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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!
Miesiąc czerwiec obfitował
w wiele wydarzeń. Na pierwszy
plan wysuwają się obchody 730lecia lokacji Niemodlina, dlatego
spora część obecnego wydania
„Pulsu Niemodlina” jest poświęcona uroczystościom i wydarzeniom związanym ze świętem naszego miasta. Zapraszamy
do lektury relacji z imprez oraz
obejrzenia bogatej galerii zdjęć:
z uroczystej sesji rady miejskiej,
z otwarcia wystawy Skarb z Niemodlina, zdjęć z atrakcji kulturalnych i sportowych oraz z barwnego korowodu mieszkańców.
Można również spróbować odnaleźć się na okładce naszego czasopisma.
Czerwiec to podsumowanie
roku szkolnego i początek wakacji, stąd nie brakuje artykułu
o najlepszych absolwentach
szkół. Warto także zapoznać się
i skorzystać z wakacyjnej oferty
zajęć kulturalnych i sportowych,
które podczas letniego wypoczynku proponują Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie i biblioteka.
Nie zabrakło również w naszej gazecie ciekawych rozmów:
z Olkiem Klepaczem z Formacji
Nieżywych Schabuff oraz Jerzym Pietraszko – nyskim fotoreporterem, którego zdjęcia można oglądać w foyer niemodlińskiego Ośrodka Kultury.
Życzymy Państwu miłej lektury oraz bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Składam podziękowania za wsparcie organizacyjne i finansowe obchodów 730lecia lokacji Niemodlina – Dni Niemodlina 2013. Dzięki Państwa życzliwości mogliśmy wzbogacić program obchodów święta naszego miasta.
Dziękuję serdecznie.
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Partnerzy
• Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
• Ryszard Paliwoda
• PKO BP Niemodlin
• Rapex Grabin
• RSP Wydrowice
• Bank Spółdzielczy w Namysłowie
• Cegielnia Niemodlin
• Gospodarstwo Rolne PIOTROWA Sp. z o. o
• Berliner Luft
• Szkoła Języków Obcych Victoria

• Hotel Domino
• Remondis
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATBUD
Piotr Matusiak
• Rafał Dolak
• Społem Niemodlin
• Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
• Restauracja na Wyspie
• Auto Part

Burmistrz Niemodlina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
zapraszają do udziału w obchodach 70 - tej rocznicy męczeństwa Polaków na
Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypospolitej, które odbędą się
w dniu 11 lipca 2013 roku w Niemodlinie.

Program uroczystości
Część I
godz. 11.00
godz. 12.00

– Msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie
– Uroczystości pod pomnikiem Ludwika Malinowskiego na placu Obrońców
Przebraża w Niemodlinie: wystąpienia okolicznościowe, składanie kwiatów,
Apel Pamięci

Część II
Spotkanie z Panem Janem Wajmanem – autorem książki pt. „Niewdzięczne losy Doliniaków”,
opartej na osobistych wspomnieniach autora, który był naocznym świadkiem mordu, jakiego
dokonali ukraińscy nacjonaliści na jego ojcu w czasie Wigilii 1944 r. (siedziba Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, sala na parterze).

Redakcja

W LIPCU
• słoiki
I SIERPNIU
ZA GROSZE • zakrętki
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Obchody 730-lecia
lokacji Niemodlina
W dniach 21-23 czerwca br. miały miejsce główne obchody 730lecia lokacji Niemodlina. Organizatorami jubileuszu byli:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie,
Urząd Miejski oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

Podpisanie umowy partnerskiej

21 czerwca (piątek)
Wydarzeniem inaugurującym obchody 730-lecia
lokacji Niemodlina była uroczysta sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie, która miała miejsce w sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury. Zanim jednak
rozpoczęła się uroczystość, na foyer nastąpiło otwarcie wystawy fotografii Jerzego Pietraszki – dobrze znanego naszym mieszkańcom dziennikarza i fotografa
„Nowin Nyskich”. Zebrani goście obejrzeli prawie siedemdziesiąt zdjęć, przedstawiających głównie portrety m. in. znanych polityków krajowych, a także lokalnych samorządowców czy też gwiazdy polskiego show
businessu. Wśród fotografii Jerzego Pietraszki znajdują się również zdjęcia z jego podróży po Stanach Zjednoczonych, które przejechał wzdłuż i wszerz.
XLII sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie otworzył
przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, który podkreślił w swoim wystąpieniu,
że w historię naszego miasta wpisały się rody i osoby,
które zabiegały o to, by mieszkańcom żyło się lepiej.
Kolejnym punktem sesji było podpisanie umowy
partnerskiej z czeską gminą Prażmo, leżącą niedaleko
Cieszyna, założoną w XVIII wieku przez właściciela
niemodlińskiego zamku – Jana Nepomucena Praschma. Burmistrz Mirosław Stankiewicz i starosta gminy
Prażmo Marek Kaniok podpisali umowę o współpracy
przede wszystkim na polu szeroko pojętej kultury.
– Odwiedziliśmy ostatnio gminę Prażmo i zobaczyli-

Odczyt Mariusza
Woźniaka

śmy, że edukacja ekologiczna, edukacja przedszkolna
jest interesująca. Rada miejska podjęła jednomyślną
uchwałę o podpisaniu partnerstwa. Dzisiaj dajemy
początek nowej współpracy naszych dzieci i ich nauczycieli, sportowców, strażaków. Ludzie będą wzajemnie
się poznawać i przełamywać stereotypy – Polacy o Czechach i Czesi o Polakach – powiedział Mirosław

Odczyt dr Janiny
Domskiej

Stankiewicz. Pierwszym akcentem owej współpracy
było wspólne wysłuchanie hymnu gminy Prażmo i zaproszenie przez starostę Marka Kanioka do ponownych odwiedzin.
Z okazji jubileuszu Niemodlina nie zabrakło życzeń i wspomnień. Wszystkiego najlepszego naszej
gminie życzyli przybyli goście. Były kwiaty i upomin-
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ki. Wspomnienia zaś przybrały wymiar wykładów
okolicznościowych dotyczących lokacji Niemodlina.
W historię Księstwa Niemodlińskiego wprowadziła
zebranych dr Janina Domska. Dalsze dzieje przedstawił Mariusz Woźniak za pomocą interesującej
prezentacji multimedialnej i wykładu, doprowadzając słuchaczy swoim wehikułem czasu do drugiej
połowy XX wieku.
Uroczystego charakteru sesji nadała również
oprawa artystyczna. Przed rozpoczęciem i na zakończenie spotkania legendy o Niemodlinie przedstawiła grupa teatralna Ośrodka Kultury, prowadzona
przez Małgorzatę Dolak, zaś Scena Młodzieżowa
niemodlińskiego ośrodka zaprezentowała program
artystyczny „Projekt Zaucha” – autorską interpretację piosenek Andrzeja Zauchy, przygotowaną pod kierunkiem Katarzyny Paszuli-Gryf i Pawła Ostrowskiego.
Każdy z obecnych gości otrzymał na zakończenie spotkania, zaprojektowany przez Mariusza Woźniaka, pamiątkowy medal wybity z okazji jubileuszu 730-lecia lokacji Niemodlina.

towych. Później na scenie prezentowali się wychowankowie i uczniowie przedszkoli i szkół
niemodlińskiej gminy,
przedstawiając piosenki, tańce i inscenizacje.
Widać było, że dla wielu było to ogromne
przeżycie – wystąpić
na dużej scenie. Podobnie, chociaż już starsi,
czuli się uczestnicy konkursu talentów muzycznych Radia Nysa FM
Wernisaż wystawy
– Music Star. Daj się
Jerzego Pietraszki
złowić! Jury oceniało,
kto ze zgłoszonych wykonawców jest potencjalnym zwycięzcą i zdobywcą
nagrody dziesięciu tysięcy złotych oraz możliwości
nagrania płyty. Z niemodlińskich eliminacji taką szansę otrzymali m.in. Wiktoria Grudniok, Kamil Bieniek,
zespół Bonus z Tułowic oraz zespół The Doris.
Z szansy pokazania swoich talentów skorzystały
również zespoły młodzieżowe Ośrodka Kultury.
Od spokojnych utworów aż po mocne rockowe kawałki – w szerokim wachlarzu brzmień zaprezentowali
się publiczności: Cadillac, The Doris i Niemodlin, zamykając w tym dniu prezentacje lokalnych talentów.
Do dalszej zabawy zagrzewała swoimi energetycznymi piosenkami oraz równie żywiołowym ruchem scenicznym Malwina Kusior – artystka musicalowa Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.
Piosenkarka promowała swoją debiutancką płytę
„Przeznaczenie” – zupełnie inną od musicalowych
brzmień – dlatego na scenie usłyszeć można było
pop, r&b i rock. Po koncercie Malwiny Kusior mieszkańcy bawili się na wspólnej zabawie tanecznej.

22 czerwca (sobota)

23 czerwca (niedziela)

Jeżeli spróbować opisać sobotnie wydarzenia
w dwóch słowach, to najbardziej pasujące będą: festiwal talentów. O godzinie 13.30 spod biblioteki
w Niemodlinie wyruszył barwny korowód mieszkańców naszej gminy. Prowadzony przez rytm i muzykę
orkiestry oraz włodarzy, korowód przeszedł przez Rynek, ul. Wojska Polskiego i Aleję Wolności, aż pod scenę plenerową przy Ośrodku Kultury, gdzie został
uwieńczony pamiątkowym zdjęciem.
Po korowodzie ulicami miasta rozpoczął się korowód talentów na scenie. Najpierw z rąk burmistrza
i przewodniczącego rady miejskiej nagrody otrzymali laureaci gminnych konkursów oraz turniejów spor-

Wczesnym rankiem rozegrano zawody wędkarskie o tytuł „Wędkarza 730-lecia Miasta Niemodlin” na rzece Ścinawa i stawie „Młyńskim” w Niemodlinie. Organizatorami byli wspólnie: burmistrz
Niemodlina, Polski Związek Wędkarski-koło Niemodlin oraz Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.
Do rywalizacji stawiło się 43 zawodników.
Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza łowiła przez dwie godziny na zalewie „Młyńskim”, druga na rzece Ścinawa. Po dwóch godzinach
nastąpiła zamiana miejsc. Ryby złowiło 31 wędkarzy, a największą z nich złapał Czesław Błasiak.
Zwycięzcą zawodów okazał się Krzysztof Zwoliński,

