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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy
Miasta i Gminy
Niemodlin!
Mija rok mojej służby na rzecz mieszkańców naszej gminy - a co za tym idzie
- rok kolejnej służby dla naszego kraju.
Tylko w takich kategoriach postrzegam
swoją działalność zawodową i społeczną. Był to rok nie tylko wytężonej pracy,
ale też rok nowego doświadczenia, jakim
jest praca w samorządzie. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie
zmarnowałam ani jednej godziny. Wiele
udało się zrobić. Opracowano najważniejsze, strategiczne dokumenty związane z rozwojem gminy i planowanymi
inwestycjami. I choć wiele osób, które w
oczekiwaniu na spełnienie ich partykularnych interesów, ostentacyjnie wyraża
swoją niechęć i krytykę na rozmaitych forach i w przekazie ustnym - ja spełniałam
powierzone mi zadanie bez oglądania
się na interesy tych grup. Przygotowałam
gminę do aplikowania o środki unijne,
które niebawem zostaną uruchomione.
Wszystko to, co zostało wykonane, zawdzięczam oddanej pracy kierownictwa
i pracowników urzędu, za co im serdecznie dziękuję. Zaciągnięte zobowiązania
finansowe nie pozwoliły na wykonanie
wielkich, spektakularnych inwestycji, ale
za to rozwiązaliśmy wiele mniejszych,
równie ważnych problemów. Bardzo wiele pracy jeszcze przed nami.
Dlatego też, aby Państwo posiedli
wiedzę na temat tego, co przez ten rok
działo się w naszej gminie, zapraszam
wszystkich serdecznie na podsumowanie
roku, które odbędzie się 13 stycznia 2016
roku o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w
Niemodlinie. Tym z Państwa, którym czas
i obowiązki nie pozwolą na uczestnictwo
w spotkaniu, przygotuję materiał w styczniowym biuletynie gminnym.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu
najlepsze życzenia spokoju i wytchnienia w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze, a Nowy Rok 2016 niech przyniesie wszystkim wiele łask bożych i same
szczęśliwe dni.
Z wyrazami szacunku
Dorota Koncewicz
Burmistrz Niemodlina

Sprawozdanie burmistrz Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
za okres od 23 października
do 20 listopada 2015 r.
23.10.2015
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce p. Janinie Szczechowskiej (lat 93).
•U
 dział w zebraniu wiejskim w Grabinie.
27.10.2015
• S potkanie z p. Lidią Janus oraz z p. Wilchelminą
Sawicką w sprawie planów wspólnoty mieszkaniowej w Grabinie.
•U
 dział w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.
28.10.2015
• S potkanie z p. Jakubem Czyczyło - prezesem Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce p. Helenie
Marks (lat 91).
• S potkanie z kombatantem II wojny światowej p.
Markiem Dwornickim.
• S potkanie z seniorami w Klubie Seniora.
29.10.2015
• S potkanie z przedstawicielami wsi Krasna Góra
w sprawie lokalizacji świetlicy.
•W
 ręczenie medalu za długoletnie pożycie państwu Winiarskim z Radoszowic.
30.10.2015
• S potkanie z p. Anną Morgan w sprawie oferty
NTO.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce p. Helenie Kwaśnik (lat 101).
02.11.2015
• S potkanie z p. dyrektor Katarzyną Paszulą na temat organizacji Święta Niepodległości oraz gali
Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
03.11.2015
•U
 dzielenie wywiadu dla Radia Park.
• S potkanie robocze z przedstawicielami Tauronu
na temat planowanej inwestycji dot. modernizacji oświetlenia w gminie Niemodlin.
04.11.2015
•U
 dział w zebraniu Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska.
05.11.2015
• S potkanie z p. Januszem Weberem na temat oferty reklamującej miasto i gminę.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatowi p. Albinowi
Kamińskiemu (lat 98).
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce p. Leokadii Beśce (lat 91).
09.11.2015
• S potkanie z Radą Seniorów.
• S potkanie z ks. Jerzym Chyłkiem na temat organizacji ŚDM.

