategorii 13-16 lat
zajęła Ewelina Kobylańska z Zespołu Szkół w Korfantowie piosenką „Tylko nie pal”, drugie miejsce zostało przyznane Urszuli Milewskiej ze Spółdzielczego
Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie za utwór „Ukradła Cyganka Kurę”, natomiast
pięknym, aksamitnym głosem trzecie miejsce wyśpiewała sobie Kinga Jurkiewicz ze Studia Piosenki
„Music Box” w Toruniu („Wariatka tańczy”).

Justyna Adamowska

(ciąg dalszy na str. 4)
Do naszego miasta ponownie zawitał twórczy duch
poetki, który co roku udziela się młodym wokalistom
przybyłym niemal z całej Polski: m.in. z Wrocławia, Torunia, Świdnicy, Katowic, a także z naszego województwa.
W piątkowy dzień od wczesnego rana, w pocie
czoła, trwały przesłuchania konkursowe. Wzięło w nich
udział pięćdziesiąt siedem podmiotów muzycznych
(solistów i zespołów), w sumie 96 wykonawców.
Organizatorem całego przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury w Niemodlinie, natomiast patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu „OCEANY” objęli: Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz,
Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa, Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta,
Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik, Wojewoda
Opolski – Ryszard Wilczyński, Prezes Fundacji im.
Agnieszki Osieckiej – Agata Passent.
Przewodniczącą jury tegorocznego Konkursu
była znana polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów – Anna Panas. Kolejną jurorką była Aleksandra Cwen – aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W skład jury wchodziła także po raz
szósty Ludmiła Wocial – Zawadzka – nauczyciel,
chórmistrz, specjalista od emisji głosu.

Laureaci
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„Oceany”
po raz szósty
(dokończenie ze str. 3)
Kategorię starszą (17-24 lat) zdominowali artyści z Torunia; nagrodą za pierwsze miejsce cieszyła
się Monika Skibicka („Dobranoc Panowie”), Michał
Babiarz swoją wzruszającą interpretacją piosenki
„Nie jesteś sama” wywalczył miejsce drugie (oboje
ze Studia Piosenki w Toruniu), trzecia nagroda przypadła reprezentantce naszego województwa –
Agnieszce Dublańskiej, która przyjechała do Niemodlina z Brzegu i zaprezentowała piosenkę „Chłopiec
z drewna”.

Konferansjerzy:
Marta Unijewska i Tomasz Łozowicki

W uroczystym koncercie laureatów wystąpiły
również dwa zespoły, które otrzymały wyróżnienia:
„Balladę o duchu stacji benzynowej” po mistrzowsku
wykonały dziewczęta ze Studia Piosenki „Piast” we
Wrocławiu, a do swojej interpretacji utworu „Damą
być” jurorów i, entuzjastycznie reagującą publiczność, przekonał duet Kingi Markiewicz i Patrycji Serafin ze Studia Piosenki „Debiut” działającym
przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.
Zarówno w trakcie przesłuchań, jak i koncertu galowego, dało się zauważyć wspaniałą atmosferę panującą wśród uczestników. Mimo zmagań konkursowych
nie było niezdrowej rywalizacji, humory dopisywały.
Uczestnicy zachwyceni byli wspaniałym przygotowa-

Publiczność

Stanisław Sojka

niem imprezy. Organizatorzy
obok strawy duchowo-muzycznej nie zapomnieli także o strawie całkiem „przyziemnej” –
na wszystkich głodnych i spragnionych czekał bowiem ciepły
posiłek i napoje.
W czasie koncer tu,
po wręczeniu nagród i występie wszystkich laureatów VI Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej, publiczność, która wypełniła po brzegi salę widowiskową Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, czekał koncert gwiazdy wieczoru Stanisława Sojki.
Ar tysta pokazał słuchaczom cały wachlarz swoich
twórczych możliwości. W skromnej oprawie, z towarzyszeniem gitary i for tepianu, wykonał piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, te znane
i mniej znane – wyszperane gdzieś z szuflad i bogatego archiwum córki Poetki. Przekonywał, że
nie trzeba scenicznych fajer werków i głośnej muzyki zagłuszającej bicie własnego serca, by dotrzeć do odbiorcy. Niemodlińska widownia reagowała gromkimi brawami również na znane
przeboje, a sam muzyk zachęcał ze sceny
do wspólnego śpiewania, co podnosiło atrakcyjność całego wydarzenia i świadczyło o dobrym
przygotowaniu muzycznym przybyłych gości.

VI Ogólnopolskiemu Konkursowi na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” towarzyszyła
również wystawa kolaży autorstwa Michała Graczyka ze Stanisławem Soyką w roli głównej. Cieszyła się
ona dużym powodzeniem odwiedzających, wśród
których znalazł się również sam Stanisław Soyka.
Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie pragną podziękować wszystkim ludziom
dobrej woli, sponsorom, miłośnikom prawdziwej sztuki, wszystkim gościom i uczestnikom imprezy za wielkie zaangażowanie. Bez ich pomocy finansowej i duchowego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja
całego przedsięwzięcia, które ma na celu popularyzację twórczości Agnieszki Osieckiej.
Katarzyna Knieja

Patrycja Serafin i Kinga Markiewicz

Składam serdeczne podziękowania
sponsorom VI Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”:
• Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi
Stankiewiczowi
• Staroście Opolskiemu Panu Henrykowi Lakwie
• Marszałkowi Województwa Opolskiego –Panu
Józefowi Sebeście i członkom Zarządu Województwa Opolskiego
• Kurator Oświaty w Opolu Pani Halinie Bilik
• Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” Pani Agacie Passent
• Prezesowi RSP Wydrowice Panu Zbigniewowi
Kosterkiewiczowi
• Prezesowi Firmy Rapex Grabin Panu Bronisławowi Haładusowi
• Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego
w Niemodlinie Panu Markowi Adamusowi
• Prezesowi firmy Bazalt-Gracze Panu Andrzejowi Miśta
• Właścicielom kwiaciarni „Sonia” – Państwu
Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom
• Prezesowi Społem Niemodlin Panu Janowi
Oleksa
• Właścicielom restauracji „Na wyspie” Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa
• Panu Pawłowi Błaszczukowi
• Panu Romanowi Szymańskiemu
• Panu Jarosławowi Kopijowi.
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Katarzyna Paszula-Gryf

Ludzie

Chcę tworzyć
i pracować
dla piękna
Ze Stanisławem Sojką rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Trzydzieści jeden lat
temu ukazał się Pana debiutancki album
pt. „Don’t you cry” nagrany w Filharmonii
Narodowej w Warszawie. Czy często wraca Pan do początków swojej kariery? Jak
Pan wspomina te lata?
Stanisław Sojka: Długo można by mówić
o mojej karierze i jej początkach, ale nie wracam
do wspomnień. Prowadzę bardzo intensywne życie,
dużo pracuję i tak się składa, że przede mną ocean
projektów. Życzyłbym sobie tylko zdrowia, by je zrealizować. Tak długo, jak będę żył, chcę tworzyć i pracować dla piękna.
W zeszłym roku, w związku z moim jubileuszem
i koncertami z nim związanymi, od czasu do czasu,
zdarzały się chwile refleksji – spoglądałem w tył.
Mogę stwierdzić, że nie próżnowałem, trochę dobrych rzeczy zrobiłem i jestem spełnionym człowiekiem. Prywatnie również jestem szczęśliwy, czuję się
kochany, staram się odwdzięczać tym samym. Pan
Bóg dał mi wszystko o co prosiłem, czegóż chcieć
więcej?
PN: Czy wierzył Pan, że zdobędzie tak
dużą popularność oraz zyska podziw i serca słuchaczy grając „niełatwą” przecież
muzykę?
Stanisław Sojka: Marzyłem o tym, by zostać
dobrym muzykiem. Chciałem być akceptowany przez
środowisko – artystów, moich mistrzów. Ale chciałem
również grać i działać publicznie, a co za tym idzie
zarabiać na chleb. Jednak nie spodziewałem się, że
stanę się aż tak popularny, chyba nie da się tego
przewidzieć.
PN: Jak to jest z fanami – ma Pan wiernych miłośników swojej twórczości, którzy są z Panem od lat, czy zdobywa także
coraz to nowe grono słuchaczy?
Stanisław Sojka: Nie mam swojego fan-clubu, nie prowadzę statystyk – nie liczę osób, które
przychodzą na koncerty. Wydaje mi się jednak, że
mam swój „twardy” elektorat ludzi, którzy nie tylko
bywają na koncertach, ale posiadają także dużą
liczbę, a może nawet komplet moich albumów. Są
prawdziwymi przyjaciółmi, lubię ich spotykać na swojej muzycznej drodze. Stają się moimi krytykami, jest
to dla mnie niezwykle cenne.
Jednak na koncertach bywają także osoby młode, które dopiero zapoznają się z moim repertuarem. Przez te wszystkie lata ewaluowałem, zapragnąłem grać piano, pianissimo, chciałem by było ono
słyszalne w sali, w której publiczność słucha muzyki.
Dziś często tak jest, że gdy zdobywa się tę tzw. popularność, to muzyk sam siebie nie słyszy – byle tylko grał głośno. Ja starałem się przyzwyczaić publiczność do pełnego i prawdziwego wsłuchiwania
się w muzykę. Niezależnie od tego kto i w jakim wieku przychodzi na koncert.

PN: Jak Pan myśli, czy polski odbiorca
potrzebuje jeszcze muzyki z duszą – takiej,
która skłania do refleksji, wymaga wsłuchania się w tekst i melodię, a może dziś
ważne jest tylko by było łatwo, lekko i przyjemnie, a przede wszystkim głośno?
Stanisław Sojka: Polski odbiorca jest podobny do odbiorcy europejskiego, nie odbiega też od tego, co ma miejsce na świecie. Oczywiście to się różnie rozkłada – Zachód jako zamożniejszy, żyjący
w porządku demokratycznym, nieprzerwanie rozwijał się, ewoluował w różne strony. Ale wydaje mi się,
że jeśli chodzi o muzykę, to istnieje jakaś stała prawidłowość – są ludzie, którzy potrzebują piękna
w muzyce, są i tacy, którzy nawet nie wiedzą, że potrzebują tego. Ważny jest dostęp do sztuki wyższej,
jednak nie obciążałbym tylko mediów całą winą
za brak dostępu do niej. Po pierwsze istnieje coś takiego jak pilot do telewizora, radia. Obecnie słu-
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chacz, widz ma wiele możliwości, kanałów muzycznych również na przyzwoitym poziomie, ma wybór
między setkami opcji. Ale dlaczego nie dać się namówić koledze, mamie, przyjacielowi, by pójść na koncert do filharmonii? Czasem wystarczy tylko jedno zetknięcie z czymś nowym, co może sprawić, że potem
nie będzie się już chciało „zejść niżej”.
PN: Przyjął Pan zaproszenie na VI Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”- co Pana
szczególnie ujmuje w tekstach Poetki?
Stanisław Sojka: Ujmuje mnie prostolinijność jej polszczyzny, skromność i pokora wobec człowieka, a jednocześnie taka dyskursywność filozofa,
„wojująca” kobiecość, ale nie nachalna, tylko wyważona. Nade wszystko jednak fascynuje mnie to, że
potrafiła mówić nie o wielkich zjawiskach społecznych, politycznych, tylko o pojedynczym człowieku, indywiduum. Każdy z osobna był dla niej ważny i wyjątkowy.
PN: Ostatnią płytę wydał Pan w 2009 roku („Studio Wąchock” z formacją Sextet +)
Czy myśli Pan o nowej płycie, jakie są Pana
plany zawodowe?
Stanisław Sojka: Obecnie zajmuję się nagraniem monografii Agnieszki Osieckiej. Będzie
się ono składać się z dwóch piosenek klasycznych- jedna z reper tuaru Skaldów, druga bardzo stara,
piękna pieśń, która została napisana w XIX wieku,
Agnieszka dopisała do niej jeszcze cztery zwrotki.
To są klasyki. Wybrałem także trzy teksty, do których napisana była już muzyka, ale nie zyskały one
popularności. Ponadto śpiewam siedem całkowicie nieznanych wierszy Agnieszki Osieckiej, które
Agata Passent pozwoliła mi „wyszperać” w różnych pismach i innych materiałach. Zaprezentowałem je w Niemodlinie zupełnie prapremierowo,
ponieważ jestem dopiero w trakcie pracy nad nimi. We wrześniu będzie wydany ten album nakładem Universalu.
W lecie zabieram się również za przygotowania
do koncertu na festiwal „Niemen non stop”. Będzie
to początek takiej większej pracy, nad którą „medytuję” już nieomal dwanaście lat – chcę zrobić monografię Czesława Niemena.
Natomiast od jesieni zaczynam współpracę ze
szwedzkim big bandem swingowym pod dyrekcją Rogera Berga. Prowadzi on w Malme orkiestrę, z którą spotkałem się w Warszawie miesiąc temu. Poszukiwali europejskiego śpiewaka do nagrania płyty
pamięci Raya Charlesa – tak się poznaliśmy i w ten
sposób zaczęła się nasza współpraca, która planowana jest na dwa lata. Będą to trzy albumy, o pierwszym wspominałem wcześniej, drugim będzie zbiór
klasyków amerykańskich, na trzecim albumie znajdą
się, zaaranżowane w stylistyce bigbandowej, moje
piosenki w kompilacji swingowej. Tryptyk ten będzie
wydawany przez francuską grupę. Także wiele pracy przede mną.
PN: Życzę zatem powodzenia i dziękuję
za rozmowę.
Stanisław Sojka: Dziękuję również.
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POWÓDŹ
W GMINIE NIEMODLIN
KALENDARIUM
Poniedziałek – Środa: 10 -12.05.2010 r. Stałe, kilkudniowe opady
deszczu.
Czwar tek: 13.05.2010 r. Opady powodują podniesienie rzeki Ścinawa Niemodlińska i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a później alarmowych. Tego dnia Ścinawa Niemodlińska spowodowała duże straty w Gminie
Kor fantów.
Piątek: 14.05.2010 r. Wprowadzono stały monitoring rzeki Nysa
Kłodzka (dane Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz monitoring na wodowskazie w Niemodlinie (straż miejska i Zastępca Burmistrza). Rzeka przekroczyła stan alarmowy o około 25-30 cm (370-380 cm).
O godzinie 11.00 Zastępca Burmistrza spotyka się z Dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego, Markiem Adamusem w siedzibie tego przedsiębiorstwa, celem określenia dalszych działań związanych z podnoszeniem się rzeki i ewentualnym otwarciem zapory (zapora na stawie młyńskim w piątek 14 maja
otwar ta 1 skrzydło całkowicie, 2 skrzydło częściowo). Rzeka nie przelewała się
do parku, ale zaczynała wychodzić na łąki. Priorytetem działań była: ochrona
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ochrona Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz oczyszczalni ścieków. O godzinie 14.00 zorganizowano spotkanie ze strażą pożarną, ZGKiM i strażą miejską, gdzie poinformowano zebranych o bieżącej sytuacji związanej ze stanem
rzek i określono zasady współpracy na wypadek podtopień i sytuacji kryzysowych. W tym samym dniu nawiązano kontakt z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w związku z zalewaniem Oldrzyszowic i informacją, że Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie opróżnia stawy. Poinformowano Burmistrz Lewina
Brzeskiego, że nie ma możliwości zmniejszenia zrzutu wody ze stawu młyńskiego ze względu na sytuację powodziową w Niemodlinie. O godzinie 15.00 odbyła się wizja lokalna w ZGKiM, w trakcie której stwierdzono podtopienie piwnicy budynku. O godzinie 19.00 odbył się z udziałem Zastępcy Burmistrza
monitoring rzeki w kilku miejscach z udziałem straży miejskiej, przedstawiciela ZGKiM oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Stwierdzono,
że woda utrzymuje się na tym samym poziomie (ok. 380 cm). Ustalono monitoring rzeki: 23.00, 5.00 i 9.00. W zależności od stanu wody zamierzano
wnioskować do Gospodarstwa Rybackiego o pełne otworzenie śluzy. Tego dnia
rzeka w miejscowości Szydłowiec Śląski i Magnuszowice płynęła jeszcze własnym korytem. Dokonana wizja lokalna na śluzie za Magnuszowicami stwierdziła otwarcie wszystkich zastawek. Nie występowały większe problemy w innych miejscowościach (w tym Gracze), nie odnotowano inter wencji z terenów
wiejskich. Poinformowano sołtysów miejscowości, przez które przepływa Ścinawa o konieczności monitoringu rzeki.
Sobota: 15.05.2010 r. O godzinie 5.00 woda była na poziomie 385 cm, część działek od rowu głównego zostało zalanych. Przy stale pod-