Grupa teatralna
Ośrodka Kultury

Scena Młodzieżowa
Ośrodka Kultury
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drugi był Krzysztof Tomasik, a na trzecim miejscu
podium uplasował się Łukasz Pałasz.
Wczesnym popołudniem rozpoczęły się atrakcje
kulturalne na scenie przy Ośrodku Kultury i wokół
niej. Jako pierwszy wystąpił zespół Fantazja z Bielic.
Następnie prezentowali się podopieczni niemodlińskiego Ośrodka Kultury. Swoje układy taneczne pokazały wszystkie grupy wiekowe zespołu Rytmix, które od dwóch lat prowadzi Karolina Micuń. Swój
Kulinarne show
Jaśka Kuronia

pokaz przed szeroką publicznością miała również
grupa taneczna street dance, którą opiekuje się
Marta Kobylańska. Wystąpili również starsi i młodsi uczestnicy zajęć Studia Piosenki, które prowadzą
Magdalena Krzemień i Natalia Kryjom. Nie mogło
zabraknąć na Dniach Niemodlina zespołu Graczanki, a także nowo powstałego zespołu wokalnego Piąty bieg. Oba prowadzi Kazimierz Piekarski. W bloku
Ośrodka Kultury zaprezentowali się również młodzi
instrumentaliści, przygotowani przez Pawła Ostrowskiego i Pawła Melskiego.
O związane z rybami atrakcje zadbała Lokalna
Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, która przygotowała zabawy i konkursy nie tylko dla dzieci, naukę wędkarstwa rzutowego oraz promowała spożycie ryb. To
zadanie postawił sobie również Jasiek Kuroń, który
dla mieszkańców przygotował karpia na trzy sposoby i pokazywał, jak łatwo, tanio i smacznie można
przyrządzić niemodlińską rybę.
W niedzielnej imprezie nie zabrakło również pokazu walk rycerskich. Chociaż to czasy dawno minione, wystarczyło spojrzeć na oglądających pokaz, żeby przekonać się, iż walka na miecze nadal jest
bardzo interesująca i widowiskowa.
Od godziny 17.30 uwagę widzów przykuwały
już tylko występy muzyczne na scenie. Po recitalu Wa-

cława Masłyka i zespołu Żubrosie, którzy w tradycyjnych strojach szlacheckich śpiewali piosenki myśliwskie, wystąpiła pierwsza gwiazda wieczoru – zespół
Universe. Chociaż piosenki zespołu nie są grane
w popularnych stacjach radiowych, Universe posiada wielu fanów, a jeszcze więcej osób po prostu zna
ich piosenki. Na koncertowej playliście zespołu nie zabrakło ich największych przebojów: Daj mi wreszcie
święty spokój, Tacy byliśmy, To był maj, Mr. Lennon.
Największą gwiazdą obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina była Formacja Nieżywych Schabuff,
których piosenki zna prawie cała Polska. Dlatego zebrana przed sceną publiczność nie miała najmniejszych problemów, aby wraz z liderem Formacji śpiewać: Lato, lato wszędzie, Chciałabym, chciała czy też
Da, da, da. Podsumowaniem jubileuszu był widowiskowy pokaz sztucznych ogni.

Zawody wędkarskie

Formacja Nieżywych
Schabuff

Podczas głównych obchodów święta miasta można było również zwiedzać wystawę skarbu z Niemodlina, której uroczystego otwarcia dokonał w dniu 9
czerwca 2013 r. burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz wraz z dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich Pawłem Kozerskim i dyrektor Miejsko Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemodlinie Jadwigą Kutyła.
Skarb Niemodliński, odnaleziony przypadkowo
podczas pogłębiania rowu melioracyjnego w 1980
roku, to grosze praskie (czeskie), pochodzące z mennicy królów czeskich w Kutnej Horze, z czasów dynastii Luksemburgów, głównie z lat 1311–1378.
Ponadto na wystawie zaprezentowane zostały
materiały dotyczące historii Ziemi Niemodlińskiej,
na które składały się mapy, zdjęcia, eksponaty archeologiczne, dokumenty z archiwum hrabiego
Praschmy. Wystawiono również publikacje książkowe o Niemodlinie i pamiątkowe exlibrisy wydane
przez bibliotekę z okazji jubileuszu 730-lecia lokacji Niemodlina.
Wystawę udostępnioną w dniach od 9–23
czerwca 2013 r. licznie odwiedzili uczniowie szkół
wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy gminy Niemodlin i okolic. Wśród odwiedzających ekspozycję znaleźli się również potomkowie rodu Praschma oraz
starosta miejscowości Prażmo z Czech Marek Kaniok
wraz z delegacją.
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Fot.: J. Kogut, LGR Opolszczyzna
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Pokaz rycerski

Projekt „Obchody 730-lecia lokacji Niemodlina” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Otwarcie wystawy skarbu niemodlińskiego
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Niemodlina

Skarb z Niemodlina

Otwarcie wystawy skarbu niemodlińskiego

Fot.: Władysław Biliński i Marek Krzyżanowski

To, co w obiektywie
Wywiad z Jerzym Pietraszko, nyskim
fotoreporterem i dziennikarzem, który
jest autorem wystawy MiszMasz, prezentowanej z okazji obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie.

Marek Krzyżanowski: Jak powstały
pana zdjęcia prezentowane na wystawie? W jakich okolicznościach?

Jerzy Pietraszko: – Czarno-białe zdjęcia
Tuska i Schetyny zrobiłem podczas powodzi,
w Dziewiętlicach. Jeśli chodzi o zdjęcia lokalnych
polityków i samorządowców, to prosiłem ich o pozowanie. Jak widzę człowieka, to widzę również, jak
chciałbym go pokazać na zdjęciu. Ale nie wszyscy
chcieli zastosować się do propozycji. Ci prezentowani tutaj powierzyli w moje ręce swój wizerunek
(śmiech). Ja proponowałem zdjęcia w stylu zdjęć
z amerykańskich kampanii wyborczych: nietypowe
sytuacje, nietypowe pozy, bez marynarki. Takie
luźne, bez nadęcia.
A jak powstały zdjęcia ze Stanów
Zjednoczonych?
– Miałem okazję przejechać Stany od Alaski
po Los Angeles. Od Chicago poruszałem się truckiem. Zajęło mi to miesiąc czasu. To było moje
marzenie.
Przemierzanie Ameryki truckiem jest
przyczyną, że nie ma na tych zdjęciach ludzi?
– Nie chciałem fotografować ludzi. Chciałem
robić same pejzaże. Ludzi jest pełno tutaj, w Europie, a Ameryka to jest przestrzeń. Duże miasta to
skupiska wielu ludzi. Ale jak wyjedzie się poza nie,
to ich prawie nie ma. Jest tylko przestrzeń. Dlatego to był celowy zabieg.
Spośród ilu zdjęć musiał pan dokonać wyboru?
– (długie westchnięcie) Z samych Stanów Zjednoczonych przywiozłem trzy tysiące zdjęć.
A wszystkich ogólnie? Przebierałem zdjęcia prawie
dwa lata, więc było ich wiele tysięcy. Dodam, że
na żadnym z tych zdjęć nie ma najmniejszych obróbek komputerowych. Nie są retuszowane w pho-

toshopie. Dla mnie fotografia to jest to, co złapię
w obiektywie.
Z którym z prezentowanych zdjęć
wiąże się zdarzenia lub historia, która
zapadła panu w pamięci?
– Powódź w Dziewiętlicach. Ogrom zniszczeń,
rozpacz ludzka. To robi wrażenie, zwłaszcza że
sam przeżyłem powódź w Nysie, więc wiem, co
czuli ci ludzie. Jak widzę te zdjęcia, to od razu sobie to przypominam.
Czy pamięta pan zdarzenie, którego
był świadkiem i nie mógł pan wykonać
zdjęcia, chociaż bardzo pan chciał?
– Było takie zdarzenie, w Nevadzie. Byłem
świadkiem, jak tworzyła się trąba powietrzna i mi
akurat wyczerpał się akumulator aparatu, a drugi
jeszcze się nie naładował. To byłoby jedno z ciekawszych zdjęć: pustynia, piasek, lej trąby, w oddali góry. To było niesamowite.
Na wystawie widzimy portrety zarówno premiera Tuska, jak i nieznajome
dziewczyny czy nawet dziecko. Czy to nie
za duża rozbieżność?
– Wystawa nosi tytuł MiszMasz i chciałem, żeby była różnorodna, żeby ciekawie ją się oglądało.
Ten kontrast i taki przekrój jest ciekawszy, niż gdyby cała wystawa była czarno-biała i poświęcona
jednemu lub dwóm tematom.
Są aktorzy, którzy marzą o zagraniu
danej postaci, np. Hamleta albo Anny Kareniny. Czy pan, jako fotograf, ma takie
fotograficzne marzenie?
– Ciągnie mnie do fotografii takiej, jak ze Stanów. Do pejzaży, miejsc. Chciałbym wybrać się
do Afryki.
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drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów.
Następnie rozgrywano mecze na krzyż, a potem
o trzecie i pierwsze miejsce.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Turniej koszykówki

I miejsce – Grupa Trzymająca Wagę
II miejsce – Calvados
III miejsce – Strzelce
Turniej miał bardzo silną obsadę. W poszczególnych drużynach grało wielu zawodników grających
na co dzień w ligach zawodowych. Współorganizatorem turnieju była Politechnika Opolska i Urząd
Streetball

W pierwszym dniu święta naszego miasta w hali widowiskowo-spor towej odbył się turniej
gier i zabaw siatkarskich dla
dziewcząt z klas II-III szkół podstawowych z Rogów, Graczy
i Niemodlina.
Była to również forma podsumowania programu profilaktycznego – wyławiamy sportowe talenty
z gminy Niemodlin, trwającego od 1 stycznia br.
do końca czerwca. Dzieci z Rogów i Graczy przewieźliśmy na halę do Niemodlina, gdzie dołączyły dziewczynki z SP nr 1 Niemodlin. Instruktorzy, którzy przez
ostatnie 6 miesięcy prowadzili zajęcia z dziećmi: Bożena Gala z SP Rogi, Agnieszka Duda z SP Niemodlin
i Wiesław Nicpoń z ZS Gracze przygotowali konkurencje, które przyniosły wiele radości dzieciom i kibicom, którymi byli przede wszystkim rodzice.
W wyniku przeprowadzonych zawodów zwyciężyły dzieci z Graczy i Rogów, zdobywając równą
ilość punktów – po 8, a trzecie i czwarte miejsce zdobyły dzieci z SP 1 Niemodlin, która wystawiła dwie

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – Stal Brzeg
II miejsce – Sokół Niemodlin
III miejsce – Skalnik Gracze
IV miejsce – Sokół Stity
W turnieju tenisa stołowego grano w formule indywidualnej i drużynowej. W turnieju indywidualnym wystartowało 10 zawodniczek i zawodników,
natomiast w turnieju drużynowym trzy ekipy reprezentujące kluby Sokolika Niemodlin – dwie drużyny
i Sokoła Stity – jeden zespół.

