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Sprawozdanie burmistrz Niemodlina z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 29 marca do 18 kwietnia 2016 r.

29.03.2016
•  Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
•  Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych.
30.03.2016

•  Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
31.03.2016

•  Udział w sesji rady miejskiej.
01.04.2016

•  Wizyta w PP w Graczach.
•  Wizja lokalna działki gminnej przy ul. Dąbrow-

szczaków.
04.04.2016

•  Spotkanie z p. Tadeuszem Ziółkowskim w sprawie 
aplikowania do programu ASOS.

•  Spotkanie z p. radną Katarzyną Kaliciak w spra-
wach wsi Radoszowice.

•  Spotkanie z p. Bartłomiejem Sosnowskim w spra-
wie wniosku o postawienie garażu.

•  Spotkanie z p. Jerzym Rosińskim – przewodniczą-
cym Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” 
w ZGKiM.
05.04.2016

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce – p. Walentynie 
Jezierskiej (lat 92).

•  Wizja lokalna działki w Roszkowicach.
•  Wizja lokalna postępu robót na terenie stadionu.

06.04.2016
•  Spotkanie z ks. Jerzym Chyłkiem w sprawie or-

ganizacji prymicji Pawła Chyli – mieszkańca Nie-
modlina.

•  Spotkanie z p. Krystyną Czech – ustalenie tema-
tyki szkolenia dla sołtysów i organizacji pozarzą-
dowych.

•  Narada z dyrektorami placówek oświatowych.
07.04.2016

•  Spotkanie z p. Henrykiem Lakwą – Starostą Po-
wiatu Opolskiego, w sprawie wyrażenia zgody na 
prace w pasie drogowym.

•  Spotkanie z p. Piotrem Soczyńskim - Prezesem 
WFOŚ w Opolu, w sprawie uzyskania pożyczki na 
realizację VII etapu kanalizacji.

•  Spotkanie z p. Piotrem Semakiem - dyrektorem 
ANR OT w Opolu, w sprawie wyrażenia zgody 
na przebieg i realizację przez gminę Niemodlin 
operacji bezpośrednio trwale związanej z nieru-
chomością będącą własnością ANR, polegającą 
na zaprojektowaniu i budowie odcinka kanaliza-
cji tranzytowej Gracze - Niemodlin.
08.04.2016

•  Udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym 
OSP w Graczach.
11.04.2016

•  Spotkanie z p. Leszkiem Wajmanem i przedsta-
wicielami sołectwa Michałówek w sprawie plano-
wanej inwestycji na terenie wsi.

•  Spotkanie organizacyjne dot. obchodów Dni Nie-
modlina.

12.04.2016
•  Spotkanie z przedstawicielami firmy ES – System 

w sprawie oferty dot. modernizacji oświetlenia.
•  Spotkanie ze Społecznym Komitetem Fundatorów 

Sztandaru dla OSP w Krasnej Górze w sprawie 
organizacji zbiórki publicznej i organizacji uro-
czystości 70 – lecia OSP.
13.04.2016

•  Spotkanie z p. Krystyną Dżaluk w sprawie pla-
nowanych innowacji pedagogicznych na terenie 
PSP nr 1 w Niemodlinie.
14.04.2016

•  Otwarcie X Memoriału im. Andrzeja Grubby. 
Wręczenie nagród i dyplomów.

•  Spotkanie organizacyjne w sołectwie Roszkowice 
dot. organizacji dożynek gminnych.

•  Udzielenie wywiadu p. Beacie Granatowskiej 
z Radia Opole.

•  Spotkanie z p. Jakubem Roszukiem – Prezesem 
LGR Opolszczyzna, w sprawie aplikowania 
o środki zewnętrzne na realizację projektów.
15.04.2016

•  Spotkanie z p. Mirosławem Sokołowskim – wice-
dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opo-
lu, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
405.

•  Spotkanie z p. Jackiem Dziatkiewiczem – dyrek-
torem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 

w sprawie budowy chodnika i parkingu na ul. 
Reymonta przy PSP nr 1.

•  Spotkanie z p. Andrzejem Kałużnym w sprawie 
budowy obwodnicy Niemodlina, w sprawie zna-
ków promujących gminę przy drodze krajowej nr 
46 oraz w sprawie zjazdu na działkę w WSSE.

•  Otwarcie XX Olimpiady Przedszkolaków. Wręcze-
nie nagród i dyplomów.