Zalane działki w Niemodlinie

noszącym się poziomie Ścinawy rzeka najpierw przelała się do rowu głównego, na wysokości UWE-ECO, gdzie brak jest wałów odgradzających rzekę od terenów przyległych. W związku z dużym stanem wody w rowach, woda przechodzi na łąki i dalej rowami i przepustami na teren ogrodów działkowych.
O godzinie 9.00 stwierdzono podtopienia działek, a w zasadzie ich zalewanie.
Stan wody podnosi się i zagraża JRG w Niemodlinie. Wczesnym popołudniem
zwrócono się o podniesienie zapory na stawie zamkowym. Burmistrz jest w stałym kontakcie z dowódcą JRG w Niemodlinie w sprawie wejścia strażaków i całkowitego podniesienia śluzy, w celu maksymalnego zmniejszenia poziomu wody, a tym samym uniknięcia strat materialnych budynków użyteczności
publicznej. Po monicie Gminy Gospodarstwo Rybackie podniosło drugie skrzydło zapory.
Niedziela: 16.05.2010 r. Poziom wody jest bardzo wysoki. Utrzymuje się stan alarmowy wynoszący ponad 4 metry. Pomimo pełnego otwarcia
urządzeń hydrotechnicznych poziom wody w Niemodlinie utrzymuje się
na stałym poziomie. Następuje zalewanie pól uprawnych w Szydłowcu Śl.,
Magnuszowicach i Magnuszowiczkach, a także w rejonie Gościejowic i Rzędziwojowic.
Poniedziałek: 17.05.2010 r. Starosta Opolski wprowadza stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu opolskiego. W związku z wysokim stanem Odry, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obniża poziom zrzutu wody ze zbiornika retencyjnego Nysa. Obniża się poziom
wody w Nysie Kłodzkiej.
Wtorek: 18.05.2010 r. Pomimo znaczącego obniżenia stanu wody Nysy Kłodzkiej, a tym samym obniżenia ujścia Ścinawy Niemodlińskiej utrzymuje się wysoki stan tej ostatniej. W rejonie dworca autobusowego, w wyniku podmycia zwaliło się drzewo. Została zerwana linia energetyczna. Interweniowała
Straż Miejska, straż pożarna oraz Zakład Energetyczny. ZGKiM zabezpiecza
taśmami miejsce niebezpiecznego zdarzenia. Następuje dalsze zalewanie pól
uprawnych pomiędzy Niemodlinem a Lewinem Brzeskim. W drugiej połowie
dnia następuje stabilizacja poziomu wody w Ścinawie.
Środa: 19.05.2010 r. Wody opadowe powodują zalewanie pól i podtopienia domów w Graczach. Następuje samoobrona mieszkańców ulicy Niemodlińskiej. Napełniane są worki z piaskiem oraz układane są przegrody przeciwpowodziowe. W związku z wysokim stanem wody i zalanymi terenami łąk
i ogrodów działkowych następuje dalsze zalewanie południowej części Niemodlina. Ponownie zagrożona jest JRG w Niemodlinie. Woda przelewa się poprzez ulicę Lwowską. Burmistrz podejmuje decyzję o zamknięciu ulicy, usypaniu wału z worków z piaskiem w miejscu przelewu, a także o udrożnieniu
odpływu wody do koryta rzeki. Jednocześnie usypanie tymczasowego wału
ochronnego na wysokości Remondisu, gdzie następuje napływ wody, okazuje się niemożliwe ze względu na wysoki poziom wody oraz warunki terenowe.
Ze względu na bezpieczeństwo strażaków akcja sypania tymczasowego podniesienia wału Ścinawy zostaje zaniechana. Wysoki stan Ścinawy zagraża mostowi w rejonie młyna w Magnuszowicach. Usytuowanie mostu stwarza przeszkodę w przepływie wody. Zostaje podjęta decyzja o obciążeniu mostu
poprzez ustawienie przyczepy obciążonej gruzem budowlanym.
Czwar tek: 20.05.2010 r. Dokonywany jest ciągły monitoring stanu
wód na terenie objętym powodzią. Burmistrz interweniuje u Starosty Opolskiego w sprawie sprawdzenia drożności Ścinawy Niemodlińskiej pomiędzy autostradą, a ujściem za Lewinem Brzeskim. Pomimo niskiego stanu wody na ujściu Ścinawy w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan wody w Niemodlinie
oraz Magnuszowicach.
Piątek: 21.05.2010 r. Następuje stabilizacja stanów wód, stopniowo
opada woda w Ścinawie Niemodlińskiej. Wody z zalanych ogrodów i pól zaczynają opadać.
Zenon Romańczukiewicz
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
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Z Zastępcą Burmistrza Niemodlina Bartłomiejem Kostrzewą rozmawia Katarzyna Paszula-Gryf

Rozlewiska Ścinawy w Magnuszowicach

PN: Jak przebiegała tegoroczna powódź w Gminie Niemodlin?
Trudno w kilku zdaniach określić jej przebieg, obrazuje ją kalendarium wydarzeń. Mimo wszystko uniknęliśmy poważniejszych skutków, jakie miały miejsce
chociażby w Gminie Korfantów, gdzie poniesione straty były znacznie większe. Generalnie dzięki niskim stanom na rzece Nysie Kłodzkiej uniknęliśmy poważniejszych konsekwencji w skali całej gminy.
Niebezpieczeństwo zalań obiektów użyteczności publicznej było całkiem realne, chociażby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, SP ZOZ-u, ZGKiM-u, czy oczyszczalni
ścieków. Do zalania oczyszczalni brakowało zaledwie 25 cm, co skutkowałoby katastrofą ekologiczną.
Woda zalała pola uprawne oraz ogrody działkowe, co
oczywiście jest bolesne. Niestety przy tak wielkich i ciągłych opadach, a tym samym poziomie rzeki Ścinawy
przekraczającym o ponad pół metra stan alarmowy,
straty były nieuniknione. Nie bez znaczenia był i nadal
jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych po długiej
zimie i bardzo chłodnym i deszczowym początkiem
wiosny. Mimo tak niekorzystnych warunków dzięki podjętym działaniom, straty związane z powodzią zostały
znacznie ograniczone. Żaden z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej nie został zalany, nie
musieliśmy ewakuować mieszkańców i zwierząt gospodarskich, woda nie uszkodziła dróg i mostów.
PN: Nie po raz pierwszy Ścinawa okazała się rzeką nieprzewidywalną…
To prawda. I będzie tak dopóki nie zostanie wybudowany na niej 80 hektarowy zbiornik retencyjny
na wysokości miejscowości Ścinawa Nyska, Ścinawa
Mała i Piorunkowice. W roku 2007 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej tego zbiornika.
Uważam, że dopóki ten zbiornik nie powstanie, nie
będziemy w pełni bezpieczni. Przypomnę, że
na ostatniej sesji z inicjatywy Burmistrza Stankiewicza, Rada Miejska wystąpiła z apelem do Samorządu Województwa Opolskiego o przyspieszenie prac
nad jego budową. Liczymy na poparcie naszego
apelu przez gminy leżące w zlewni Ścinawy Niemodlińskiej, czyli Prudnik, Korfantów, Tułowice i Lewin
Brzeski. Mamy nadzieję, że wspólne działania w tej
sprawie przyniosą oczekiwany skutek. Chcielibyśmy,
aby Zarząd Województwa Opolskiego po realizacji
zbiornika w Kluczborku na rzece Stobrawie, podjął
się realizacji w najbliższych latach budowy zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej.
PN: Jakie wnioski należy wyciągnąć
z tegorocznej powodzi?
Wniosków jest kilka, ale szalenie ważnych. Przede
wszystkim mamy sporo uwag czy wręcz pretensji

do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu, który jako gospodarz zarządzający rzeką zbagatelizował nasze obawy, co do stanu
urządzeń hydrotechnicznych na rzece Ścinawie, jak
również stanu koryta rzeki. Mam na myśli chociażby
pismo z 10 marca 2010r., w którym Burmistrz Stankiewicz prosił o spotkanie w tej sprawie, a które pozostało kompletnie bez odpowiedzi. Musi poprawić się
komunikacja między Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych a Gminą. Podobne odczucia mają inni wójtowie i burmistrzowie, którzy na swoim terenie posiadają rzeki administrowane przez tę
jednostkę. To bardzo niewdzięczna rola, w której burmistrz i jego służby mają odpowiadać za akcję przeciwpowodziową, a jednocześnie nie mają realnego
wpływu chociażby na stan urządzeń spiętrzających
na rzece oraz ich regulację. Niezbędne i to w trybie pilnym są naprawy obwałowań w okolicach Remondisu,
skąd rzeka wylała na łąki, a w konsekwencji zalała
ogrody działkowe. Ponadto konieczne jest udrożnianie
rzeki poprzez likwidację nieczynnego jazu na wysokości Gościejowic, wyczyszczenie młynówki w Magnuszowicach, czy też pogłębienie koryta młynówki w Niemodlinie. Pierwsze rozmowy z przedstawicielami
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu są już za nami, przedstawiliśmy na nich
swoje oczekiwania. Burmistrz Stankiewicz rozmawiał
również z Wicemarszałkiem Tomaszem Kostusiem
i liczymy na poważne potraktowanie naszych problemów. Są na to duże szanse, gdyż Zarząd Województwa Opolskiego zamierza wyasygnować poważne
środki na Ścinawę Niemodlińską. Liczymy również
na środki w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolsz-

