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Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce wa ka cyj ne wy -
da nie „Pul su Nie mo dli na”. Naj wię cej uwa gi
po świę ca my w nim czerw co wym ob cho dom
Dni Nie mo dli na, w ra mach któ rych, oprócz
kon cer tów i in nych atrak cji, wiel kim po wo dze -
niem wśród miesz kań ców cie szy ło się Mia -
stecz ko Eu ro pej skie. Pre zen tu je my rów nież krót -
ki wy wiad, ja kie go tuż po swo im kon cer cie
w Nie mo dli nie, udzie lił nam Pa weł Ku kiz. 

Jak co mie siąc, tak że i w tym nu me rze, nie
bra ku je bie żą cych wie ści z na szej gmi ny. Waż -
nym wy da rze niem, któ re mia ło miej sce na po -
cząt ku lip ca w Nie mo dli nie, by ły uro czy sto ści
zwią za ne z 67. rocz ni cą lu do bój stwa na Wo -
ły niu. Przy tej oka zji, po za re la cją z nich, pu bli -
ku je my dwa wier sz kre so wia ni na, człon ka Sto -
wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej– Ja na
Waj ma na. 

Nie za po mi na my rów nież o pol skich dzie -
ciach z Do li ny na Ukra inie, któ re po raz ko lej -
ny, dzię ki wła dzom sa mo rzą do wym Nie mo -
dli na, mo gły go ścić na ko lo nii w Po krzyw nej. 

Let ni czas sprzy ja wy jaz dom i wy po czyn -
ko wi nad wo dą, za chę ca my za tem do wzię cia
udzia łu w kon kur sie „Wa ka cje na nie mo dliń skich re je stra cjach” oraz do ko rzy sta nia z ba -
se nu ką pie lo we go w Nie mo dli nie. 

Na to miast dla wszyst kich, któ rzy chcą wziąć udział w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez
Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich umiesz cza my ogło sze nie o kon kur sie i re gu la min.

W tym wy da niu „Pul su Nie mo dli na” mo że cie prze czy tać tak że re la cje z fe sty nu
na rzecz po wo dzian z Że la znej, zor ga ni zo wa ne go w Rzę dzi wo jo wi cach oraz z fe sty nu „Przy -
wi ta nie La ta w Grodź cu”. Po nad to krót ko przed sta wia my dzia łal ność nie mo dliń skie go Sto -
wa rzy sze nia Do bro czyn ne go „Na dzie ja”. 

W sta łej ru bry ce „Edu ka cja” re la cjo nu je my za koń cze nie ro ku szkol ne go klas trze cich
Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, roz da nie sta tu etek Bur mi strza Nie mo dli na naj -

lep szym uczniom na szej gmi ny oraz pod su mo wu je my rok szkol ny w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. Pi sze my o tur nie ju spraw no ścio wym w Gra bi nie „Zwy cię żaj sie bie” i o suk ce sie
na szych mło dych uczniów na tur nie ju spor to wym w Niem czech. Na uczy cie le, ucznio wie
i ich ro dzi ce znaj dą tak że ra dy do ty czą ce te go, jak do brze przy go to wać się do ro ku szkol -
ne go. Na ła mach na sze go pi sma prze czy ta cie tak że o pro gra mach „Mo bil na szko ła” i „Ak -
tyw ne Przed szkol e”. Po nad to pro mu je my ko lej ną pla ców kę szkol ną, tym ra zem jest nią Ze -
spół Szkol no -Przed szkol ny w Gra bi nie. 

Po za tym w wa ka cyj nym „Pul sie Nie mo dli na” znaj dzie cie du żo in for ma cji z dzie dzi -
ny kul tu ry, hi sto rii oraz za po wiedź Do ży nek Gmin nych. 

Re dak cja
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Uro czy ste go otwar cia wy strza łem ar mat nim
do ko nał Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie -
wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
Jan Olek sa oraz Za stęp ca Bur mi strza Nie mo dli na
Bar tło miej Ko strze wa. 

Pięk na po go da oraz z każ dą mi nu tą co raz licz -
niej przy by wa ją cy na plac przed nie mo dliń skim
Ośrod kiem Kul tu ry w Nie mo dli nie miesz kań cy, zwia -
sto wa li uda ną im pre zę. Atrak cji nie bra ko wa ło.

W so bo tę, po roz po czę ciu Dni Nie mo dli na,
na sce nie głów nej ja ko pierw szy wy stą pił ze spół Star -
Gu ard Muf fin. Mło dzi mu zy cy z Brze gu roz ko ły sa li pu -

blicz ność w rytm mu zy ki reg gae, a po wy stę pie z chę -
cią roz da wa li au to gra fy swo im fa nom.

Spe cjal nie z part ner skie go mia sta – Ve chel de
do Nie mo dli na z kon cer tem przy je cha ła roc ko wa
gru pa Bet tie Bul let. Ca ły ze spół wy róż niał się ory gi -
nal nym wy glą dem – praw dzi wych rock ma nów, na to -
miast wo ka list ka wy róż nia ją ca się dy na micz nym gło -
sem, zro bi ła na słu cha czach du że wra że nie. 

Atrak cją wie czo ru był ze spół Prin cess. Wo ka li sta,
do złu dze nia przy po mi na ją cy Fred die go Mer cu -
ry’ego, wspa nia le wy śpie wy wał ko lej ne prze bo je le -
gen dar nej gru py Qu een. 

Na za koń cze nie dnia przy go to wa no za ba wę
w sty lu dan ce i di sco -po lo, a ze sce ny pu blicz ność za -
ba wiał ze spół Mi raż. 

W nie dzie lę, od go dzin po po łu dnio wych, na spra -
gnio nych dal szych wra żeń cze ka ło Mia stecz ko Eu ro -
pej skie, w któ rym każ dy – młod szy i star szy, mógł zna -
leźć coś dla sie bie. Szcze gól nym po wo dze niem cie szył
się „Eu ro Qu iz 2010”. Wie dza uczest ni ków na te mat
funk cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej za dzi wi ła or ga ni za -
to rów, któ rzy przy go to wa li rów nież dla za in te re so wa -
nych m. in.: ma lo wa nie twa rzy, kom pu te ro wą sy mu -
la cję gry na gi ta rze oraz prak tycz ne in for ma cje
i ulot ki po sze rza ją ce wie dzę o UE, a tak że wie le in -
nych atrak cji. Na to miast ze sce ny głów nej dzie ci za -
ba wiał prze śmiesz ny clown – Ber ni za pra sza jąc
do wspól nej za ba wy, śpie wa nia i kon kur sów. 

Na stęp nie po pis swo ich wo kal nych i ta necz nych
moż li wo ści, przy en tu zja stycz nym przy ję ciu przez pu -
blicz ność, wśród któ rej by li rów nież dum ni ro dzi ce, da -
ły dzie ci i mło dzież z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.
Swój de biut sce nicz ny miał tak że, po wsta ły po nad
mie siąc te mu, ze spół Ju sty ny Ada mow skiej – wy cho -
wan ki Stu dia Pio sen ki dzia ła ją cego przy Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie, a grą na per ku sji za de biu to -
wał Le szek Szwed, któ ry swo je umie jęt no ści gry
na tym trud nym in stru men cie rów nież zdo by wał ćwi -
cząc w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry. 

Cze ka jąc na gwiaz dę wie czo ru, czy li ze spół Pier -
si – na cze le z Paw łem Ku ki zem, sym pa ty cy pop –
roc ko we go gra nia mo gli wsłu chać się w mu zy kę do -
brze za po wia da ją ce go się, zna ne go m.in. z wy stę pu
w opol skich „De biu tach”, ze spo łu „Ho ry zont”. 

Li der ze spo łu Pier si, przy wi ta ny grom ki mi bra wa -
mi przez ocze ku ją cy tłum fa nów – nie za wiódł. Po dzie -
wię cio let niej prze rwie, kie dy „Pier si” nie wy stę po wa ły
w Nie mo dli nie, przy po mniał fa nom swo je naj więk sze
prze bo je z bo ga tej hi sto rii ze spo łu. Po cząw szy od pio -
se nek „Re zer wa”, „Nie sa mym chle bem czło wiek ży je”,
„Le żę”, „O, He la” (w któ rej prze bra ny za blond pięk -
ność fu ro rę zro bił czło nek ze spo łu – Ma rek Kry jom),
po ostat nie so lo we prze bo je Ku ki za, np. „Mia sto bu dzi
się”. Nic dziw ne go, że wi dow nia nie chcia ła „wy pu ścić”
mu zy ków ze sce ny. Ze spół za grał jesz cze trzy bi sy
i w świe tle re flek to rów oraz przy go rą cym aplau zie po -
że gnał się z pu blicz no ścią. Klam rą za my ka ją cą dwu -
dnio wą im pre zę był efek tow ny po kaz sztucz nych ogni. 

Ka ta rzy na Knie ja

Świę to na sze go
mia sta

W sło necz ny week end, 26 i 27
czerw ca br., od by ły się co rocz ne
Dni Nie mo dli na or ga ni zo wa ne
przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie i Bur mi strza Nie mo dli na.

Armaty wystrzeliły

Studio Piosenki

Tłum fanów Kukiza

Paweł Kukiz i Marek Kryjom

Zespół z Vechelde i z Czech
Freddie Mercury po czesku

Clown Berni z uczestnikami konkursu

Rytmix
Rytmix



Z hi sto rii
nie mo dliń skie go roc ka

W grud niu 1982 r. roz gło śnia Ra dia Opo le
za pre zen to wa ła słu cha czom utwór „Mó zgi”
wy ko na ny przez opol ski ze spól Hak.

Wiel ki mi fan ka mi gru py Hak by ły uczen ni ce Stu -
dium Na uczy ciel skie go z Nie mo dli na. W tam tym cza sie
po sy ła ły one do ra dia kart ki z gło sa mi na utwo ry, któ re
tra fia ły na li sty prze bo jów – naj pierw Ra dia Opo le, a póź -
niej po pu lar nej Trój ki. Gru pę Hak two rzy li mu zy cy z Nie -
mo dli na: Pa weł Ku kiz (wo ka li sta i kla wi szo wiec, au tor tek -
stów), Le szek Woj tas (per ku si sta, póź niej uzna ny
re ali za tor dźwię ku wie lu pol skich gwiazd) i naj młod szy
w ze spo le Zbi gniew Moź dzier ski (gi ta rzy sta ba so wy),
Zdzi sław Sza ta nik (gi ta rzy sta), Ja ro sław Lach z Ny sy –
współ za ło ży ciel ka pe li. W po cząt ko wym okre sie ist nie nia
ze spo łu w pró bach uczest ni czył rów nież Ra fał Je zier ski,
gi ta rzy sta z Nie mo dli na.

W ma ju 1983 ro ku utwór „Oło wia ne gło wy” na pi sa -
ny przez Paw ła Ku ki za tra fia do ze sta wie nia po pu lar nej li -
sty prze bo jów Pro gra mu Trze cie go Pol skie go Ra dia. Au dy -
cję pro wa dził przez wie le lat zna ko mi ty pre zen ter Ma rek
Niedź wiec ki. Pio sen ka tra fi ła do pierw szej dwu dziest ki ze -
sta wie nia i sta ła się prze bo jem. Pa mię tam dzień, w któ rym
pio sen ka tra fi ła na li stę prze bo jów. Słu cha li śmy au dy cji ra -
zem ze Zbysz kiem Moź dzier skim u mnie w do mu i ra do -
ści by ło co nie mia ra!

W lip cu 1983 ro ku na fe sti wa lu w Ja ro ci nie gru pa
otrzy mu je jed ną z na gród. Dzien ni ka rze i kry ty cy mu -
zycz ni wy so ko oce ni li umie jęt no ści warsz ta to we ze spo -
łu oraz re per tu ar. Po chleb nie wy po wia da li się o mło dym
cha ry zma tycz nym wo ka li ście Paw le Ku ki zie. Jak przy sta -
ło na gwiaz dę, ze spół Hak od był tra sę kon cer to wą.
Mu zy cy od wie dzi li wie le opol skich miast i przyj mo wa -
ni by li jak gwiaz do rzy! Wte dy po raz pierw szy mu zy cy
ze tknę li się z fa na mi, któ rzy ob le ga li ho te le, ko czu jąc
po au to graf. Pró by ze spo łu Hak od by wa ły się w dzi siej -
szej sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry. Na przo dzie

po miesz cze nia znaj do wał się po ka wiar nia ny po dest,
na któ rym sta ła per ku sja Lesz ka Woj ta sa. Le szek bar -
dzo dbał o sprzęt. In stru ment był oczkiem w gło wie mu -
zy ka, któ ry ka rie rę roz po czy nał gra jąc krót ko w su per
gru pie TSA! Mia łem szczę ście być świad kiem tych wy -
da rzeń, po nie waż czę sto po lek cjach po ma ga łem Zbysz -
ko wi no sić sprzęt na pró by. W tam tym okre sie o do bry
mar ko wy sprzęt mu zycz ny by ło bar dzo trud no. Pa mię -
tam, jak na za ję ciach prak tycz no-tech nicz nych Zby szek
i Ra fał Je zier ski pi ło wa li pil ni kiem row ki od pro gu gi ta -
ry, mon to wa li stru ny. Wte dy na wet nie przy pusz cza li, że
za kil ka lat bę dą po sia da cza mi su per sprzę tu na świa -
to wym po zio mie. 

Utwo ry „Oło wia ne Gło wy”, „Śpiew Ra do sne go Pta ka
Drą go” i „12 se kund” by ły w ro ku 1983 bar dzo czę sto emi -
to wa ne przez ra dio wą „Trój kę”. Kry ty cy mu zycz ni po rów -
ny wa li Hak do bry tyj skie go The Po li ce i ame ry kań skie go
No wo Com bo. Gru pa da ła rów nież wspa nia ły kon cert
pod czas jed nej z waż niej szych w tam tym cza sie im prez,
na tzw: ROC KO WI SKU, któ re od by ło się póź ną je sie -
nią 1983 r. w Ło dzi. 

W ro ku 1984 „Hak” ist niał na dal, ale w zu peł nie in -
nym skła dzie. No wym wo ka li stą gru py zo stał Mi ro sław Bie -
law ski z po pu lar ne go wów czas ze spo łu „Bank”. Zby szek
Moź dzier ski, Pa weł Ku kiz i Ra fał Je zier ski za ło ży li ze spół
Pier si. Pierw sze pró by od by ły się w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. W lip cu 1984 na fe sti wa -
lu w Ja ro ci nie ze spół zo sta je wy róż nio ny i tra fia do tzw.
„zło tej dzie siąt ki”. Ra fał Je zier ski, wspa nia ły show man
i czło wiek o nie zwy kłym po czu ciu hu mo ru, na fe sti wal po -
je chał w spe cjal nym stro ju, któ ry skła dał się z mi li cyj nych
la kie rek, do cze pio ne go sztucz ne go ogo na oraz ciem nej
kurt ki z na pi sem w ję zy ku an giel skim „gwiaz da”. W tym
okre sie gru pa śpie wa ła tek sty zna nych po etów, po cho dzą -
ce z cza sów so cre ali zmu, któ re w po łą cze niu z ostrą punk -
-roc ko wą mu zy ką two rzy ły nie sa mo wi ty efekt. To by ły uda -
ne po cząt ki ze spo łu, któ ry grał pod na zwą Pier si w róż nych
skła dach oso bo wych. 

No we „Pier si” na ro dzi ły się na po cząt ku lat 90-tych,
ale to już in na hi sto ria. W tym ro ku pod czas „Dni Nie mo -
dli na” gru pa Pier si wy stą pi ła ja ko gwiaz da świę ta na sze -
go mia sta i zro bi ła nie za po mnia ne show, jak za daw nych,
do brych lat. 

Mi chał Gra czyk

PULS
Niemodlina

Wydarzenia • DNI NIEMODLINA 4

To, że je stem w Nie mo dli nie,
trak tu ję jak coś nor mal ne go…
Z Paw łem Ku ki zem, spe cjal nie
dla Czy tel ni ków „Pul su Nie mo dli na”,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja. 

Puls Nie mo dli na: Wła śnie za -
koń czył się kon cert ze spo łu. Ja kie
są Pa na wra że nia z nim zwią za ne?
Ostat ni raz za gra li ście tu taj w 2001
ro ku – spo ro cza su upły nę ło od tej
po ry …

Pa weł Ku kiz: Szcze rze mó wiąc – ja
tej prze rwy nie od czu wam. Tu taj się wy cho -
wa łem. To, że je stem w Nie mo dli nie, trak tu -
ję jak coś nor mal ne go, jak no sze nie ko szul -
ki, spodni czy bu tów. Cho ciaż rze czy wi ście
– zwłasz cza sa mo wej ście na sce nę i po czą -
tek kon cer tu był dla mnie tro chę dziw ny.
Pa mię tam na sze pierw sze pró by tu taj, we -
zwa nia na Mi li cję Oby wa tel ską, in ne wy da -
rze nia, któ rych by ło mnó stwo – wcho dząc
dziś na sce nę, wszyst ko to prze bie gło mi
przez gło wę, ty sią ce my śli.