Klasyfikacja końcowa – gra indywidualna:
I miejsce – Marcin Kolman
II miejsce – Angelika Czech
III miejsce – Marek Kolman

Klasyfikacja końcowa – gra drużynowa
I miejsce – Sokolik I Niemodlin
II miejsce – Sokolik II Niemodlin
III miejsce – Sokół Stity

Marszałkowski Województwa Opolskiego. Nagrody
ufundował burmistrz Niemodlina.
Równocześnie od zmagań w streetballu w hali
widowiskowo–sportowej rozpoczął się turniej koszykówki kadetów z udziałem czterech drużyn: Basket
Lubliniec, MKS Otmuchów, Odra Brzeg i UKS Jedynka Niemodlin. Grano systemem każdy z każdym
i w wyniku przeprowadzonych spotkań, klasyfikacja
przedstawia się następująco:
I miejsce – MKS Otmuchów
II miejsce – Basket Lubliniec
III miejsce – UKS Jedynka Niemodlin
IV miejsce – Odra Brzeg
Siatkarska odsłona sportowych atrakcji miała
miejsce na basenie odkrytym w Niemodlinie, gdzie
odbywał się turniej siatkówki plażowej. Wystartowały 3 drużyny pań oraz 5 drużyn panów. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów, a grano
systemem każdy z każdym. Zacięte mecze były dużą
atrakcją dla kibiców.

Zwycięzcy turniejów

W klasyfikacji kobiet:
I miejsce Agnieszka Duda i Anna Zdanowska
II miejsce Anna Pieniakowska i Elżbieta Boszkowska
III miejsce Marta Wydra i Dominika Grin

W klasyfikacji mężczyzn:
I miejsce Bartłomiej Walków i Tomasz Stonoga
II miejsce Paweł Kutylak i Wojciech Duraj
III miejsce Piotr Otawa i Marcin Kolman

drużyny. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie paczki
ufundowane przez burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza.
Następnego dnia odbyły się zawody piłki nożnej
na boisku Orlik 2012 oraz tenisa stołowego w hali
widowiskowo-sportowej.
O godz. 10.00 na boisku Orlik odbyło się uroczyste otwarcie zawodów, w którym uczestniczyli piłkarze i tenisiści. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Niemodlina oraz starosta partnerskiego
miasta Prażmo – Marek Kaniok. W turnieju piłkarskim wystąpiły cztery drużyny: Sokół Stity, Stal Brzeg,
Skalnik Gracze oraz UKS Jedynka Niemodlin. Grano
systemem każdy z każdym. Mecze były bardzo zacięte i do końca ważyły się losy zwycięzcy turnieju.

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali medale, a najlepsze zespoły puchary ufundowane przez
burmistrza Niemodlina. Uczestnicy turniejów otrzymywali nagrody z rąk burmistrza oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie na scenie plenerowej
przy Ośrodku Kultury.
Niedziela była dniem koszykarskim i siatkarskim. Rano na boisku
Orlik 2012 rozgrywane były XV Mistrzostwa Opolszczyzny w Streetballu. Udział wzięło 8 zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery
zespoły. W grupach rozgrywano mecze każdy z każdym i dwie pierwsze

Rozgrywki sportowe rozegrane podczas obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina cieszyły się dużą
popularnością. Wszystkie dyscypliny miały dużo
uczestników i obserwowało je sporo kibiców.
Dyrektor OSiR Niemodlin
Krzysztof Kubiak

Turniej gier siatkarskich
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Permanentna schizofrenia
Z Olkiem Klepaczem, liderem Formacji Nieżywych Schabuff,
rozmawia Marek Krzyżanowski
Czytając i słuchając wywiadów z panem, zauważyłem, że pańskie wypowiedzi są intrygujące. Dlatego postanowiłem zapytać o niektóre z nich. „FNS
zawsze była na oucie, zawsze kontestowała”. Czy nadal tak jest? Udaje się wam
to jeszcze w czasach, w których trudno
kontestować?
– Ta kontestacja zawsze była kontrolowana, bo
ja wychodzę z założenia, że nie jestem Chrystusem
narodów i nie jestem w stanie zbawić świata. Jestem
w stanie iść swoją drogą, którą kiedyś sobie wyznaczyłem, a priorytetem jest wierność swoim ideałom.
Merkantylność nie do końca mnie interesuje. Schlebianie publiczności jest dla mnie rzeczą, która prowadzi do nieuchronnej katastrofy. Zespół funkcjonuje dwadzieścia parę lat i zawsze mieliśmy swoją
melodię. W momencie, kiedy wszyscy krzyczeli „precz
z komuną”, to myśmy śpiewali piosenki, które miały
drugie dno. Zdaję sobie sprawę, że wielkie zmiany
dokonują się na drodze rewolucji, ale mnie bliższa
jest zasada, że woda drąży skałę.
Czyli kontestacja nabiera wymiaru indywidualnego?
– Tak, ja zapraszam ludzi do swojego świata. Jeśli ktoś ma na to ochotę, to tańczymy razem i wtedy
jest cudownie. Kontestacja ma dla mnie wymiar estetyczny. Dla mnie najgorszą rzeczą, jaka mogła
przytrafić się w tym kraju po osiemdziesiątym dziewiątym roku, to fasadowość, pochwała blichtru
i brak drugiego dna, który jest wszechobecny. Boleję nad tym, że treść została zastąpiona formą. Dominuje opakowanie. Możesz teraz sprzedać nawet
gówno – ważne byś to dobrze opakował.
Nie jest pan postmodernistą.
– Nie, raczej romantykiem.
„Nikt szczęśliwy nie jest w stanie wyrzucić z siebie czegoś wartościowego.” Czy
czas tworzenia płyty, pracy twórczej, to
czas szczęśliwy?

– Artysta niepoprawnie optymistyczny, niefrasobliwy, nie jest w stanie tworzyć wartościowych rzeczy.
Artysta musi dźwigać swój krzyż. Czas tworzenia to
ciężki czas, ale ja narzucam sobie ten stan. Jestem
w nim i to jest dla mnie bardzo twórcze. W sumie jest
on dla mnie najbardziej interesujący i owocuje rzeczami, które zaskakują mnie samego. To jest moja filozofia, ale nie doktryna dla wszystkich.
„Myślę, że od 20 lat żyję na krawędzi,
ale już mniej destrukcyjnie podchodzę
do życia”. Na czym polegało to destrukcyjne podejście?
– Alkoholizowałem się. Zgodnie z zasadą Kurta
Vonneguta, że „trzeba wpaść w gówno, żeby móc
rozsiewać zapach róż”. Fascynują mnie prawdziwe
postacie bohemy dwudziestolecia międzywojennego.
Oni stanowili elitę. Obecnie cierpimy na brak autorytetów, które byłyby punktem odniesienia. Wszystko zostało zrównane.
Skoro autorytetów szuka pan w przeszłości, to jestem ciekaw, czy w ogóle dobrze czuje się pan w obecnych czasach?
– Dobrze się czuję, ponieważ mam swój świat.
Zawsze go miałem. Być może mógłbym lepiej korelować ze światem w innym momencie, w przeszłości. Ale rzeczywiście, w tej chwili samotność
jest taką cechą, która mnie ar tystycznie determinuje. A obecne czasy, to słabo… Pochwała fasadowości, o której wspominałem. Media są potwornie
spauperyzowane, zniszczone przez schlebianie
gustom powszechnym. Nic nie wyznacza drogi. To
mnie bardzo smuci, ludzie nie żyją sztuką, która
przecież obok nauki, rozwija świat – jest strawą
duchową.
„Uważam, że jedynie silne i wyraziste emocje są w stanie doprowadzić artystę – człowieka wrażliwego – do generowania rzeczy interesu jących dla
świata”. Jak można to pogodzić z byciem mężem, ojcem?

– To jest permanentna schizofrenia, która mi
towarzyszy. Taki dualizm osobowościowy. Jestem
zodiakalnym bliźniakiem. Będąc ojcem, będąc mężem, wykonuję czynności, które determinują bycie
na świecie.
Czy ciężko pogodzić te dwa światy: artysty i ojca?
– Dzisiaj już po koncercie wracam do świata
męża i ojca, który jest światem dającym wiele radości i poczucia bezpieczeństwa, ale równocześnie
niesamowicie obciąża. Pragmatyzm obciąża.
Wszystkie rzeczy, które piszę i komponuję, robię
poza domem, uciekając – mentalnie lub rzeczywiście. To są te momenty o 23 wieczorem, kiedy
moja żona śpi, moje dziecko śpi, pies leży u moich
stóp, a ja…
Pali pan ze światem, jak w jednej z piosenek?
– Tak, a mój świat pali razem ze mną. Dlatego
wróciłem do palenia po czterech latach, co jest
strasznym syfem. Ale jest to moment, kiedy mogę sobie pyknąć i rzeczywiście być w swoim świecie. To ułuda, bzdura oczywiście, ale tak jest.
Czy Formacja Nieżywych Schabuff i pana solowa płyta [„Neurotyki”, wyd.
w 2012], to też takie tu i tam, takie dwa
światy?
– Tak, strasznie brakowało mi tego drugiego
mnie. On był cały czas, ale nigdy nie pokazał się
światu i musiałem sobie znaleźć taką scenę. To
jest bardzo mała, intrower tyczna scenka, na której jestem taki, jaki tutaj nigdy nie będę, bo tutaj
jest za dużo ludzi, są inne środki wyrazu. To nie
znaczy, że ja coś udaję w FNS. Po prostu inaczej
komunikuję się z odbiorcą. Po to właśnie są dwa
światy. Obydwa są dla mnie równie ważne. To
jest właśnie moja schizofreniczna natura. I ja
potrafię to robić. Co więcej, nie ma żadnego dysonansu, potrafię odnajdywać się w obu przestrzeniach.
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

MS: Pomimo ostatnich wydarzeń referendalnych gmina funkcjonuje normalnie. Jesteśmy
w trakcie przebudowy świetlic wiejskich w Lipnie
oraz Grodźcu. Trwa budowa nowego garażu dla
OSP w Grodźcu. Przekazaliśmy plac budowy długo
oczekiwanej termomodernizacji szkół w Graczach.
Odbyły się wspaniałe Dni Niemodlina w ramach 730-lecia lokacji naszego miasta. Zakończyły się wystawy: „Skarbu Niemodlińskiego” oraz
„Z dziejów Ziemi Niemodlińskiej”. Gościmy wystawę zdjęć redaktora Pietraszki z „Nowin Nyskich”.
Dużymi krokami zbliżamy się do obchodów 70-tej
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Kresach
Wschodnich II Rzeczpospolitej. Dzieje się naprawdę
bardzo dużo. Stąd też bardzo dziękuję moim współpracownikom, że mimo gorączki referendalnej, znaleźli stan równowagi i normalnie pracowali. Mam
nadzieję, że mieszkańcy również to doceniają. Dziękuję również wszystkim organizatorom uroczystości Dni Niemodlina. Z relacji mieszkańców wynika,
że były to szczególne dni. Występy, zawody sportowe, wystawy, konkursy, oprawa, jak również koncert
finałowy oraz pokaz sztucznych ogni, bardzo przypadły do gustu naszym mieszkańcom. Bawiliśmy
się wspaniale.
PN: Wszystko przebiega zgodnie z założeniami?