czyzna”, z których zamierzamy wykonać czyszczenie
stawu młyńskiego w Niemodlinie, który jest małym,
ale jednak zbiornikiem retencyjnym. Dużo do życzenia
pozostawiają rowy melioracyjne, chociaż w tych miejscowościach, gdzie były czyszczone w roku ubiegłym,
spełniły swoją rolę. Zdarza się jednak i tak, że wskutek
nie dbania o stan rowów przez ich użytkowników,
do czego są zobowiązani z mocy prawa, dochodzi
do podtopień i strat w uprawach. Niestety wciąż powszechne jest myślenie, że za stan wszystkich rowów
odpowiada gmina. Obowiązujące przepisy w tej materii zobowiązują wszystkie podmioty, które czerpią pożytki z rowów do dbania o ich właściwy stan. W tym
kontekście bardzo brakuje w gminie spółki wodnej,
chociaż dobrym przykładem są Gracze, w których
taka spółka powstaje.
PN: Jak wyglądał przebieg akcji
od strony organizacyjnej?
Praktycznie od piątku – 14 maja prowadziliśmy
stały monitoring rzeki. Byliśmy w ciągłym kontakcie
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Współpracowaliśmy z sołtysami, Państwową
Strażą Pożarną, Gospodarstwem Rybackim. Wydawaliśmy worki i piasek w najbardziej zagrożonych
miejscach, jak chociażby w Graczach, czy Magnuszowicach. Interweniowaliśmy w przypadku spiętrzeń
związanych z nagromadzeniem materiału niesionego przez rzekę. W tym miejscu chciałbym również
zdementować kłamstwa i pomówienia związane
z rzekomym pozostawieniem zapory na stawie młyńskim zamkniętej ze względu na ratowanie Lewina Brzeskiego czy też restauratora na wyspie. Absurdalność takich plotek polega chociażby na fakcie, że
Ścinawa wpływa do Nysy już za Lewinem i nie ma
większego wpływu na poziom wody w Nysie Kłodzkiej. Działki były zalewane przez kilka dni nawet
po całkowitym otwarciu śluzy w Niemodlinie. Burmistrz nie ma zresztą uprawnień do ustalania regulacji zastawek na jazach. Restauracja „Na wyspie”
jest również położona znacznie wyżej niż ogródki
działkowe, stąd nie można w sposób odpowiedzialny stwierdzić, że przekopanie obwałowania Ścinawy
na wysokości przepompowni uratowało restaurację. To przekopanie pozwoliło na szybszy odpływ wody do rzeki z działek i łąk. Zdementować też wypada
insynuacje o bezczynności Burmistrza Niemodlina w dniu 20 maja.
(ciąg dalszy na str. 8)

Młynówka w okolicach Gościejowic
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Niemodlina

Młynówka w Niemodlinie

(dokończenie ze str. 7)
Akurat o godzinie 16.30 w tym dniu zadysponował napełnianie 200 worków z piaskiem dla mieszkańców Graczy, pomimo zgłoszonej prośby pani sołtys
Graczy o dostarczenie tylko 50 worków. To tylko jeden
z wielu przykładów dezawuowania prac burmistrza
w trakcie powodzi. Rozumiejąc negatywne emocje
związane z podtopieniami i co za tym idzie, doszukiwania się winnych tej sytuacji, nie można zapominać,
że tak wysokiego poziomu wody jak obecnie, nie było
od 1997 roku. Nie jest to jednak usprawiedliwienie dla
zwykłych oszczerstw i podjudzania ludzi przeciwko
burmistrzowi. Reasumując, warunki naturalne powodują, że poziom rzeki Ścinawy przekraczający stan
alarmowy spowoduje zalewanie łąk i działek w Niemodlinie przy obecnym stanie technicznym koryta rzeki
i urządzeń piętrzących. Naszą rolą, jako samorządu
jest wyegzekwowanie na właścicielu rzeki jakim jest
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu działań, które pozwoliłyby na poprawę stanu jej zabezpieczeń, a tym samym bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować za pomoc w tych trudnych dniach wszystkim osobom, które
były zaangażowane w działania przeciwpowodziowe,
pracownikom urzędu oraz ZGKiM-u, strażakom, policjantom i sołtysom.
PN: Czy można porównać tegoroczną powódź do tej z 1997r. oceniając zagrożenie
dla miejscowości położonych wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej?
Myślę, że nie można porównywać tych dwóch powodzi, gdyż tym razem nie było dramatycznej sytuacji
na Nysie Kłodzkiej. Nie wystąpiła tak zwana „cofka”
z Nysy Kłodzkiej powodująca trudną sytuację na Ścinawie. Jeżeli można by posłużyć się porównaniem, to raczej do 2006r., kiedy Ścinawa zupełnie niespodziewanie zalała działki w Niemodlinie oraz podtopiła pola
uprawne. I tym razem, niestety straty szczególnie w rolnictwie i na ogrodach działkowych są duże. Mimo
wszystko nie doświadczyliśmy takiej powodzi, jak inne
gminy. Wystarczy podjechać do Żelaznej i Niewodnik,
aby przekonać się, jak może wyglądać powódź. Taka wizyta pozwala nabrać dystansu do własnych problemów
związanych z powodzią. Tam kataklizm przybrał o wiele większy wymiar. W trakcie powodzi byliśmy w ciągłym
kontakcie z sąsiadami, dlatego też braliśmy aktywny
udział w pomocy na rzecz Gminy Dąbrowa i Gminy
Prószków.
PN: Czy można już określić jaka jest skala szkód w Gminie Niemodlin?
Z informacji, jakie posiadamy od sołtysów oraz
działkowców wynika, że szkody są poważne. Zgodnie
z tymi informacjami, które wymagać będą weryfikacji,
zalaniu bądź podtopieniu uległo ok. 1 500 ha upraw
rolnych. W 48 budynkach zostały zalane piwnice. Podtopionych bądź zalanych zostało również ponad 400

ogrodów działkowych, zarówno w Niemodlinie, jak
i w Graczach.
PN: Jak będzie przebiegało szacowanie
strat w Gminie Niemodlin i jakie działania zostały podjęte po powodzi?
Na wniosek Burmistrza Niemodlina, Wojewoda
Opolski powołał komisję szacującą szkody. Szacowa-

nie szkód dotyczyć będzie wyłącznie pól uprawnych,
które zostały zalane przez cieki wodne, głównie Ścinawę Niemodlińską. Na ostatnim spotkaniu służby
wojewody poinformowały, że szacowanie szkód dotyczyć będzie wyłącznie pól, a nie ogrodów działkowych. Na chwilę obecną ważne jest, aby rolnicy poinformowali o wystąpieniu powodzi ARiMR oddział
w Opolu celem otrzymania płatności obszarowych.
Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla rolników znajdują się na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego www.opole.uw.gov.pl oraz na bieżąco
przekazywane są sołtysom. Przyjmowane są przez
burmistrza zgłoszenia o zalanych uprawach rolnych,
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje i bada wnioski rodzin, które poniosły straty materialne w trakcie
powodzi. Burmistrz podjął również decyzję o zakupie
wapna, które może być użyte do wapnowania pól
i ogrodów działkowych. Trwają przygotowania do zamontowania nowych zabezpieczeń przepustów drogowych na ulicy Lwowskiej oraz udrażniania rowów
w Niemodlinie i Graczach. Takich i podobnych działań jest oczywiście więcej.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Wieści z gminy

Wieści
z gminy
Grabin – w dniu 22 kwietnia 2010 r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz podpisał umowę na wykonanie zadania o nazwie „Budowa wodociągu Jaczowice-Jakubowice wraz z siecią wewnętrzną w miejscowości
Grabin Etap II – budowa sieci rozdzielczej w Grabinie”. Realizacja inwestycji prowadzona będzie przez firmę „Roboty Ziemne” Arnold Wocław, wybraną w drodze zamówienia publicznego. War tość robót budowlanych
wyniesie 172.242,14 zł. Zakończenie budowy planuje się
na 30 czerwca 2010 r. Inwestycja finansowana jest ze
środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji
Agencji Rynku Rolnego.
Sady – Gmina Niemodlin uzyskała również dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 218.600 zł na drogę transportu rolnego w miejscowości Sady. Oznacza to realizację kolejnej inwestycji związanej z poprawą infrastruktury drogowej na obszarach
wiejskich. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w poprzednich latach zrealizowano budowę dróg w miejscowościach Gracze i Grodziec. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2010r.
Szydłowiec Śląski – Podpisano umowę na zabezpieczenie Dębu w Szydłowcu Śląskim. Przedmiotowy projekt zakłada cięcia pielęgnacyjne wraz z pracami zabezpieczającymi, prace konserwacyjne dotyczące głazu
z 1867 r., który upamiętnia pojedynek rycerzy z 1537 r.,
wymianę ogrodzenia, posadowienie tablicy informacyjnej.
Dąb w Szydłowcu Śląskim (zwany też dębem Pucklera)
mieści się w pierwszej dziesiątce najstarszych drzew w Polsce. Dzięki realizacji projektu drzewo zostanie zabezpieczone, a jego otoczenie uzyska nowy wygląd. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 30 000 zł, z czego
ponad 17 000 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt
Gminy Niemodlin pn. „Świadek historii – dąb w Szydłowcu Śląskim” został dofinansowany w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Niemodlin – Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz w dniu 8 czerwca 2010 r. podpisał umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej gminnego projektu. Inwestycja zakłada prace konserwacyjne przy pomniku św.
Floriana na niemodlińskim rynku. Dzięki realizacji projektu rzeźba zostanie odnowiona i zabezpieczona. Koszt realizacji zadania wynosi ponad 36.000 zł, z czego 21.000 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt
Gminy Niemodlin pn. „Konserwacja pomnika św. Floriana w Niemodlinie” został dofinansowany w ramach osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego samego programu odrestaurowana zostanie
również lampa gazowa na niemodlińskim rynku. Projekt
pn. „Renowacja dwuramiennej lampy w Niemodlinie” został pozytywnie rekomendowany do dofinansowania
przez Radę Decyzyjną Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Przedmiotowy projekt zakłada prace konserwatorskie przy fundamentach, cokole oraz samej lampie, dzięki czemu lampa zostanie zabezpieczona przed dalszym
niszczeniem. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 65.000 zł, z czego 25.000 zł zostanie dofinansowana
ze środków Unii Europejskiej.
Wirtualny spacer po Gminie Niemodlin –
Podpisano również umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Wirtualny spacer po Gminie Niemodlin”. Projekt zakłada wykonanie multimedialnej prezentacji, która zostanie
umieszczona na stronie internetowej gminy Niemodlin.
Prezentacja wykonana zostanie w 4 wersjach językowych
z podkładem dźwiękowym, lektorem i interaktywną mapą. Prezentacja zawierać będzie ok. 100-150 panoram
sferycznych. Celem projektu jest promocja i przybliżenie
walorów przyrodniczo kulturalnych Gminy Niemodlin.
Dzięki multimedialnej prezentacji, każda osoba będzie
mogła zapoznać się z zabytkami i atrakcjami gminy Niemodlin, w bardzo atrakcyjnej formie. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 40 000 zł, z czego ponad 22 000 zł
stanowi dofinansowanie unijne. Projekt został dofinansowany w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Spotkanie Niemodlińskiego Towarzystwa
Regionalnego z mieszkańcami Lipna
W ramach projektu „Historia Lokalna” 8 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Lipnie odbyło się trzynaste
spotkanie Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego zatytułowane
„Zwierzyniec i park w Lipnie – historia i współczesność – twórcy, opiekunowie, entuzjaści”. Współorganizatorami przedsięwzięcia jest również
Burmistrz Niemodlina i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W czterech odczytach – Aleksandry Paszkowskiej, Wiesława Pogonowskiego, Lesława
Janickiego i Marii Bernackiej mieszkańcy Lipna, samorządowcy, członkowie NTR, nadleśnictwa Tułowice oraz, licznie przybyli, pozostali goście mogli usłyszeć o interesujących
dziejach Zwierzyńca i Parku w Lipnie, spojrzeć w przeszłość i zapoznać się z historią
swojej okolicy oraz dowiedzieć się o pierwszych twórcach i opiekunach Zwierzyńca.
Miłośnicy przyrody mogli usłyszeć krótki
wykład na temat przyrodniczych pasji Wiesława Berety, Stanisława Mazura i Pawła Lelonka oraz bliżej zapoznać się z bieżącą działalnością Nadleśnictwa Tułowice w obszarze lipieńskiego kompleksu leśnego.
Osobom zainteresowanym szerszym poznaniem tematu, Lesław Paszkowski przedstawił publikacje Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego, które ukazały się nakładem wydawnictwa NTR
od początku jego istnienia do dziś.
Na zakończenie, w miłej atmosferze przy kawie, uczestnicy mogli wymienić się swoimi uwagami i odnieść się do poruszanych tematów. A organizatorzy serdecznie zapraszali na następne spotkania NTR.
Katarzyna Knieja