•  Spotkanie z p. Wojciechem Piwko w sprawie wy-
rażenia zgody na przebieg i realizację przez gmi-
nę Niemodlin operacji bezpośrednio trwale zwią-
zanej z nieruchomością będącą jego własnością, 
polegającą na zaprojektowaniu i budowie odcin-
ka kanalizacji tłocznej.

•  Udział w uroczystym podsumowaniu i wręczeniu 
nagród laureatom konkursu recytacji poezji je-
nieckiej „Nie traćmy pamięci” w Łambinowicach.
18.04.2016

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce – p. Janinie Kut 
(lat 90).

•  Spotkanie z radnym p. Krzysztofem Trzmielew-
skim.

•  Spotkanie z Radą Seniorów.
•  Spotkanie z p. Teresą Adamczyk – dyrektor SZOZ, 

w sprawie omówienia procedur konkursowych na 
stanowisko dyrektora zakładu.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

XXIII i XXIV sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2014-

2018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwałę:
Uchwała nr XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 

2014-2018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr XXIV/141/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie pro-

jektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 
Uchwała nr XXIV/142/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wydzielonych rachunków dochodów. 
Uchwała nr XXIV/143/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
za 2015 rok. 

Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

Uchwała nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2016. 

Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 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
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Burmistrz Niemodlina
ogłasza:

1. I nieograniczony przetarg ustny na sprze-
daż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 
1227/12 k.m. 11 o powierzchni 0,1135 ha (RV 
– 0,1135 ha).

Nieruchomość ta stanowi własność gminy Nie-
modlin. Zapisana jest w KW nr OP1O/00083438/9. 
Wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Niemodlina przedmiotowa działka 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 
C19MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zasady zabudowy terenu zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągo-
wą i energetyczną. Działka posiada dostęp do drogi 
gminnej poprzez działkę nr 1227/9 z k.m. 11 (ozna-
czoną w mpzp symbolem C5KDL – drogi publiczne 
lokalne – gminne).

Cena wywoławcza: 66.000 zł (słownie: sześć-
dziesiąt sześć tysięcy złotych). Do wylicytowanej 
ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
23%. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu 
w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

Wadium należy wpłacać na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 
0009 4009 2006 0003 w terminie do 10 czerwca 
2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 
2016 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemo-
dlinie o godz. 10.00.

2. I nieograniczony przetarg ustny na sprze-
daż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 
1227/11 k.m. 11 o powierzchni 0,0982 ha (RV – 
0,0775 ha i RVI – 0,0207 ha).

Nieruchomość ta stanowi własność gminy Nie-
modlin. Zapisana jest w KW nr OP1O/00083438/9. 
Wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Niemodlina przedmiotowa działka położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem C19MN - za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zasady za-
budowy terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Teren po-
siada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetycz-
ną. Działka posiada dostęp do drogi gminnej poprzez 
działkę nr 1227/9 z k.m. 11 (oznaczoną w mpzp sym-
bolem C5KDL – drogi publiczne lokalne – gminne).

Cena wywoławcza: 57.000 (słownie: pięć-
dziesiąt siedem tysięcy złotych). Do wylicytowanej 
ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
23%. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu 
w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

Wadium należy wpłacać na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 
0009 4009 2006 0003 w terminie do 10 czerwca 
2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 
2016 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemo-
dlinie o godz. 10.40.

3. I nieograniczony przetarg ustny na sprze-
daż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr. 

działki 380/1 k.m. 4 o powierzchni 0,15 ha (skla-
syfikowanej jako RIVb).

Nieruchomość ta stanowi własność gminy Nie-
modlin. Zapisana jest w KW nr OP1O/00092011/6. 
Wolna od obciążeń i zobowiązań. Brak planu. Zgod-
nie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niemo-
dlin działka położona jest w części na terenie ozna-
czonym symbolem MN, RM, U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
zagrodowej i agroturystyki, tereny zabudowy usłu-
gowej oraz w części na terenie oznaczonym symbo-
lem R – tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość 
posiada dostęp do drogi gminnej.

Cena wywoławcza: 31.100 zł (słownie: trzy-
dzieści jeden tysięcy sto złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu 
w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Wadium należy wpłacać na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 
0009 4009 2006 0003 w terminie do 10 czerwca 
2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 
2016 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemo-
dlinie o godz. 11.20. 