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
Puls Niemodlina: Panie burmistrzu,
jesteśmy po referendum. Jak pan ocenia
jego przebieg?
Mirosław Stankiewicz: Jesteśmy ubożsi
o 21 600 złotych. Zamiast naprawiać drogi lub
zbudować nowy plac zabaw dla dzieci, niektórzy
mieszkańcy postanowili zorganizować igrzyska
na rok przed wyborami samorządowymi. Szkoda.
Wszystkim mieszkańcom, którzy poparli dotychczasowe działania samorządu niemodlińskiego
i nie wzięli udziału w referendum, bardzo dziękuję.
PN: Ale referendum jest najbardziej
demokratyczną formą wyrażenia przez
mieszkańców swoich opinii na temat funkcjonowania lokalnej władzy. Nie ma pan
obiekcji, że zniechęcał pan do wzięcia
udziału w tym demokratycznym wyborze?

MS: Nie, nie mam. Organizatorzy referendum
posługiwali się nieprawdziwymi informacjami. Oszukali tym samym mieszkańców. Ich kłamstwa zostały
osądzone przez niezawisły sąd. To referendum oparte na nieprawdziwych zarzutach, nie mogło być poparte przez mieszkańców. Poza tym grupa
referendalna nie zaproponowała żadnych innych kierunków rozwoju naszej gminy. Skoncentrowała się jedynie na negacji dotychczasowych osiągnięć,
a przecież są one oczywiste. Z wielu obiektów korzystają nasi mieszkańcy. Nowe drogi i chodniki dobrze
im służą, zaś dzieci w naszych wsiach cieszą się nowymi placami zabaw. Nasi mieszkańcy prawidłowo
ocenili inicjatorów referendum oraz ich dotychczasowy „dorobek zawodowy i społeczny”. Myślę, że
określenie, jakie powstało w trakcie kampanii referendalnej o inicjatorach referendum – „kłamcy z Niemodlina” – pozostanie na długo w pamięci
mieszkańców. Sądzę, że postawa inicjatorów referendum będzie właściwie oceniona przez mieszkańców
w nadchodzących wyborach samorządowych. Ze
zdumieniem usłyszałem ostatnio informację, że grupa tych osób ma zamiar w nich wystartować. Aż
chce się powiedzieć: „Boże, chroń naszą gminę”.
PN: Czym żyje gmina obecnie?

MS: Tak. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Również „rewolucja śmieciowa” przebiega zgodnie z planem. Rozstrzygnęliśmy przetarg.
Żałuję, że wystartowała tylko jedna firma, to jest
Remondis Gliwice, nie było więc wyboru, ale warunki, jakie postawiliśmy, zostały spełnione. Szkoda, że nie startowała żadna z miejscowych firm,
ani z Niemodlina, ani z Tułowic. Zapewniliśmy pojemniki do segregacji, które sukcesywnie będzie
podstawiała firma wyłoniona w przetargu. Stawka 10 złotych od osoby powinna zapewnić do końca roku samofinansowanie systemu gospodarki
odpadami. Prowadzimy akcję informacyjną oraz
zbieramy deklaracje. Działamy zgodnie z tym, co
zapowiadaliśmy.
PN: Jaki jest ostateczny termin
na złożenie deklaracji?
MS: Termin minął 1 lipca. Obecnie trwają
prace związane z tworzeniem bazy danych. Później będziemy ją weryfikować. Czekamy
na wpłaty mieszkańców, które winny być wpłacone do 10-go lipca, a później do 10-go każdego miesiąca. Nie będziemy wzywać
do dokonywania wpłat. Opłaty są quasi-podatkiem. Stąd też procedura jest podobna do tej,
jaka obowiązuje przy podatkach. Konto jest
identyczne, jak przy podatkach. Nie będzie żadnych dodatkowych książeczek, jak przy wodzie
czy prądzie. Jestem świadomy wielu zagrożeń
w systemie, wielu zagrożeń poza systemem. No
cóż. Wielokrotnie samorządowcy wskazywali
na niedoskonałości ustawy śmieciowej. Przyszedł czas na jej realizację. Mam nadzieję, że
damy sobie wspólnie radę.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej za okres
od 25 kwietnia 2013 r. do 28 maja 2013 r.
• W dniu 26 kwietnia z inicjatywy burmistrza odbyło się drugie posiedzenie Rady Senioralnej poświęcone wypracowaniu kierunków wsparcia aktywnych form działania seniorów naszej gminy.
• W dniu 30 kwietnia radni Rady Miejskiej oraz kierownictwo urzędu spotkali się w gminie
Pražmo (Republika Czeska) w sprawie wypracowania opinii dotyczącej podpisania porozumienia o współpracy obu gmin.
• W dniu 4 maja, w dniu św. Floriana, odbyły się międzygminne zawody OSP na stadionie miejskim z okazji Dnia Strażaka.
• W dniu 8 maja burmistrz podpisał umowy z wykonawcami remontów świetlic wiejskich w Grodźcu i Lipnie, współfinansowanych ze środków PROW.
• W dniach 9 i 13 maja burmistrz uczestniczył w rozprawach sądowych, w wyniku których wydano prawomocne postanowienie o podanie przez inicjatorów referendum sprostowania dotyczącego nieprawdziwych „zarzutów referendalnych”.
• W dniu 13 maja burmistrz zorganizował pierwsze posiedzenie Miejskiej komisji do spraw referendum.
• W dniu 16 maja burmistrz otworzył IX Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Wszystkim organizatorom, z panią Dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyną Paszulą-Gryf na czele,
gratuluję wspaniałej realizacji imprezy cieszącej się coraz większym zainteresowaniem wykonawców z całej Polski.
W tym samym dniu burmistrz wraz z członkami Komisji Spraw Społecznej RM spotkali się z pomysłodawcą powstania żłobka w Niemodlinie.
Również w tym samym dniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw oświaty, na którym
dokonano kolejnej analizy funkcjonowania stołówek szkolnych.
• W dniach od 17 do 19 maja odbył się międzynarodowy turniej narodowych reprezentacji Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w koszykówce żeńskiej o puchar „Złotego Sokoła”. Impreza organizowana przez OSiR w Niemodlinie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnokrajowych, dobrze propagując rozwój spor tu i naszą gminę. Wszystkim
pracownikom OSiR-u, a w szczególności panu Dyrektorowi Krzysztofowi Kubiakowi, składam wyrazy uznania za zorganizowanie tej imprezy wysoko ocenionej przez wszystkich uczestników.
• W dniu 21 maja burmistrz zwołał pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw przeprowadzenia referendum.
• W dniach 22-23 maja burmistrz analizował i zatwierdzał arkusze organizacyjne placówek
oświatowych w nowym roku szkolnym 2013/2014.
• W dniu 23 maja burmistrz podpisał umowę z wykonawcą garażu z przeznaczeniem na wozy
bojowe OSP Grodziec w tej miejscowości.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie programu realizowanego przez LGD
Partnerstwo Borów Niemodlińskich „Działaj lokalnie.”
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Stanowisko Rady Miejskiej w Niemodlinie wyrażone
na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.
W związku z wystąpieniem mieszkańca Niemodlina Pana Tomasza Hrycaja z wnioskiem skierowanym do Rady Miejskiej w Niemodlinie o odebranie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”
Panu Bogusławowi Wierdakowi, Rada Miejska w Niemodlinie stanowczo stwierdza, że uzasadnienie tego wniosku jest jednostkową oceną Pana Tomasza Hrycaja.
Rada Miejska w Niemodlinie w pełni podtrzymuje uzasadnienie do uchwały LXIII/430/10
z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” Panu Bogusławowi Wierdakowi, wskazując jednocześnie, iż argumenty przemawiające wówczas
za nadaniem tego tytułu w żadnym zakresie nie straciły na aktualności.
Rada Miejska wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i kategorycznie odcina się
od oceny dokonanej przez jednego mieszkańca naszej gminy.