Sprostowanie
Sprostowanie Jana Wolańskiego dot. rozmowy Michała Graczyka z Janem Oleksą, zamieszczonej w „Pulsie Niemodlina” – nr 3/2010 pod tytułem „Historia PSS Społem w Niemodlinie”.
W artykule:
• pomija się pierwszego prezesa PSS w Niemodlinie A. Gąkowskiego, ale również nie wspomina
się o drugim prezesie zarządu Marianie Skarżyńskim,
• Stanisław Brombosz był trzecim kolejnym (a nie pierwszym) prezesem zarządu,
• nie zachowano kolejności powoływanych prezesów, z której wynika, że prezesa Stanisława Niziołka zastąpiła Józefa Niedośpiał. Z całą pewnością pan Gerard Ceglarek był prezesem zarządu PSS Społem przed Józefą Niedośpiał, którą zastąpił Jan Wolański, a nie, jak podano, G. Ceglarka.
Z pośród tego siedmioosobowego grona byłych prezesów Zarządu większość osób nie żyje, więc
nie mogą upomnieć się o prawo do rzetelnej i pełnej informacji, np. dot. okresu sprawowanych funkcji.
Wyjaśniam ponadto, że w latach 70-tych nigdy nie było cyt.: „doby gigantów w niemodlińskiej spółdzielni”, gdyż ówczesny Oddział WSS, zaliczany do małych jednostek organizacyjnych, dysponował 25
sklepami, 4 lokalami gastronomicznymi i sezonową pijalnią piwa „na wyspie”, piekarnią, ośrodkiem
„PP”, prowadzącej szereg usług oraz wieloosobową ekipą remontową. Wybudowany został pawilon
handlowy AGD o powierzchni użytkowej 239 m2, który oddano do użytku w dniu 6 grudnia 1974 r.
Otrzymaliśmy zgodę na lokalizację sklepu spożywczego przy ulicy Dębowej, który zbudowany został
ze środków własnych.
Wcześniej, podczas kadencji pani Józefy Niedośpiał, wybudowano restaurację przy ul. Opolskiej,
którą władze Niemodlina przejęły w 1973 r. na przedszkole w zamian za lokal w rynku, w którym uruchomiono restaurację „Astra”.
Przypomnę, że w latach 80-tych Spółdzielnia spłaciła wszystkie kredyty bankowe i na początku
lat 90-tych dysponowała znakomitą kondycją finansów, utrzymując wzorcową zdolność płatniczą przez
wiele lat.
Jan Wolański
(Prezes Zarządu PSS „Społem” od 1974 do 23.04.1992 r.)
Pełny tekst znajduje się w Redakcji Pulsu Niemodlina
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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 (27.04.2010 r. – 27.05.2010 r.)
• W dniu 29 kwietnia Burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich placówek oświatowych
oraz zatwierdził arkusze organizacyjne tych placówek na nowy rok szkolny 2010/2011.
• W dniu 30 kwietnia Burmistrz spotkał się z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w sprawie przeznaczenia środków Agencji na modernizację ujęcia wody w Niemodlinie.
• W dniu 1 maja odbył się drugi Międzynarodowy Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza Niemodlina.
• W dniu 3 maja odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
• W dniu 6 maja Burmistrz podpisał umowę na wykonanie kanalizacji w Gościejowicach. W tym
samym dniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego do spraw oświaty.
• W dniu 7 maja odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza z kombatantami z okazji 65 rocznicy
zakończenia II wojny światowej.
• W dniu 9 maja odbyły się gminne zawody ochotniczych straży pożarnych w Graczach.
• W dniu 12 maja odbyło się drugie spotkanie Komitetu do sprawy budowy obwodnic Nysy i Niemodlina, podczas którego dokonano oceny postępu prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Ze strony gminy Niemodlin w pracach Komitetu wzięli udział: Burmistrz oraz Jan i Marian Oleksa.
• W dniu 13 maja Burmistrz spotkał się z przedstawicielami firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości z terenu gminy. Tematem spotkania było wypracowanie zasad konsultacji
nad projektem gminnego regulaminu utrzymania czystości oraz programu gospodarki odpadami. W tym samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali umowy z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 Leader.
• W dniach 14 – 21 maja trwały w gminie działania przeciwdziałające skutkom powodzi. Wprowadzono monitoring stanu poziomu wody w Nysie Kłodzkiej oraz Ścinawie Niemodlińskiej, w którym obok służb gminnych, udział brali sołtysi wsi zagrożonych podtopieniami. Na skutek długotrwałych opadów deszczu, wysokiego poziomu wód gruntowych oraz wysokiego poziomu wód
rzeki Ścinawy N. lokalnym podtopieniom lub zalaniom uległo 48 domów (piwnice) ogrody
działkowe w Niemodlinie oraz ok. 1500 hektarów upraw rolniczych, głównie w Graczach, Szydłowcu Śl., Magnuszowicach, Magnuszowiczkach, Rzędziwojowicach oraz Gościejowicach.
Na potrzeby przeciwpowodziowych działań zabezpieczono worki oraz piasek.
• W dniu 18 maja Burmistrz podpisał umowy z klubami sportowymi realizującymi zadania gminy w zakresie sportowego wychowania dzieci i młodzieży.
• W dniu 21 maja Burmistrz wręczył dowód osobisty Panu Pawłowi Kuratnikowi, nowemu obywatelowi polskiemu, mieszkańcowi naszej gminy.
• W dniu 24 maja Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Opolskim.
• W dniu 26 maja Burmistrz spotkał się z projektantem przebudowy ulic: Nowej oraz Mickiewicza.
W spotkaniu uzgadniającym koncepcję przebudowy tych ulic wzięli udział radni: Marian Oleksa oraz Czesław Paszkowski. W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z Zarządem Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Złocień” w Niemodlinie w celu omówienia przyczyn zalania ogrodów
działkowych, działań Burmistrza podczas powodzi oraz pomocy działkowcom w usuwaniu skutków powodzi. Również tego dnia Burmistrz odbył robocze spotkanie, podczas którego podjęta
została decyzja o rozwiązaniu umowy dzierżawy basenu kąpielowego w Lipnie w związku z niewywiązywaniem się dzierżawcy tego basenu z warunków umowy.
• W dniu 27 maja gościem Burmistrza był Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś. W trakcie spotkania omówiono aktualne potrzeby naszej gminy w zakresie realizowanych
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych oraz pilnej potrzeby odtworzenia obwałowań Ścinawy w granicach miasta przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
w celu uniknięcia zalewania obszarów miasta Niemodlina w przyszłości.
• W okresie międzysesyjnym Gmina Niemodlin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w kwocie 218 600 złotych na realizację inwestycji „Budowa dróg transportu
rolnego w Sadach”. Również wniosek Gminy Niemodlin dotyczący renowacji zabytkowej lampy
w Niemodlinie złożony do LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich otrzymał pozytywną rekomendację na dofinansowania.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

Burmistrz
Niemodlina
informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie
znajdują się:
wykazy nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych do zbycia w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego
położonych w Sadach oznaczonych nr działek:
167/5 o pow. 0,1249 ha, nr 167/6 o pow.
0,0928 ha, nr 167/8 o pow. 0,855 ha. ( k.m. 1),
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego
przetargu ustnego:
• część działki nr 622/11 o pow. 4,5 m²
położonej w rejonie ul. Reymonta
w Niemodlinie,
• działki nr 471/5 pow. 19 m² położonej
w rejonie ul. Boh. Powst. Śl. w Niemodlinie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym tj. część
działki 456/23 o pow. 1,00 m², położonej przy
ul. Kilińskiego w Niemodlinie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
zamiany tj. zamienia się za dopłatą działkę nr
431/11 o pow. 131 m² stanowiąca własność
Gminy Niemodlin na działkę 431/15
stanowiącą własność osoby fizycznej poł.
w rejonie ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 23
tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7
wew. 209.

ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLINIE
INFORMUJE
że w związku z wejściem w życie
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (D. U. Nr 81, poz. 530
z 2010 roku), od dnia 14 czerwca 2010 roku ZGKiM w Niemodlinie
będzie mógł zgłaszać swoich dłużników do Krajowego Rejestru Długów.
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W dniach 27 maja
i 2 czerwca 2010 r. odbyły
się kolejne LVI i LVII Sesje
Rady Miejskiej w Niemodlinie, w ramach których
podjęto następujące
uchwały:
LVI sesja RM, 27.05.2010
1) uchwała Nr LVI /382/2010 –
w sprawie: przyspieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz
budowy zbiornika retencyjnego na rzece
Ścinawie Niemodlińskiej;
2) uchwała Nr LVI /383/2010 – w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania
pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516 O Niemodlin – Skarbiszowice w Niemodlinie ul. Reymonta”;
3) uchwała Nr LVI /384/2010 –
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadania w zakresie objęcia
działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
w Opolu;
4) uchwała Nr LVI /385/2010 –
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010;
5) uchwała Nr LVI /386/2010 –
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg na osiedlu
Chopina w Niemodlinie”;
6) uchwała Nr LVI /387/2010 –
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację inwestycji.
LVII sesja RM, 2.06.2010
1) uchwała Nr LVII/388/10 – w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin
na rok 2010;
2) uchwała Nr LVII/389/10 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji;
3) uchwała Nr LVII/390/10 – w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy przysiółka Gościejowiczki;
4) uchwała Nr LVII / 391 /10 – w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy przysiółków Marszów
i Pielgrzymowice;
5) uchwała Nr LVII / 392 /10 – w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy osady Ligota.
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.

PARĘ SŁÓW O AZBEŚCIE
Pozostałość po latach 60. i 70. – dachy pokryte płytami azbestowymi w dalszym ciągu są smutnym elementem polskiego krajobrazu. Stosowane wówczas
bardzo powszechnie ze względu na swoją trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne (głównie niską i wysoką temperaturę) oraz niską cenę po dzień
dzisiejszy stanowią pokrycie bardzo wielu budynków mieszkalnych, czy gospodarczych w całym kraju.
Azbest stosowany był nie tylko do wytwarzania pokryć dachowych, ale również do produkcji okładzin kanałów wentylacyjnych, rur i elewacji. Odpadami zawierającymi azbest utwardzano również place i drogi.
Eternit, czyli płyta azbestowo-cementowa, znacznie tańsza od płyt nie zawierających w swym
składzie azbestu, była o wiele chętniej stosowana pomimo swojego szkodliwego wpływu. Niski
koszt był niestety dobrą przeciwwagą dla faktu, iż każda płyta eternitowa zawiera w swym składzie od 11 do 13 % azbestu posiadającego właściwości rakotwórcze.
Nie każdy wie, iż nawet nie ruszane eternitowe pokrycie dachu z niczym niezabezpieczonych
płyt eternitowych jest szkodliwe ze względu chociażby na fakt, iż podczas padających deszczy
woda wymywa z płyt cementowe spoiwo, czego skutkiem jest odsłonięcie włókien azbestu
i uwalnianie ich do środowiska naturalnego. Jeszcze większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi występuje podczas demontażu takich pokryć dachowych przez osoby, które nie posiadają wiedzy na temat bezpiecznego usuwania azbestu. Podczas ściągania pokryć eternitowych stare płyty łamią się i kruszą przez co włókna azbestu dostają się do organizmu drogą oddechową wraz
z wdychanym powietrzem.
Kontakt z pyłem azbestowym może skutkować wystąpieniem chorób układu oddechowego,
takich jak pylica azbestowa, rak płuc, czy przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. W związku
z tym w żadnym wypadku nie należy na własną rękę usuwać starych pokryć eternitowych, ani
innych elementów zawierających azbest. W takim przypadku należy skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm.
Również Gmina Niemodlin nie jest wolna od budynków pokrytych eternitem. Według stanu na 2008 r. na jej terenie ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 35 562 m. W związku
z tym w Gminie Niemodlin, w najbliższym czasie, planuje się opracowanie programu usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Szczególne zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest
reguluje m. in.:
• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.); ostatnia nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2004r. „o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72, z 2005r); na podstawie tej zmiany z dniem 1
stycznia 2005 r. obowiązuje w Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej – zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest;
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150);
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.);
• oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten
obejmuje okres 30-letni, tj. lata 2003 – 2032.
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”.
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przewiduje intensyfikację
wszystkich działań do 2012 roku, tak aby w latach 2012-2013 dokonać dokładnej analizy i oceny realizacji celów zawartych w programie oraz opracować jego aktualizację do 2015 roku. W latach 2012-2015 planowane jest wykonanie całościowego podsumowania dotychczas przeprowadzonych działań oraz osiągniętych celów, również poprzez wskaźniki oceny realizacji
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wszystkie zainteresowany osoby mogą otrzymać wykaz firm zajmujących
się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Informacji na temat dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu można zasięgnąć
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Inspektor Alicja Sewiłło
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Niemodlina

Dzień Dziecka z Ośrodkiem
Kultury w Niemodlinie
W godzinach południowych dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa karaoke. Każdy mógł
spróbować swoich zdolności wokalnych śpiewając
do podkładów muzycznych i wcielając się w wielkie gwiazdy muzyki rozrywkowej. Wybór przebojów był dość duży, dlatego każdy uczestnik zabawy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.
O godzinie 16.00 odbyła się długo oczekiwana
dyskoteka. Uczestnicy zabawy z wielkim zapałem
brali udział w przygotowanych przez organizatorów licznych konkursach.
Dzieciom najbardziej spodobała się „zabawa
w krzesła”, karaoke, konkurs tańca. Wszyscy zwycięzcy zostali uhonorowani drobnymi upominkami
w postaci akcesoriów szkolnych i plastycznych.
Dla uczestników dyskoteki przygotowano również
słodki poczęstunek w postaci pysznych ciastek
i napojów.
Obchody Dnia Dziecka przygotowali instruktorzy: Tomasz Łozowicki i Michał Graczyk oraz dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula – Gryf.
M.G.