PN: Miał Pan tre mę?
Paweł Ku kiz: To nie jest kwe stia tre my,

tyl ko na gle po ja wia się ta kie dziw ne uczu cie,
że wy cho dzę przed lu dzi – sto ję na sce nie, któ -
ra kie dyś by ła mo im ma rze niem, w Do mu Kul -
tu ry, gdzie za czy na łem grać. Bo ję się, że mo -
że to wy glą dać tro chę jak ja kieś zwień cze nie,
za to cze nie ko ła… 

PN: Ostat nia pły ta ze spo łu „Pier -
si”, pt. „Pi rac ka pły ta”, uka za ła się
w 2004 ro ku. Pla nu je cie no we na gra -
nia?

Pa weł Ku kiz: W pla nach mam wy da -
nie dwóch płyt, a wła ści wie my ślę o po dwój -
nym al bu mie. Chciał bym, aby skła dał się
on z jed nej pły ty in dy wi du al nej – bar dziej
po etyc kiej, mo jej oraz z dru giej pły ty – pu -
bli cy stycz nej, na gra nej z ze spo łem. Na tej
„pier sio wej” pły cie naj praw do po dob niej
znaj do wać się bę dzie du żo in stru men tów –
skrzyp ce, trąb ki, akor de ony. My ślę, aby za -
an ga żo wać rów nież zna jo mych Ro mów
do te go pro jek tu. 

A je śli cho dzi o mo ją pły tę – tek sty już są,
w osiem dzie się ciu pro cen tach ma te riał jest
na gra ny. Te raz na le ży tyl ko wejść do stu dia
i do pra co wać resz tę. 

Pragnę wyrazić  swoją  ogromną wdzięczność
sponsorom Dni Niemodlina 2010:

- Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi
- Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie 
- Właścicielowi Firmy ISAN BUD z Niemodlina Panu Leszkowi Wołowcowi
- Prezesowi Bazalt Gracze Panu Andrzejowi Miśta 
- Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Panu Markowi Adamusowi 
- Prezesowi RSP WYDROWICE  Panu Zbigniewowi Kosterkiewiczowi
- Prezesowi Firmy Rapex Grabin Panu Bronisławowi Haładusowi
- Cegielni Niemodlin
- Bankowi Zachodniemu w Niemodlinie
- Właścicielowi Firmy MTD z siedzibą w Niemodlinie Panu Kazimierzowi Skuratowiczowi
- Właścicielowi Firmy K&K Instal-Bud Panu Kamilowi Równickiemu
- Firmie Berliner Luft z Niemodlina
- Szkole Języków Obcych Victoria z Niemodlina
- Firmie BRUK-BUD Marek Rak Gracze
- Właścicielowi Szkoły Kierowców „Molex” Panu Henrykowi Moldze
- Właścicielom restauracji „Na Wyspie” Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa
- Firmie Autopart z Niemodlina
- Właścicelowi Firmy „Mistrz Prostej Szkoły Jazdy” z Niemodlina Panu Marcelemu Leksowskiemu

Dzięki wsparciu tak wielu osób i firm udało się nam zorganizować i uatrakcyjnić programem
artystycznym obchody święta naszego miasta.

Katarzyna Paszula–Gryf
Dyrektor  Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Oprócz spraw dzia nu z wie dzy o UE, na od wie -
dza ją cych Mia stecz ko Eu ro pej skie cze ka ły atrak cje,
po wią za ne te ma tycz nie z ak tu al ny mi ini cja ty wa mi
unij ny mi. Im pre za w Nie mo dli nie by ła pią tą w III edy -
cji let niej ak cji, or ga ni zo wa nej przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską w Pol sce. 

Mia stecz ko Eu ro pej skie od wie dzi ło w su mie oko -
ło 2000 osób.

Już od po łu dnia plac przy Ośrod ku Kul tu ry był
przy go to wa ny na przy ję cie uczest ni ków. 

Po godz. 16.00 roz po czę ło się naj waż niej sze wy -
da rze nie im pre zy, czy li kon kurs spraw dza ją cy wie dzę
o UE. Nie za bra kło chęt nych, choć za gad nie nia nie -
jed no krot nie za ska ki wa ły uczest ni ków, któ rzy przy kła -
do wo mu sie li zmie rzyć się z py ta niem: „ile kra jów we -
szło do Unii Eu ro pej skiej w 2004 ro ku?” Za wsze
moż na by ło li czyć za rów no na po moc pu blicz no ści,
jak i na na gro dę przy go to wa ną przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską. Wśród na gród by ły m.in. ple ca ki, ko szul ki, kar -
ty pa mię ci, prze no śne USB, smy cze. W kon kur sie
na sce nie wzię ło udział kil ka dzie siąt osób, do pin go -
wa nych sprzed sce ny przez go ści „mi ni -mia stecz ka”
eu ro pej skie go.

Oprócz udzia łu w kon kur sie, każ dy z od wie dza -
ją cych Mia stecz ko Eu ro pej skie mógł po móc ubo gim
od da jąc nie po trzeb ne rze czy do punk tu Free Shop.
Zwo len ni cy eko lo gii te sto wa li mo del elek trow ni wia -
tro wej, a dzie ci uczest ni czy ły w wy ści gach sa mo -
cho dów na pę dza nych pe da ła mi. W jed nym ze sta no -
wisk za in sta lo wa no eko lo gicz ne urzą dze nia
do ła do wa nia te le fo nów ko mór ko wych. 

W na wią za niu do idei rów no ści spo łecz nej, każ -
dy, bez wzglę du na pre dys po zy cje, mógł przez chwi -
lę po czuć się gwiaz dą mu zy ki, ko rzy sta jąc z sy mu la -
to ra gry na gi ta rze i wy ko nu jąc swój ulu bio ny utwór.
Dla młod szych uczest ni ków im pre zy przy go to wa no
mi ni -qu iz w for mie ko ła for tu ny z pro sty mi py ta nia -
mi o te ma ty ce unij nej. By ło też ma lo wa nie dzie cię -
cych bu ziek i nie za wod na atrak cja dla naj młod szych
– tram po li na. Wie le osób da ło się też na mó wić
na pa miąt ko we zdję cie na tle sie dzi by Ko mi sji Eu ro -
pej skiej w Bruk se li. Zdję cie, któ re wrę cza li śmy w pre -
zen cie, do złu dze nia przy po mi na fo to gra fię wy ko na -
ną na tle praw dzi wej sie dzi by Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Na te re nie im pre zy zna la zło się sto isko in for ma -
cyj ne, gdzie moż na by ło otrzy mać ma te ria ły i pu bli -
ka cje do ty czą ce naj waż niej szych ini cja tyw po dej mo -

wa nych przez Unię Eu ro pej ską, m.in. w spra wie po -
li ty ki za trud nie nia, wspól ne go ryn ku, spraw spo łecz -
nych, moż li wo ści po dej mo wa nia pra cy w in sty tu -
cjach eu ro pej skich i trak ta tu li zboń skie go. 

Te go rocz ny cykl im prez prze bie ga pod ha słem
pod ję tej w tym ro ku przez Unię wal ki z ubó stwem i wy -
klu cze niem spo łecz nym. Waż nym mo ty wem ca łej ak -
cji jest tak że kwe stia zmian in sty tu cjo nal nych w Unii
Eu ro pej skiej, któ re wią żą się z wej ściem w ży cie trak -
ta tu li zboń skie go. W pro gra mie nie bra ku je też od nie -

sień do kwe stii zmian kli ma tycz nych i oszczęd no ści
ener gii. Ta ak cja to od po wiedź na su ge stię wie lu na -
szych go ści, że za ma ło jest w Pol sce in for ma cji o UE.
Je den z uczest ni ków zdzi wił się, gdy usły szał, że Ko mi -
sja Eu ro pej ska to in sty tu cja, któ ra re pre zen tu je in te re -
sy ca łej Wspól no ty. Po za tym na sza ak cja to oka zja
do wspól nej za ba wy – pod su mo wu je Ra fał Rud nic ki,
szef wy dzia łu In for ma cji i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce.

Pierw sza edy cja „Eu ro Qu iz” od by ła się w 2008
ro ku w 9 pol skich mia stach. W ubie głym ro ku ak cja
ob ję ła już 12 pol skich miast, przy cią ga jąc po nad 35
ty się cy uczest ni ków. 

W tym ro ku na tra sie wa ka cyj nej ak cji Ko mi sji
Eu ro pej skiej w Pol sce zna la zło się aż 15 miast, w tym:
Sie mia ty cze (13.06), Gru dziądz (18.06), Gli no jeck
(19.06), Klucz bork (26.06), Nie mo dlin (27.06), Kry -
ni ca Mor ska (10.07), Ko ście rzy na (11.07), Ło bez
(17.07), Tu cho la (18.07), Olec ko (24.07), Szczyt no
(25.07), Opa le ni ca (1.08), Ło wicz (22.08), Koń skie
(28.08) i Ni sko (29.08).

Wię cej in for ma cji na stro nie Ko mi sji Eu ro pej -
skiej w Pol sce: www.ec.eu ro pa.eu/pol ska

Ka ro li na Lach

Eu ro Qu iz 2010 w Nie mo dli nie
Kto jest kom po zy to rem hym nu eu ro pej skie go, na któ rym pię trze
znaj du je się ga bi net sze fa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Bruk se li i jak się
na zy wa kraj UE, któ ry w stycz niu 2011 przyj mie eu ro pej ską wa lu -
tę „eu ro”– na ta kie py ta nia mu sie li być przy go to wa ni uczest ni cy te -
go rocz ne go kon kur su „Eu ro Qu iz 2010”, któ ry od był się 27 czerw -
ca w Nie mo dli nie w cza sie Dni Nie mo dli na.
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Od 3 lip ca na ko lo nii let niej w Po krzyw nej prze -
by wa ła 27-oso bo wa gru pa pol skich dzie ci z Do li ny
na Ukra inie – mia sta part ner skie go, z któ rym Nie mo -
dlin współ pra cu je od wie lu lat. Głów nym spon so rem
po by tu dzie ci w Pol sce był Bur mistrz Nie mo dli na.
Współ or ga ni za to rem ko lo nii by ło rów nież wspo mnia -
ne Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej. 

Dzień przed pla no wa nym na 17 lip ca po wro tem
dzie ci na Ukra inę zor ga ni zo wa no po że gnal ne ogni -
sko, na któ re przy był m. in.: Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie Jan Olek sa, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Zie mi Do liń skiej Zbi gniew Ja giel nic ki oraz za -
stęp ca pre ze sa – Jan Bud nik. 

Sza now nych go ści w ośrod ku let ni sko wym w Po -
krzyw nej przy wi ta ły opie kun ki ko lo nii: Na dzie ja Iwa si -
liw, Edy ta Błaż ków i Ta tia na Bur mi stro wa oraz dzie ci. 

Na dzie ja Iwa si liw w imie niu ko lo ni stów ser decz -
nie po dzię ko wa ła wszyst kim lu dziom do brej wo li,
na cze le z Bur mi strzem i Sto wa rzy sze niem Zie mi
Do liń skiej, za zor ga ni zo wa nie peł nych atrak cji wa ka -
cji w Pol sce. 

Mło dzi Po la cy z Kre sów, w cza sie dwu ty go dnio we -
go po by tu w Pol sce, mo gli ko rzy stać z uro ków la ta
i pięk nej po go dy, a tak że zwie dzać bliż sze i dal sze oko -
li ce Po krzyw nej. Wiel kim osią gnię ciem dla nie jed ne go
z nich z pew no ścią by ło zdo by cie naj wyż sze go szczy -
tu Gór Opaw skich – Bi sku piej Ko py. Po nad to dzie ci
wraz z opie ku na mi by ły na wy ciecz ce w Ny sie,
na otmu chow skim „Le cie Kwia tów” i w opol skim ZOO. 

Na po że gna nie, przy pie czo nych kieł ba skach
i zim nych na po jach, w po dzię ko wa niu za prze ży ty
w Pol sce czas, go ście z Ukra iny ofia ro wa li swo im dar -
czyń com, oprócz uśmie chów i peł nych wra żeń opo -
wie ści z po by tu, rów nież moc ży czeń i zna ne wszyst -
kim pol skie oraz ukra iń skie pie śni, od któ rych
nie jed ne mu bie siad ni ko wi za krę ci ła się łza w oku
i po wró ci ła tę sk no ta do ro dzin nych stron. 

Ka ta rzy na Knie ja

Wa ka cje dzie ci ko lo nij nych
z Do li ny na Ukra inie
w Po krzyw nej

Wła dze Gminy Nie mo dli n oraz
Sto wa rzy sze nie Zie mi Do liń skiej,
któ re po wsta ło w 1997 ro ku
w Nie mo dli nie, od dwu na stu lat
do kła da ją wszel kich sta rań, by
dzie ci i mło dzież z Kre sów
Wschod nich mo gła w se zo nie let -
nim wy po czy wać na ko lo niach
w Pol sce. Tak też by ło w tym ro ku.

Cała nasza zwarta grupa

Apetyty dopisują

Na polską nutę

GościeDzieci kolonijne,
wychowawczynie, władze
Niemodlina i członkowie

Przyjaciół Ziemi Dolińskiej
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W dniu 9 lip ca br. Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz
i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Jan Olek sa oraz
za pro sze ni go ście uro czy stym
ape lem uczci li 67. rocz ni cę lu -
do bój stwa na Wo ły niu.

Wśród przy by łych na uro czy stość go ści zna leź li
się m. in.: Peł no moc nik Mar szał ka Wo je wódz twa Opol -
skie go ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych
Bog dan Bo cheń ski, Przed sta wi ciel Mar szał ka Wo je -
wódz twa Opol skie go – Dy rek tor De par ta men tu Kul -
tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki Ja nusz Wój cik, Czło nek Za rzą -
du Głów ne go To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo – Wschod nich Jo lan ta Ko ło dziej -
ska, Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go Grze -
gorz Sa wic ki, wójt Gmi ny Ol szan ka Je rzy Drób ka,
a tak że przed sta wi cie le sto wa rzy szeń i związ ków kom -
ba tanc kich, pocz ty sztan da ro we, war ta ho no ro wa
Woj ska Pol skie go oraz miesz kań cy Nie mo dli na.

Ja ko pierw szy głos za brał Bur mistrz Nie mo dli na.
W kil ku zda niach przy po mniał on tra gicz ne wy da rze -
nia sprzed lat, kie dy to od dzia ły Ukra iń skiej Po wstań -
czej Ar mii za ata ko wa ły po nad sto sześć dzie siąt pol -
skich ko ścio łów na Wo ły niu, mor du jąc pol skich księ ży
i bez bron nych wier nych.

Przed sta wi ciel Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie -
go Ja nusz Wój cik w swo im wy stą pie niu wy ra ził głę bo -
kie wy ra zy sza cun ku wszyst kim kom ba tan tom i po dzię -
ko wał za „trud ną pa mięć o na szej hi sto rii na Kre sach”. 

W ko lej nym prze mó wie niu, na ocz ny świa dek hi sto -
rii, czło nek Sto wa rzy sze nia Zie mi Do liń skiej Jan Waj man
przy bli żył, zwłasz cza mło dym po ko le niom Po la ków, okrut -
ne me to dy wal ki z Po la ka mi, ja kich do ko ny wały ban dy
UPA, wspo mi nał swo ich bli skich, są sia dów, ko bie ty idzie -
ci, któ rzy gi nę li tyl ko dla te go, że by li Po la ka mi. 

Uro czy stość za koń czy ła wspól nie od mó wio -
na mo dli twa za du sze zmar łych - ofiar lu do bój stwa,
po któ rej zło żo no oko licz no ścio we wią zan ki pod po -
mni kiem Obroń ców Prze bra ża. 

Ka ta rzy na Knie ja

Ku pa mię ci po mor do wa nych
– 67. rocz ni ca lu do bój stwa
na Wo ły niu

Au tor wier sza – Jan Waj man –
uro dzo ny w Do li nie na Kre sach
Wschod nich, na ocz ny świa dek
okrut nej hi sto rii na zna czo nej krwią
Po la ków za miesz ku ją cych te re ny
daw nej Rzecz po spo li tej. Po woj nie
po dzie lił lo sy wie lu swo ich ro da ków

przy by wa jąc na Zie mię Ślą ską. Au -
tor po wie ści pt. „Uro dze ni na Do -
liń skiej zie mi t. I i II”, „Chłop cy
z Kre sów” oraz to mi ku wier szy „My
z kre so wej zie mi”. Ak tyw ny spo łecz -
nik i dzia łacz na rzecz pa mię ci
o daw nych lo sach Po la ków
na Wscho dzie. Czło nek nie mo dliń -
skie go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej. 