XLII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się XLII
sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw.
uchwały:
• Uchwała Nr XLII/252/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemodlinie za 2012 rok.
• Uchwała Nr XLII/253/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2012 rok.
• Uchwała Nr XLII/254/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie
za 2012 rok.
• Uchwała Nr XLII/255/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niemodlin za 2012 rok.
• Uchwała Nr XLII/256/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium.
• Uchwała Nr XLII/257/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie g miny Niemodlin na rok 2013.
• Uchwała Nr XLII/258/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru i terminów składania
przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 10.06.2013 r.,
poz. 1358.
• Uchwała Nr XLII/259/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12.06.2013 r., poz. 1400.
• Uchwała Nr XLII/260/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
• Uchwała Nr XLII/261/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie współpracy gminy Niemodlin
z gminą Pražmo.
• Uchwała Nr XLII/262/13 z dnia 28 maja 2013 r. wniosek o uchylenie uchwały własnej zebrania wiejskiego.
• Uchwala Nr XLII/263/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20072013.
• Uchwała Nr XLII/264/13 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.niemodlin.pl. Można się również zapoznać
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Mechanizmy przemocy domowej
– cykl przemocy
W poprzednich numerach „Pulsu Niemodlina” ukazały się dwa artykuły z cyklu
Mechanizmy przemocy domowej. Pisaliśmy o syndromie wyuczonej bezradności,
zjawisku „prania mózgu”, zespole stresu
pourazowego, procesie wiktymizacji, syndromie sztokholmskim oraz „psychologicznej pułapce”.
W dzisiejszym ar tykule będzie mowa o cyklu
przemocy domowej – kolejnym mechanizmie przemocy domowej, który trzeba sobie uświadomić,
aby dobrze zrozumieć sytuację ofiar przemocy
w rodzinie.
Specjaliści zajmujący się zjawiskiem przemocy
domowej zauważyli, a potwierdziły to osoby jej doznające, iż przemoc w rodzinie najczęściej nie jest
jednorazowym zdarzeniem. Zaobser wowano, że
przemoc powtarza się w dosyć charakterystycznym
schemacie. Zjawisko to zostało nazwane „cyklem
przemocy”. Badania wykazały, że osoby doznające
przemocy, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu przemocy.
Faza narastania napięcia – okres, kiedy
wszystko wydaje się w porządku, ale w relacjach odczuwa się stałe napięcie, jakby coś miało się wydarzyć. Sprawca jest rozdrażniony, łatwo wpada
w złość, jest pełen pretensji i uszczypliwości. Jednocześnie przerzuca odpowiedzialność za taki stan
rzeczy na partnera/partnerkę: „to przez ciebie się
tak zdenerwowałam”, „widzisz, co spowodowałaś
swoim postępowaniem”. Ofiara stara się tak zachowywać, by uspokoić sprawcę, spełniać jego życzenia i zachcianki. Czuje się winna powstałej sytuacji. Usprawiedliwia sprawcę, a obwinia siebie.
Stara się zmieniać swoje zachowanie, aby nie stawać się przyczyną jego zdenerwowania. Jest cały
czas spięta i zdenerwowana gdyż wie, że wszystko,
co zrobi lub co powie, może być pretekstem do wybuchu złości i agresji sprawcy.
Faza ostrej przemocy – jest to faza, w której wzbierające napięcie eksploduje, powoduje wybuch emocji, często zupełnie niekontrolowany. W tej
fazie sprawca przemocy staje się gwałtowny, wpada w szał, wyładowuje się i niszczy sprzęty, co zwiększa ryzyko dużych szkód fizycznych. Eksplozję wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie
posiłku. Skutki użytej przemocy mogą być różne
– podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne. Osoba krzywdzona odczuwa wtedy przede
wszystkim przerażenie, bezsilność, strach, lęk, złość,
szok, gniew (tyle rzeczy zrobiła, aby tego uniknąć,
a jednak się nie udało).
Faza miodowego miesiąca – chęć zadośćuczynienia, zapobieżenia konsekwencjom,
o których mówi ofiara przemocy (rozwód, sprawa
karna, ograniczenie władzy rodzicielskiej) powoduje, że sprawca okazuje skruchę, angażuje się w naprawianie szkód, obiecuje poprawę, składa deklaracje. Jednocześnie usprawiedliwia siebie: „nie
wiem, co mnie opętało”, „to wszystko przez problemy w pracy”, „za dużo wypiłem/am” itp. Ponieważ
sprawca bardzo się stara, ofiara chce to docenić,
wierzy, że może być dobrze. Pozwala się przeprosić, przebłagać, wraca do domu, wycofuje sprawy
sądowe itp. Bardzo często jest do tego namawia-

na przez sprawcę: „zobacz, jak teraz jest dobrze,
nie psuj tego, wycofaj sprawę o rozwód” itp. Faza
ta daje osobie krzywdzonej złudną nadzieję. Kiedy
przemija i znowu rozpoczyna się faza narastania
napięcia, zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy,
bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze
pozostałych dwóch faz. Myśl, że może być dobrze,
opóźnia poszukiwanie pomocy i wychodzenie z kręgu przemocy. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze
sobą faza miodowego miesiąca jest związane
z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza.
Mechanizmy przemocy uświadamiają nam, że
sytuacja ofiar przemocy w rodzinie nie jest taka, jak
nam się pozornie wydaje. To nie wola czy skłonności
masochistyczne powodują, że osoby doznające przemocy w rodzinie trwają w toksycznym dla nich związku, mimo ogromu doznawanych szkód. Mechanizmy przemocy oplatają ofiarę jak pajęczyna, z której
trudno bez wsparcia z zewnątrz się wydostać.
Opracował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Niemodlin na podstawie książki „Przemoc w rodzinie”
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Wywóz śmieci
– nowy harmonogram od lipca
Informujemy, że od 1 lipca br. firma Remondis będzie odbierała odpady komunalne
od mieszkańców na dotychczasowych zasadach, również z pojemników BIKER. Segregacja
będzie odbywała się w pojemnikach zbiorowych
ustawionych w każdej miejscowości do czasu
dostarczenia pojemników na segregację i harmonogramów wywozu.
Tymczasowy harmonogram
wywozu odpadów
10 lipca (środa), a później co 2 tygodnie, czyli co drugą środę:
Gościejowice, Rzędziwojowice, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Rutki, Góra, Molestowice, Szydłowiec Śląski, Piotrowa, Roszkowice, Sarny Wielkie, Radoszowice.
3 lipca (środa), a później co 2 tygodnie,
czyli co drugą środę:
Brzęczkowice, Grabin, Jakubowice, Grodziec, Grodziec Drugi, Jaczowice, Krasna Góra,
Lipno, Michałówek, Sady, Rogi, Sosnówka, Tarnica, Tłustoręby, Wydrowice.
8 lipca (poniedziałek), a później co 2 tygodnie, czyli co drugi poniedziałek w Graczach – mieszkańcy indywidualni.
Mieszkańcy Niemodlina i wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy będą obsługiwani jak
klienci Remondisa dotychczas.

K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska

Polityka senioralna gminy Niemodlin
W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyło się już trzecie spotkanie powołanego
przez burmistrza Niemodlina Zespołu ds. polityki senioralnej.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Ewa Paszkowska, Bożena
Czyczyło, Mirosława Dziatkowiak, Zofia Gwóźdź-Wąchała, ks. Jerzy Chyłek, Tadeusz Lasota, Czesław
Paszkowski, Henryk Chmara, Zenon Kulczyński.
W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z przygotowanym przez służby podległe
burmistrzowi Niemodlina projektem Programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin. Program
zakłada udział finansowy i pozafinansowy gminy w działaniach na rzecz zwiększania zaangażowania
i aktywności społecznej seniorów oraz w działaniach na rzecz zaspakajania potrzeb opiekuńczopielęgnacyjnych starszych osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Program ma służyć
przede wszystkim wspieraniu inicjatyw oddolnych, płynących od organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych.
Cele, które zamierza się osiągnąć w okresie realizacji programu:
• dofinansowanie istniejącej i nowopowstającej oferty aktywności społecznej (w tym m.in.
edukacyjnej, kulturalnej, fizycznej, turystyczno-rekreacyjnej) kierowanej przez organizacje
pozarządowe do seniorów,
• wsparcie lokalowe, sprzętowe, organizacyjne dla oddolnych inicjatyw osób starszych, których
celem jest aktywność społeczna osób starszych, integracja między i wewnątrzpokoleniowa,
utrzymywanie zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej osób starszych,
• wsparcie finansowe zadań z zakresu usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i innych usług pomocy
społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe wobec osób starszych o ograniczonej
samodzielności i problemach zdrowotnych,
• zdiagnozowanie potrzeb utworzenia w gminie placówki opieki i wsparcia dziennego dla osób
starszych, opracowanie koncepcji utworzenia i finansowania takiej placówki w postaci np.
gminnego domu dziennego pobytu dla osób starszych, które z powodu choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić, realizacja ww. koncepcji,
• dokonywanie okresowej ewaluacji programu przez Zespół ds. Polityki Senioralnej powołany przez
burmistrza Niemodlina, w skład którego wchodzą między innymi przedstawiciele organizacji
działających na rzecz osób starszych gminy Niemodlin.
Na wrzesień 2013 roku zaplanowano kolejne spotkanie zespołu, na którym to będzie ustalana
ostateczna treść projektu programu, w jakiej zostanie on przekazany Radzie Miejskiej do uchwalenia.

PULS
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Niemodlina

Szanowni Mieszkańcy
Mamy za sobą trudny okres kampanii referendalnej oraz referendum w sprawie odwołania władz samorządowych. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom wspierających nas w tym trudnym okresie. Dzięki Państwa postawie nadal będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju Naszej
Gminy. Apelujemy zarazem o wspólną pracę na rzecz Gminy Niemodlin do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyrażonych w dniu 2 czerwca poglądów.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i radni Rady Miejskiej: Mariusz Nieckarz, Czesław Paszkowski, Stanisław
Janiak, Danuta Unijewska, Bartłomiej Walków, Mirosław Dec, Zbigniew Weber, Monika Słodkowska, Bartłomiej Wajman,
Krzysztof Bunia, Barbara Wydra, Wiesław Pogonowski, Zenon Kulczyński, Grzegorz Zawałka.

Świetlica w Grodźcu

Remont świetlic w Lipnie
i Grodźcu
Na początku marca ogłoszono przetargi na remonty świetlic wiejskich w Lipnie i Grodźcu. W obu
obiektach zakres robót budowlanych obejmuje zarówno remont oraz rozbudowę, a także wbudowanie wybieralnych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z przyłączami. W czasie trwania procedury przetargowej
na realizację obu zadań wpłynęło łącznie 30 ofert.
Po dokonaniu ich oceny wybrano firmę WOLBUD Dominik Wolski z siedzibą w Paczkowie do realizacji zadania pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu” oraz Zakład Instalacji Sanitarnych „GRAJAN” Jan
Kwiecień z siedzibą w Opolu do realizacji zadania pn.
„Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie”.
Umowy z Wykonawcami zostały podpisane 8
maja w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie. Koszt robót budowlanych wyniesie 213 494 zł w przypadku

świetlicy w Grodźcu oraz 245 385 zł w przypadku
obiektu w Lipnie. Zakończenie realizacji obu zadań
planowany jest na 16 sierpnia br.
Dotychczas mieszkańcy Lipna i Grodźca dysponowali niszczejącymi świetlicami z przestarzałą instalacją sanitarną. Rozbudowane i wyremontowane
obiekty dają możliwość szerszej integracji mieszkańców oraz wspomogą dalszy rozwój tych miejscowości. Oba projekty są dofinansowywane ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

go funkcjonalność. Projekt termomodernizacji szkoły został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Bernadeta Lisson–Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Europejskich

Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Graczach

Kościół w Szydłowcu Śląskim jest jednym z najcenniejszych zabytków położonych na terenie gminy Niemodlin. W swoich wnętrzach posiada unikatowe, niezwykle cenne, późnorenesansowe wyposażenie
(ołtarz, chrzcielnica, ambona, krucyfiks) dłuta Hermanna Fischera z Nysy. Jego stan techniczny systematycznie się pogarszał. Jednakże dzięki zaangażowaniu
Parafii w Niemodlinie oraz mieszkańców Szydłowca
i Rzędziwojowic, datowany na 1617 r., zabytkowy kościół p. w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim, doczekał się kompleksowego remontu. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont dachu z wymianą
pokrycia dachowego, przebudowa wieży, naprawa
ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, remont elewacji, badania architektoniczne. Wartość zadania wynosi ponad 358 000 zł.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(działanie Odnowa Wsi) w kwocie ponad 286 000 zł.
Dotację na to zadanie przekazała również gmina
Niemodlin w kwocie 50 000 zł. Pozostałą kwotę zebrano dzięki ofiarności mieszkańców Szydłowca
i Rzędziwojowic oraz innych osób, które finansowo
wsparły to przedsięwzięcie. Zakończenie remontu
przewiduje się na koniec sierpnia br.
Bartłomiej Kostrzewa

10 maja br. w naszej gminie został ogłoszony
przetarg pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Graczach II. Zakres robót tego zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę
instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi
i okien oraz przebudowę wejść do budynku. Do przetargu zgłosiło się czterech wykonawców. Po ocenie
ofert do realizacji zadania wybrano firmę „BARTON” Janusz Bar ton z siedzibą w Głogówku. 19
czerwca w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie została podpisana umowa między gminą Niemodlin,
a wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą.
Zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia
zadania planowany jest na 24 października br.,
a war tość robót budowlanych opiewa na kwotę 1 569 480 zł. Wymiana przestarzałej instalacji
grzewczej oraz docieplenie budynku pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego dzięki znacznemu ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Graczach korzystnie wpłynie na ogólną estetykę obiektu i poprawi je-

Trwa remont kościoła
w Szydłowcu Śląskim

Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę
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Wizyta Praschmów
w Niemodlinie

11 czerwca nasze miasto odwiedziła Jenna
Grafin Praschma, córka ostatniego z Praschmów
urodzonego na niemodlińskim zamku. Był nim
Friedrich Theodor Graf von Praschma, urodzony 7 stycznia 1938 roku, wnuk bardziej znanego
w Niemodlinie Hansa Praschmy. Friedrich Theodor
w murach niemodlińskiego zamku spędził swoje
dzieciństwo. Ostatni raz widział zamek w 1945 roku, kiedy jego rodzina w pośpiechu opuszczała
miasto w obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Potem zawirowania wojenne rzuciły go
do RPA, do Kapsztadu. W dorosłym życiu nieraz
myślał, aby odwiedzić rodzinne strony i zobaczyć
dom swojego dzieciństwa. Niestety, nie zdążył
zrealizować tych marzeń – zmarł w 2006 roku
w Kapsztadzie. W jego imieniu zrobiła to dopiero
córka, Jenna Praschma, która odwiedziła Niemodlin wraz ze swoją matką Margueritą i narzeczonym Robim.
Zamek nie jest udostępniony do zwiedzania.
Jego właściciel zwykle nie udziela zgody na wejście
do środka, jednak tym razem zgodził się. Nasi goście mieli więc okazję zwiedzić szacowny zabytek,
który do 1945 roku zamieszkiwało pięć kolejnych
pokoleń Praschmów. Było to dość osobliwe spotkanie z przeszłością, pełne pytań, zachwytów i być
może skrywanych rozczarowań. Zapewne nie tak
wyobrażali sobie tą wspaniałą niegdyś budowlę,
znaną im dotychczas jedynie z opowieści i starych
fotografii. Dużą niespodzianką była dla nich możliwość odwiedzin rodzinnego grobowca, mieszczącego się pod posadzką zamkowej kaplicy. Tam,
pośród sarkofagów kryjących szczątki ich przodków, pozwolili sobie na chwilę zadumy.
Po zwiedzaniu zamku goście udali się do kościoła parafialnego, gdzie mogli zobaczyć ołtarz
główny z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, którego współfundatorami byli niegdyś ich przodkowie. Potem odwiedzili czasową
wystawę zorganizowaną w bibliotece miejskiej
z okazji 730 lat lokacji Niemodlina. Ich największe
zainteresowanie wzbudziły dokumenty z archiwum Praschmów, wystawione tu przez archiwum
opolskie. Po dokonaniu wpisu w pamiątkowej księdze, udali się do parku w Lipnie, który w 1782 roku założył ich pradziad Johann Nepomuk. Szczególnie dumni byli z najstarszego drzewa w parku
– żywotnika olbrzymiego – pamiętającego czasy
założyciela parku. Swoją niemodlińską przygodę
panie Praschmy i ich towarzysz zakończyli
przed bramą niemodlińskiego zamku. Po krótkim,
ale bardzo ciepłym pożegnaniu, goście pełni wrażeń odjechali w kierunku Krakowa. W imieniu
swoim oraz szacownych gości bardzo gorąco dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu wizyty.
Mariusz Woźniak

Nowa książka
o Borach Niemodlińskich
Partnerstwo Borów Niemodlińskich wydało książkę „28” Historia Borów Niemodlińskich”.
27 czerwca w bibliotece zamku w Mosznej odbyła się promocja czwartego wydawnictwa Borów Niemodlińskich. Po m.in. „Przyrodzie Borów Niemodlińskich” i „W kranie niemodlińskich stawów”, przyszedł
czas na historię naszych borów. Jednak nie jest to
książka poświęcona tylko i wyłącznie przyrodzie. Przeciwnie – historia borów, to przede wszystkim historia
ludzi. Bardzo dobrze tłumaczy to wyjaśnienie zagadkowego początku tytułu publikacji:
28” – 28 minut. Geograficzna długość, na której
rozpięte są granice Borów Niemodlińskich. Pomiędzy
Kopicami na 28. minucie 17. południka a Boguszycami na 56. minucie. 28 minut to również umowny wyłom w historii, owo przesunięcie wskazówek zegara,
niespełna półgodzinne, które ukształtowało swoisty fenomen miejsca zwanego dziś Bory Niemodlińskie.
Dumne aż 28 minut w 24-godzinnej historii Śląska, pogranicza polsko-czeskiego, niegdyś polsko-niemieckiego. A wśród nich tak znaczące sekundy Pücklerów, Praschmów, Prószkowskich, Burghaussów czy
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Wichelhausów. Czas i przestrzeń Borów Niemodlińskich. Dużo? Mało? 28 minut odmierzonych przez
przyrodę, miejsca i historię ludzi lasu, których zapis
stanowi niniejsza książka” – piszą wydawcy o książce.
Okładka „28” Historii Borów Niemodlińskich”
jest pozbawiona zdjęć czy grafiki. Za to posiada wypisane miejscowości wchodzące w skład dziewięciu
gmin, które stanowią obszar działania Partnerstwa. To
znaczące dla charakteru książki. Równie ważny jest
fakt, że autorów jest wielu: A. Paszkowska, K. Badora,
R. Hellfeier, M. Leśniewski, E. Murlowski, I. Racławicki, M. Zgoda, B. Kostrzewa, M. Nowak. Ich nazwiska
są wypisane pod wszystkimi miejscowościami.
– Mamy nadzieję, że ta książka zachęci lokalnych pasjonatów, historyków, którzy w zaciszu domu
zbierają i opisują historię swoich miejscowości, do publikowania, do drukowania swoich prac – powiedziała Jadwiga Wójciak, prezes Partnerstwa.
– Drugim założeniem tej książki było pokazać, że
region Borów Niemodlińskich ma swoją spójność i swoistość, że nie jest to przypadkowe miejsce na ziemi, że
wiele łączy ludzi zamieszkujących ten teren, że jesteśmy
ludźmi lasu, ludźmi stąd, z Borów Niemodlińskich
– dodał Daniel Podobiński, redaktor naczelny książki.
Książka jest dostępna bezpłatnie w biurze
Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie.
Marek Krzyżanowski

Klub Czystych Serc w Domu Dziecka

Stunter 13 w Chrobrym

Z okazji Dnia Dziecka wspaniałomyślni gimnazjaliści i nauczyciele zebrali słodycze i zabawki, by wywołać
radość w sercach podopiecznych Domu Dziecka w Strzegowie.

Nie lada frajdę z okazji Dnia Dziecka sprawił
młodszym koleżankom i kolegom z Chrobrego Rafał Pasierbek – mistrz świata w ewolucjach motocyklowych, określanych nazwą stunt. Mistrz, a nawiasem mówiąc absolwent naszego gimnazjum,
zaprezentował kilkudziesięciominutowy pokaz
swoich umiejętności. Widzami byli uczniowie
i pracownicy Zespołu Szkół, a także, po sąsiedzku,
przedszkolaki i mieszkańcy Osiedla Piastów.
Wszyscy z zapartym tchem śledzili nieprawdopodobne ewolucje, które czasami wydawały się
przeczyć prawom fizyki. Widzowie nieraz zadawali sobie pytanie, jak on to zrobił. Po zakończeniu
pokazu mistrz chętnie rozdawał autografy i cierpliwie pozował do wspólnych zdjęć. Gorąco dziękujemy Rafałowi za występ, a pani Tatianie Śnieżek za pomysł i zorganizowanie imprezy.
Elżbieta Woźniak

W środę 19 czerwca wolontariusze wraz
z opiekunem wybrali się w odwiedziny do wychowanków strzegowskiej placówki. Wcześniej przeprowadzili wśród kolegów zbiórkę słodyczy i pluszaków. Zgromadzono też gry planszowe
i książeczki z bajkami. Po obdarowaniu maluchów słodkościami, wszyscy przystąpili do zabawy. Wkrótce na chodniku przed domem zakwitł
kolorowy ogród malowany kredą, po którym
z gracją przechadzał się młody książę i wybranka jego serca. Wszyscy znakomicie się bawili.
Ciężko było się rozstać. Wolontariusze już planują następny wyjazd, który być może znów pomoże nam zorganizować firma DANTUR z Grodkowa. Za ten już odbyty serdecznie dziękujemy
Panu Andrzejowi Świczewskiemu.
Aleksandra Korzeniowska
i wolontariusze

Dzień Dziecka w Wydrowicach
W dniu 2
czerwca na boisku sportowym
w Wy dro wi cach soł tys
Władysław Pruszyński zorganizował dla dzieci Dzień Dziecka. Były różne zabawy i zawody spor towe. Dzieci po aktywnie spędzonym niedzielnym popołudniu piekły kiełbaski
na ognisku, były również słodkości. Gospodarz imprezy nie zapomniał również o rodzicach, którzy
przyszli ze swoimi pociechami i miło spędzili
czas przy kawie i cieście.
Inf. wł.