Plastycy

Tegoroczne uroczystości związane
z obchodami Dnia Dziecka, organizowane
przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, odbyły się 1 czerwca. Dzieci młodsze ze Studia Piosenki prowadzonego przez Tomasza Łozowickiego oraz grupy taneczne,
którymi opiekuje się Agnieszka Kardas,
zaprezentowały swój kunszt wokalny
uczniom szkół podstawowych i przedszkoli, licznie wypełniającym salę widowiskową.
Młodzi wykonawcy w godzinnym programie
dostarczyli zebranej publiczności wielu wrażeń artystycznych. Wszystkim zebranym bardzo spodobał
się występ braci Dominika i Miłosza Cymbałów
wspieranych przez Michała Kolmana. Młodzi ar tyści rozbawili wszystkich małą kabaretową scenką
w specjalnie zaaranżowanej choreografii. W finale podsumowującym część ar tystyczną młodzi piosenkarze i tancerze zaprezentowali wielkie spontaniczne show do piosenki z reper tuaru Skaldów pt.
„Wiosna”.
Po części artystycznej odbyło się wielkie rysowanie kredą po asfalcie. Młodsi adepci sztuk plastycznych z wielkim zaangażowaniem tworzyli swoje przepiękne dzieła – sporych rozmiarów, natomiast nieco
starsi tworzyli swoje wizje w holu Ośrodka Kultury.

Rytmix przedszkolaki

Dzień Dziecka z Klubem 2000
W dniu 29 maja br. na obiekcie boisk
wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” odbył
się coroczny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Prezesa Klubu 2000. Zespoły ze szkół podstawowych Niemodlina, Graczy i Grabina
rywalizowały przez całe sobotnie przedpołudnie walcząc o jak najlepszy wynik,
puchary i nagrody.
Gotowi do startu

Uczestnicy dyskoteki

W kategorii dziewcząt zwycięzcą zawodów
został zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Niemodlina. W kategorii chłopców w tym roku zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej w Grabinie
przed drużyną SP z Graczy i zespołem SP Nr 1
w Niemodlinie.
Wszystkim uczestnikom zawodów zapewniono napoję i ciepły posiłek przygotowany i wydawany przez członków Klubu 2000. Na zakończenie
turnieju każdy z zespołów otrzymał pamiątkowy
puchar i zestaw słodyczy oraz upominków ufundowanych przez klub.

Dodatkową atrakcja tegorocznego turnieju
było zorganizowanie podobnie, jak miesiąc wcześniej, biegów przełajowych dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 dla klas od pierwszej do piątej. Był to bardzo dobry pomysł, o czym świadczy
bardzo liczy udział dzieci oraz dopingujących
ich rodziców. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek, a najlepsi dyplomy i pamiątkowe
medale.
Wojciech Kwieciński
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Dzień Dziecka w Banku
Zachodnim w Niemodlinie
W sobotę 29 maja br. Bank Zachodni
w Niemodlinie przygotował wiele atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców Niemodlina.
Licznie przybyłych gości przywitała dyrektor Oddziału Banku Zachodniego w Niemodlinie Pani Grażyna Oleksy, która krótką poganką wprowadziła
w dzieci w tajniki swojej pracy, a następnie zainicjowała poszukiwanie „duszka skarbczyka” strzegącego bankowego skarbca. Dzieci mogły zajrzeć w każdy zakamarek, przyjrzeć się nieznanej im dotąd
pracy bankowca.
Następnie rozpoczęły się konkursy i zabawy,
wśród których znalazł się konkurs tańca oraz konkurs
plastyczny, którego tematem było „Moje wyobrażenie o skarbcu”. Konkurs plastyczny podsumowała
wystawa prac oraz słodkie nagrody. Kolejną atrakcją
było malowanie kredą parkingu przy obiekcie, malowanie twarzy i śpiewanie piosenek. Festyn podsumo-

wało spotkanie z policjantem, który udzielił kilka
wskazówek, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
Nasza inicjatywa to próba ukazania nowej twarzy banku, innej, niż tej związanej tylko z naszą pracą. Trzeba otwierać się na społeczeństwo lokalne,
tworzyć przyjazny wizerunek, markę. Poprzez nasze
działania chcemy wyjść do ludzi – powiedziała naszej redakcji dyrektor Banku Zachodniego Pani Grażyna Oleksy.
Impreza przygotowana przez bank wypadła
znakomicie. W tle rozbrzmiewająca muzyka, liczna
frekwencja, wspaniała pogoda, doskonała organizacja i smaczny poczęstunek przygotowany przez pracowników sprawiły, że czas spędzony w murach bankowych upłynął pociechom i ich rodzicom w miłej
i sympatycznej atmosferze.
Red.

Dzień Dziecka w banku

W Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
Dzień Dziecka to również Dzień Patrona Szkoły – Ja nu sza Kor cza ka. Na ten świą tecz ny
dzień, Samorząd i Samorządzik Uczniowski
pod opie ką pa ni Mał go rza ty Kró li kowskiej,
Agnieszki Kalicińskiej i Elżbiety Stachery przygotował program ar tystyczny poświęcony sylwetce patrona, twórcy oryginalnego systemu
wychowania opiekuńczego. Wychowania opartego na zaufaniu, miłości, szacunku i porozumieniu się z dzieckiem. Według Korczaka dziecko na le ży po strze gać ja ko rów no rzęd ne go
partnera, a relacje między jego światem i dorosłych należy budować na wzajemnym zaufaniu. Chciał, aby sytuacja dzieci w społeczeństwie ule gła zmia nie, by dzie ci nie by ły
niewolniczo zależne od swoich rodziców. Domagał się, by akceptowano je takimi jakie są na co
dzień. Swoim wychowankom życzył „niech będzie mało smutku i łez, a dużo radości”.
Uzupełnieniem części artystycznej były występy zespołów tanecznych, prowadzonych przez panią Barbarę Kołodyńską i Sylwię Wajdę.
Święto Szkoły to także okazja do wyróżnienia i nagrodzenia uczniów biorących udział

Powitanie gości

Konkurs plastyczny

W Korczakowskim szeregu
idziemy przez świat...

w konkursach przedmiotowych i ar tystycznych
oraz zawodach spor towych. Nagrody otrzymali też uczniowie klas trzecich i szóstych, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki w sprawdzianach
kompetencji na zakończenie I i II etapu edukacyj-

nego. I tak w sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty najwyższy wynik – 40 pkt. na 40 możliwych uzyskali Izabela Kyć i Kacper Pietrzak
z kl. III b (średnia szkoły to 32,7%).
Na to miast w spraw dzia nie kompe ten cji
szóstoklasistów najlepszy wynik – 38pkt. na 40
możliwych uzyskała Dominika Zbroja z kl. VI b
(średnia szkoły to 25,1% i jest wyższa od średniej gminy – 23,8% i średniej województwa –
24,5%).
Za sprawą członków Bractwa Rycerskiego
z Ziębic (Chorągiew Księstwa Ziębickiego) po zakończeniu części ar tystycznej uczniowie mogli
przenieść się w czasy średniowiecza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy uzbrojenia,
walki rycerskie, zabawy plebejskie oraz scenki rodzajowe.
Małgorzata Królikowska

PULS
Nasze szkoły
PN: Od ilu lat pełni Pani funkcję dyrektora szkoły? Jakie są Pani największe osiągnięcia, którymi może się pochwalić?
Jolanta Włoch: Dyrektorem szkoły w Rogach jestem od 1998 roku. Doskonale pamiętam ten
pierwszy dzień września, który dla mnie osobiście był
znaczącym dniem – (objęcie stanowiska), ale przede
wszystkim dlatego, że w tym też dniu w Rogach,
w niewielkiej wiejskiej szkole, odbywała się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Oddawano
wtedy do użytku nową salę gimnastyczną. Uroczystość ta była zwieńczeniem kadencji odchodzącej
na emeryturę Pani Marii Wasylik. Tak więc miałam
ułatwiony start. Przejmowałam w zarządzanie nowy
budynek sali, odnowioną elewację na budynku głównym, zadbane otoczenie, a przede wszystkim dobrze zorganizowany zespół ludzi.
Zapewne wielu powiedziałoby – komfortowa sytuacja – tak, ale też ogromna odpowiedzialność –
utrzymanie zastanego poziomu szkoły, kontynuacja
wypracowanych metod działania, a jednocześnie jej
dalszy systematyczny rozwój. Wtedy to uznałam, że
powinnam się skupić na kontynuowaniu tych dobrych, wypracowanych już tradycji (bo przecież tradycja to nic innego jak powtarzalność, a powtarzalność zawsze daje poczucie bezpieczeństwa),
a jednocześnie na udoskonalaniu wyposażenia szkoły i dbałości o jej poziom edukacyjny.
Mój największy zawodowy sukces? Jeszcze
przede mną, bo gdyby się okazało, że jest już za mną
to nie wróży mi dobrze na przyszłość. A tak na poważnie – uważam, że dużym sukcesem jest to, iż jako zespół potrafimy otworzyć szkołę na dodatkowe
zadania i projekty.
Pierwszym z takich projektów, którego się podjęliśmy w 2004 roku był udział w programie EFS „Pracownie komputerowe dla szkół” i uzyskanie już wtedy nowoczesnej pracowni multimedialnej z dostępem
do internetu. A nie było to takie oczywiste jak wydaje się dzisiaj. Kolejnym wyzwaniem było uzyskanie certyfikatu w programie MEN „Szkoła z klasą”. Zdobycie
tego wyróżnienia było efektem intensywnej pracy całego obecnego zespołu, ale też na ten sukces złożyły
się długie lata wcześniejszego kształtowania obrazu
szkoły i jakości jej pracy. Certyfikat mobilizuje szkołę,
ale także zobowiązuje, dlatego tytuł „Szkoły z klasą”
wykorzystujemy przy promocji szkoły, ale mamy świadomość jak wielka wiąże się z tym odpowiedzialność. W związku z tym nieustannie pracujemy
nad poszerzeniem naszej oferty. Dzięki uczestnictwu
w programie „Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin”
prowadzonych jest szereg zajęć pozalekcyjnych.
Program „Radosna szkoła” pozwolił na pozyskanie sali zabaw rekreacyjnych dla najmłodszych
uczniów. Z cennego zaplecza w postaci zróżnicowanego przyrodniczo środowiska udało nam się uczynić spory atut szkoły. Wśród zieleni powstał piękny
plac zabaw, z którego korzystają nie tylko uczniowie,
ale też odwiedzający nas w godzinach popołudniowych rodzice z maluszkami. Jest to po prostu miejsce do rekreacji dla wszystkich. Zresztą cały, dość obszerny teren szkoły, spełnia funkcję parku
wypoczynkowego dla mieszkańców. Kolejnym osiągnięciem jest to, że nasze klasopracownie wzbogaciły się w zaplecza materiałowe, zakupiliśmy estetyczne kolorowe meble do każdej klasy. Praktycznie
wszyscy nauczyciele mają na biurku swój własny
komputer z dostępem do internetu. Posiadamy tablicę interaktywną, przez co zajęcia edukacyjne są bardziej interesujące dla uczniów.
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Nasza szkoła jest częścią naszego życia
Z Jolantą Włoch, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rogach,
rozmawia Michał Graczyk.
Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udało się otworzyć
świetlicę środowiskową, która działa przez dwa dni
w tygodniu. W tym roku podczas wakacji planowany
jest kompleksowy remont dachu na budynku szkoły.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu.
Jesteśmy małą szkołą, ale z dużymi ambicjami.
Od kilku lat współpracujemy ze szkołą tańca w Czechach. Chcę podkreślić dużą zasługę Pani Bożeny
Gali, która to zainicjowała tę współpracę i mocno angażuje się w jej kontynuację i całokształt życia szkoły. Nasz zespół dzieci tańczących ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wspólnych
warsztatach tanecznych pod kierunkiem nauczycieli tańca z teatru w Pradze. Czy dla tak małej szkoły
to nie jest sukces? Dwa, trzy razy do roku podejmujemy projekty, przedsięwzięcia, które skutkują pokazaniem czegoś szczególnego. Organizujemy imprezy integrujące szkołę z lokalnym środowiskiem.
Mamy wielu przyjaciół, którzy podzielają nasze priorytety. Atmosfera panująca w szkole sprzyja rozwojowi. Organizowaliśmy na przykład wystawy fotograficzne, pikniki rodzinne czy coroczne spotkanie
wigilijne. Przy okazji okrągłych rocznic organizujemy
zjazdy absolwentów – odbyły się takie z okazji 30
i 40-lecia szkoły.
Trzy lata temu odbyły się w szkole jej 45. urodziny. Jednak prawdziwym osiągnięciem jest przede
wszystkim chęć samorozwoju, której podstawą, a zarazem warunkiem, jest twórcze środowisko. Prowadzimy ożywioną działalność artystyczną. Szkoła słynie
z wysokiego poziomu występów aktorskich. Powołaliśmy zespół artystyczny. W tym przedsięwzięciu chodziło nam o to, aby zwrócić uwagę, że wiejska szkoła jest też takim małym centrum kulturotwórczym
i potrafi przyciągnąć nie tylko dzieci, ale też dorosłych
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Do osiągnięć w końcu mogę zaliczyć sukcesy nauczycieli i uczniów, nasze wspólne spotkania, wycieczki, powroty naszych absolwentów, miłe i dobre
słowa uczniów i rodziców o naszej pracy, o latach
spędzonych w tej szkole.
PN: Proszę o kilka słów na temat historii szkoły w Rogach
Jolanta Włoch: Szkoła została założona
w 1962 roku w zniszczonej rezydencji zamkowej.
W maju 1962 roku po wstępnych spotkaniach z rodzicami, pod przewodnictwem pierwszego kierownika szkoły ZDZISŁAWA WASYLIKA, rozpoczęły się
pierwsze prace zagospodarowania terenu, wykonania ogrodzenia, uporządkowania terenu i wybudowania drogi dojazdowej do szkoły.
I tak w dniu 1 września 1962 roku– mogli wejść
do nowych pomieszczeń – pierwsi uczniowie siedmioklasowej szkoły w ROGACH. Klasy młodsze I –
IV były łączone. W sąsiednich wioskach: Tłustoręby,
Roszkowice, Góra i Krasna Góra były szkoły z klasami I – IV również łączonymi. Od klasy V wszyscy ci
uczniowie kontynuowali naukę w szkole w Rogach.
W czerwcu 1963 roku mury tej szkoły opuścili
pierwsi absolwenci, było ich dwunastu. Pierwszymi
pedagogami szkoły siedmioklasowej byli: MARIA
WASYLIK, ZDZISŁAW WASYLIK, JADWIGA NIECKARZ, PIOTR BANDROWSKI.
W 1973 roku w wyniku reorganizacji szkolnictwa
i likwidacji szkół z klasami I – IV szkoła w ROGACH
stała się szkołą ośmioklasową – obejmującą nauczaniem uczniów ze wszystkich sąsiednich wiosek, tak-