10.11.2015
• Udział w posiedzeniu kapituły „Złotego Sokoła”.
• Spotkanie z p. Sławomirem Kownackim - dyrektorem BS w Niemodlinie.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce p. Kazimierze
Surzyn (lat 90).
• Spotkanie z ks. Zbigniewem Malinowskim, proboszczem parafii Rogi, na temat organizacji zajęć profilaktycznych oraz organizacji ŚDM.
11.11.2015
• Udział w uroczystej mszy św. za ojczyznę. Udział
w uroczystej sesji RM w Niemodlinie oraz w gali
„Złotego Sokoła”.
• Udział w III Spotkaniu z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską w PSP nr 1.
12.11.2015
• Wizja lokalna w miejscowości Rzędziwojowice
w związku z problemami dot. drogi transportu
rolnego.
13.11.2015
• Udział w konferencji rybackiej „Akwakultura i nie
tylko - perspektywy i rozwój” w Graczach.
• Podsumowanie konkursu „Mały Karpik” i wręczenie nagród.
• Udział w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli wszystkich miast partnerskich Niemodlina. Planowanie dalszej współpracy.
14.11.2015
• Wyjazd z gośćmi do Wrocławia. Pokazanie skarbów dziedzictwa narodowego Polski.
•U
 dział w gali Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
16.11.2015
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce p. Karolinie
Weimann (lat 90).
• Spotkanie z p. Jolantą Włoch - dyrektor PSP w Rogach w sprawie problemów z dojazdami uczniów.
• Udział w I posiedzeniu Rady Sportu.
17.11.2015
• Spotkanie z p. Adamem Piętką – dyrektorem ZGKiM.
18.11.2015
• Spotkanie z przedstawicielami Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych.
• Spotkanie z p. Agnieszką Zagolą - dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu.
19.11.2015
• Wizja lokalna dot. drogi gminnej w Niemodlinie.
20.11.2015
• Udział w uroczystym spotkaniu pracowników socjalnych z okazji ich święta.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz
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XIX sesja rady miejskiej
W dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się
XIX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2014-2018, podczas której,
po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw.
uchwały:
Uchwała nr XIX/81/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Uchwała nr XIX/82/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niemodlin.
Uchwała nr XIX/83/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków opadowych i roztopowych w gminie Niemodlin.
Uchwała nr XIX/84/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia
miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru,
terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty
targowej.

Uchwała nr XIX/85/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016”.
Uchwała nr XIX/86/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Uchwała nr XIX/87/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na
lata 2015-2025.
Uchwała nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XIX/89/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
Uchwała nr XIX/90/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
Niemodlin”.
Uchwała nr XIX/91/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego działającym
na terenie gminy Niemodlin.
Uchwała nr XIX/92/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot
inny niż gmina Niemodlin.
Uchwała nr XIX/93/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy Niemodlin na rok 2015.
Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu miejskiego
– www.niemodlin.pl. Można również zapoznać się
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz

Rodzice dzieci w wieku
16-18 lat – realizacja
obowiązku nauki
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 z poźn. zm.) rodzice
dziecka podlegającego obowiązkowi nauki zobowiązani są do powiadomienia burmistrza o formie spełniania tego obowiązku.
Obowiązkowi nauki podlega młodzież
w wieku 16-18 lat, która spełnianie tego
obowiązku realizuje poprzez kontynuację
nauki w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno
publicznej, jak i niepublicznej), bądź w formach pozaszkolnych, np. przyuczenia do
wykonywania określonej pracy u wszystkich
pracodawców (osób fizycznych i prawnych),
trwającego od 3 miesięcy do maksymalnie
22 miesięcy na podstawie umowy zawartej
z młodocianym lub nauki zawodu u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych) trwającej 36 miesięcy na podstawie
umowy zawartej z młodocianym.
Uprzejmie prosi się o przedłożenie
bądź przesłanie na poniżej wskazany adres
zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko
pobiera naukę. Co do form pozaszkolnych,
prosi się o podanie sposobu realizacji obowiązku nauki, pracodawcy oraz okresu zawartej umowy.
Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49 - 100 Niemodlin
Justyna Zawistowska