Dzień Dziecka
w świetlicy środowiskowej
Dnia 31 maja br. w świetlicy środowiskowej w Niemodlinie, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, została zorganizowana zabawa, w której udział
wzięli nie tylko jej wychowankowie, ale
i ich rodzice.
Impreza rozpoczęła się pokazem tańca, przygotowanym specjalnie z myślą o zaprezentowaniu go przed grupą rodziców. Nie zabrakło również pokazu piłkarskich umiejętności, a także
konkursów, w których udział chętnie brali zarówno młodsi, jak i starsi wychowankowie placówki.
Całość zakończyła się muzyczną zabawą wśród
kolorowych balonów oraz wręczeniem drobnych
upominków i dyplomów, co obok słodkiego poczęstunku, było radosnym dopełnieniem wyjątkowej i pełnej emocji imprezy.
Inf. wł.
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Konkurs wiedzy o rybactwie
4 czerwca zakończyły się eliminacje rejonowe konkursu „Wiedzy o rybactwie” organizowanego m.in. przez LGR „Opolszczyzna”. Zawody dla uczniów z gmin: Niemodlin, Tułowice i Lewin Brzeski odbyły się w Zespole Szkół w Niemodlinie. Do konkursowych zmagań przystąpiło 11 uczestników z Lewina Brzeskiego i Niemodlina.
Wszystkie punktowane miejsca zajęli gimnazjaliści z Chrobrego. Najwyższy wynik uzyskał Michał
Pieniacha, a o 1 punkt gorsi byli Radosław Rosiński, Paulina Żmuda i Radosław Korzonek. W przypadku tych uczniów o zdobytych miejscach zadecydowała kolejność oddawania prac. Wysoki i wyrównany
poziom wiedzy skłonił organizatorów do zwiększenia liczby uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Dzięki temu we wrześniu do Poliwody pojedzie cała nasza czwórka. Szczegółowa relacja z eliminacji dostępna jest na www.lgropolszczyzna.com. Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu
do konkursu p. Krzysztofowi Żmudzie, który podzielił się z naszymi uczniami swoją wiedzą.
Miłym akcentem była też dekoracja sali konkursowej w postaci kolorowych rybek, narysowanych
przez przedszkolaki, a przygotowana przez p. Agnieszkę Tracz.
Elżbieta Woźniak

Trzymamy rękę na pulsie

26 maja w miejscowości Magnuszowice patrol
KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
26 maja w Graczach na ulicy niemodlińskiej
patrol KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego
kierującego skuterem marki Romet.
26 maja w Grabinie patrol WRD KPP z Nysy zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
29 maja w Graczach policjanci z KP zatrzymali młodego człowieka mieszkańca powiatu opolskiego, który posiadał przy sobie 1,07 grama amfetaminy.
30 maja w Niemodlinie na ulicy Reymonta policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
rowerzystę.
2 czerwca w Graczach na ulicy Niemodlińskiej
policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego, który jechał rowerem.

2 czerwca w Niemodlinie na ulicy Drzymały nieznany sprawca rozwiercając zamek w drzwiach,
włamał się do mieszkania, z którego skradł pieniądze
i skrzydło drzwiowe. Straty 800 zł.
3 czerwca w Niemodlinie na ulicy Alei Wolności policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali mieszkańca Opola, który kierował samochodem marki
Skoda pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów kat. B wydanego przez Sąd Rejonowy w Opolu.
5 czerwca w miejscowości Rogi, podczas
prac ziemnych na terenie posesji, znaleziono
dwa przedmioty przypominające wyglądem pociski moździerzowe. Powiadomiono Jednostkę
Wojskową w Brzegu.
6 czerwca policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem VW GOLF pomimo orzeczonego
zakazu sądowego.
9 czerwca w miejscowości Magnuszowice nieznany sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego skradł piłę spalinową marki STIHL i dwa rowery górskie. Straty 1.3 tys. zł.
12 czerwca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego,
który kierował rowerem.
15 czerwca w miejscowości Grabin nieznany
sprawca wyłamując drzwi, włamał się do sklepu,
z którego skradł 800 paczek papierosów różnej marki oraz szufladę kasy fiskalnej z pieniędzmi. Straty 10,7 tys. zł.
16 czerwca policjanci z OPI KP w Niemodlinie
na ulicy Opolskiej zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem.
16 czerwca w Graczach na ulicy Krętej nieznany sprawca wybijając szybę w oknie, dokonał jej
zniszczenia na szkodę osoby prywatnej. Straty 280 zł.

18 czerwca w miejscowości Radoszowice nieznany sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego skradł dwie szlifierki kątowe, wier tarkę
oraz klucze ślusarskie. Straty 5 tys. zł.
18 czerwca w miejscowości Radoszowice patrol
KP z Niemodlina zatrzymał rowerzystę, który kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
19 czerwca w Niemodlinie na ulicy Osiedle Piastów nieznany sprawca przywłaszczył telefon komórkowy marki Samsung Galaxy na szkodę osoby
prywatnej. Straty 1 tys. zł.
22 czerwca w miejscowości Magnuszowice policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
rowerzystę.
22 czerwca w Graczach patrol policji z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę.
22 czerwca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej patrol policji z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę.
Zebrał: M. G.
W związku ze zgłaszanymi problemami z uzyskaniem połączeń telefonicznych z Komisariatem Policji
w Niemodlinie, zamieszczamy dane adresowe i numery telefonów Komisariatu Policji w Niemodlinie.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 402 36 53, 997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 402 36 60
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 77 402 36 63

GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18

www.zakladlewicki.pl

Kultura

Koncert uczniów

15

Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie
informuje młodych Czytelników
o możliwości nieodpłatnego korzystania z czytelni internetowej biblioteki w dniach 1–31 lipca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Tradycyjnie w czerwcu uczniowie zajęć instrumentalnych Ośrodka Kultury w Niemodlinie prezentują to, czego nauczyli się w ciągu roku nauki gry. 21 czerwca w sali widowiskowej zaprezentowali się młodzi instrumentaliści.
Nikodem Nawrocki rozpoczął koncert, grając na gitarze „Wlazł kotek” i „Jedzie pociąg”. Karolina Budnik
na pianinie zagrała fragmenty „Dla Elizy” Beethovena i „Toreadora” Bizeta. Małgorzata Matuszek zaśpiewała
i zagrała na gitarze „Ktoś ukradł księżyc” Lady Pank. Patrycja Pajączek na pianinie wykonała „Piosenkę o konikach polnych” Klechniowskiej. Kamil Malinowski na gitarze wykonał „Tears in haeven” Claptona, a akompaniował mu jego nauczyciel Paweł Melski. Wojciech Ratuszny na keyboardzie zagrał „Nokturn nr 4” Chopina, natomiast Aleksandra Rogala na pianinie „Ecossaise” Beethovena. Paulina Judasz na keyboardzie zagrała „Tę samą
chwilę” Bajmu. Jakub Dybek wykonał również na keyboardzie znaną „Arię na strunie G” Bacha. Miłosz Olfans
na gitarze zagrał „Nie płacz Ewka” i „Whisky” z repertuaru Dżemu. Filip Hajtałowicz jedyny zagrał na saksofonie „Dopóki jesteś” Skaldów i „Goniąc kormorany” Piotra Szczepanika. Nad przygotowaniem uczniów czuwało
dwóch instruktorów: Paweł Ostrowski (pianino, keyboard, saksofon) i Paweł Melski (gitara).
Kto chociaż raz wystąpił publicznie, ten wie, jakie to wyzwanie, zwłaszcza, że trzeba jeszcze dobrze zagrać.
Dlatego należą się brawa dla młodych wykonawców. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontynuowania albo rozpoczęcia przygody z nauką gry na instrumencie w niemodlińskim Ośrodku Kultury. Zapisy we wrześniu.
mk

Wakacje z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie
PROGRAM 1 – 31 lipca 2013 r.
PONIEDZIAŁEK – 1 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
12.15
spektakl teatralny „Wilk i zając”
ŚRODA – 3 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
11.00 – 14.00
warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
17.00 – 19.00
dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową
PIĄTEK – 5 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
12.00
spektakl teatralny „Pinokio”
13.00 – 16.00
próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 8 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
12.15
spektakl teatralny „Zaczarowany młynek”
ŚRODA – 10 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
11.00 – 14.00
warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
17.00 – 19.00
dyskoteka i animacje – spotkanie z bajkową postacią
PIĄTEK – 12 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
12.00
spektakl teatralny „Kot w butach”
13.00 – 16.00
próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 15 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum

Wakacje
w bibliotece
Zajęcia dla dzieci odbywać się będą od 1 do 30 sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 12.00.

Proponujemy:
głośne czytanie, prace plastyczne, projekcje filmów i bajek, gry, zabawy, konkursy, słodki poczęstunek.