Ja to prze ży łem
Na Kre sach w Do li nie – po wia to wym mie ście się uro dzi łem,
I ja ko dziec ko strasz ne dni i no ce prze ży łem, 
A na wła sne oczy wi dzia łem są sia da Bi dziń skie go,
Któ re mu ban da opraw ców gło wę roz rą ba ła.
Je go sy na sznu ra mi za no gi do wo zu przy wią za ła,
I wlo kąc go po dro dze po wo li mor do wa ła.
Zo sta ła tyl ko sta ra spła ka na mat ka, 
Któ ra przez la ta na sy na cze ka ła.
W no cy my w do mu nie spa li, bo się ban de row ców ba li
Ale w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia my z ro dzi ną w do mu by li,
I przy świą tecz nym sto le opłat kiem się dzie li li,
Nie przy pusz cza jąc o nad cho dzą cej złej chwi li.
Pół go dzi ny póź niej ban da do do mu wkro czy ła,
I w okrut ny spo sób oj ca me go za bi ła.
I tyl ko szczę śli wy przy pa dek spra wił,
Że tro je nas bę dą cych w do mu oca lił.
Za mor do wa li też bra ta Oj ca mo je go,
I osiem na sto let nie go me go bra ta stry jecz ne go.
A sio stra mo jej Mat ki w mę kach ko na ła,
Gdy ją w okrut ny spo sób ban da mor do wa ła.
Ci Kre so wia nie, co w mę kach ko na li,
Hi sto rię o Kre sach krwią swo ją pi sa li,
Aby ich po tom ni o tym pa mię ta li,
I hi sto rię kre so wian in nym prze ka za li.
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Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na niezapomniane, pełne atrakcji,
a przede wszystkim bezpieczne wakacje na basenie kąpielowym w Niemodlinie, który 26
czerwca br. otworzył swoje podwoje dla wszystkich spragnionych słonecznych i wodnych
kąpieli. W ciągu pierwszych pięciu dni, przy wspaniałej upalnej pogodzie, obiekt odwiedziło
ponad tysiąc, dużych i małych, mieszkańców miasta, gminy oraz gości z gmin ościennych,
a także osób z dalszych okolic naszego województwa. Z kąpieliska skorzystała również
dwudziestopięcioosobowa grupa dzieci kolonijnych z Częstochowy. 

Jeśli chodzi o liczbę osób przybywających na niemodliński basen, to niepisany rekord
padł 11 lipca, kiedy to, w upalną niedzielę, z kąpieliska skorzystało ponad dwa tysiące ludzi. 

Nad osobami odwiedzającymi basen czuwa siedmioro ratowników. Dostępne są także
przebieralnie i boisko do piłki siatkowej. Można skorzystać również z bufetu. 

Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00 (do godz.
18.00 można korzystać z kąpieli). Bilet ulgowy (dla dzieci i młodzieży szkolnej) kosztuje 3
zł, natomiast dla dorosłych – 6 zł.  Dzieci do lat 6 – wstęp wolny. Zapraszamy. Red.

Opi nie o na szym ba se nie
Na sza re dak cja za da ła kil ka py tań

wy po czy wa ją cym na ba se nie ką pie lo -
wym w Nie mo dli nie na te mat wra żeń
z po by tu. Oto ich opi nie:

Pa ni Ka sia (Ocho dze)
• O basenie w Nie mo dli nie do wie dzia łam

się przy pad kiem. Ale je stem za chwy co na tym
miej scem. Przede wszyst kim ze wzglę du na uro -
kli wy kli mat ja ki tu pa nu je – le śne oto cze nie, na -
tu ra. Na pew no jesz cze tu wró cę, je śli tyl ko bę -
dzie oka zja. 

Pa ni Mo ni ka (Nie mo dlin)
• W tym ro ku je stem tu taj z dzieć mi po raz

pierw szy. Jest faj nie, po do ba mi się. Dzie ci pra -
wie w ogó le nie wy cho dzą z wo dy. Są za do wo lo -
ne, a to naj waż niej sze.

Pa ni Eli za (Kom prach ci ce)
• Przy jeż dżam na ba sen w Nie mo dli nie z sy -

na mi, ale wo li my, gdy nie ma ta kich upa łów i tłu -
mów, choć zda rzy ło nam się dwa ra zy być tu taj,
jak by ło na praw dę gę sto. Jed nak w wo dzie nie
ma aż tak du żo osób, jest dość miej sca, że by po -
pły wać. Wy bra li śmy to ką pie li sko, bo z Kom -
prach cic jest bli żej do Nie mo dli na niż np. na Ma -
li nę do Opo la. Tu jest swo bo da, luz, moi sy no wie
mo gą się wy sza leć. Du żym plu sem jest po ło że -
nie te go obiek tu – znaj du je się on obok drzew.
W te wiel kie upa ły moż na się scho wać w cie niu.
Wo da mo gła by być bar dziej czy sta, ale wia do -
mo, że wła śnie z po wo du drzew za wsze ja kieś li -
ście wpad ną do ba se nu. Ogól nie jed nak je ste -
śmy za do wo le ni. W ska li 10-punk to wej oce nia my
ten obiekt na 8. 

Pań stwo Bar ba ra i To masz (Opo le)
• Do Nie mo dli na na ba sen jeź dzi my bar -

dzo czę sto z ma łą wnucz ką. Je ste śmy za do wo -
le ni. Dzi siaj do łą czy ła do nas tak że cór ka, któ -
ra spe cjal nie wzię ła urlop w pra cy, by tu
przy je chać. Obiekt nam się bar dzo po do ba,
zwłasz cza bro dzik dla dzie ci to jest wspa nia ła
rzecz. A po za tym miej sce pięk ne – wśród zie -
le ni, przy ro dy, wo da cie plut ka, czy sta. W Opo -
lu na ką pie li sku w „Błę kit nej Fa li” jest zbyt no -
wo cze śnie, za bar dzo je „udziw ni li”, za du żo
lu dzi tam przy jeż dża. Wo li my Nie mo dlin. Szcze -
gól nie my śli my o na szej wnucz ce, któ ra nie boi
się ką pać, nur ko wać, sza le je w wo dzie. Po le ca -
my to miej sce wszyst kim. 

PN: Jak Wam się pra cu je na ba se nie
w Nie mo dli nie? Ilu ra tow ni ków czu wa
nad oso ba mi tu prze by wa ją cy mi? 

Mi chał Gro mek: Jest nas tu taj sied mio ro, ale
gdy lu dzi jest wię cej, a by ły ta kie dwa, re kor do we
week en dy, kie dy by ło ich pra wie dwa i pół ty sią ca, wte -
dy za wsze sta ra my się mieć tę do dat ko wą pa rę oczu.
Tak, by wszy scy czu li się tu taj do brze i bez piecz nie. Jed -
nak po cząt ko wo by li śmy za sko cze ni sto sun ko wo ma -
łą licz bą osób, któ re tu przy cho dzą w cią gu ty go dnia
– przy ład nej po go dzie jest gó ra kil ka set osób. 

Pra ca ra tow ni ków w Nie mo dli nie jest dość cięż -
ka – niec ka du ża, stu me tro wa. Sta ra li śmy się tak po -
dzie lić, że by na każ dym sta no wi sku dla ra tow ni ków by -
ły przy naj mniej dwie oso by w każ dej chwi li go to we
do ak cji. Tak, by jed na mo gła za wsze za stą pić dru gą. 

Dla mnie naj waż niej sze jest bez pie czeń stwo lu dzi,
o nie bo ję się naj bar dziej. Szcze gól nie cho dzi mi o róż -
ne go ro dza ju ura zy krę go słu pa, zła ma nia. W Nie mo -
dli nie jest twar da niec ka, lu dzie czę sto ska czą na gło -
wę do wo dy. Po ten cjal nym za gro że niem mo gą też być
słup ki, ba rier ki. Sta ram się, w mia rę moż li wo ści, za bez -
pie czać, upo mi nać. Jed nak wy pad ki się zda rza ją, na -
wet za wo do wy pły wak mo że za chły snąć się wo dą
i pójść na dno. 

PN: A lu dzie tu taj są spo koj ni, słu cha ją
ra tow ni ków, czy stwa rza ją ja kieś nie bez -
piecz ne sy tu acje?

Mi chał Gro mek: Lu dzie na ba se nie ką pie lo -
wym w Nie mo dli nie są ra czej spo koj ni i bar dzo mi li.
Pro po nu ją po moc, je śli po ja wią się ja kieś pro ble my.
Szcze gól nie mło dzież jest wy ro zu mia ła dla nas. Wi dzi,
że je ste śmy tu taj, by jej po ma gać. Du żo ma my ta kich

drob nych ak cji me dycz nych – roz cię cia nóg, otar cia,
ugry zie nia ko ma rów, in nych in sek tów. Obiekt jest
prze cież po ło żo ny w za gaj ni ku le śnym. Obiekt jest
pięk ny. Czę sto prze jeż dża ją ce dro gą sa mo cho dy za -
trzy mu ją się spe cjal nie po to, by zo ba czyć coś nie by -
wa łe go – ba sen po ło żo ny prak tycz nie w le sie, po mię -
dzy mia stem a wsią. 

PN: Na czym do kład nie po le ga pra ca
ra tow ni ka wod ne go? Or ga ni zu je cie ja kieś
szko le nia, kur sy dla tu ry stów, dla dzie ci?

Mi chał Gro mek: Lu dziom przy glą da ją cym się
z bo ku na szej pra cy wy da je się, że naj waż niej sza jest
w niej sa ma ak cja ra tow ni cza. Otóż nie – naj waż niej -
sza jest pre wen cja, za po bie ga nie. W mo men cie, kie -
dy ma miej sce już ja kaś ak cja, świad czy to tyl ko o tym,
że ra tow nik cze muś nie za po biegł, coś prze oczył,
wkradł się ja kiś zły ele ment w je go pra cę. 

Pre wen cja, pre wen cja i jesz cze raz pre wen cja.
WOPR pro wa dzi róż ne go ro dza ju szko le nia, po ga -
dan ki w szko łach na te mat te go jak po win no się za -
cho wy wać na ką pie li skach, że by by ło jak naj mniej
pod to pień i uto nięć, któ rych ma my, nie ste ty, tak du żo
w tym ro ku. 

Na ba se nie w Nie mo dli nie mie li śmy te go la ta już
szko le nie, jak się oka za ło bar dzo przy dat ne, z po słu -
gi wa nia się de ską or to pe dycz ną. Po ka zy wa li śmy jak
po stę po wać z oso ba mi, któ re do zna ły ura zów krę go -
słu pa, zła mań itp. Pro wa dzi li śmy tak że szko le nia
z pod sta wo wej po mo cy me dycz nej dla gru py dzie ci
z pół ko lo nii. Mó wi li śmy o ak cji ra tow ni czej – jak po win -
na wy glą dać, co to jest ak cja. Tłu ma czy li śmy im, że
naj waż niej szy jest brak obo jęt no ści na ludz ką krzyw -
dę, na to, co się złe go mo że stać. 

PN: Ja kie są głów ne za sa dy bez piecz ne -
go wy po czyn ku nad wo dą?

Mi chał Gro mek: Gdy ma my do czy nie nia
z du żą licz bą osób, np. wła śnie z ko lo ni sta mi, to za -
wsze dzie cia kom mó wi my, że naj le piej wcho dzić
do wo dy pa ra mi. Wów czas, je śli zda rzy się tak, że
jed no dziec ko nie wi dzi dru gie go, to za raz da je znać
wy cho waw cy bądź ra tow ni ko wi. Dla więk szej, zor ga -
ni zo wa nej gru py osób, za wsze prze zna czo ny jest
spe cjal nie je den ra tow nik, któ ry czu wa tyl ko nad ni -
mi. Do dat ko wo jest oczy wi ście opie ka ze stro ny wy -
cho waw ców. 

Bezpieczne wakacje 

Prewencja, prewencja i jeszcze raz prewencja!
Z Michałem Gromkiem, kierownikiem ratowników Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, dbających
o bezpieczeństwo osób korzystających z basenu kąpielowego
w Niemodlinie, rozmawia Katarzyna Knieja.

Ratownicy WOPR
na basenie

w Niemodlinie

Ćwiczenia z udzielania
pomocy medycznej
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Two rze nie i roz wój mi kro przed się biorstw 
W dniu 25 czerw ca 2010 r. Gmi na Nie mo dlin

wraz z Po wia to wą Agen cją Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa zor ga ni zo wa ła szko le nie in for -
ma cyj ne dla be ne fi cjen tów z Gmi ny Nie mo dlin.
Uczest ni cy do wie dzie li się m.in. o moż li wo ściach
otrzy ma nia po mo cy na two rze nie i roz wój mi kro -
przed się biorstw na te re nach wiej skich w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007 – 2013.

Re kul ty wa cja wy sy pi ska w Ro gach
Za koń czył się dru gi etap re kul ty wa cji by łe go wy -

sy pi ska w Ro gach. 
W ra mach za da nia do ko na no na sa dzeń po -

nad 12 ty się cy drzew i krze wów. Od biór osta tecz ny
za da nia na stą pi w paź dzier ni ku 2010 r., po stwier -
dze niu przy ję cia się od po wied niej ilo ści na sa dzeń.

Zmo der ni zo wa ne mo sty w Szy dłow cu Ślą skim

Kład ka i po szy cie mo stu zlo ka li zo wa ne w Szy -
dłow cu Ślą skim prze szły grun tow ną mo der ni za cję.
Tym sa mym umoż li wio no swo bod ny do stęp m.in.
do za byt ko we go dę bu. Przy po mi nam, iż w mie sią cu
lip cu za byt ko wy dąb przej dzie kom plek so wą re wi ta -
li za cję w ra mach środ ków UE. Dzię ki te mu zo sta nie
wy eks po no wa ne miej sce o znacz nych wa lo rach hi -
sto rycz nych i tu ry stycz nych w Gmi nie Nie mo dlin.

Pod pi sa no umo wę na bu do wę dro gi w Sa dach 
W dniu 19 lip ca 2010 r. Bur mistrz Nie mo dli na

Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał umo wę na wy ko na nie
za da nia o na zwie „Bu do wa dro gi trans por tu rol ne go
w miej sco wo ści Sa dy”. Re ali za cja in we sty cji pro wa -
dzo na bę dzie przez, wy bra ne w dro dze za mó wie nia
pu blicz ne go, Przed się bior stwo Ro bót Dro go wo -Mo -
sto wych Sp. z o.o. z Brze gu. War tość ro bót bu dow la -
nych wy nie sie 357.008,73 zł. Za koń cze nie bu do wy
pla nu je się na 30 wrze śnia 2010 r. In we sty cja ozna -
cza re ali za cję ko lej nej in we sty cji zwią za nej z po pra -
wą in fra struk tu ry dro go wej na ob sza rach wiej skich,
a fi nan so wa na jest ze środ ków bu dże tu Gmi ny Nie -
mo dlin oraz Fun du szu Ochro ny Grun tów Rol nych.

Wa ka cyj ne re mon ty
W okre sie wa ka cyj nym, we wszyst kich pla ców -

kach oświa to wych, od by wa ją się pra ce re mon to we
zwią za ne z od no wie niem po miesz czeń lek cyj nych i sal
za baw. W ni żej wy mie nio nych jed nost kach trwa ją zna -
czą ce pra ce in we sty cyj ne w sys te mie zle ce nio wym:
Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa Nr 2 w Nie mo dli nie

Ma lo wa nie sa li gim na stycz nej oraz wy mia na
drzwi wej ścio wych, ma lo wa nie ho lu i czę ści po miesz -
czeń lek cyj nych w bu dyn ku szko ły. Koszt prac re -
mon to wych osza co wa no na 18 000 zł.
Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach

Re mont da chu i po miesz czeń lek cyj nych pod da sza
w bu dyn ku Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach. 

Wy ko naw ca zo stał wy ło nio ny w po stę po wa niu
prze tar go wym za ce nę 462 000 zł.
Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w Gra bi nie

Prze bu do wa po miesz czeń obiek tu Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie z ich ada pta cją
na po trze by od dzia łu przed szkol ne go. Wy ko naw ca
zo stał wy ło nio ny w po stę po wa niu prze tar go wym
za ce nę 206 000 zł.
Pu blicz ne Przed szko le Nr 1 w Nie mo dli nie
Od dział za miej sco wy w Grodź cu

Re mont stro pu piw nicz ne go i sa ni ta ria tów oraz
wy mia na in sta la cji grzew czej, zmia na źró dła ogrze -
wa nia. War tość re mon tu sza cu je się na kwo tę oko -
ło 25 000 zł.
Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach

Re mont da chu, wy mia na da chó wek, do cie ple -
nie, na pra wa ko mi nów oraz przy go to wa nie sa li lek -
cyj no – za ba wo wej dla no we go od dzia łu. War tość re -
mon tu sza cu je się na kwo tę oko ło 50 000 zł.

Ha la wi do wi sko wo -spor to wa w Nie mo dli nie
Kon ty nu owa na jest bu do wa ha li wi do wi sko wo -

-spor to wej w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta. Za koń -

czo no już ro bo ty kon struk cyj ne, za mon to wa ne zo sta -
ły okna, drzwi we wnętrz ne, wy ko na no po kry cie
da chu, ele wa cję. Obec nie pro wa dzo ne są pra ce wy -
koń cze nio we za ple cza ha li (na ukoń cze niu jest mon -
taż wen ty la cji z kli ma ty za cją i ko tłow ni) oraz ro bo ty
zwią za ne z za go spo da ro wa niem te re nu wo kół ha li
(dro gi we wnętrz ne, chod ni ki). Za koń cze nie ro bót bu -
dow la nych prze wi dzia ne jest na 30 wrze śnia br.

Kon kurs „Wa ka cje nanie mo dliń skich re je -
stra cjach” pod pa tro na tem Bur mi strza
Gmi ny Nie mo dlin Mi ro sła wa Stan kie wi cza.

Re gu la min Kon kur su Fo to gra ficz ne go:

Or ga ni za tor: 
Urząd Miej ski w Nie mo dli nie 

ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37
49-100 Nie mo dlin 

Ce le kon kur su:
• Przed sta wie nie wa ka cyj nych prze żyć lub od wie -

dzo nych miejsc z nie mo dliń ską re je stra cją w tle
w for mie fo to gra ficz nej.