Obiady przygotują w stołówce szkolnej
Rozstrzygnięty został konkurs na dzierżawę pomieszczeń oraz prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie będą przygotowywane posiłki także
dla innych szkół na terenie gminy Niemodlin.
Umowa z firmą Catermed zostanie podpisana na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia
2018 r. Łączna powierzchnia stołówki w SP nr 1 wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 240 m2.
Dzierżawca zobowiązany będzie do codziennego przygotowania i wydania obiadów dla uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, oraz dostarczenia i wydania posiłków uczniom następujących
szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach, Szkoły Podstawowej w Graczach, Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
Obiady dla uczniów mają być wydawane w godzinach od 11:30 do 13:30 lub innych ustalonych z dyrektorami szkół, w stołówkach mieszczących się w tych szkołach, z użyciem naczyń będących na ich wyposażeniu. Wyłoniona w drodze konkursu firma ma zapewnić gorący posiłek trzydaniowy – obiad składający
się z zupy, drugiego dania i napoju. W skład jednego gorącego posiłku wchodzić będzie: zupa na wywarze
mięsno-warzywnym o poj. 400 ml, drugie danie zwierające: ziemniaki lub ryż lub makaron lub kaszę itp.
– min. 200 g, mięso lub rybę – min. 100 g po obróbce, surówkę lub gotowane jarzyny – min. 100 g, oraz
opcjonalnie naleśniki, placki lub pierogi itp. nie częściej niż 2 razy w tygodniu – od 250 do 300 g, napój
(kompot, sok owocowy) – min. 250 ml.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Podczas sesji w dniu 26 listopada radni przyjęli jednogłośnie pakiet dokumentów strategicznych.
Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata
2015 – 2025 uchwalona jednogłośnie przez radnych. W dniu 26 listopada odbyła się sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie. Radni przyjęli w sumie 13
uchwał, głosowanie przebiegało bardzo sprawnie,
projekty uchwał były wcześniej omówione przez
radnych w poszczególnych komisjach. Sesja trwała
ok. 2,5 godz. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, mówiła podczas obrad, że prace nad strategią trwały przez rok i jest to dokument strategiczny,
niezbędny dla przyszłego pozyskiwania funduszy
z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Strategia była konsultowana i prowadzone były
warsztaty, w których mogli wszyscy uczestniczyć. Po
wprowadzeniu kilku poprawek do dokumentu, radni
przyjęli nową strategię rozwoju dla gminy, w której
zawarto m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą
i określono wizję na przyszłość. Gmina Niemodlin
ma być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej
w sąsiedztwie Opola i A4, zapewniającym wysoką
jakość przestrzeni, środowiska naturalnego oraz
usług publicznych – ze społeczeństwem aktywnym
gospodarczo i społecznie.
Bliskość aglomeracji opolskiej, a także położenie przy węźle autostrady A4, otwiera możliwości
kształtowania oferty inwestycyjnej dla działalności
gospodarczej. Zagospodarowanie potencjału inwestycyjnego gminy Niemodlin związane będzie z wytyczeniem stref aktywności gospodarczej, terenów
inwestycyjnych, które docelowo powinny być przygotowane do przyjęcia inwestorów. Istotne będą działania związane z uzbrojeniem tych terenów, a także
aktywny marketing oferty inwestycyjnej. W nowej
strategii możemy znaleźć także zapisy dotyczące
m.in. kształtowania atrakcyjnej przestrzeni do ży-

Nowa strategia rozwoju gminy

cia, renowacji zabytków, rewitalizacji przestrzeni,
zachowania ładu przestrzennego i tworzenia miejsc
atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów, poprawy
estetyki, stanu technicznego obiektów i terenów zdegradowanych, tworzenia atrakcyjnych przestrzeni
publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów
zabaw – we współpracy ze społecznością lokalną,
budowa i modernizacja oraz utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych oraz chodników, budowa
ścieżek rowerowych, rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej i instalacji oczyszczania ścieków,
rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej, przeciwdziałanie niskiej emisji oraz termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, ochrona zasobów
materialnych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego, modernizacja oświetlenia ulicznego gminy,
poprawa jakości i dostępności usług publicznych,
usprawnienie transportu publicznego.