10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne
12.00
spektakl teatralny „Śpiąca królewna”
ŚRODA – 17 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
11.00 – 14.00
warsztaty wokalne
12.00 – 15.00
warsztaty plastyczne
17.00
dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową
PIĄTEK – 19 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum
10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne
12.00
spektakl teatralny „Czerwony Kapturek”
13.00 – 16.00
próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 22 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne
12.00
spektakl teatralny „Stoliczku nakryj się”
ŚRODA – 24 lipca
11.00 – 14.00
warsztaty wokalne
12.00 – 15.00
warsztaty plastyczne
17.00
dyskoteka i animacje – spotkanie z postacią bajkową
PIĄTEK– 26 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne
12.00
spektakl teatralny „Złota rybka”
13.00 – 16.00
próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK – 29 lipca
10.00 – 11.30
warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.00 – 11.30
warsztaty plastyczne
12.00
spektakl teatralny „Doktor Dolittle i przyjaciele”
ŚRODA – 31 lipca
11.00 – 14.00
warsztaty wokalne
12.00 – 15.00
warsztaty plastyczne
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Joanna Zdanowska

Dominika Zbroja

Kamil Bieniek

Marcin Kolman

Medale Chrobrego 2013
Gala Medale Chrobrego 2013 zakończyła trzy lata nauki gimnazjalistów
z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
Zgodnie z tradycją szkoły również tegoroczni absolwenci gimnazjum Chrobrego zostali pożegnani w sposób uroczysty. Podczas gali uhonorowano najlepszych spośród najlepszych w dziewięciu kategoriach oraz najlepszego absolwenta, wręczono świadectwa i nagrody kończącym szkołę z wyróżnieniem oraz
wszystkim pozostałym absolwentom. Podczas gali statuetkę i nagrodę Starosty
Powiatu Opolskiego Henryka Lakwy dla najlepszego absolwenta odebrała Dominika Zbroja, która ukończyła szkołę ze średnią 5,76.
Statuetki Medale Chrobrego 2013 wręczane w iście hollywoodzkim stylu
odebrali uczniowie nominowani w dziewięciu kategoriach. Primus inter pares
zostali:

Humanista – Joanna Zdanowska,
Ścisłowiec – Dominika Zbroja,
Poliglota – Kamil Bieniek,
Sportowiec – Marcin Kolman,
Zawsze Obecny – Mateusz Pietrzak,
Pozytywnie Zakręcony – Radosław Imiołek,
Społecznik – Marta Wydra,
Pomocna Dłoń – Monika Dębińska,
Artysta – Wioleta Pałka.
Wręczenie świadectw wszystkim absolwentom i pożegnanie z wychowawcami zakończyło uroczystość, którą przygotowali uczniowie klas drugich gimnazjum
pod opieką wychowawców: M. Dolak, D. Moździerskiej oraz I. Matury- Pacholik. Uroczystość odbyła się w gościnnych murach niemodlińskiego Ośrodka Kultury z udziałem rodziców, przedstawicieli władz powiatowych i gminnych
oraz grona pedagogicznego.
Violetta Szczyrk

Mateusz Pietrzak

Radosław Imiołek

Marta Wydra

Wioleta Pałka

Edukacja
14 czerwca 2013 r. zakończył się rok szkolny
dla 39 uczniów klas drugich i trzecich Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. W tym roku uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie z udziałem grona pedagogicznego i przedstawicieli wszystkich klas Zespołu Szkół. Program ar tystyczny przygotowali
uczniowie młodszych klas pod kierunkiem p. Ewy
Skury-Prajel. Po raz pierwszy absolwenci ZSZ otrzymywali Medale Chrobrego, czyli statuetki przyznawane przez kapitułę uczniom najlepszym w wybranych kategoriach:
Super Fachowiec – Joanna Ścisłowska, klasa II A ZSZ
Sportowiec – Damian Lenkiewicz, klasa III ZSZ
Zawsze Obecny – Łukasz Kowalski, klasa III ZSZ
(w ciągu 3 lat nauki opuścił tylko 16 godzin)
Najlepszą absolwentką szkoły zawodowej
w roku szkolnym 2012/2013 została Joanna Ścisłowska, która uzyskała średnią ocen 5,13. Joanna
otrzymała statuetkę ufundowana przez Starostę
Opolskiego i nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców Zespołu Szkół.
Elżbieta Woźniak
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Pożegnanie absolwentów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Statuetki
rozdane

W dniu 26 czerwca 2013 r. w Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 oraz zwycięzcami
konkursów przedmiotowych i najlepszymi
sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli radni rady miejskiej na czele z przewodniczącym Mariuszem Nieckarzem, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice
wyróżnionych uczniów.
Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
1. Izabela Duda, uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie,
2. Jakub Mróz, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie,

3. Patryk Kupczak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach,
4. Julia Borowicz, uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej w Grabinie,
5. Dominika Kaczmarska, uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rogach,
6. Joanna Budzałek, uczennica Publicznego
Gimnazjum w Graczach.
Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę
z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych. Uczniowie naszych szkół przystąpili
do 18 konkursów przedmiotowych koordynowanych
przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 109
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy
przygotowywali się pod czujnym okiem swoich na-

uczycieli. Współzawodnictwo uczniów dało szansę
przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań, a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej
dotychczas wiedzy.
Z ogólnej liczby 910 uczniów realizujących
obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Niemodlin, 146
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Graczach, a także 15 uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami
w spotkaniu i odebrało z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Podczas uroczystego spotkania burmistrz gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz
życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wakacji.
Małgorzata Kochanek

PULS

Sport

18

Niemodlina

Sportowe wakacje w Niemodlinie
Organizatorzy: Urząd Miasta Niemodlin, OSiR SZS, Szkółka pływacka OŚMIORNICZKA.

Zawody wędkarskie
na Dzień Dziecka
W dniu 2 czerwca na zalewie Ścinawy w Niemodlińskiej odbyły się coroczne zawody wędkarskie dla dzieci
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na zawody
punktualnie o 8.00 stawiło się 90 zawodników wraz z opiekunami. Po rozlosowaniu stanowisk wszyscy udali się
na swoje stanowiska. O godz. 9.00 rozpoczęto wędkowanie. Wszyscy zawodnicy dzielnie starali się złowić trudne
do złapania w tym dniu ryby. Po zakończeniu zawodów,
w oczekiwaniu na wyniki, wszyscy udali się na kiełbaskę
z grilla. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali prezenty,
a najlepszych 22 zawodników otrzymało również cenne
nagrody ufundowane przez sponsorów. Organizatorem
zawodów był Polski Związek Wędkarski koło Niemodlin.
1. Maksymilian Kołodziej – 2030 pkt.
2. Kacper Kretowicz – 1170 pkt.
3. Piotr Banaś – 450 pkt.
4. Maciej Oleksy – 300 pkt.
5. Dawid Dziura – 280 pkt.
6. Oliwer Pałasz– 240 pkt.
7. Mar tyna Kasperska, Klaudia Cichosz, Szymon Gala – 190 pkt.
10. Szymon Brukało – 180 pkt.
Największą rybę zawodów – karasia 565 gram
– złowił Maksymilian Kołodziej.
Krzysztof Bojarski

Poniedziałki - 1, 8, 15, 22, 29 lipca w godz.10.00-14.00
Godz. 9.30 – przejazd dzieci z Graczy, Rogów i Grabina
1.
BOISKO ORLIK 2012 – Turniej piłki nożnej
2.
HALA SPORTOWA – Turniej siatkówki
Wtorki - 2, 9 ,16, 23, 30 lipca w godz.10.00-14.00
1.
BOISKO ORLIK 2012 – Turniej piłki nożnej
2.
HALA SPORTOWA – Turniej koszykówki
3.
BASEN ODKRYTY – Nauka pływania – klasy I – III – 11.00 -12.00
Środy - 3, 10, 17, 24, 31 lipca w godz.10.00-14.00
1.
BOISKO ORLIK 2012 – Turniej streetballa
2.
HALA SPORTOWA – Turniej unihokeja
Czwartki - 04, 11, 18, 25 lipca w godz.10.00-14.00
1.
BASEN ODKRYTY – Nauka pływania – klasy I-III - 11.00 – 12.00
2.
BASEN ODKRYTY – Turniej siatkówki plażowej
3.
HALA SPORTOWA – Turniej Koszykówki
Piątki - 5, 12, 19, 26 lipca w godz.10.00-14.00
1.
BOISKO ORLIK 2012 – Turniej siatkówki
2.
BOISKO ORLIK 2012 – Turniej piłki nożnej
3.
HALA SPORTOWA – Turniej indywidualny tenisa stołowego

Zmiana godzin otwarcia basenu w Lipnie
O dnia 15 czerwca 2013 roku następują zmiany godzin otwarcia i zamknięcia
basenu kąpielowego w Lipnie:
•
czerwiec – od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 19.00,
•
czerwiec – w weekendy (sobota, niedziela) od godz. 11.00 do 19.00,
•
lipiec i sierpień - od poniedziałku do niedzieli od godz. 11.00 do godziny 19.00.

Football Academy mistrzem Orlików
Football Academy Niemodlin zwyciężyła w turnieju finałowym Ligi Orlików organizowanym przez OZPN Opole.
Finał rozgrywek odbył się w Ozimku i zgromadził
sześć najlepszych drużyn, zwycięzców swoich grup
w sezonie 2012/2013. Oprócz nas zagrały drużyny
Odry I Opole, Odry II Opole, Rodła Opole, Gwardii
Opole i Victorii Chróścice, które podzielono na dwie
grupy. W wyniku losowania trafiliśmy do teoretycznie mocniejszej grupy drugiej, w której zagraliśmy

z Gwardią Opole i Odrą II Opole. W pierwszej grupie los połączył Odrę I, Victorię i Rodło. Naszą grupę wygraliśmy po ciekawych meczach, w których dominowaliśmy, pokonując Odrę II 3-1 i Gwardię 4-1.
Zwycięzcy dwóch grup, a więc FA Niemodlin
i Odra I Opole z grupy pierwszej, rozegrały finał, który był bardzo emocjonujący i zacięty. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 0-1, grając słabiej od Odry I,
ale na drugą wyszliśmy podwójnie zmotywowani
i zagraliśmy szybko i z polotem oraz skutecznie, jak

w dwóch poprzednich meczach grupowych, co ostatecznie dało nam bezapelacyjne zwycięstwo nad Odrą I Opole 3-1.
W turnieju finałowym zagrali: Bartek Kamaryk,
Dominik Rusnak, Maciek Ilów, Miłosz Opalony, Mikołaj Łyszczarczyk, Maciek Szpiech, Kamil Rusnak, Filip Brude, Bartek Szczepkowski, Michał Żółtaniecki,
Kuba Mróz i Mateusz Piotrowski. Należy też wspomnieć, że drogę do finału utorowali także pozostali
zawodnicy: Mateusz Kownacki, Piotrek Duda, Rafał
Kuratnik, Kamil Telatyński, Michał Klapan i Daniel
Nieczesny. Cała ta osiemnastka zawodników to Mistrzowie Ligi Orlików w sezonie 2012/2013.

Faza grupowa:
FA Niemodlin – Odra II Opole 3-1 (1-1). Bramki: Maciek Ilów (2) i Kamil Rusnak.
FA Niemodlin – Gwardia Opole 4-1 (3-0). Bramki: Kamil Rusnak (3) i Mikołaj Łyszczarczyk.

Finał:
FA Niemodlin – Odra I Opole 3-1 (0-1). Bramki:
Dominik Rusnak, Kamil Rusnak i Mikołaj Łyszczarczyk.

Tabela końcowa finałowego turnieju:
1. Football Academy Niemodlin
2. Odra I Opole
3. Victoria Chróścice
4. ASD Gwardia Opole
5. Odra II Opole
6. Rodło Opole
FA Niemodlin
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Rytmix I

Rytmix II

Formacja Nieżywych Schabuff

The Doris

Rytmix III

Piąty bieg

Cadillac
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