• Roz dy spo no wa nie wśród miesz kań ców ma te ria -
łów pro mu ją cych Gmi nę Nie mo dlin w for mie
ra mek do ta blic re je stra cyj nych.

• Pro mo cja Gmi ny Nie mo dlin w kra ju i za gra ni cą.
• Pro mo wa nie za in te re so wań z dzie dzi ny kul tu ry

i sztu ki.
• Pro pa go wa nie fo to gra fii ja ko kre atyw nej for my

spę dza nia wol ne go cza su.
• Roz wi ja nie kre atyw no ści uczest ni ków kon kur su,

in spi ro wa nie do twór czych po szu ki wań w dzie dzi -
nie fo to gra fii.

• Kształ to wa nie i roz wi ja nie wśród uczest ni ków
zdol no ści ar ty stycz nych.

• Pro mo wa nie twór ców fo to gra fii.

Uczest ni cy:
Kon kurs ma cha rak ter otwar ty.
For ma prac:
Zdję cia (wer sja cy fro wa) uka zu ją ce atrak cyj ne

miej sca spę dza nia wa ka cji z nie mo dliń ską re je -
stra cją w tle.

Wa run ki uczest nic twa:
1. Każ dy uczest nik zgła sza do kon kur su mak -

sy mal nie 3 wy ko na ne sa mo dziel nie fo to gra fie, te -
ma tem fo to gra fii mu si być przed sta wie nie wa ka cyj -
nych prze żyć lub od wie dzo nych miejsc
z nie mo dliń ską re je stra cją w tle.

2. Do prac na le ży do łą czyć kar tę zgło sze nia
(do stęp nanastro nie in ter ne to wej www.nie mo dlin.pl)

3. Fo to gra fie na le ży do star czyć na no śni ku CD.
4. Każ dy no śnik po wi nien być pod pi sa ny imie -

niem i na zwi skiem au to ra.
5. Fo to gra fie wraz z kar tą zgło sze nia na le ży do -

star czyć do Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul.
Bo ha te rów Po wstań Ślą skich37,49-100 Nie mo dlin.

6. Ter min do star cze nia prac: 30.09.2010 r.
7. Roz strzy gnie cie kon kur su: 15.10.2010 r.
8. Pra ce bę dzie oce niać Ju ry po wo ła ne przez

or ga ni za to ra.
9. Wszy scy lau re aci zo sta ną po wia do mie ni

o wer dyk cie Ju ry.
Prze wi dzia ne na gro dy:
Or ga ni za tor prze wi du je na gro dy za I, II i IIImiej -

sce oraz 5 wy róż nień. 
Uwa ga:
Ram ki do ta blic re je stra cyj nych z her bem Nie -

mo dli na wy da wa ne są bez płat nie w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie, II pię tro, po kój 33.

Wszel kie in for ma cje moż na uzy skać
pod nr. tel. 77 4606 295 wew. 221 lub e -ma -
il: pro mo cja.ife@nie mo dlin.pl u Pa na Grze go -
rza Krzyś ków.

ZA PRO SZE NIE NA DO ŻYN KI GMIN NE
Bur mistrz Nie mo dli na, Soł tys i Ra da

So łec ka Rzę dzi wo jo wic za pra sza ją
miesz kań ców Gmi ny Nie mo dlin na Do żyn -
ki Gmin ne, któ re od bę dą się 29 sierp nia
br. w Rzę dzi wo jo wi cach. 

W pro gra mie m.in. roz strzy gnię cie
kon kur su Ko ron Żniw nych w ka te go rii Ko -
ron Ziar no wych i Ko ron Kło so wych, Ży -
wych Ob ra zów oraz na naj pięk niej ude ko -
ro wa ną po se sję.

Wieści
z gminy
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

W dniu 29 czerw ca br.
od by ła się LVIII Se sja

Ra dy Miej skiej, na któ rej
pod ję to na stę pu ją ce

uchwa ły:

1) uchwa ła Nr LVIII/393/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie za kre su i for my in for -
ma cji o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu
Gmi ny za I pół ro cze. 

2) uchwa ła Nr LVIII/394/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie za twier dze nia bi lan -
su skon so li do wa ne go Gmi ny Nie mo dlin
za 2009 rok. 

3) uchwa ła Nr LVIII/395/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie zmian bu dże tu Gmi -
ny Nie mo dlin na rok 2010. 

4) uchwa ła Nr LVIII/396/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie za twier dze nia sta tu -
tu Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Nie mo dli nie.

5) uchwa ła Nr LVIII/397/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie za opi nio wa nia pro -
jek tu uchwa ły Ra dy Po wia tu w Ny sie
do ty czą cej prze kształ ce nia Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej Ze -
spo łu Opie ki Zdro wot nej w Głu cho ła zach
po le ga ją ce go na li kwi da cji po rad ni sto ma -
to lo gicz nej w Głu cho ła zach, Ry nek 12-14. 

6) uchwa ła Nr LVIII/398/10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 czerw -
ca 2010r. – w spra wie za cią gnię cia kre dy -
tu na re ali za cję in we sty cji. 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji
elek tro nicz nej moż na zna leźć
w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go – www.nie mo dlin.pl,
a tak że za po znać się z ni mi w Biu -
rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie.

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej w okresie
sprawozdawczym (27.05.2010r. – 28.06.2010r.):

• W dniu 28 maja dokonano podsumowania strat w infrastrukturze gminy po powodzi.
• W dniu 1 czerwca gośćmi Burmistrza byli: dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opolu

w sprawie partycypacji gminy w rozbudowie składowiska odpadów oraz prezes PKS S.A. w Opolu
w sprawie powołania związku międzygminnego, którego zadaniem będzie przejęcie tego
przedsiębiorstwa oraz organizacja przewozów pasażerskich na terenie powiatu opolskiego. W
tym samym dniu odbyło się kolejne posiedzenie zespołu do spraw oświaty.

• W dniu 7 czerwca Burmistrz wziął udział w inauguracji obchodów 20-lecia samorządu
terytorialnego w województwie opolskim.

• W dniu 8 czerwca pod przewodnictwem Burmistrza odbyło się posiedzenie kapituły Złotego
Sokoła. Kapituła postanowiła przedłużyć zgłaszanie kandydatur do końca sierpnia br. W tym
samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na dofinansowanie
zadania dotyczącego restauracji dębu i głazu w Szydłowcu Śl.

• W dniu 10 czerwca odbyły się konkursy na dyrektorów: szkoły podstawowej oraz przedszkola
w Graczach. W wyniku postępowań konkursowych na kolejne 5 lat Burmistrz powierzył
stanowiska dyrektorów paniom: Iwonie Trawka oraz Jolancie Juzwa. 

• W tym samym dniu gościem Burmistrza był Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego. Podczas rozmowy oraz wizji lokalnej ustalono zakres prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy.

• W dniu 14 czerwca Burmistrz podpisał kolejną umowę stypendialną wspierającą szkolenie
sportowe najmłodszych.

• W dniu 16 czerwca odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu opolskiego w sprawie
podpisania listu intencyjnego dotyczącego przejęcia opolskiego PKS- u.

• W dniu 17 czerwca Burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich placówek oświatowych. 
• W tym samym dniu odbyło się robocze spotkanie na temat postępu prac związanych z

uruchomieniem basenu.
• W dniu 18 czerwca Burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji odkomarzania gminy. Akcją

objęto obszar 100 hektarów, w pierwszej kolejności miejsc użyteczności publicznej. 
• W tym samym dniu dokonano podsumowania przebiegu i efektów programu Mobilna Szkoła.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu Burmistrz składa w tym miejscu
podziękowania za wkład pracy związany z jego realizacją.

• W dniu 20 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wybory przebiegły bez
większych problemów, za co Burmistrz złożył podziękowania pani Zdzisławie Bartków -
Sekretarzowi Gminy, pracownikom Urzędu oraz wszystkim członkom komisji wyborczych.

• W dniu 22 czerwca Burmistrz spotkał się z kierownictwem firmy Remondis oraz Zakładu
Gospodarki Odpadami w Opolu w celu omówienia najnowszych rozwiązań związanych z
segregacją  odpadów komunalnych.

• W dniu 23 czerwca gościem Burmistrza był prezes PKS Nysa. Tematem spotkania było omówienie
utrzymania przystanku autobusowego przy ulicy Reja.

• W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z najlepszymi uczniami, nauczycielami oraz rodzicami,
podsumowując tym samym  niemodliński rok szkolny 2009/2010.

• W dniu 24 czerwca nastąpiło podsumowanie dokonań zrealizowanych w ramach programu
Aktywne Przedszkole. Wszystkim nauczycielom realizującym program Burmistrz składa
podziękowania za wkład pracy związany z uzyskanymi efektami dydaktycznymi.

• W dniu 25 czerwca Burmistrz spotkał się z sołtysami niemodlińskich wsi. Podczas spotkania
omówiono stan realizacji wydatków funduszy sołeckich, przygotowania do gminnych dożynek
oraz rozwiązanie bieżących problemów mieszkańców wsi.

• W dniu 26 czerwca Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Janem Oleksa oraz radnymi RM
wzięli udział w spotkaniu Na Granicy Czech i Moraw w partnerskiej gminie Štity. 

• W tym samym dniu rozpoczęły się Dni Niemodlina z udziałem młodzieżowego zespołu rockowego
z Vechelde (Niemcy), a także zainaugurowano pracę niemodlińskiego basenu.

• W dniu 27 czerwca gośćmi Gminy Niemodlin byli przedstawiciele Gminy Štity z panem Starostą
Jiżim Voglem na czele. W tym samym dniu zakończyły się obchody Dni Niemodlina, które w
ocenie mieszkańców były najlepiej zorganizowaną imprezą od wielu lat. Burmistrz składa
serdeczne gratulacje pani dyrektor Katarzynie Paszuli-Gryf oraz pracownikom Ośrodka Kultury.

Mi ro sław Stan kie wicz
Bur mistrz Nie mo dli na
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Bez piecz na ką piel
Sta ty stycz nie naj częst szy mi wy pad ka mi śmier ci przez

uto nię cie są wy pad ki zwią za ne z ką pie lą po spo ży ciu al ko ho -
lu, ką pie lą w miej scach nie strze żo nych i nie bez piecz nych, brak
opie ki nad dzieć mi i zby tecz na bra wu ra. 

Za tem nie tyl ko za trud nia nie więk szej licz by ra tow ni ków
i otwie ra nie no wych ką pie lisk, ale pro pa go wa nie za sad bez -
piecz nej ką pie li oraz pro wa dze nie na uki pły wa nia mo że zmniej -
szyć licz bę uto nięć.

Gdzie pły wać:
1. W miej scach strze żo nych i prze zna czo nych spe cjal nie

do te go ce lu. 
2. Wwo dzie tak głę bo kiej iwta kiej od le gło ści odbrze gu, któ -

ra od po wia da na szym re al nym moż li wo ściom pły wac kim. Ni gdy
nie po win ni śmy prze kra czać wy zna czo nych na ką pie li sku stref. 

3. W przy pad ku ką pie li w miej scach nie strze żo nych, że la -
zne za sa dy mó wią, by nie od pły wać od brze gu da lej niż 50 m.
Więk sza od le głość znacz nie wy dłu ża czas ak cji ra tun ko wej
pro wa dzo nej przez oso by po stron ne lub cał ko wi cie ją unie moż -
li wia. Ma le ją szan se do strze że nia wy pad ku to nię cia. 

4. Ką pać się w miej scach do brze so bie zna nych. 
5. Ni gdy nie wol no pły wać wmiej scach za ka za nych, oczym

in for mu ją od po wied nie ta bli ce, a tak że na od cin kach szla ków
żeglu go wych oraz w po bli żu urzą dzeń i bu dow li wod nych. 

Kie dy pły wać:
1. Je śli tem pe ra tu ra wo dy wy no si po ni żej 14°C, ką piel

i pły wa nie nie jest wska za ne. 

2. Za le ca na tem pe ra tu ra wo dy do ką pie li i pły wa nia po -
win na być nie mniej sza niż 18°C. 

3. Naj lep sza tem pe ra tu ra wo dy do ką pie li to 22-25°C. 
4. Pły wać za wsze w peł ni zdro wia. 
5. Wy ko rzy sty wać doką pie li okre sy do bre go na sło necz nie nia. 
6. Ni gdy nie wol no: wcho dzić do wo dy po spo ży ciu al ko -

ho lu, w okre sach złe go sa mo po czu cia, ska kać na gle do wo dy
po roz grza niu cia ła na słoń cu lub po wy sił ku fi zycz nym, a tak -
że bez po śred nio po po sił ku. 

7. Nie wol no ką pać się po za cho dzie słoń ca, po nie waż
w ra zie wy pad ku ciem ność unie moż li wia udzie le nie po mo cy. 

8. Nie na le ży prze by wać w wo dzie zbyt dłu go ani też
wcho dzić do niej po now nie po zbyt krót kiej prze rwie. Gro zi to
nie bez piecz nym wy chło dze niem or ga ni zmu. 

Do że la znych za sad
bez pie czeń stwa na le żą:

1. Ni gdy nie wol no ska kać do nie zna nej wo dy, po nie waż
nie wiado mo cze go mo że my się spo dzie wać pod jej lu strem. 

2. Nie wol no wcho dzić ce lo wo do wo dy w miej scach nie -
bez piecznych, tam gdzie we dług na sze go ro ze zna nia znaj du -
ją się na przy kład: 

a) wi ry,
b) wo do ro sty,
c) zim ne prą dy itp., a my są dzi my, że so bie po ra dzi my, bo

oce nia my sie bie ja ko do sko na łych pły wa ków.
3. Za in te re suj my się za wsze bez pie czeń stwem dzie ci

prze by wa ją cych nad wo dą i w jej po bli żu. 
4. Nie wsz czy naj my ni gdy fał szy wych alar mów. 
5. Nie po py chaj my do wo dy osób, któ re się te go nie spo -

dzie wa ją. 

Nie bie gaj my po po mo stach, mo że my po trą cić znajdu -
ją ce się tam oso by, a sa mi na ra ża my się na uszko dze nia cia -
ła przy upad ku.

Pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa dzie ci
pod czas ką pie li wa ka cyj nych:

– zwróć szcze gól ną uwa gę na dzie ci, któ re nie umie ją pły -
wać i nie pusz czaj ich do wo dy ra zem z grup ką, któ ra pły wa
do sko na le,

– przed wpusz cze niem dzie ci do wo dy upew nij się czy mi -
nę ło, co naj mniej 1,5 go dzi ny od ostat nie go po sił ku,

– pierw sza ką piel nie po win na trwać dłu żej jak 15 mi nut
(roz grzew ka, przy zwy cza je nie się do niż szej niż oto cze nie tem -
pe ra tu ry wo dy),

– je śli przed ką pie lą dziec ko prze by wa ło dłuż szy czas
na słoń cu, naj pierw ochła dza my je go cia ło np. pry ska jąc wo -
dą przed za nu rze niem ca łe go cia ła,

– po zwa la my dzie ciom ką pać się tyl ko w miej scach ozna -
czo nych, bez piecz nych, spraw dzo nych przez ra tow ni ka,

– pa mię ta my, że gwa ran cją bez piecz nej ką pie li jest nie
tyl ko na sze czuj ne oko, ale i oko ra tow ni ka, któ ry ca ły czas czu -
wa nad bez piecz ną za ba wą w wo dzie,

– uprze dza my dzie ci, że by nie ba wi ły się „w to pie nie”,
„atak re ki na”, „pod ta pia nie” itp. Z da la od oczu ra tow ni ka ta -
kie za ba wy mo gą się skoń czyć tra gicz nie.

Opra co wa no na pod sta wie WOPR – Wod ne go Ochot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go www.wopr.com.pl

Opr. Insp. GCZK UM
Ze non Ro mań czu kie wicz

Jak chro nić się przed upa ła mi?
In for ma cja Mi ni stra Zdro wia – jak za cho -
wy wać się w cza sie upa łów?

• uni kać wy cho dze nia z do mu i wy sił ku fi zycz ne go
w trak cie szcze gól nie upal nych go dzin (je śli mu sisz
wyjść, po zo sta waj w cie niu);

• ogra ni czaj spa ce ry z dzieć mi w go dzi nach 10-16,
sta raj się, by nie wy ko ny wa ły in ten syw nych wy sił ków;

• noś na kry cie gło wy, luź ne, ba weł niane ubra nie w ja -
snych ko lo rach;

• noś ze so bą bu tel kę wo dy;
• za sła niaj okna eks po no wa ne na słoń ce;
• za my kaj okna, je śli na ze wnątrz jest cie plej niż we

wnę trzu bu dyn ku, otwie raj je w no cy wy wo łu jąc
prze pływ po wie trza;

• w do mu prze by waj w naj chłod niej szych po miesz cze -
niach;

• je śli nie mo żesz prze by wać w do mu, sta raj się wcho -
dzić czę sto do chłod nych, kli ma ty zo wa nych po miesz -
czeń (jak su per mar ke ty, ki na, mu zea itp.);

• re gu lar nie bierz chłod ną ką piel lub prysz nic, zwil żaj
skó rę wie lo krot nie w cią gu dnia;

• pij jak naj wię cej wo dy, so ków owo co wych;
• jedz zgod nie z przy zwy cza je niem, ale po tra wy lek -

ko straw ne, du żo wa rzyw i owo ców;
• nie pij al ko ho lu!
• nie wa haj się za się gnąć ra dy le ka rza lub far ma ceu -

ty zwłasz cza, gdy przyj mu jesz le ki bez re cep ty lub
za mie rzasz przyj mo wać;

• zgłoś się do le ka rza, gdy za uwa żysz u sie bie na stę -
pu ją ce ob ja wy: ból, za wro ty, gło wy, osła bie nie, nud -
no ści, wy mio ty, kur cze mię śni (zwłasz cza brzu cha
i nóg);

• nie wa haj się po pro sić o po moc są sia dów;
• do wiedz się, jak czu je się oso ba sa mot na lub cho ra

miesz ka ją ca w Two im są siedz twie. Pa mię taj o bez -
piecz nej ką pie li;

• nie skacz na gło wę do zbior ni ków wod nych;
• pa mię taj o stop nio wym schło dze niu cia ła przed pły -

wa niem.