Radni uchwalili także inny dokument strategiczny, Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy
Niemodlin. Celem realizacji planu jest m.in.: poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej
ze spalaniem paliw na terenie gminy, zwiększenie
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja poziomu zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
z transportu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy wytyczone zostały obszary działań
do których należą: obiekty gminy Niemodlin i jednostek organizacyjnych, transport jako sektor, który
ma najbardziej istotny wpływ na wielkość emisji
dwutlenku węgla oraz budownictwo mieszkaniowe,
jako sektor, w którym odnotowuje się największe
możliwość spadku finalnego zużycia energii i emisji
dwutlenku węgla.
Najlepszą zawodniczką z gminy Niemodlin była
Lilianna Milińska, a wśród zawodników z naszej
gminy, Robert Tomków. Puchary zwycięzcom wręczali burmistrz Dorota Koncewicz oraz Andrzej
Miśta, prezes Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych
Bazalt-Gracze. Partnerami imprezy byli: Gmina
Niemodlin, OSiR Niemodlin oraz LGD Partnerstwo
Borów Niemodlińskich. Celem biegu masowego
w Graczach jest popularyzacja lokalnej tradycji
oraz aktywnej formy rekreacji, stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej oraz
promowanie zdrowego stylu życia. Organizatorami
XXI Barbórkowego Biegu Skalnika byli: Bazalt-Gracze, LKS Skalnik Gracze oraz Zakładowy Dom Kultury w Graczach.

XXI Barbórkowy Bieg Skalnika
Ogromne zainteresowanie biegiem,
emocje sportowe dla zawodników i kibiców – to wszystko mogliśmy obserwować
podczas XXI Barbórkowego Biegu Skalnika w Graczach.
Zawody odbyły się w sobotę 21 listopada br.
Start i meta znajdowały się przy Zakładowym

Domu Kultury w Graczach. W biegu uczestniczyło
ponad 300 zawodników, w tym 13 zawodników niepełnosprawnych.
Najszybciej na metę, po dystansie 13,8 km,
dobiegł Szymon Halczak z Kędzierzyna-Koźla
z czasem 00:48:05, drugi był Jan Kadłuczka z Głogówka, a trzeci Piotr Bieliński z Kędzierzyna-Koźla.