że z Krasnej Góry. Do grona nauczycieli dołączyli; KAROL KOPIJ, KAZIMIERZ RÓŻAŃSKI, DANUTA DEDICH, JANINA BŁASIAK, KRYSTYNA BANDROWSKA, STANISŁAWA STANOSZEK.
W 1974 roku dyrektorem szkoły została MARIA WASYLIK, która pełniła swoją funkcję do roku 1998. W następnych latach grono pedagogiczne
zwiększało się i obecnie liczy 11 osób.
Ciekawe były kar ty historii tej szkoły i wiele
zmian nastąpiło od tej pamiętnej daty 1 września 1962 roku. Powstawały nowe klasy, boiska sportowe, udoskonalono wyposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne, dbano o estetykę i piękny wygląd terenów przy szkole.
W 1997 roku szkoła nasza otrzymała imię TADEUSZA KOŚCIUSZKI oraz sztandar i tablicę pamiątkową ufundowaną przez rodziców i przyjaciół szkoły.
Wielkim sukcesem było oddanie do użytku w roku 1998 pawilonu sportowego.
Rok 1999 to rok zmian w szkolnictwie. W wyniku reformy, szkoła nasza staje się 6 – klasową szkołą podstawową skupiającą nadal w swoim obwodzie
dzieci z 7 miejscowości.
Dzisiejsza szkoła jest niewątpliwie inna wzbogacona o nowości technologii multimedialnej, ale nadal taka zwyczajna, a zarazem wyjątkowa.
W wielu sferach wykracza poza ograniczające ją
ramy. Myślę, że historię szkoły tworzą nie daty i nazwy,
lecz ludzie. Oni są duszą każdej instytucji i oni kształtują jej życie. To oni pozostają w pamięci na zawsze.
O szkole w Rogach można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą
i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.
PN: Jako dyrektorka jest Pani znana
z precyzji i dokładności, a prywatnie jaką
jest Pani osobą (zainteresowania, pasje)?
Jolanta Włoch: Kim jestem prywatnie...? Powiedziałabym, że taką dziewczyną z sąsiedztwa.
W Rogach mieszkam od zawsze (z krótkimi przerwami na naukę), znają mnie tu wszyscy. Podoba mi się
ten ciągły kontakt z ludźmi. Lubię ludzi. W chwilach
wolnych lubię posiedzieć z książką, z gazetą czy
spacerować po lesie. Korzystam z uroków okolicy….
Ostatnio odkryłam świetny sposób na relaks – nording walking. Taki spacer po leśnych dróżkach wspaniale dotlenia. Polecam każdemu. Nie lubię zatłoczonych miejsc. Wolę ciszę, spokój, bo wtedy można
znaleźć czas na refleksję, pobycie z samym sobą.
Uwielbiam spacery po górach, wakacyjne wylegiwanie się na plaży nie jest dla mnie. Wolę poznawać
okolicę. Cenię sobie przyjaźń, mam grupkę przyjaciół, z którymi mogę przenosić góry, a nerwy najlepiej koję szarlotką z bitą śmietaną. Myślę, że jestem spontaniczna, ale lubię porządek (szeroko
pojęty), a nade wszystko aktywność i zaangażowanie w to, co robię.
PN: Najlepsi uczniowie szkoły i ich osiągnięcia?
Jolanta Włoch: Biorąc pod uwagę szkołę
podstawową, to te osiągnięcia nie są może takie
spektakularne, bo my, jak wynika z nazwy, przygotowujemy uczniów w zakresie podstawowym –
wypracowujemy te podstawy, które w dalszym toku edukacji są dostrzegane i udoskonalane.
Cieszymy się więc sukcesami naszych uczniów
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w szkołach wyższego szczebla. Kiedy w gimnazjach są te zdolności wychwytywane i rozwijane –
a muszę przyznać, że są – i gdy wśród laureatów
gimnazjalnych konkursów i zawodów słyszymy nazwiska naszych absolwentów odczuwamy pełną
satysfakcję z przygotowanych podwalin. Niemniej
jednak, my jako szkoła, też możemy pochwalić się
osiągnięciami na szczeblu gminy, województwa,
a także i kraju. Na przestrzeni ostatnich lat wielu
naszych uczniów przyczyniło się do sukcesów szkoły zarówno w trakcie nauki, jak i jako absolwenci.
Procentowo biorąc pod uwagę liczbę uczniów –
uważam, że mamy spore osiągnięcia na różnych
szczeblach i w różnych dziedzinach; na szczeblu
ogólnopolskim – w projekcie „Moja mała ojczyzna” – II miejsce w kraju. Szczebel wojewódzki to
chociażby tegoroczna laureatka w konkursie z j.
polskiego – wychowanka Pani Krystyny Kuźniak –
Ania Prochera. Z kolei na szczeblu gminnym w tym
roku szkolnym Ania Prochera przygotowywana
pod kierunkiem Pani Agnieszki Wrzodek – Bednarczyk zdobyła też I miejsce w konkursie matematycznym. Dużym osiągnięciem jest tegoroczny wynik
ze
sprawdzianu
kompetencji
klas VI – uczniowie nasi uzyskali 25 pkt, co daje
średnią punktów powyżej średniej gminy i województwa. W poprzednich latach byliśmy mistrzami powiatu w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie
ruchu drogowego. Wychowanek P. Krystyny Kuśnierz, ówczesny uczeń klasy III – Przemek Micun
był finalistą wszystkich trzech konkursów (matematycznego, czytelniczego i or tograficznego) klas
młodszych na szczeblu gminnym. Mamy też osiągnięcia w sporcie – nasze koszykar ki dotarły
do półfinałów wojewódzkich, a w powiecie możemy z kolei poszczycić się mistrzostwem w piłeczce
palantowej. Muszę przyznać, że jestem dumna
z większości naszych uczniów i absolwentów. A ci,
za których czasami musimy się wstydzić, ulegają
powoli pozytywnej presji większości.
PN: Jakie są Pani największe, niezrealizowane do tej pory, marzenia dotyczące
szkoły w Rogach?
Jolanta Włoch: Mam kilka, niezrealizowanych jeszcze marzeń. Jednym z nich jest chociażby chęć potwierdzenia, że wiejska szkoła może być nowoczesna! Muszę przyznać, że lubię
podpatrywać i porównywać, a miałam możliwość po rów ny wa nia szkół pod stawowych
na szczeblu krajowym w Warszawie przy okazji finału programu „Moja mała ojczyzna” i proszę mi
wierzyć, że nie miałam żadnych kompleksów wiejskiej szkoły. No może tylko dyskomfort pojawił się
z powodu braku strojów regionalnych naszego
województwa (to też zaważyło na uzyskaniu tylko II miejsca), ale satysfakcją było to, że to my sami we własnym zakresie przygotowaliśmy stroje
regionalne Opolszczyzny. Nasi uczniowie za to
byli najlepsi z wiedzy o Warszawie i tutaj znowu
podkreślam pracę Pani Bożeny Gali, bo to ona
swoim zaangażowaniem doprowadziła do tak
dużego sukcesu szkoły.
Co do marzeń stricte materialnych to konieczna jest wymiana okien w budynku szkoły,
rozbudowa jadalni, bo w tej chwili jest to pomieszczenie spełniające jednocześnie funkcję jadalni
i świetlicy dla uczniów. Niezbędna jest też wymiana ogrodzenia wokół terenu szkoły czy odnowienie
niszczejącej powoli elewacji. A w przyszłości chciałabym widzieć naszą szkołę nadal pracującą dla
środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wierzę, że marzenia te z czasem staną się
rzeczywistością.
PN: Dziękuję za rozmowę!
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Przedszkolaki z „Bajki”
na wycieczce w muzeum
Wsi Opolskiej
W dniu 12.05.2010r. grupy „Krasnoludków” i „Biedronek” (z Publicznego Przedszkola
Nr 1) uczestniczyły w regionalnej wycieczce
do Muzeum Wsi Opolskiej. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w lekcji garncarstwa. Dla
przedszkolaków było to nowe doświadczenie,
gdyż do tej pory nie miały możliwości zapoznania się z tego rodzaju pracą. Na miejscu
spotkaliśmy się z dużą uprzejmością osoby prowadzącej, którą był pan doskonale znający rzemiosło. Dzieci miały możliwość własnoręcznego
wykonania wyrobów glinianych. Dwoje chętnych dzieci wykonało miseczkę i skarbonkę, które uwieczniliśmy na zdjęciach. Przedszkolaki
z zainteresowaniem śledziły przebieg całego
procesu powstawania naczyń i były bardzo zadowolone z takiej lekcji historii.

W dalszej części wycieczki zwiedzaliśmy
dawne zabudowania i wyposażenie wnętrz domostw wiejskich. Miło było poznać jak żyli osadnicy, którzy byli naszymi przodkami i mieszkali
właśnie tu, gdzie my teraz. Dzieci uczyły się
przynależności do własnego regionu, do swojej
„małej ojczyzny”, poznawały swoje korzenie.
Wycieczka była pełna wrażeń i budziła
prawdziwe emocje. Edukacja historyczna miała
niewątpliwy wpływ na poszerzenie wiedzy swojej własnej tożsamości.
Barbara Szatkowska

Strażacy szkolą graczewskich gimnazjalistów
W Publicznym Gimnazjum w Graczach 11
maja br. odbyły się zajęcia mające na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie umiejętności zastosowania resuscytacji krążeniowo – oddechowej
u poszkodowanego. Strażacy z Jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 3 w Niemodlinie zaprezentowali pokaz multimedialny, po którym odbyły się zajęcia praktyczne na fantomie. Zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele mogli wziąć w nich czynny udział
i zmierzyć się z problemem, jakim z pewnością jest

właściwe przeprowadzenie zabiegu przywracania oddechu oraz masażu serca.
Przypomniano złotą zasadę Hipokratesa primum non nocere, a więc po pierwsze nie szkodzić.
Uwrażliwiono młodzież w kierunku zachowań empatycznych. Jesteśmy wdzięczni strażakom za tę
ważną i cenną lekcję.
Rzecznik Prasowy PG Gracze
Aleksandra Korzeniowska

Zaproszenie na spotkanie Burmistrza
Niemodlina z najlepszymi uczniami
Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i mieszkańców Gminy Niemodlin na spotkanie z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010, zwycięzcami konkursów
przedmiotowych i najlepszymi sportowcami. Spotkanie, na którym zostaną wręczone nagrody i podziękowania dla wyróżnionych, odbędzie się dnia 23 czerwca 2010 r., o godzinie 15.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
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Niemodlina

II Dziecięca
Konferencja
Prasowa
Już po raz drugi uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie wraz z wychowawczynią p. Barbarą Kołodyńską
przygotowali i przeprowadzili
konferencję prasową na temat
„Niemodlin – nasze miasto” w cyklu zajęć 100 pytań do….. Gościem specjalnym spotkania był
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Pan Jan Oleksa.
Uczniowie, którzy reprezentowali różne dziecięce
czasopisma i rozgłośnie radiowe przygotowali ponad 50 pytań do gościa. Dotyczyły one spraw merytorycznych związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej, bieżących spraw miasta i gminy
oraz zainteresowań i pozazawodowych zajęć pana
przewodniczącego.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się piosenką „Hej,
opolskie”, następnie prowadząca konferencję pani Barbara Kołodyńska przywitała i przedstawiła gościa oraz
wszystkich uczestników spotkania.
Jako pierwsza zadała pytania reporterka „Dziecięcych Nowin”, a następnie kolejno pozostali młodzi
dziennikarze, reprezentujący m.in. Kurier Szkolny, Promykowe Wieści, Echo gminy, Dziecięce Info 24, Świat
Sportu, Barwy Niemodlina oraz rozgłośnie Nutka, Poetyckie wieści, Co piszczy w trawie?
Pytania można było podzielić na trzy grupy. Pierwsza dotyczyła zainteresowań, wspomnień z dzieciństwa i marzeń pana Jana, druga grupa to pytania dotyczące pracy w Radzie Miasta, trzecia to aktualne
sprawy gminy i miasta Niemodlin.
Pan przewodniczący od wczesnego dzieciństwa
mieszka w Niemodlinie i nie chciałby tego zmienić.
Szkołę Podstawową bardzo mile wspomina. Jego ulubionym przedmiotem była historia. Wśród książek, które bardzo lubi czytać, szczególne miejsce zajmują książki historyczne. Zbiera również monety. Duża ilość zajęć
nie pozwala także na czynne uprawianie sportu, ale
czasem lubi jeździć na rowerze i popływać. Ogląda
transmisje sportowe, szczególnie siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, nieco mniej piłkę nożną. Bardzo lubi
zwiedzać Polskę, szczególnie polskie góry. Zwiedził tak-