Tel. alar mo we 112 lub 999
Po stę po wa nie w przy pad ku prze grza nia

Przy czy ną prze grza nia mo że być dłu go trwa łe wy ko ny -
wa nie cięż kiej pra cy fi zycz nej lub prze by wa nie w wy so kiej
tem pe ra tu rze. Or ga nizm sta ra się chro nić przed wy so ką

tem pe ra tu rą po przez po ce nie się. Je śli ten me cha nizm
ochron ny nie jest wy star cza ją cy, tem pe ra tu ra cia ła ro śnie.
Wsku tek utra ty so li i wo dy z or ga ni zmu do cho dzi do prze -
grza nia. Je śli przy czy ną prze grza nia jest dłu go trwa łe prze -
by wa nie na słoń cu, na le ży na tych miast umie ścić ra to wa ne -
go w cie niu lub w chłod nym po miesz cze niu. Udar sło necz ny
(po pa rze nia skó ry, pę che rze, omdle nia), mo że być bar dzo
nie bez piecz ny. Uwa ga! Na udar ciepl ny naj bar dziej na ra -
żo ne są dzie ci i oso by star sze. 
Ob ja wa mi prze grza nia mo gą być: 

1. Osła bie nie, ból, za wro ty gło wy;
2. Pra gnie nie;
3. Nud no ści, wy mio ty;
4. Kur cze mię śni (zwłasz cza brzu cha i nóg);
5. Utra ta przy tom no ści.

Oso bie, u któ rej po ja wi ły się ob ja wy prze -
grza nia nie wol no po da wać: 

1. Na po jów al ko ho lo wych;
2. Na po jów za wie ra ją cych ko fe inę, np: ka wy;
3. Le ków ob ni ża ją cych tem pe ra tu rę, np: po lo pi ry ny

(aspi ry ny) lub py ral gi ny.

Pierw sza po moc
przy ob ja wach prze grza nia:

1. Po sta raj się usta lić, co by ło źró dłem prze grza nia. Zli -
kwi duj przy czy nę. Ra to wa ne go prze pro wadź do in ne go
po miesz cze nia lub wy pro wadź na po wie trze. 

2. Ułóż przy tom ne go ra to wa ne go na ple cach z no ga -
mi unie sio ny mi na wy so kość 20 – 30 cm. Ob niż tem pe ra -
tu rę cia ła, okła da jąc ra to wa ne go mo kry mi, zim ny mi prze -
ście ra dła mi lub ręcz ni ka mi. Po da waj do pi cia pół szklan ki
wo dy z so lą, co 15 mi nut (1 ły żecz ka so li na 0,25 li tra wo -
dy). Je śli nie ma so li, po da waj sa mą wo dę. 

3. Je śli ra to wa ny jest nie przy tom ny, ale od dy cha, na -
le ży uło żyć go na bo ku. 

4. We zwij po go to wie. Spraw dzaj, co 1-2 mi nu ty obec -
ność oznak ży cia. Je śli na stą pi za trzy ma nie krą że nia (czy -
li: nie re agu je na bodź ce ze wnętrz ne, nie ru sza się, nie krztu -
si się, nie od dy cha), na tych miast roz pocz nij re ani ma cję. 

5. Chroń ra to wa ne go przed ura za mi, je śli wy stą pią
drgaw ki.

In for ma cja opra co wa na na pod sta wie: 
„Pierw sza po moc” Ja ni na Stę piń ska, To masz Sza jew ski. 

Źró dło: www.mz.gov.pl

Opr. Insp. GCZK UM
Ze non Ro mań czu kie wicz

Dbajmy o porządek w gminie
Mirosław Stankiewicz  -  Burmistrz Niemodlina apeluje do mieszkańców gminy

o utrzymanie porządku i czystości.

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

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



Sta tu et ki roz da ne
W dniu 23 czerw ca 2010 r. w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie od by ło się spo tka nie
Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza z naj lep szy mi ab sol wen ta mi
szkół pod sta wo wych i gim na zjum w ro ku
szkol nym 2009/2010 oraz laureatami kon -
kur sów przed mio to wych i naj lep szy mi
spor tow ca mi w gmi nie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li rad ni Ra dy Miej -
skiej na cze le z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ja nem Olek są, dy rek to rzy szkół
i przed szko li, na uczy cie le oraz ro dzi ce uczniów wy -
róż nio nych.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje otrzy ma -
li naj lep si ab sol wen ci szkół pod sta wo wych i gim na -
zjum oraz ich ro dzi ce. Oto ucznio wie, któ rych okre -
ślo no mia nem „Naj lep si z naj lep szych”:

• Do mi ni ka Grin – uczen ni ca Pu blicz nej Szko -
ły Pod sta wo wej Nr 1 w Nie mo dli nie,

• Jo an na Zda now ska – uczen ni ca Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie,

• Jo an na Bu dza łek – uczen ni ca Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach,

• Ilo na Szlu fik – uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Gra bi nie,

• An na Pro che ra – uczen ni ca Pu blicz nej Szko -
ły Pod sta wo wej w Ro gach,

• An na Kuź niak – uczen ni ca Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach.

Są to uczen ni ce, któ re w wy ni ku kla sy fi ka cji
koń co wo rocz nej uzy ska ły z obo wiąz ko wych za jęć
edu ka cyj nych naj wyż szą śred nią ocen, naj wyż szą
oce nę z za cho wa nia oraz zna czą cą ilość punk tów
ze spraw dzia nu lub eg za mi nu gim na zjal ne go. Spo -
tka nie w Ośrod ku Kul tu ry by ło rów nież pod su mo -
wa niem zma gań kon kur so wych na te re nie Gmi ny
Nie mo dlin dla uczniów szkół pod sta wo wych oraz
gim na zjal nych. Ucznio wie na szych szkół przy stą pi -
li do 14 kon kur sów przed mio to wych ko or dy no wa -
nych przez gmi nę. Udział w kon kur sie wzię ło łącz -
nie 121 uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych, któ rzy przy go to wy wa li się pod czuj -
nym okiem swo ich na uczy cie li.

Współ za wod nic two uczniów da ło szan sę przede
wszyst kim roz wi ja niu za in te re so wań, za mi ło wań,
a tak że przy czy ni ło się do po głę bie nia zdo by tej do -
tych czas wie dzy. Z ogól nej licz by 985 uczniów re ali -
zu ją cych obo wią zek szkol ny w szko łach, dla któ rych
or ga nem pro wa dzą cym jest Gmi na Nie mo dlin, 101
uczniów szkół pod sta wo wych i Gim na zjum w Gra -
czach oraz 14 uczniów Pu blicz ne go Gim na zjum Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie do stą pi ło za szczy tu
uczest ni cze nia wraz ze swo imi ro dzi ca mi w spo tka -
niu i ode bra ło z rąk Pa na Bur mi strza i Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miej skiej po dzię ko wa nia i li sty gra tu la cyj -
ne za uzy ska ne suk ce sy i wy so kie osią gnię cia
w kon kur sach i olim pia dach.

Na za koń cze nie uro czy ste go spo tka nia Bur -
mistrz Nie mo dli na gra tu lo wał wszyst kim wy róż nio -
nym i na gro dzo nym oraz ży czył sło necz ne go i zdro -
we go od po czyn ku w cza sie wa ka cji. 

Mał go rza ta Ko cha nek

PULS
Niemodlina
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Uro czy ste po że gna nie gim na zja li stów
Ucznio wie klas trze cich Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu

Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie z wiel ką pom -
pą za koń czy li ostat ni rok w swo jej szko le. Na po że gnal nym
spo tka niu, któ re od by ło się 24. czerw ca br., w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, roz da ne zo sta ły Me da le Chro bre go 2010. 

Otrzy ma li je gim na zja li ści lat 2007-2010, na gro dze ni w dzie wię ciu ka -
te go riach uczniow skich: hu ma ni sta – Mar ta Uni jew ska, po li glo ta – Ja kub
Okrze sa, ar ty sta – Patry cja Se ra fin, na uko wiec – Pa weł Pa der ski, spor to wiec
– Ka mil Bar, ak ty wi sta – Do ro ta Gor czow ska, in for ma tyk – Ma ria Ko ster kie -
wicz, mło da da ma – Mar le na Sa wic ka i dżen tel men – Bar tosz Bu czek. 

Me da le uczniom wrę cza li ich na uczy cie le – mi strzo wie w da nej dzie dzi -
nie. War to za zna czyć, że spe cjal nie dla swo ich star szych ko le gów w peł nym
hu mo ru i iro nii ske czu szkol nym pt. „Jak to na lek cjach by wa ło” wy stą pi li
ucznio wie klas dru gich. Usły sze li śmy rów nież, m.in. za baw ną prze rób kę
pio sen ki z Ka ba re tu Star szych Pa nów, pod no wym ty tu łem „Ka ziu, ty po ucz
się” oraz wie le in nych cie ka wych wy ko nań zna nych prze bo jów. 

W czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści dy rek tor Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie
Bar ba ra Pa nec ka wrę czy ła sta tu et kę Naj lep sze mu Ab sol wen to wi Gim na -
zjum, któ rym zo stał Pa weł Pa der ski, uczeń kla sy III a. Po zo sta łym ab sol wen -
tom gim na zjum rów nież zo sta ły roz da ne na gro dy, wy róż nie nia i świa dec twa
ukoń cze nia szko ły.

kk

Najlepszy absolwent
Gimnazjum – Paweł Paderski

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, 23 czerw ca br., na stą -
pi ło uro czy ste pod su mo wa nie ro ku szkol ne go oraz wrę cze nie
dy plo mów i drob nych upo min ków wszyst kim ma łym i du żym
uczest ni kom za jęć ta necz nych, pla stycz nych, te atral nych
oraz wy cho wan kom Stu dia Pio sen ki dzia ła ją cego przy Ośrod -
ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Ten rok na pew no na le ży uznać za uda ny. Oprócz udzia łu dzie ci z nie mo -
dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry w roz ma itych kon kur sach (m. in. w eli mi na -
cjach XV Wo je wódz kie go Prze glą du Ze spo łów Ta necz nych Ozi mek 2010, czy
w Ogól no pol skim 15 Kon kur sie Pio sen ki „Wy graj Suk ces”) na pew no na uwa -
gę za słu gu je fakt, że wła śnie uczen ni ca Stu dia Pio sen ki z Nie mo dli na – Ju sty -
na Ada mow ska zdo by ła Grand Prix pre sti żo we go VI Ogól no pol skie go Kon kur -
su na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”, przy bar dzo du żej
kon ku ren cji i wy rów na nym, wy so kim po zio mie. 

Po nad to Do ro ta Zy siak, Ur szu la Ma zur, Mag da le na Krze mień, Ju sty na
Ada mow ska oraz Mar cin Ję drzej czyk, bio rąc udział w warsz ta tach wo kal nych
pod okiem i uchem pio sen kar ki Ka ta rzy ny Gro niec, mo gli pod szko lić swo je umie -
jęt no ści wo kal ne i wy stą pić ra -
zem z ar tyst ką w uro czy stym
kon cer cie ga lo wym pod su mo -
wu ją cym ty go dnio we warsz -
ta ty. Z pew no ścią by ło to dla
nich du że wy róż nie nie. 

Na to miast dzie ci, któ re
w ro ku szkol nym 2009/2010,
bra ły udział w za ję ciach ko ła
pla stycz ne go Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, osią ga ły
suk ce sy m.in. w Kon kur sie Sa -
ty rycz nym „Ma ły Kar pik 2009” oraz w czasie trwania fe rii zi mo wych Bar tek
Mro żek zwy cię żył w Kon kur sie Pla stycz nym, któ re go te ma tem, w związ ku z od -
by wa ją cy mi się w tym cza sie igrzy ska mi olim pij ski mi, by ły spor ty zi mo we. 

Nie spo sób wy mie nić wszyst kich osią gnięć wy cho wan ków Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie w tym ro ku szkol nym. Nie by ło by jed nak tych suk ce sów, gdy -
by nie za an ga żo wa nie in struk to rów i na uczy cie li, któ ry mi są: Ka ta rzy na Pa szu -
la-Gryf, Mał go rza ta Do lak, Agniesz ka Kar das, Mi chał Gra czyk i To masz
Ło zo wic ki. 

kk

Podsumowanie zajęć kulturalnych

Najmłodsi wychowankowie
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Mo bil na za ba wa uczniów szkół
pod sta wo wych i gim na zjum

Dzię ki uprzej mo ści Pa ni Dy rek tor Kry -
sty ny Bar to sik-Pasz kow skiej, dnia 18
czerw ca 2010 ro ku w sa li gim na stycz nej
Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Nie -
mo dli nie od by ło się spo tka nie pod su mo -
wu ją ce pro jekt „Mo bil na szko ła w Gmi nie
Nie mo dlin 2009/2010”.

W spo tka niu uczest ni czy ło 100 uczniów –
przed sta wi cie li szkół pod sta wo wych i gim na zjum
wraz z na uczy cie la mi – opie ku na mi.

Spo tka nie, jak i ca ły pro jekt, mia ło na ce lu nie tyl -
ko pod su mo wa nie pro jek tu, ale tak że pro mo cję rów -
no ści szans dziew cząt i chłop ców w do stę pie do edu -
ka cji. Dzię ki re ali zo wa ne mu we wszyst kich szko łach
pod sta wo wych i w gim na zjum pro jek to wi „Mo bil na
szko ła w Gmi nie Nie mo dlin 2009/2010” ucznio wie
mie li moż li wość utrwa la nia, do sko na le nia swo ich
umie jęt no ści ba da nych pod czas spraw dzia nu po szó -
stej kla sie, jak i eg za mi nu gim na zjal ne go, roz wi ja nia
umie jęt no ści ję zy ko wych, a tak że ma te ma tycz no-in -
for ma tycz nych. 

Pod czas spo tka nia każ da szko ła do ko na ła swo -
jej pre zen ta cji, a wła ści wie te go, co ucznio wie uzy ska -
li w ra mach re ali zo wa ne go w ich szko le pro jek tu.
Ucznio wie z PSP Nr 2 mię dzy in ny mi:

1) prze pro wa dza li do świad cze nia
2) tań czy li i śpie wa li.
Ucznio wie z PSP Nr 1 w Nie mo dli nie wy stę po wa -

li jeż dżąc na rol kach.
Przed sta wie nie „Za klę ta Gó ra” przy go to wa ne

przez uczniów szko ły w Gra bi nie roz ba wi ło wszyst -
kich zgro ma dzo nych, po dob nie jak ske cze w wy ko na -
niu uczniów ze szko ły w Gra czach.

Tań ce w wy ko na niu uczniów ze szko ły w Ro gach
prze pla ta ne by ły frag men ta mi wier szy re cy to wa ny -
mi przez uczniów szko ły.

Ucznio wie z gim na zjum z Gra czy przy go to wa -
li pre zen ta cję mul ti me dial ną.

Uwień cze niem spo tka nia był słod ki po czę stu nek
przy go to wa ny ze środ ków fi nan so wych w ra mach re -
ali zo wa ne go pro jek tu. Wszy scy świet nie się ba wi li.

Mał go rza ta Ko cha nek

Obo wią zek na uki
Ro dzi ce dziec ka pod le ga ją ce go

obo wiąz ko wi na uki pro sze ni są na pod -
sta wie art. 18 pkt. 2 usta wy z dnia 7
wrze śnia 1991 r. o sys te mie oświa ty
o po wia do mie nie or ga nów Gmi ny o for -
mie  speł nia nia obo wiąz ku na uki przez
dziec ko.

Obo wią zek na uki mło dzie ży w wie ku 16 –
18 lat speł nia się po przez kon ty nu ację na uki

w szko le po nad gim na zjal nej (za rów no pu blicz -
nej, jak i nie pu blicz nej), bądź w for mach po zasz -
kol nych, np.:

– przy ucze nia do wy ko ny wa nia okre ślo nej
pra cy u wszyst kich pra co daw ców (osób fi zycz -
nych i praw nych) trwa ją ce go od 3 mie się cy
do mak sy mal nie 22 mie się cy na pod sta wie umo -
wy za war tej z mło do cia nym;

– na uki za wo du u wszyst kich pra co daw ców
(osób fi zycz nych i praw nych) trwa ją cej 24 mie sią -
ce lub 36 mie się cy na pod sta wie umo wy za war -
tej z mło do cia nym.