Dyżur Rady Seniorów
Rada Seniorów gminy Niemodlin pełni
dyżur w każdy poniedziałek w pokoju 22 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 37) w godz. 10:00-11:00.
Zapraszamy mieszkańców gminy do zgłaszania problemów seniorów i propozycji, jak polepszyć życie osób starszych w naszej gminie.
Przewodnicząca
Rady Seniorów Gminy Niemodlin
Elżbieta Knop-Ciepielowska
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Wyróżnienie
marszałka
W dniu 8 grudnia 2015 r. dyrektor Ośrodka
Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula odebrała z rąk marszałka województwa opolskiego
Andrzeja Buły i członka zarządu Grzegorza Sawickiego wyróżnienie za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury regionu Śląska Opolskiego. Uroczyste spotkanie z okazji wręczenia
nagród dla animatorów i twórców kultury województwa opolskiego odbyło się w Filharmonii
Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.
Najważniejszą częścią dwudniowej
imprezy była gala wręczenia nagród laureatom XIII Międzynarodowego Konkursu
Rysunku Satyrycznego „Karpik” w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Wśród asysty jurorów przebranych za piratów nagrody odbierali rysownicy z Polski, Czech
i Niemiec, w tym Grand Prix otrzymał Krzysztof
Grzondziel za pracę przedstawiającą wędkarza
wywołującego ryby przez domofon stojący w stawie. Sobotnia uroczystość była również okazją do
uhonorowania statuetkami Karpika dyrektora LGR
„Opolszczyzna”, Jakuba Roszuka i dyrektor ARR OT
Opole, Agnieszkę Zagolę, za kilkuletnią współorganizację imprezy. Na ręce dyrektor Katarzyny Paszuli
zarząd oddziału rejonowego WOPR Nysa złożył
podziękowania Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie
za wspólną organizację imprez kulturalnych. Galę
zakończył występ krakowskiego Kabaretu pod Wyrwigroszem.
W dalszej części imprezy odsłonięto kolejne
tabliczki na Ścianie Satyryków: Roberta Mirowskiego, Pawła Nawrota oraz tegorocznego zwycięzcy –
Krzysztofa Grzondziela. Zebrana licznie w ośrodku
kultury publiczność oglądała wybrane prace na
wernisażu konkursu rysunkowego „Karpik” 2015,
a także degustowała niemodlińskiego karpia.
W tym czasie jurorzy Polsko-Czeskiego Konkursu
na Potrawę z Ryb próbowali osiemnastu rybnych
potraw. Wręczenia nagród w konkursie kulinarnym
zakończyły tegoroczne Święto Karpia.
W ośrodku kultury gościliśmy m.in. przedstawicieli władz województwa opolskiego, miast partnerskich: Stity i Prażma z Czech, Doliny z Ukrainy
oraz Vechelde z Niemiec. Byli dyrektorzy i prezesi
instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, związków
oraz najlepsi artyści rysunku satyrycznego.
Dzień wcześniej, w pierwszym dniu imprezy,
uroczyście wręczono nagrody wyróżnionym uczestnikom konkursu rysunkowego dla dzieci „Mały
Karpik”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych leżących na obszarze LGR „Opolszczyzna”.
Grand Prix otrzymała Milena Cempa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Dla dzieci wystąpił
teatr z Krakowa. W tym samym dniu w Graczach
swoją konferencję mieli rybacy.
Wyniki XIII Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego
KARPIK 2015
Grand Prix – Krzysztof Grzondziel
Nagrody główne: Lubomir Lichy (Czechy), Tomasz Wołoszyn (Niemcy), Dariusz Pietrzak

Święto Karpia 2015 – najlepsi rysownicy
satyrycy w Niemodlinie

Nagroda Burmistrza Niemodlina – Wiesław
Lipecki
Nagroda Firmy Ornament z Nysy – Jacek
Frąckiewicz
Nagroda Firmy Hasan z Nysy – Bretislav Kovarik
Nagroda Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionu w Nysie – Henryk Cebula
Nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie –
Tomasz Rzeszutek
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu

I nagroda – Daniel Strzelczyk
II nagroda – Jiri Novak (Czechy)
III nagroda – Janusz Grysiewicz
Wyróżnienia honorowe: Anon Anindito (Indonezja), Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Ricardo Ferreira (Portugalia), Galym Boranbayev
(Kazachstan), Zbigniew Piszczako
Wyniki Polsko-Czeskiego Konkursu
Kulinarnego na Potrawę z Ryb
Grand Prix Starosty Miasta Partnerskiego Stity
Pierożki nadziewane rybką – Barbara Paluszkiewicz
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu
I nagroda: Tort rybny – Janina Hołówka
II nagroda: Karp faszerowany krewetkami i rukolą – Restauracja „Niebo w gębie” w Opolu
III nagroda: Roladki z pstrąga – Restauracja
„Pod sosną” w Lewinie Brzeskim
Nagrody Starosty Miasta Stity
I nagroda: Chipsy z karpia – Jana Tejklova
II nagroda: Gołąbki rybne – Restauracja Rybna z Turawy
III nagroda: Pasztet rybny – Monika Domańska