że inne kraje: Niemcy, Czechy, Turcję, Egipt, Ukrainę.
Kiedyś miał akwarium z rybami, a teraz nie hoduje żadnego zwierzątka. Julka pytała o ulubione potrawy i okazało się, że nasz gość lubi bardzo gotować, sam często
wymyśla receptury, a nawet piecze ciasta.
Emilka z radio „Nutka” dowiedziała się, że pan
przewodniczący nie gra co prawda na żadnym instrumencie, ale lubi słuchać muzyki poważnej, chodzić
na koncerty, a czasem dla odmiany słucha ostrej metalowej muzyki, np. zespołu Ramstein. Czytuje poezję,
choć sam nie ma odwagi pisać wierszy. Tym bardziej ceni sobie wiersze Marcina Makucha. Jak każdy ma też
niespełnione marzenia z dzieciństwa, jako mały chłopiec
chciał zostać strażakiem i policjantem.
Kacpra interesowało, kto może zostać przewodniczącym Rady Miejskiej, a Asia zapytała czym jest Rada Miejska i kto wchodzi w jej skład. Tak rozpoczęła się
druga runda pytań dotyczących gminnego organu
ustawodawczego i jego zadań. Młodzi dziennikarze
dowiedzieli się, że rada składa się z 16 radnych, którzy
wybierani są w wyborach co 4 lata. Oni natomiast wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada pomaga burmistrzowi podejmować decyzje dotyczące
funkcjonowania miasta i gminy oraz mieszkańców.
Radni spotykają się na sesjach, w których również mogą uczestniczyć mieszkańcy. Współpraca między Panem Burmistrzem a Radą Miejską układa się bardzo
dobrze, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy.
Pan przewodniczący wyraził zainteresowanie zorganizowania sesji miejskiej z udziałem przedstawicieli dzieci i młodzieży. Pan Jan Oleksa stwierdził, że jest zadowolony ze swojej pracy, chociaż trudno jest
podejmować decyzje, tak, aby nikogo nie urazić, pamiętając, by były z korzyścią dla nas, mieszkańców gminy.
Trzeci blok pytań dotyczył aktualnych wydarzeń
gminnych i tu młodzi dziennikarze wykazali się dużą
znajomością rzeczy i zainteresowaniem bieżącymi sprawami „małej ojczyzny”. Dowiedzieli się, że po otwarciu
hali sportowej w godzinach rannych będą korzystać

z niej uczniowie niemodlińskich szkół, a po południu
wszyscy mieszkańcy. Przewidziany jest także remont stadionu, na który Rada Miejska musi wyrazić zgodę, podobnie jak wyraziła zgodę na budowę Orlika i hali
sportowej. Decyzje te są związane z finansami.
Pan przewodniczący potwierdził możliwość rozpoczęcia w kwietniu 2011 roku budowy obwodnicy. Gdyby inwestycja nie doszła do realizacji możliwe są blokady dróg przez mieszkańców. Zapewnił również, że
po skończeniu prac przy kanalizacji miasta uporządkowane zostaną chodniki i drogi. Ma być także wybudowany chodnik do Wydrowic. Na koniec reporterka „Kuriera Szkolnego” podziękowała radnym za pomoc
w upiększeniu i remontach szkoły, a także zapytała, czy
uczniowie mogą liczyć na nowe komputery. Otrzymała odpowiedź, że w miarę możliwości finansowych pan
dyrektor zakupi odpowiedni sprzęt.
Czas konferencji, mimo licznych i poważnych pytań, szybko upłynął.
Na koniec miłym akcentem były drobne upominki
dla każdego ucznia podarowane przez pana przewodniczącego. Wpis do szkolnej kroniki, podziękowania
i pamiątkowe zdjęcie zakończyły spotkanie.
Relację przygotowały:
Joanna Prajel i Emilia Badeja
z klasy III b

Ludzie

PAWEŁ LELONEK
– WYBITNY NAUCZYCIEL I SPOŁECZNIK
(Ze wspomnień byłego ucznia)
Zmarły niedawno
mgr Paweł Lelonek (1929
– 2010), weteran pracy
nauczycielskiej, należy
do grona wybitnych pedagogów, a zarazem pionierów oświaty na przyłączonym w 1945 r. do Polski
Śląsku Opolskim. Był to jeden z najbardziej uzdolnionych organizatorów
i menedżerów, zasłużonych działaczy oświatowych i społecznych, a ponadto jako działacz Ligi
Ochrony Przyrody (i opiekun jej szkolnych agend w postaci kół LOP) zaznaczył się jako wielki propagator ochrony
przyrody, zwłaszcza pomników przyrody i terenów prawnie na ziemi opolskiej chronionych, szczególnie zaś tych
na ziemi niemodlińskiej. Tak się złożyło, że jako mój nauczyciel i wychowawca, poniekąd był także moim krajanem – ziomkiem znad rzeki Liswar ty.
Ja sam urodziłem się właśnie nad rzeką Liswar tą –
w zachodniej części powiatu częstochowskiego. Rzeka ta
do 1939 r. była granicą państwową Polski z Niemcami,
a jednocześnie granicą z powiatem oleskim, leżącym
ówcześnie (podobnie jak cały Śląsk Opolski) w granicach
państwa niemieckiego.
W 1956 r. w wyniku różnych splotów okoliczności
przybyłem do Niemodlina (wcześniej nawet o tym mieście
nie słyszałem). Zostałem uczniem miejscowego Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego (jedyna ówcześnie szkoła średnia w powiecie niemodlińskim)
i zamieszkałem w tamtejszym internacie.
Kierował tym Liceum wielkiego formatu humanista
dyr. Henryk Jankowski, a wychowawcą mojej klasy w latach 1956 – 1960 był właśnie mgr Paweł Lelonek, który
uczył wtedy biologii, chemii, rysunków (miałem kłopoty
z tym przedmiotem), a w latach późniejszych również języków angielskiego i niemieckiego.
W Niemodlinie upłynął czas mej wczesnej młodości
– były to lata z wielu powodów najpiękniejsze i najważniejsze, wiodące do dojrzałości i samodzielnego życia nie
tylko przez egzamin maturalny, który zdałem w roku 1960. Tu przecież kształtowała się moja świadomość
i tożsamość – tak przez kontakty z rówieśnikami i miejscową społecznością, jak przez obcowanie ze wspaniałymi nauczycielami i wychowawcami internatu – zarazem nauczycielami macierzystej szkoły. To właśnie
od nich otrzymywałem nie tylko wiedzę, lecz także budujący przykład postaw moralnych i obywatelskich. W tych
czasach bowiem szkoła była nie tylko szkołą uczącą,
ale i wychowującą, a więc kształtującą charaktery
w stopniu nie mniejszym niż dom rodzinny każdego
z uczniów. Dobrze zaznaczyli się w moim życiu, pozostawiając jak najlepsze wspomnienia, profesorowie: dyr.
Henryk Jankowski, Helena Jankowska (żona dyrektora), Józefa Okrzesa (z domu Domaradzka), Józef Besz, Jan Cieślik, Tadeusz Okrzesa (historyk),
Tadeusz Przylibski (kierownik internatu męskiego).
Tak więc właśnie w Niemodlinie rozpoczęło się
przed laty moje zdobywanie wiedzy zwieńczone najwyższą dla uczonego w naszym kraju godnością profesury
zwyczajnej. Do mojego awansu naukowego przyczynili
się także moi profesorowie z niemodlińskiego liceum,
w tym również – w niemałej części – mój wychowawca
klasowy Paweł Lelonek.
Paweł Lelonek urodził się 20.04.1929 r. w Wędzinie
nad Liswar tą (powiat Lubliniec) jako syn właściciela 8hektarowego gospodarstwa Ludwika i Zofii z domu Lesik.
W rodzinnej miejscowości ukończył Lelonek szkołę po-

wszechną, a w czasie wojny pomagał rodzicom w pracy
na gospodarce.
W 1945 r. podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach, zakończoną egzaminem dojrzałości
w roku 1949. W tym samym roku rozpoczął pracę nauczycielską w Szkole Podstawowej w Kuźni Ligockiej (pow.
Niemodlin) najpierw jako nauczyciel, a potem jako kierownik tej placówki. Natomiast w latach 1951 – 1952 był
kierownikiem Powiatowego Ośrodka Szkolenia Kadr
Oświatowych w Niemodlinie.
Od roku 1952 nieprzerwanie pracował już w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie początkowo jako nauczyciel, a od 1966 r. – do przejścia na emeryturę
w 1984 r. – jako dyrektor tegoż Liceum. Wspomnieć
trzeba, że od roku 1978 Liceum przeorganizowano w Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, w skład którego
(oprócz LO) weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Rolnicze (1977 – 1981), Studium Wychowania
Przedszkolnego (1980 – 1992, od 1984 Studium Nauczycielskie).
Wyróżniającą cechą Profesora Pawła Lelonka był
fakt jego nieustannej pracy nad sobą i dążenie do stałego doskonalenia swych wiedzy i umiejętności. W trakcie pracy w niemodlińskim liceum ukończył w Warszawie
Wyższą Szkołę Pedagogiczną (kierunek biologia). Następnie kontynuował studnia magisterskie na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie
przedstawił pracę magisterską na temat „Wpływ dwóch
herbicydów: 2,4 D i triazyn na rozwój perzu i kukurydzy”
ocenioną jako bardzo dobrą. Po złożeniu egzaminu magisterskiego (również z wynikiem bardzo dobrym) uzyskał dyplom magistra biologii w zakresie fizjologii roślin.
Będąc dyrektorem liceum ukończył też studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie,
a także liczne kursy i inne formy doskonalenia zawodowego, uzyskując II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu biologii.
We wszelkich swoich działaniach wykazywał się Paweł Lelonek sumiennością i pracowitością, a w pracy dydaktyczno-wychowawczej osiągał bardzo dobre wyniki,
o czym dowodnie świadczyły liczne nagrody przełożonych. Jako świetny metodyk wykorzystywał z najlepszym
efektem osiągnięcia współczesnej pedagogiki i metodyki. Prowadził też doświadczalną działkę rolno-ogrodniczą
o charakterze dydaktycznym. W latach 1953 – 1961
pełnił obowiązki instruktora biologii – kierownika Powiatowego Ogniska Metodycznego Biologii w Niemodlinie.
W dowód uznania za osiągnięcia z zakresu metodyki nauczania biologii został w roku 1958 delegowany przez
Ministerstwo Oświaty na miesięczny pobyt w Szwecji –
w celu zapoznania się z tamtejszym ustrojem szkolnym
i metodami nauczania biologii.
Wyniki swych przemyśleń i badań z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania biologii publikował w latach 1962 – 1965 na łamach czasopisma „Biologia
w szkole”, wielokrotnie uzyskując nagrody i wyróżnienia
za swe ar tykuły. A oto niektóre ich tytuły: „Konspekt lekcji na działce” (1962); „Cykl wycieczek jako forma pracy
kółka biologicznego” (1963); „Jak przystosować pracownię biologiczną do pracy w zespołach” (1964); „Opis lekcji ćwiczeniowej na temat osmozy” (1965).
Był też współautorem czterech wydań książkowych
(1970 – 1999). Dwie książki wydało Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (a w nich rozdziały autorstwa Lelonka: „Badanie składników mleka” – 1972; „Wycieczka
do fabryki drożdży” – 1970), a kolejne dwie Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne (NTR) – były w nich rozdziały autorstwa Lelonka: „Cykl wycieczek do Lipna” (1999)
oraz tekst i fotografie w przewodniku po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie (1992). Wydał też war tościową pracę „Legendy i podania znad Ścinawy Niemo-
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dlińskiej” (NTR 2000), do której napisałem wstęp i opracowałem ją redakcyjnie.
Opublikował ponadto w prasie regionalnej, zwłaszcza w „Nowinach Nyskich”, ponad 50 ar tykułów na temat przyrody, historii, zabytków i podań ziemi niemodlińskiej, jak też ok. 80 – zamieszczanych w prasie,
czasopismach i wydawnictwach książkowych – wartościowych fotografii obrazujących obiekty przyrodnicze, krajobrazy i zabytki w Niemodlińskiem.
Był też twórcą filmu video „Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Lipnie” (NTR 2000), który został przekazany szkołom i bibliotekom w gminach byłego powiatu niemodlińskiego.
Profesor Lelonek był także zasłużonym działaczem
oświatowym, związkowym i regionalnym. Aktywnie pracował w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej (TWP), Lidze Ochrony Przyrody (LOP) – także na szczeblu jej Zarządu Wojewódzkiego w Opolu – i w Niemodlińskim Tow.
Regionalnym. Przez wiele lat pełnił też funkcję kuratora
sądowego dla nieletnich.
Od 1.09.1949 r. należał do Związku Nauczycielstwa
Polskiego (ZNP), pełniąc tam wiele różnorakich funkcji,
jak: sekretarza Ogniska ZNP w Kor fantowie (1949 –
1951), a następnie w Niemodlinie: przewodniczącego
Rady Miejscowej Zakładowego Ogniska ZNP przy LO;
członka Plenum Zarządu Oddz. Powiatowego ZNP (1958
– 1964); kierownika Wydziału Pedagogicznego przy Zarządzie Powiatowym ZNP (1959 – 1961); zastępcy prezesa Oddz. Powiatowego ZNP (1959 – 1965); wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP (1986 – 1990).
Za wyróżniającą pracę i działalność społeczną odznaczono go: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim OOP; Medalem KEN; Złotą Odznaką
ZNP; Odznaką Tysiąclecia; Srebrną i Złotą Odznaką Honorową LOP; Srebrną i Złotą Odznaką TWP.
Został też wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”.
32 lata pracy mgr. Pawła Lelonka w niemodlińskim
liceum, z czego 18 lat jako jego dyrektora, wystawiają
Mu świadectwo najwyższego profesjonalizmu w całym
zakresie pracy oświatowej. Z pewnością było to owocem
całkowitego zaangażowania w nauczycielski zawód i nauczycielskie posłannictwo, jak również nieprzeciętnych
zdolności kierowniczych.
Kierowane przez dyr. Lelonka LO cieszyło się zasłużonym uznaniem rodziców i uczniów, a także było dobrym i lubianym miejscem pracy dla wielu nauczycieli.
Niewątpliwie wiązało się to z osobistymi zaletami charakteru Profesora Lelonka, jego wiedzą pedagogiczną i umiejętnościami organizowania życia szkoły w jej codziennej
misji dydaktyczno-wychowawczej. Jako wówczas uczeń
„znałem z bliska” pracę tej szkoły: cały szereg inicjatyw,
innowacji, osiągnięć i sukcesów – tak dla dydaktyki i wychowania, jak dla współdziałania z rodzicami oraz środowiskiem społecznym szkoły.
Maturzyści opuszczający to LO byli bardzo dobrze przygotowani nie tylko do dalszej edukacji, lecz
także do przyszłego samodzielnego i rodzinnie war tościowego życia.
Paweł Lelonek jako pedagog wielkiego formatu, utalentowany wychowawca, życzliwy opiekun i przyjaciel
młodzieży, powszechnie szanowany przez młodzież
i współpracowników, społecznik i wybitny, zasłużony dla
oświaty niemodlińskiej organizator szkolnictwa, trwale
zapisał się w pamięci kilku pokoleń, zajmując w niej poczesne miejsce jako prawy człowiek, mądry pedagog
i wychowawca o duszy humanisty, głęboki i wszechstronny erudyta. Dla swych wychowanków – w tym również
dla niżej podpisanego – stanowił szczególny, godny naśladowania autorytet.
Mojego wychowawcę Profesora Pawła Lelonka odwiedzałem systematycznie. Jeszcze na początku 2009 r.
opowiadał mi o swoich planach na przyszłość, m.in.
o drugim, poszerzonym i uzupełnionym wydaniu „Legend i podań znad Ścinawy Niemodlińskiej”. Niestety
śmierć nie pozwoliła już Profesorowi zrealizować tych
i wielu innych planów.
Zmarł 20.03.2010 r., pochowany został na cmentarzu w Niemodlinie.
Prof. zw. n. hum. dr hab. Damian Jerzy Tomczyk,
absolwent LO (rocznik 1960) w Niemodlinie
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Niemodlina