Uprzej mie pro si się Ro dzi ców o po wia do mie -
nie o speł nia niu obo wiąz ku na uki mło dzie ży
w wie ku 16 – 18 lat oso bi ście w Za kła dzie Eko -
no micz no – Fi nan so wym Oświa ty w Nie mo dli -
nie, któ ry mie ści się w bu dyn ku Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie na III pię trze w po ko ju nr 54;
te le fo nicz nie (77 40 23 364) bądź li stow nie. Co
do form po zasz kol nych pro si się o po da nie spo -
so bu re ali za cji obo wiąz ku na uki, pra co daw cy
oraz okre su za war tej umo wy.

Ad res do ko re spon den cji:
Za kład

Eko no micz no-Fi nan so wy Oświa ty
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37

49 – 100 Nie mo dlin

Wy praw ka szkol na
W ro ku szkol nym 2010/2011 re ali zo -

wa ny jest Rzą do wy pro gram po mo cy
uczniom – „Wy praw ka szkol na”. 

Pro gra mem ob ję te są dzie ci roz po czy na ją ce
w ro ku szkol nym 2010/2011 na ukę w kla sach I –
III szko ły pod sta wo wej i w kla sie II szko ły gim na -
zjal nej oraz ucznio wie nie peł no spraw ni (ucznio -
wie sła bo wi dzą cy, nie sły szą cy, z upo śle dze niem
umy sło wym w stop niu lek kim oraz z nie peł no -
spraw no ścia mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy
jed ną z nie peł no spraw no ści jest nie peł no spraw -
ność wy mie nio na wy żej, po sia da ją cy orze cze nie
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go) roz po czy na -
ją cy na ukę w kla sach I – III i IV – VI szko ły pod -
sta wo wej, w kla sach I – III szko ły gim na zjal nej,
za sad ni czej szko le za wo do wej i szko le po nad -
gim na zjal nej.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu
pod ręcz ni ków przy słu gu je uczniom wy mie nio -
nym wy żej i po cho dzą cym z ro dzin, w któ rych
do chód na oso bę w ro dzi nie nie prze kra cza
kwo ty 351,00 zł net to mie sięcz nie (art. 8 ust. 1
pkt. 2 usta wyz dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo -
cy spo łecz nej), a tak że uczniom po cho dzą cym
z ro dzin, w któ rych do chód na oso bę w ro dzi nie
prze kra cza w/w kwo tę, a w ro dzi nie wy stę pu je
szcze gól na sy tu acja ży cio wa, np. bez ro bo cie,
sie roc two, nie peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go -
trwa ła cho ro ba, prze moc, bez rad ność w spra -
wach opie kuń czych, po trze ba ochro ny ma cie -
rzyń stwa, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, itp.
(art. 7 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo -
cy spo łecz nej).

Po moc jest udzie la na na wnio sek ro dzi ców
ucznia (praw nych opie ku nów, ro dzi ców za stęp -
czych), a tak że na uczy cie la, pra cow ni ka so cjal ne -
go lub in nych osób, za zgo dą przed sta wi cie la
usta wo we go lub ro dzi ców za stęp czych.

W przy pad ku uczniów sła bo wi dzą cych, nie -
sły szą cych, z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu lek kim oraz uczniów z nie peł no spraw no ścia -
mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z
nie peł nospraw no ści jest nie peł no spraw ność wy -
mie nio na wy żej do ku men tem, na pod sta wie któ -
re go przy zna je się do fi nan so wa nie jest orze cze -
nie o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go wy da ne
przez pu blicz ną po rad nię psy cho lo gicz no – pe da -
go gicz ną.

Ro dzic (opie kun) do wnio sku po wi nien do łą -
czyć za świad cze nie o wy so ko ści do cho dów lub
za świad cze nie o ko rzy sta niu ze świad czeń pie -
nięż nych w for mie za sił ku sta łe go lub okre so we -
go (za mie siąc po prze dza ją cy mie siąc zło że nia
wnio sku).

W uza sad nio nych przy pad kach, za miast za -
świad cze nia o wy so ko ści do cho dów, moż na do -
łą czyć oświad cze nie o wy so ko ści do cho dów. 

W przy pad ku uczniów po cho dzą cych z ro -
dzin, gdzie do chód prze kra cza 351,00 zł net to
do wnio sku na le ży do łą czyć uza sad nie nie.

Wnio sek na le ży zło żyć w szko le, do któ rej
uczeń bę dzie uczęsz czał w ro ku szkol -
nym 2010/2011 do dnia 15 wrze śnia 2010 r.
W uza sad nio nych przy pad kach ist nie je moż li -
wość zło że nia wnio sku po ww. ter mi nie, jed nak
nie póź niej niż do dnia 15 paź dzier ni ka 2010 r.

Mał go rza ta Ko cha nek

Dzię ki uprzej mo ści Pa ni Dy rek tor Te re -
sy Ra dzi szew skiej, dnia 24 czerw ca 2010
ro ku w Pu blicz nym Przed szko lu Nr 2 w Nie -
mo dli nie od by ło się spo tka nie pod su mo -
wu ją ce pro jekt „Ak tyw ne przed szko la
w Gmi nie Nie mo dlin”. 

Ak tyw na za ba wa przed szko la ków
W spo tka niu uczest ni czy ło 40 przed szko lacz ków –

re pre zen tan tów na szych przed szko li wraz z na uczy cie -
la mi i opie ku na mi.

Spo tka nie, jak i ca ły pro jekt mia ło na ce lu nie tyl ko
pod su mo wa nie pro jek tu, ale tak że pro mo cję rów no ści
szans dziew cząt i chłop ców w do stę pie do edu ka cji.
Dzię ki re ali zo wa ne mu we wszyst kich przed szko lach
pro jek to wi „Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie Nie mo -
dlin” ucznio wie mie li moż li wość wy rów na nia szans
w do stę pie do edu ka cji, uczest nic twa w wie lu do dat ko -
wych za ję ciach oraz wy jaz dów w cie ka we miej sca. 

Pod czas spo tka nia każ de przed szko le do ko na ło
swo jej pre zen ta cji. 

Przed szko lacz ki z PP Nr 2 przy go to wa ły przed sta -
wie nie „Za mie sza nie w kra inie ba jek”. By ło więc baj ko -
wo i ko lo ro wo.

Ko lej nym ele men tem spo tka nia był wy stęp dzie ci
z przed szko la w Gra czach.

Przed szko la ki z Gra bi na nie tyl ko pięk nie tań czy ły,
ale tak że chwa li ły się swo ją zna jo mo ścią ję zy ka an giel -
skie go.

Wy stęp dzie ci z PP Nr 1 w Nie mo dli nie spo wo do -
wał, że wszy scy ru szy li do tań ca.

Do go te ra pia: Ostat nie spo tka nie i po że gna nie
z Mak sem.

Uwień cze niem spo tka nia był słod ki po czę stu nek
przy go to wa ny ze środ ków fi nan so wych w ra mach re ali -
zo wa ne go pro jek tu.

Wszy scy świet nie się ba wi li.
Mał go rza ta Ko cha nek

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach pro -
jek tu „Ak tyw ne przed szko la w gmi nie Nie mo dlin”
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Mo ją naj więk szą
pa sją jest pra ca
Z Vio let tą Szczep kow ską, dy -
rek to r Szko ły Pod sta wo wej
w Gra bi nie, roz ma wia Mi chał
Gra czyk.

PN: W któ rym ro ku po wsta ła szko ła
w Gra bi nie? Pro szę przy bli żyć Czy tel ni kom
Pul su krót ko hi sto rię szko ły i naj waż niej -
sze wy da rze nia.

Vio let ta Szczep kow ska: Szko ła ist nie je
od wrze śnia 1945 r. Po cząt ko wo mie ści ła się w nie -
wiel kim bu dyn ku. Od 1 wrze śnia 1959 r. zo sta ła
prze nie sio na do no wo wy bu do wa ne go obiek tu,
w któ rym znaj do wa ło się 6 klas lek cyj nych. W la -
tach 70-tych miesz ka nie znaj du ją ce się w bu dyn ku
szkol nym zo sta ło za adop to wa ne na po trze by sto łów -
ki i świe tli cy szkol nej. 6 czerw ca 1998 r. Szko ła w Gra -
bi nie otrzy ma ła sztan dar i imię Ja na Paw ła II. Ja ko
jed na z pierw szych w Pol sce, już w 1998 r. przy stą -
pi ła do sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Szkół im. Ja na Paw -
ła II”. W hoł dzie pa tro no wi szko ły, 25 ma ja 2005 r.,
zo stał po sa dzo ny dąb pa pie ski na spe cjal nie urzą -
dzo nym skwe rze. 

Przez 11 lat, do czerw ca 2008 r., funk cjo no wał
w szko le od dział kla sy spe cjal nej dla dzie ci upo śle -
dzo nych w stop niu umiar ko wa nym i znacz nym.

1 wrze śnia 2008 r. po łą czo no Pu blicz ną Szko łę
Pod sta wo wą im. Ja na Paw ła II i Pu blicz ne Przed -
szko le w Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Gra bi nie. 

Na sza pla ców ka szczy ci się bo ga tą tra dy cją.
Ob cho dzi my co rocz nie sta łe uro czy sto ści zwią za ne
z pa tro nem szko ły i jej hi sto rią. Każ dy mie siąc ob fi -
tu je w róż ne wy da rze nia. „Bieg ku Słoń cu”, „Dzień Pa -
tro na”, „Ty dzień Pa pie ski”, „Fe sti wal pio sen ki re li gij -
nej” – to tyl ko nie któ re z ofe ro wa nych przez Ze spół
Szkol no -Przed szkol ny atrak cji. Szcze gól ną wa gę przy -
kła da my do te go, aby współ pra ca ze śro do wi skiem
lo kal nym i ro dzi ca mi sta le się roz wi ja ła. Chęt nie go -
ści my ich w na szych pro gach, or ga ni zu jąc spo tka nia
z oka zji „Dnia Mat ki”, „Dnia Bab ci i Dziad ka”, Ja se -
łek itp… Je ste śmy or ga ni za to ra mi gmin ne go tur nie -
ju spor to we go „Zwy cię żaj Sie bie”, któ ry cie szy się du -
żą po pu lar no ścią. 

Na rok 2009 przy pa dał ju bi le usz 50 – le cia
funk cjo no wa nia Szko ły Pod sta wo wej w obec nie użyt -
ko wa nym bu dyn ku.

PN: Naj zdol niej si ucznio wie oraz suk ce -
sy na olim pia dach przed mio to wych i spor -
to wych...

Vio let ta Szczep kow ska: Wszy scy ucznio -
wie w na szej pla ców ce są zdol ni i, pod czuj nym
okiem twór czych na uczy cie li, ak tyw nie uczest ni czą
w róż ne go ro dza ju ry wa li za cjach spor to wych i przed -
mio to wych. Po cząw szy od szcze bla gmin ne go do wo -
je wódz kie go mie li śmy 25 szcze gól nie wy róż nia ją -
cych się uczniów, co sta no wi pra wie 40%
wy cho wan ków. Je ste śmy dum ni z efek tów ja kie uzy -
ska ły na sze dzie ci osią ga jąc suk ce sy, mię dzy in ny mi

w: Mi strzo stwach Wo je wódz twa Opol skie go w pły -
wa niu; Gmin nym Tur nie ju Pił ki Noż nej Chłop ców;
„Bie gu Skal ni ka”; IV Mię dzysz kol nym Kon kur sie Po ezji
Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za po mnie nia”; V Ma -
jo wej Olim pia dzie Ma te ma tycz nej; Kon kur sie Bez pie -
czeń stwa w ru chu Dro go wym.

W Szko le funk cjo nu je ko ło sza cho we, któ re go
uczest ni cy od nie śli licz ne suk ce sy na szcze blu po wia -
to wym i wo je wódz kim (II Dru ży no we Mi strzo stwa
Wo je wódz twa Szkół Wiej skich w Sza chach; „Zo stań
Mi strzem Sza cho wym”; Wo je wódz ki Dru ży no wy Kon -
kurs Sza cho wy). 

PN: Ja ką oso bą jest Pa ni pry wat nie?
Vio let ta Szczep kow ska: To bar dzo trud ne

py ta nie, naj le piej mo gli by na nie od po wie dzieć moi
bli scy. Mo ją naj więk szą pa sją jest pra ca. Więk szość
wol ne go cza su z przy jem no ścią po świę cam dą że niu
do roz wo ju pla ców ki i nie ustan ne go pod no sze nia po -
zio mu kształ ce nia. Mój za wód z mie sią ca na mie siąc
sta wia mi no we za da nia, któ rych chęt nie się po dej -
mu ję. Bar dzo lu bię też współ pra co wać z ludź mi. Ro -
bię to, co mnie pa sjo nu je i je stem z te go po wo du
szczę śli wa. Naj waż niej sza jest dla mnie jed nak ro dzi -
na bę dą ca mo to rem na pę do wym wszyst kich mo ich
dzia łań. To dzię ki jej wspar ciu osią gnę łam tak wie le. 

PN: Ja kie ma Pa ni za in te re so wa nia? 

Vio let ta Szczep kow ska: Tę nie wiel ką ilo -
ść wol ne go cza su, ja ką dys po nu ję, po świę cam
na czy ta nie ksią żek, słu cha nie mu zy ki, oglą da nie
fil mów, pie cze nie pysz no ści, wy szy wa nie, wy szu ki -
wa nie no wych tech no lo gii uży tecz nych w edu ka cji.
Pa sjo nu je mnie fo to gra fia, dzię ki któ rej za czę łam
in te re so wać się ar chi tek tu rą kra jo bra zu. Swo ją pa -
sję wy ko rzy stu ję w pro jek to wa niu wraz z mę żem
na sze go ogro du.

PN: Co chcia ła by Pa ni zre ali zo wać
w naj bliż szych mie sią cach ja ko dy rek tor
w swo jej szko le?

Vio let ta Szczep kow ska: Pla nu je my prze -
bu do wę szko ły z ada pta cją na po trze by od dzia -
łu przed szkol ne go. Mam też na dzie ję, że kie dy
ucznio wie wró cą do szko ły po let nim wy po czyn -
ku, za sta ną na te re nie pla ców ki no wy plac za -
baw, któ ry po wsta nie dzię ki du że mu za an ga żo -
wa niu gmi ny. 

Dla uczniów w trak cie wa ka cji przy go to wa li śmy
cie ka wą ofer tę spę dze nia wol ne go cza su. Są to wy -
jaz dy do ki na, zoo, Di no par ku oraz na ba sen. 

PN: Dzię ku ję za tych kil ka słów i ży czę
Pa ni oraz na uczy cie lom i uczniom wie lu
mi łych chwil i speł nie nia ma rzeń.

Vio let ta Szczep kow ska: Dzię ku ję ser decz nie.

Na sze szko ły

PULS
Niemodlina



15Sport

W zdrowym ciele - zdrowy duch
W dniu 23 czerwca br. już po raz jedenasty odbył się Gminny

Turniej Sprawnościowy Szkół Podstawowych „Zwyciężaj Siebie” .
Organizatorem sportowego święta uczniów szkół podstawowych
był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie. 

Po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły Violettę Szczepkowską
zaproszonych gości, młodych sportowców i ich opiekunów, rozpoczęto zawody
sportowe.

Zawody, w których udział wzięły sześcioosobowe drużyny z pięciu szkół naszej
gminy, zainaugurowano uroczystym odpaleniem znicza przez Krystiana Borowicza
oraz programem artystycznym przygotowanym przez gospodarzy. 

Komisja sędziowska  oceniała pięć konkursów sprawnościowych - cztery
konkurencje na torze przeszkód i sztafetę. Tegoroczny turniej wzbogacony został
również o sprawdzian wiedzy z zakresu języka polskiego, matematyki i przyrody.

Wyniki zawodów:
I miejsce – drużyna SP Grabin
II miejsce – drużyna SP 1 Niemodlin
III miejsce – drużyna SP Gracze

Red.

Suk ces mło dych pił ka rzy
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie

Z oka zji 100- le cia Klu bu TSV Bo den stedt z za przy jaź nio -
nej gmi ny Ve chel de od był się Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił ki
Noż nej dru żyn mło dzie żo wych, gdzie zo sta ły za pro szo ne
dru ży ny pił kar skie na szej szko ły.

W tak do bo ro wym to wa rzy stwie na sze dru ży ny za ję ły: 
II miej sce w ka te go rii star szej 
III miej sce w ka te go rii młod szej. 
Naj lep szym bram ka rzem uzna no Kry stia na Bo ro wi cza, a naj lep szym

strzel cem oka zał się Mi chał Błoń ski. 

Wy ni ki spo tkań – ka te go ria star sza: 
1. Ar mi nia Ve chel de – SP 1 Nie mo dlin 1: 1
2. Vik to ria Wol twie sche – SP 1 Nie mo dlin 1: 2
3. TSV Bo dend tet – SP 1 Nie mo dlin 0: 3
4. SV Len ge de – SP 1 Nie mo dlin 0: 1
5. TT Hil soc cer – SP 1 Nie mo dlin 1: 1
Ta be la: 
1 Ar mi nia Ve chel de 5 13 8-5 
2. Nie mo dlin 5 13 6-3
3. TT Hil soc cer 5 10 7-5
4. Vik to ria Wol twie sche 5 5 5-5
5. SV Len ge de 5 4 3-1
6. TSV Bo dend tet 5 0 4-11

Wy ni ki spo tkań – ka te go ria młod sza: 
1. Ad ler Han dorf – SP 1 Nie mo dlin 1: 3
2. SCE Glie sma ro de – SP 1 Nie mo dlin 0: 5
3. TSV Bo den stad – SP 1 Nie mo dlin 0: 4
4. SPVVG Gr. Schwul per – SP 1 Nie mo dlin 1: 0
5. TSV Sal zgit ter – SP 1 Nie mo dlin 1: 1
Ta be la: 
1. TSV Sal zgit ter 5 13 14-1
2. SPVVG Gr. Schwul per 5 12 7-4
3. SP 1 Nie mo dlin 5 10 13-3
4. Ad ler Han dorf 5 4 6-6
5. SCE Glie sma ro de 5 4 3-8
6. TSV Bo den stad 5 0 1-19

Skła dy dru ży ny
Nie mo dli na: 

Błoń ski Mi chał, Bo -
ro wicz Da wid, Bo ro wicz
Kry stian, Dul ski Da wid,
Gut Ma ciej, Gut Szy -
mon, Ja siń ski Ma ciej,
Kram czyń ski Mi chał,
Mu cha To masz, Opa lo -
ny Mi chał, Po lań ski
Adam, Ro ma now ski
Bar tosz, Rzy chak Ma xi -

mi lian, Sko ru pa Adam, Słod kow ski Pa tryk, Trzmie lew ski Bar tło miej, Wdo -
wik Ma ciej. 

Opie ku no wie: 
Jan Ja nik, Zbi gniew We ber, Mar ta Ko ło dyń ska.

Inf. wł.

Uczestnicy zawodów



Ra da So łec ka Grodź ca na cze le z soł -
ty sem, Krzysz to fem Bart ków, w dniach 3
i 4 lip ca br., na świe tli cy w Grodź cu, zor -
ga ni zo wa ła dla wszyst kich miesz kań ców
i przy by łych go ści ro dzin ny fe styn. 

W pierw szym dniu każ dy kto chciał się zre lak -
so wać i od po cząć, mógł to zro bić na świe żym po -
wie trzu, w cie niu roz ło żo nych pa ra so li, przy gril lo -
wa nej kieł ba sce, pysz nym do mo wym cie ście
– upie czo nym przez ko ło go spo dyń wiej skich oraz
przy ka wie i na po jach. Fre kwen cja do pi sa ła – soł -
tys po wi tał ser decz nie wszyst kich zgro ma dzo nych
i za pro sił do wspól ne go świę to wa nia.

Po za kon kur sa mi dla dzie ci, ma lo wa niem twa -
rzy wszyst kich mi lu siń skich, słod ki mi na gro da mi,
we so łą za ba wą przy dźwię kach skocz nej mu zy ki,
uczest ni cy mo gli po słu chać rów nież nie mal pro fe -
sjo nal nych wy ko nań uzdol nio nej mu zycz nie mło -
dzie ży. Na, spe cjal nie na tę oka zję po wsta łej sce -
nie, wy stą pi ła z krót kim re ci ta lem Pa try cja Se ra fin,

z są sied nie go Mi cha łów ka, a po niej Mag da le na
Krze mień, wy cho wan ka Stu dia Pio sen ki
przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Ja ko ostat nia
za pre zen to wa ła się Pa try cja Sprung z Grodź ca,
któ ra ba wi ła wi dzów swo im dość ory gi nal nym wy -
ko na niem. Dzień za koń czy ła za ba wa przy mu zy ce
dys ko te ko wej. 

W nie dziel ne po po łu dnie, w cie płej, swoj skiej
at mos fe rze, miesz kań cy Grodź ca mo gli wy słu chać
wy kła du dr Ja ni ny Do mskiej na te mat po wsta nia
miej sco wo ści Gro dziec, a tak że je go funk cjo no wa -
nia daw niej i dziś, jak rów nież po dzie lić się wspo -
mnie nia mi i wie dzą o swo jej ro dzin nej wsi. 

Na sta rych, pa miąt ko wych zdję ciach nie je -
den z uczest ni ków spo tka nia roz po znał sie bie
sprzed lat, co spra wi ło, że czas pły nął szyb ko,
a wspól ne roz mo wy trwa ły do póź nych go dzin
wie czor nych. 

kk

PULS
Niemodlina

16Wydarzenia

W cza sie ob cho dów Dni Nie mo dli na, 26. i 27. czerw -
ca br., Nie mo dliń skie Sto wa rzy sze nie Do bro czyn ne
„Na dzie ja” zor ga ni zo wa ło Lo te rię Fan to wą z oka zji
Dnia Dziec ka i Dnia Osób Nie peł no spraw nych.

Głów nym ce lem przed się wzię cia by ło sze ro kie do tar cie do lo -
kal nej spo łecz no ści z in for ma cją na te mat sto wa rzy sze nia, je go
dzia łal no ści na rzecz osób nie peł no spraw nych in te lek tu al nie oraz
prze ła ma nie ba rier, z ja ki mi, mi mo roz wo ju cy wi li za cji, a co za tym
idzie więk szej to le ran cji, ma ją one do czy nie nia w kon tak tach z tzw.
zdro wym spo łe czeń stwem. 

– Chcie li śmy po ka zać, że osób nie peł no spraw nych in te lek tu -
al nie jest w na szej gmi nie tro chę i zaj mu ją one waż ne miej sce wśród
nas – mó wi Prze wod ni czą ca Za rzą du Nie mo dliń skie go Sto wa rzy -
sze nia Do bro czyn ne go „Na dzie ja” – Mał go rza ta Niec karz. Dla te -
go po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać lo te rię fan to wą. Chcie li śmy tak -
że, by ze bra ne środ ki po mo gły nam do po sa żyć świe tli cę, gdzie
pro wa dzi my warsz ta ty te ra pii za ję cio wej, warsz ta ty te atral ne i pla -
stycz ne. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ak cji sprze da no 61 lo sów i 11 ce -
gie łek na łącz ną kwo tę 205 zł. Mi mo nie wiel kiej su my, ja ką ze bra -
no, or ga ni za to rzy nie upa da ją na du chu, waż niej sze od pie nię dzy
by ło bo wiem sa mo ze tknię cie miesz kań ców Nie mo dli na z pro ble -
ma mi osób nie peł no spraw nych umy sło wo, któ re są waż ną czę ścią
nie mo dliń skiej spo łecz no ści i nie po win ni śmy o nich za po mi nać. 

Ka ta rzy na Knie ja

„Nadzieja” wśród
mieszkańców Niemodlina 

Po wi ta nie la ta w Grodź cu
Konkurs skoków w workach

Mecz siatkówki

Mieszkańcy Grodźca i okolic

Wspólna zabawa dzieci
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Sto wa rzy sze nie Od no wy i Roz wo ju Wsi
Rzę dzi wo jo wi ce „Ka wał Do brej Ro bo ty”
z rad nym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riu szem Niec ka rzem i przy zna czą cym
udzia le miesz ka nek m. in.: Iza bel li Mi hi le -
wicz, Mał go rza ty Bie li, Alek san dry Wa si -
lew skiej, wła sny mi si ła mi oraz dzię ki po -
mo cy i za an ga żo wa niu wie lu lu dzi do brej
wo li – spon so rów, władz gmi ny zor ga ni zo -
wa ło w dniach 19 i 20 czerw ca br. ro dzin ny
fe styn na rzecz po wo dzian. Współ or ga ni za -
to rem ak cji był rów nież Ro man Szy mań ski,
soł tys Wy dro wic. 

Miesz kań cy wsi zbie ra li środ ki czy sto ści i po mo -
ce szkol ne dla ro dzin z do tknię tej ma jo wą po wo dzią
Że la znej (gm. Dą bro wa). 

Fre kwen cja i po go da do pi sa ła, a w ca łe przed -
się wzię cie za an ga żo wa ło się wie le firm, osób pry wat -
nych i wszyst kie so łec twa na szej gmi ny. „Pro gram im -

pre zy był uroz ma ico ny – każ dy mógł zna leźć w nim
coś dla sie bie” – mó wi na szej re dak cji Ma riusz Niec -
karz. Na sce nie, oprócz za pro szo nych ar ty stów,
wśród któ rych zna leź li się m.in. „Bra cia Pan czo”,
Szu mią cy Bór z Tu ło wic, wy ko nu ją cy pio sen ki my śliw -
skie Wa cław Ma słyk z ze spo łem „Żu bro sie”, wo ka list -
ki – Ka ro li na Spól nic ka i Ju sty na Ada mow ska – te go -
rocz na lau re at ka na gro dy Grand Prix
Ogól no pol skie go Kon kur su na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”, czas umi la ły lwow -
skie ga wę dy Jó ze fa Ba tia ra. Du żym za in te re so wa -
niem cie szył się po kaz le pie nia pie ro gów przez rad -
ne go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma ria na Olek sę
i soł ty sa Wy dro wic – Ro ma na Szy mań skie go. Pod -
czas fe sty nu od by ła się li cy ta cja tor tu po da ro wa ne -
go przez Ge no we fę Gaw lik z Gra bi na. De gu sto wa no
rów nież dzi czy znę, zna ko mi cie przy rzą dzo ną przez
An drze ja Żur ka. Nie ma łą atrak cją dla wszyst kich
zgro ma dzo nych by ły z pew no ścią pięk ne ciem no -
skó re pa nie z ple mie nia „Nie ma nu dy”, sprze da ją -
ce ba na ny, w któ re wcie li ły się miesz kan ki Rzę dzi wo -
jo wic – Iza bel la Mi hi le wicz, Mał go rza ta Bie la
i Alek san dra Wa si lew ska – głów ne ini cja tor ki ca łe go
wy da rze nia. 

Na uro czy sto ściach nie za bra kło po szko do wa -
nych przez po wódź – przed sta wi cie li ro dzin z Że la znej,
a tak że soł tys wsi – Ger tru dy Le d wig. 

Ze bra ne w cza sie fe sty nu da ry tzn. środ ki che -
micz ne, ar ty ku ły szkol ne i spo żyw cze, w dniu 9 lip -
ca 2010 r. zo sta ły prze ka za ne soł ty so wi wsi Że la zna
– Ger tru dzie Le d wig. Na to miast ze bra ne środ ki pie -
nięż ne wkrót ce rów nież tra fią do po trze bu ją cych.

Or ga ni za to rzy pra gną ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim dar czyń com, któ rych ser ca nie są obo jęt ne
na ludz ką krzyw dę.

Ka ta rzy na Knie ja

Daj siebie innym

Rzędziwojowice pomagają powodzianom

OŚWIAD CZE NIE
Sto wa rzy sze nie Od no wy i Roz wo ju Wsi Rzę dzi wo jo wi ce „Ka wał Do brej Ro bo ty”, z sie dzi bą w Rzę -

dzi wo jo wi cach 55, in for mu je, że:
dzia ła jąc na pod sta wie po zwo le nia nr SOS 5022-2/10 z dn. 18. 06. 2010 udzie lo ne go przez Bur -

mi strza Nie mo dli na prze pro wa dzi ło Zbiór kę Pu blicz ną na rzecz po wo dzian pod czas fe sty nu w Rzę dzi -
wo jo wi cach, w wy ni ku któ rej ze bra no da ry w na tu rze:

– ar ty ku ły che micz ne,
– ar ty ku ły spo żyw cze,
– ar ty ku ły szkol ne,
o łącz nej wa dze 1 to ny oraz środ ki pie nięż ne w kwo cie 5070 zł.
Kosz ty prze pro wa dze nia zbiór ki – 0 zł
Do chód w ca ło ści prze zna czo ny zo sta nie na rzecz po wo dzian ze wsi Że la zna, Gmi na Dą bro wa.

Ma riusz Niec karz
Pre zes Sto wa rzy sze nia Od no wy i Roz wo ju Wsi Rzę dzi wo jo wi ce

„Ka wał Do brej Ro bo ty”

Organizatorzy

„Żubrosie” na scenie

Przekazanie darów

Zespół „Żubrosie” i plemię
„Nie ma nudy”

Recital Justyny Adamowskiej

Mistrzowie w lepieniu pierogów



Pro sta mu zy ka, nie skom pli ko wa ny
tekst, a przede wszyst kim ta niec, dla wie lu
dość wy uz da ny - nie mal sza tań ski, sta no wi -
ły po czą tek praw dzi wej re wo lu cji, któ ra
w póź niej szych la tach prze obra zi ła się
w zja wi sko nie tyl ko stric te mu zycz ne, ale
rów nież spo łecz ne.

Dziś moż na mó wić o ca łej bo ga tej kul -
tu rze roc ka, bez któ rej świat był by o wie le
uboż szy. Pa ra fra zu jąc pew ne zna ne po wie -
dze nie – gdy by nie by ło roc ka na le ża ło by go
wy my ślić (w ory gi na le: gdy by nie by ło Bo ga
na le ża ło by Go wy my ślić – Vol ta ire). Rock
w swo ich za ło że niach (je że li ta ko we w ogó -
le by ły) nie aspi ro wał do ran gi sztu ki, ale czę -
sto sa mo ist nie się nią sta wał.

W la tach sześć dzie sią tych XX wie ku po -
ko le nie „dzie ci kwia tów” za po mo cą mu zy -
ki chcia ło pod kre ślić od mien ność swo ich po -
glą dów i sprze ciw wo bec władz
ame ry kań skich i woj ny w Wiet na mie. Fi lo zo -
fia mi ło ści sta no wi ła si łę prze wod nią łą czą -
cą mło dych lu dzi, a mu zy ka by ła tyl ko pre -
tek stem, by za zna czyć swo je ist nie nie.
Pa ra dok sem jed nak sta wa ło się to, że w po -
czu ciu dość spe cy ficz nie ro zu mia nej wol no -
ści, ar ty ści ci za zwy czaj czę ściej mie li do czy -
nie nia ze śmier cią niż z mi ło ścią, o któ rej ty le
mó wi li. Przy kła dem niech bę dzie Ja nis Jo -
plin, Ji my Hen drix czy Jim Mor ri son, wszy scy
oni umie ra li w si le wie ku, nie prze kra cza jąc
trzy dzie ste go ro ku ży cia.

Choć ten ostat ni wo kół swo jej mu zy ki
stwo rzył nie co in ną fi lo zo fię, od mien ną
od „flo wer po wer” – za miast kwia tów w je -
go twór czo ści moż na zna leźć od nie sie nia
do śmier ci, wę ży, ma gii i sza ma nów, a je -
go pio sen ki opie ra ją się na peł nych ta -
jem ni czo ści i gro zy dziw nych tek stach,
cza sem aż zanad to do sad nych, opo wia da -
ją cych o nie na wi ści, sek sie, wy ob co wa niu lu dzi
i kon flik cie po ko leń. 

Gru pa The Do ors po wsta ła w 1967 ro ku, jej
cha ry zma tycz nym li de rem był wła śnie Jim Mor ri -
son. My ślę, że war to za sta no wić się nad fe no me nem
tej ka pe li, któ ra na za wsze zmie ni ła ob li cze Ame ry -
ki, mi mo, że w swo im pierw szym  - naj świet niej szym

skła dzie, dzia ła ła za le d wie kil ka lat (do śmier ci wo -
ka li sty w 1971 ro ku). 

Mor ri son przede wszyst kim kładł na cisk na to, co
miał do po wie dze nia - prze kaz był naj waż niej szy,
choć mu zy ka też by ła nie bez zna cze nia, jed no i dru -
gie two rzy ło pio ru nu ją cą ca łość. To on po raz pierw -
szy wpro wa dził do mu zy ki roc ko wej te atr, a tak że, co

jesz cze bar dziej cha rak te ry stycz ne
dla nie go, po ezję. Chciał być po -
strze ga ny przede wszyst kim ja ko po -
eta oraz świa do my sie bie ar ty sta
(J. Mor ri son w: Hop kins J., Jim Mor -
ri son -król jasz czu rów, War sza wa:
ISKRY, 1999, s. 125). Po przez mu zy -
kę pra gnął wzbić się na wy ży ny sztu -
ki. Po łą czyć ma łą for mę ja ką jest
pio sen ka z ener gią roc ka i po ezją. 

W dość nie kon wen cjo nal ny spo -
sób sta rał się wy ra zić to, co przy świe -
ca ło po wsta niu gru py, któ rej peł na
na zwa za in spi ro wa na po ezją Wil lia -
ma Bla ke'a i Al do usa Hux leya brzmia -
ła: The Do ors: Open and Clo sed –
Prze kro czyć wro ta per cep cji (Za P.

Ko siń skim w: Mor ri son J., Wład cy. No -
we stwo rze nia, Kra ków: Rock -Ser -
wis, 1993, s. 7). Tę de wi zę wy ra żo ną
przez Bla ke'a po sta no wił wcie lić w ży -
cie Mor ri son. Pró bo wał prze bić się
na dru gi brzeg (pio sen ka Bre ak on
tro ugh to the other si de), po ko nać ba -
rie ry, któ re nie po zwa la ją czło wie ko wi
spoj rzeć na świat sze rzej. Sam czę sto
czy nił to przy po mo cy tzw. wspo ma -
ga czy, głów nie al ko ho lu. Dzię ki te mu
prze kra czał owe ma gicz ne drzwi. 