Muzyczne zakończenie roku szkolnego

Karolina Knosala

W dniu 15 czerwca br., w koncercie
podsumowującym miniony rok szkolny,
swoje umiejętności gry na instrumentach
mieli okazję zaprezentować wychowankowie Prywatnego Ogniska Muzycznego
„Preludium”, z którym od września 2009
r. współpracuje Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
Na scenie wystąpili: Michał Krawczyk (for tepian), Zuzanna Kołosowska (gitara), Karolina Budnik
(fortepian), Martyna Nawrocka (gitara), Mateusz
Paszkowski (fortepian), Szymon Paszkowski (gitara),
Wojciech Ratuszny (keyboard), Karolina Knosala
(skrzypce), Izabela Kyć (gitara), Mateusz Żuk (gitara),
Dominka Gryf (fortepian), Paweł Siuśta (keyboard),
Dorota Gorczowska (fortepian), Natalia Narwid (keyboard), Anna Żółtaniecka (fortepian).
W sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka
Kultury, przy niemal pełnej widowni, którą stanowi-

li rodziny młodych wykonawców, przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, mieszkańcy Niemodlina oraz pozostali miłośnicy muzyki, panowała
radosna i podniosła atmosfera. Młodzież przygotowana przez nauczycieli: Pawła Ostrowskiego, Pawła
Kalicińskiego i Kazimierza Targowskiego, mimo niewielkich błędów i towarzyszącej tremy, wspaniale wypełniła swoje zadanie, a publiczność nagrodziła występujących brawami.
W koncercie, oprócz uczniów grających na gitarze, fortepianie i key-boardzie, zgromadzeni goście
mogli zachwycać się również dokonaniami młodych
adeptów sztuki wokalnej ze Studia Piosenki działającego przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie, których
przygotowała Katarzyna Paszula-Gryf.
W jazzowych aranżacjach pianisty – Piotra Rachonia, zaprezentowały się: Marlena Borowicz, Magdalena Skaza, Urszula Mazur, Dorota Zysiak, Magdalena Mrożek, Magdalena Krzemień i zwyciężczyni

tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”- Justyna Adamowska.
Katarzyna Knieja
Popis gry na fortepianie

Młodzi muzycy

W duecie z nauczycielem

Po prostu świadomy

Stanął pod nogami miał twardy grunt,
był tak pewny siebie. Czy na pewno pewny?
Osiągnął już w życiu wszystko: pieniądze,
stanowisko, władzę, luksusowy świat, miał
wszystko – czy na pewno wszystko? Czegoś
jeszcze w tym wszystkim brakowało. Czego?
Tak zaczyna się spektakl teatralny przygotowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu w ramach realizacji programu profilaktycznego
„Po prostu świadomy”. Przedstawienie miało na celu uświadomienie o czyhających niebezpieczeństwach współczesnego świata. Uzależnienia od narkotyków, władzy, pieniędzy, fascynacji własną osobą,
konsumpcyjnym trybie życia.
Przedstawienie, którego głównym bohaterem
jest jeden człowiek siedzący na środku sceny (brudny, obdarty, podobny do żebraka), w dniu 25 maja 2010 roku wystawione zostało przez grupę teatralną młodzieży działającą przy Ośrodku Kultury
w Niemodlinie. Trzykrotnie zaprezentowane widowi-

sko muzyki, światła, a przede wszystkim słowa obejrzeli uczniowie i ich rodzice Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Każdy z młodych
aktorów odpowiednio ucharakteryzowany stosownie
do swojej sceny, próbował wcielić się w rolę: Ojca,
Cwaniaka (Arkadiusz Grela), Głosu Sumienia (Dorota Zysiak), Nauczyciela (Monika Cebo), Dyplomaty
i Cwaniaka (Urszula Mazur), Dziecka i Żony (Aleksandra Kaleta), Pary Zakochanych (Katarzyna Kanas
i Jakub Szpiech) oraz postaci głównej – Trędowatego (Marcin Chrobak).
Całość spektaklu – pomysł, aranżacja muzyczna
i reżyseria, przy współpracy pracowników Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, przygotowała Małgorzata
Dolak (instruktor teatralny).
Zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele i młodzi wykonawcy inscenizacji pod wymownym tytułem Trędowaty, bo niekochany zgodnie stwierdzili, że
to samo życie. Każdy może wyruszyć w nową drogę
życia, zmienić swoje przyzwyczajenia. Zostawić za sobą swój pseudo utracony raj uzależnień i zacząć
wszystko od nowa.
Małgorzata Dolak

Grunwald
na Wesoło
Praca naszego redakcyjnego kolegi Michała
Graczyka trafiła do złotej trzydziestki Europejskiego
Konkursu Satyrycznego „Grunwald na Wesoło”. Prezentacja wystawy odbędzie się podczas tegorocznych obchodów bitwy pod Grunwaldem. Rysunki zaprezentowane zostaną w postaci wielkich plansz,
co wzbogaci tegoroczne imprezy, które towarzyszyć
będą obchodom.
Red.

Zapowiedzi kulturalne

19

„Czerwony jeleń” na niemodlińskim rynku
Po stronie południowej – zacienionej stronie niemodlińskiego
rynku – od lat stał i nadal stoi
hotel, który obecnie nosi nazwę
„Piast”, a niegdyś nazywany był
„Czer wonym jeleniem” (Rote
Hirsch). Od kiedy zakład ten istnieje, tego dokładnie nie wiadomo; w każdym razie już w 1900
roku stał tu jako jeden z dość
licznych w miasteczku zajazdów; wówczas należał do niemodlińskiego oberżysty Hermanna Kellera.

do budynku. „Czerwony jeleń” już w niedługim czasie stał się najlepszym zakładem gastronomicznym
w Niemodlinie. Zarówno hotel jak i tutejsza kuchnia
znana była w całej okolicy.
Po pierwszej wojnie światowej, jako pierwsza
w Niemodlinie, w lokalu zainstalowana została automatyczna szafa grająca, tzw. orkiestrion, gdzie
po wrzuceniu 5 fenigów można było posłuchać ówczesnych przebojów lub starych marszów. Był tu
również bilard.
Na pierwszym piętrze budynku znajdowały się
pomieszczenia biurowe kancelarii adwokackiej Krausego, które później przejął adwokat Fuchs. W budynku prowadził też praktykę dentystyczną doktor Emil
Wild z Lewina.
Początkowo na par terze hotelu funkcjonował
sklep rzeźniczy mistrza rzeźnickiego Härtunga, jednak w późniejszych czasach, od około 1925 roku, zamieniono go na sklep z artykułami kolonialnymi prowadzony przez Heinricha Romera.
W 1928 roku Cosmas Heisig wydzierżawił „Czerwonego jelenia” niejakiemu Hoffmannowi. Kiedy
dzierżawca ten zmarł, lokal przejął Josef Sagner,
a w 1941 roku pani Hedel Heisig, która prowadziła
hotel do roku 1945 – do czasu ucieczki przed Rosjanami pod koniec II wojny światowej. Sam Cosmas Heisig, budowniczy nowego hotelu, zmarł w 1937 roku.
Wejście do hotelu

Zajazd „Czerwony Jeleń”, ok. 1900 r.
W 1906 roku cały budynek wraz z mieszczącą
się wewnątrz gospodą, już wówczas pod nazwą
„Czerwony jeleń”, zakupił Cosmas Heisig, przedsiębiorca pochodzący z Grodkowa, i jego żona Berta,
z domu Sabisch, wywodząca się z Pakosławic koło
Nysy, która podczas transakcji zakupu wystąpiła jako współwłaścicielka. Budynek miał wówczas tylko
jedno piętro, a nad drzwiami prowadzącymi do jego
wnętrza wisiała duża, czerwona głowa jelenia zwieńczona rozłożystym porożem. W latach 1913/1914
Heisig podniósł dom o piętro i poddasze, zmieniając
jednocześnie jego ścianę frontową. Fasadę ponownie ozdobiono głową „czerwonego jelenia”, a przebudowana kamienica stała się wówczas jedną z bardziej reprezentacyjnych budowli w mieście.
Pod lśniącą, metalową głową jelenia umieszczono napis „Gasthof Roter Hirsch” (Zajazd czerwony jeleń). Ponieważ zakład musiał sprostać ówczesnym ogólnie przyjętym wymogom, pod jego nazwą
znajdował się jeszcze jeden napis „Gasthof und Ausspannung” (hotel i przeprzęg), który informował gości, że dodatkowo znaleźć tu można było stajnię dla
koni. Usytuowana ona była z tyłu, na wewnętrznym
dziedzińcu gospodarczym.
Podczas wspomnianego remontu, który przeprowadzono w latach 1913/1914, zajazd wyposażono nie tylko w stajnie, lecz również w pokoje gościnne, dlatego też spełniał on jednocześnie funkcję
hotelu. Oznajmiał to podświetlany napis, umieszczony w późniejszych latach nad głównym wejściem
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Głowa jelenia na frontowej ścianie

„Czerwony Jeleń” ok. 1940 r.
„Czerwony jeleń” przetrwał wojnę nie zniszczony. Po 1945 roku przez długie lata nadal służył jako
hotel. Jego wnętrza jeszcze w latach siedemdziesiątych (XX w.) wprowadzały gości w nastrój przedwojennych czasów, które tutaj – jak by się mogło wydawać –zatrzymały się. Na par terze hotelowego

budynku funkcjonowała wówczas restauracja, nazywana „Hotelowa”. W późniejszych latach restaurację wydzierżawiono i zamieniono ją na mało elegancką pijalnię piwa. Dzisiaj dawny „Czer wony
jeleń” nazywa się „Piast” i kryje w swoim wnętrzu
przyjemną restaurację. Po zmianie właściciela
i po częściowej renowacji, mimo upływu prawie 100
lat, kamienica dalej stanowi ozdobę niemodlińskiego rynku, a czerwony jeleń, tak jak dawniej zerka
z góry na przechodniów.
Opracował: Mariusz Woźniak
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