Ale czy za tym rze czy wi ście kry -
ła się ja kaś głęb sza fi lo zo fia? Czy
by ło to zwy czaj ne uspra wie dli wie -
nie dla swo je go eks cen trycz ne go za -
cho wa nia i na ło gów, któ rych po pro -
stu w pew nym mo men cie nie
spo sób by ło już kon tro lo wać? A mo -
że sztu ka wy ma ga po świę ceń?

Je śli ar ty sta ży je in ten syw nie
i umie ra mło do to ist nie je du że
praw do po do bień stwo, że po śmier -

ci sta nie się le gen dą, a je go twór czość bę dzie je dy -
nie waż nym, ale tyl ko do dat kiem do tej le gen dy. 

Mo że wła śnie tak by ło w przy pad ku Mor ri so na,
któ ry chcąc być po etą, do hi sto rii prze szedł głów nie
za spra wą swo je go peł ne go skan da li ży cia, wi ze -
run ku gwiaz dy roc ka oraz dzię ki tra gicz nej śmier ci. 

Ka ta rzy na Knie ja
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Pra ce na sze go re dak cyj ne go ko le gi Mi cha ła
Gra czy ka w czerw cu br. zna la zły się w ka ta lo -
gach kon kur sów sa ty rycz nych:

• „Sa ty ra po za kra wę dzią” (pra ca tra fi ła do gru py fi -
na ło wej) Łódź 2010, 

• „Grun wald na we so ło” (zło ta trzy dziest ka) – Za mek
w Mal bor ku, 

• IV Mię dzy na ro do we go Kon kur su Sa ty rycz ne go „Car
Ca ri ca tu re Exhi bi tion” – Za grzeb (Chor wa cja),

• „Uśmiech Cho pi na” – Mu zeum Ka ry ka tu ry w War -
sza wie,

• V Mię dzy na ro do we go Kon kur su Hu mo ru Gra fi co
„San to me ra 2010” (Hisz pa nia).

Mi chał Gra czyk wspie rał rów nież po wo dzian pod -
czas VIII Warsz ta tów Sa ty rycz nych Mor ka 2010 w Ustro niu
Mor skim. Ko szul ki z je go ry sun ka mi za si li ły kon to po wo dzian
(patrz foto). 

Red.

Sukcesy Michała Graczyka

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

Rock'n'roll (ko łysz się, tocz,
fa luj) po wstał w Sta nach
Zjed no czo nych w 1954 ro ku
ja ko głos mło de go po ko le -
nia, któ re pra gnę ło prze ciw -
sta wić się świa tu do ro słych.
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„Wzrost kom pe ten cji ży cio wych
i umie jęt no ści za wo do wych klien tów

Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie”.

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie w 2010 r. re ali zu je pro -
jekt sys te mo wy pt. „Wzrost kom pe ten cji ży cio wych i umie jęt no ści
za wo do wych klien tów Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli -
nie” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki – Pod dzia -
ła nie 7.1.1. Roz wój i upo wszech nie nie ak tyw nej in te gra cji przez
Ośrod ki Po mo cy Spo łecz nej, któ ry jest współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Pro jekt jest re ali zo wa ny od 01.04.2010 r. do 31.10.2010 r.
W ra mach pro jek tu po dej mo wa ne są dzia ła nia zmie rza ją ce do uła twie nia do stę pu do ryn ku

pra cy oso bom za gro żo nym wy klu cze niem spo łecz nym (oso by ko rzy sta ją ce ze świad czeń po mo cy
spo łecz nej, któ re jed no cze śnie nie pra cu ją i są w wie ku ak tyw no ści za wo do wej). Jed nym z klu czo -
wych ce lów pro jek tu jest roz wój ak tyw nych form in te gra cji spo łecz nej oraz ak ty wi za cja za wo do -
wa be ne fi cjen tów Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie.

Re kru ta cję osób do pro jek tu prze pro wa dzo no w opar ciu o ana li zę do ku men tów gro ma dzo nych
w OPS i na pod sta wie roz po zna nia pro ble mów klien tów Ośrod ka przez pra cow ni ków so cjal nych.
W pro gra mie bie rze udział 20 ko biet i 3 męż czyzn nie po zo sta ją cych w za trud nie niu, w wie ku ak -
tyw no ści za wo do wej, ko rzy sta ją cych ze świad czeń po mo cy spo łecz nej.

Pro gram pro jek tu ofe ru je uczest ni kom bez płat ne szko le nia in dy wi du al ne
i gru po we oraz do radz two w tym:

– Aka de mia sprze daw cy (ob słu ga kom pu te ra, ob słu ga klien ta, ob słu ga ka sy fi skal nej)
– Szko ła ro dzi ca
– Kurs pra wa jaz dy kat. B
– Tre ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych
– Warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy
– In dy wi du al ne kon sul ta cje z do rad cą za wo do wym i psy cho lo giem

Pierw sze szko le nia roz pocz ną się od lip ca 2010 r.
i bę dą trwa ły do paź dzier ni ka 2010r.

Po za koń czo nym szko le niu uczest ni cy otrzy ma ją za świad cze nia – cer ty fi ka ty o uczest nic twie
i od by ciu od po wied nie go szko le nia.

Po nad to, dzię ki uczest nic twu w pro jek cie, każ dy be ne fi cjent otrzy mu je do dat ko wą opie kę so -
cjal ną oraz za si łek ce lo wy na okres uczest nic twa w pro jek cie.

Cel głów ny pro jek tu zo sta nie osią gnię ty po przez zwięk sze nie mo ty wa cji do dzia ła nia, pod nie -
sie nia po czu cia wła snej war to ści i za ufa nia we wła sne si ły, zwięk sze nie zdol no ści ko mu ni ka cyj nych
uczest ni ków pro jek tu oraz na by cie lub zwięk sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych. 

Wszel kie in for ma cje na te mat pro jek tu moż na uzy skać w Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Śl. 37,

tel./ fax. 077 4607945, tel. 0774607945, e -ma il: ops_nie mo dlin@pro.onet.pl
oraz na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie:

www.nie mo dlin.pl 

Ko or dy na tor pro jek tu: Do ro ta Se re dy ka -Pał ka
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W śre dnio wie czu w Nie mo dli nie od by wa ły się
co rocz nie dwa du że jar mar ki, któ re roz po czy na ły
się w świę ta ko ściel ne: na od na le zie nie Krzy ża Pań -
skie go – Kreu zer fin dung i na św. Mi cha ła – Mi cha -
elis (3 ma ja i 29 wrze śnia). Na jar mar kach tych do -
mi no wa li kup cy miej sco wi, a przy jezd nym
ogra ni cza no nie któ re swo bo dy han dlo we. Han dlo -
wa no wszel ki mi to wa ra mi, od wy ro bów rze mio sła
po pło dy rol ne, rów nież i to wa ra mi im por to wa ny mi,
przy wo żo ny mi głów nie przez kup ców z ze wnątrz.
Pod czas tych ośmio dnio wych jar mar ków kra my sta -
wia no na ryn ku, a straż ni cy miej scy po bie ra li opła -
ty za miej sce do tar go wa nia i cło mo sto we. Jed nak
opła ty tar go we przy no si ły do ka sy mia sta tyl ko oko -
ło jed ne go gul de na, a miej ska wa ga, obo wiąz ko wa
dla to wa rów ob cych kup ców, wno si ła „nie wie le al bo
nic”. Wi dać przez to, że pod ko niec cza sów pia stow -
skich miesz cza nie nie mo dliń scy nie znaj do wa li
w han dlu czy w za leż nym od nie go rze mio śle wy star -
cza ją cych do cho dów, lecz ska za ni by li ra czej na upra -
wę ogro dów, pól i ho do wa nie by dła.

Nie mo dlin, jar marcz ne bu dy i wo zy (1910)

Oprócz jar mar ków w mie ście od by wa ły się rów -
nież tar gi by dłem, or ga ni zo wa ne na pla cu na zy wa -
nym Ja blun ka platz. Plac ten po ło żo ny był
przy wschod nim wjeź dzie do ryn ku, jesz cze we -
wnątrz sta re go ob rę bu mia sta, i ja ko tar go wi sko
by dła słu żył do 1823 ro ku. Wów czas to zwierzch nia
wła dza po li cyj na wpro wa dzi ła za kaz or ga ni zo wa -
nia tar gów by dłem we wnątrz mia sta, zmu sza jąc
tym sa mym do prze nie sie nia ich po za mu ry miej skie.
Mia sto prze nio sło tar go wi sko, a po zo sta łe po nim
miej sce chcia ło da lej użyt ko wać. Jed nak za rząd dóbr
pań skich utrzy my wał, że po sia da pra wo wła sno ści
do pla cu i pla nu je na nim po sta wić karcz mę. Re jen -
cja od mó wi ła wy da nia ze zwo le nia, wa run ku jąc to
jed no znacz nym po twier dze niem praw wła sno ści.
Kie dy hra bia Fry de ryk Pra sch ma ogro dził część pla -
cu, mia sto zło ży ło po zew do są du. Po wstał spór. Do -
bra pań skie utrzy my wa ły, że plac tar go wy zo stał
nie praw nie po sze rzo ny w kie run ku ryn ku, mia sto
na to miast twier dzi ło, że już za wcze śniej sze go wła -
ści cie la zam ku plac ist niał i słu żył ja ko targ by dła. Mi -
mo, iż Do mi nium zo sta ło za są dzo ne, a pra wo
do wła sno ści cze ka ło na roz strzy gnię cie w pro ce sie
są do wym, przy pla cu roz po czę to pra ce bu dow la ne.
Mia sto ża li ło się na ogra ni cze nia, lecz nim spór do -
cze kał się osta tecz ne go roz strzy gnię cia, w dniu 13
lip ca 1827 ro ku do szło do ugo dy stron. Mia sto zrze -

kło się wszel kich praw wła sno ści do pla cu na ko rzyść
hra bie go, do dat ko wo obie ca ło ogro dzić je go część
na wła sny koszt, „nic przy nim nie bu do wać i przej -
ścia przy tym nie ha mo wać”. Hra bia na to miast po -
krył kosz ty są do we. Dro gę prze lo to wą, któ ra przy wil -
got nej po go dzie w strasz ny stan wpa da ła, w 1888
ro ku hra bia Fry de ryk II wy bru ko wał i w ba zal to wy
chod nik wy po sa żył.

Nie mo dlin. Plac Ja blun ka. Fo to 2009.

Ja blun ka platz ode grał jesz cze jed ną, sym bo licz -
ną dla mia sta ro lę w 1913 ro ku, kie dy to Zwią zek Bo -
jow ni ków (Krie ge rve re in) chciał wy sta wić tu po mnik
Nie mo dli nia nom po le głym w wal kach w la -
tach 1864, 1866 i w 1870 ro ku. Po ro zu mie nie w spra -
wie bu do wy po mni ka zwią zek osią gnął do pie ro
po dłu gich ne go cja cjach z hra bią Han sem. Hra bia
ofia ro wał na ten cel grunt oraz część pla cu naprze -
ciw zam ku, przy sa mej dro dze do mia sta, oraz ka -
mień na po mnik i ta bli cę pa miąt ko wą. Ka mień, po tęż -
ny gra ni to wy głaz na rzu to wy o wa dze 500 cet na rów,
le żał od epo ki lo dow co wej w rosz ko wic kim le sie i na -
zy wa ny był tam „ka mie niem Pra sch my”. Z du ży mi
trud no ścia mi prze trans por to wa no go, aby uży ty zo -
stał we dług pro jek tu rzeź bia rza Röni scha z Opo la
do wy ko na nia ka mien ne go po mni ka. Zwią zek ufun do -
wał or ła z brą zu. Od sło nię cie po mni ka mia ło miej sce
w dniu 1 czerw ca 1913 ro ku.

Po mnik na daw nym
pla cu Ja blun ka
(1913)

W XIX wie ku Nie mo -
dlin miał pra wo do or ga -
ni zo wa nia czte rech jar -
mar ków w ro ku, i tak
po zo sta ło do lat czter -
dzie stych XX wie ku.
W 1833 ro ku re jen cja

opol ska dą ży ła do re duk cji licz by jar mar ków,
za czym by ła rów nież więk szość nie mo dliń skie go sej -
mi ku po wia to we go, jed nak mia sta przy na leż ne
do po wia tu (Nie mo dlin, Kor fan tów, Sko ro goszcz)
sprze ci wi ły się te mu – wo bec cze go licz by jar mar -
ków nie ogra ni czo no.

Po ni żej za miesz czo no opis je sien ne go jar mar ku
w Nie mo dli nie z la t trzy dzie stych XX w. we dług wspo -

mnień za war tych w książ ce „He imat buch des Kre -
ises Fal ken berg in Obe rschle sien” 

...”Każ dej je sie ni na ryn ku w Nie mo dli nie od by -
wa ły się tra dy cyj nie jar mar ki sta no wią ce szcze gól ną
atrak cję dla miej sco wej lud no ści wiej skiej, a zwłasz -
cza dla dzie ci. W tym dniu szko ły wcze śniej koń czy -
ły na ukę. W do mu oj ciec przy go to wy wał wóz. Kie dy
ko nie sta ły już w za przę gu, dzie ci z na dzie ją w ser -
cu ocze ki wa ły wy jaz du na jar mark. Nie któ rzy wy bie -
ra li się tam ro we ra mi, in ni szli pie szo. Cze go tam nie
by ło! Ry nek za peł nio ny był kra ma mi ofe ru ją cy mi
prze róż ne to wa ry. Dzie ci nie mo gły na sy cić oczu ko -
lo ro wy mi róż no ścia mi. Zna leźć tu moż na by ło kra my
z bie li zną i ma te ria ła mi na ubra nia, obok ko sze
wszyst kich ro dza jów, de ski do pra nia, sznu ry do su -
sze nia bie li zny, sza fli ki, ma sel nicz ki i ku bły. Na zie mi
sta ły ka mion ko we garn ki, brą zo we, si we, ko lo ro we,
od wiel kich na ogór ki do cał kiem ma lut kich, wszyst -
kie rów no i ład nie usta wio ne. Na du żych szta plach
le ża ły ma low ni czo po ukła da ne ka wał ki tka nin a obok
pan to fle w barw ne ła ty. Cięż ko się by ło zde cy do wać
dziec ku, czy wziąć nie bie skie, czer wo ne, zie lo ne,
a mo że po kry te je dy nie weł ną. Na sprze daż wy sta -
wia ne by ły na czy nia ema lio wa ne, bryt fan ny w ca łych
ze sta wach uło żo ne w od po wied nio do pa so wa ne sto -
sy. Nie bra ko wa ło rów nież mod nej odzie ży: far tusz -
ków, suk ni, bie li zny z try ko tu czy je dwa biu. Bo ga ty
wy bór to wa ru ofe ro wa ły kra my z bu ta mi, a na in nych
sto iskach zna leźć moż na by ło błysz czą cą bi żu te rię.
Przy tak du żej ofer cie wy bór sta wał się czę sto praw -
dzi wą mę ką. Do te go moż na by ło grze bać we wszyst -
kim do wo li. Dla dzie ci oczy wi ście naj waż niej szy mi
by ły miej sca ze sło dy cza mi, gó ry cu kier ków, mio -
dów ki tu rec kie, pra żo ne mig da ły, pier ni ki ny skie,
orzesz ki ziem ne i gu ma do żu cia. Po mię dzy ma ły mi
kra ma mi ba lo ny, fu jar ki i in ne prze róż ne przed mio -
ty cie szy ły dzie cię ce ser ca. To by ło pięk ne! Nie moż -
na za po mnieć rów nież o Ja ku bie, któ ry wy ma chu jąc
rę ka mi, dźwięcz nym gło sem za chwa lał swój to war.
Gdzieś da le ko sły sza ło się bal la dy ulicz nych śpie wa -
ków, któ rzy sto jąc przed du ży mi ma lo wa ny mi
na płót nie scen ka mi śpie wa li bal la dy o strasz li wej
zbrod ni, a my słu cha li śmy uważ nie ocza ro wa ni smut -
nym, a za ra zem strasz nym śpie wem. Prze by wa nie
mię dzy bu da mi by ło po pro stu przy jem ne. Wa łę sa -
ło się w kół ko, oglą da ło wie le ra zy, po rów ny wa ło, aż
się coś w koń cu ta nio ku pi ło. Do do mu wra ca li śmy
ko ło wie czo ra peł ni wra żeń, któ re jesz cze przez kil ka
dni śni ły się nam i wspo mi na ły...”

Dziś w Nie mo dli nie nie ma już jar mar ków.
W miej scu daw ne go ogrod nic twa, sto me trów
od opi sy wa ne go wcze śniej pla cu Ja blun ka, mia sto
wy zna czy ło plac tar go wy o prze wrot nej na zwie
„Manhattan”. Tar go wi sko czyn ne jest przez ca ły ty -
dzień, a miej sco wi kup cy han dlu ją tu głów nie ar ty ku -
ła mi spo żyw czy mi, odzie żą i oka zjo nal ny mi to wa ra -
mi w asor ty men cie do sto so wa nym do gu stów
od bior ców.

Opra co wał: Ma riusz Woź niak 

Jarmark w Niemodlinie