Szczegółowe opisy i wyceny zbywanych nie-
ruchomości znajdują się w Urzędzie Miejskim 
w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat 
przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel. 
774606295 wew. 209) tut. urzędu. Uczestnik prze-
targu może zapoznać się z regulaminem przepro-
wadzania przetargów dostępnym w pokoju nr 35 
i 36 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Ogłoszenia 
wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono 
na stronie internetowej i BIP tut. urzędu.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie za-
wiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest 
zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umo-
wy przenoszącej własność nieruchomości. Za ter-
min zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należno-
ści na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto 
koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
•  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oso-

ba wpłacająca wadium wygra przetarg,

•  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium 
nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie ustalonym przez gminę, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi.

4. I nieograniczony przetarg ustny na dzier-
żawę na czas nieokreślony nieruchomości ozna-
czonej nr. działki 207/2 k.m.1 o powierzchni 
0,2400 ha (KW OP1O/00054025/9) położonej 
w Gościejowicach. 

Pełną treść ogłoszenia wywieszono na tablicy 
ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie interneto-
wej i BIP tut. urzędu. Informacje na temat przetargu 
udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego pok. 35 (tel. 77 
4606 295 wew. 209).

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, 
znajdują się:

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
nieograniczonego przetargu ustnego: 

•  nieruchomość położona w Jaczowicach, 
oznaczona nr. działki 223/1 z k.m.1 o pow. 
0,1251 ha,

•  nieruchomość położona w Niemodlinie, 
oznaczona nr. działki 911/38 z k.m.11 o pow. 
0,9040 ha,

•  nieruchomość położona w Graczach, ozna-
czona nr. działki 384/20 z k.m.2 

o pow.0,0703 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym - część 
działki nr 106 z k.m.1 o pow. 200 m2, położonej 
w Magnuszowicach, z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
dzierżawy w drodze nieograniczonego przetar-
gu ustnego:

•  działka nr 52/2 z k.m.1 o pow. 0,7682 ha, 
położona w Tłustorębach, z przeznaczeniem 
jako grunt do produkcji rolnej,

•  cześć działki nr 654/1 z k.m.10 o pow. 300 
m2, położonej w Niemodlinie, z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzę-
du, tel. 774606295 wew. 209.

Na stadionie miejskim w Niemodlinie zakończono prace ziemne i zasiano trawę na nowym boisku 
treningowym, który będzie dostępny dla wszystkich grup sportowych, które korzystają z obiektu w za-
rządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miłośników piłki nożnej do celów rekreacyjnych. Kiedy się za-
zieleni, na boisku zostaną zamontowane bramki. Obiekt jest oświetlony. To szczególnie ważne w okre-
sie jesiennym, kiedy dzień jest krótszy. Treningi będą mogły odbywać się po południu i wieczorem.

Na boisku treningowym zasiano trawę
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Rozbudowa drogi
Rozpoczynają się roboty związane 

z I etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 405 Niemodlin - Wydrowice.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Wy-
drowic i Niemodlina z ulic Świętojańskiej i Wy-
zwolenia. W sprawie rozpoczęcia prac drogowych 
burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz spotkała 
się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie z przed-
stawicielami dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu, wykonawcy i służb nadzoru. 

Wykonawcą inwestycji będzie firma REMOST 
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna 
z Olesna. Zakres robót będzie obejmował m.in.: 
przebudowę mostu nad Kanałem Wydrowickim 
- rozebrany zostanie istniejący obiekt, w miejsce 
którego wybudowany zostanie nowy obiekt o no-
śności 50T, rozbudowę jezdni odcinka drogowego 
o długości około 0,375 km o nawierzchni bitumicz-
nej stanowiącego dojazdy do obiektu mostowego, 
budowę chodnika o długości około 0,375 km oraz 
szerokości 2,00 m, budowę pobocza gruntowego - 
1,25 m - przy jezdni oraz przy chodniku z kruszywa 
łamanego, przebudowę i zabezpieczenie kolidują-
cych urządzeń energetycznych, teletechnicznych, 
wodociągowych i gazowych, kompleksową budowę 
i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz reno-
wacja i odbudowa rowów przydrożnych, budowę 
elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę 
i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 
umocnienie powierzchniowe skarp.

Koszt inwestycji po przetargu ma wynieść 3,6 
mln zł.

Strażacy z Vechelde
z wizytą

W dniach 13-15 maja 2016 r. na zapro-
szenie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
w Niemodlinie gościła w gminie Niemo-
dlin sześcioosobowa delegacja strażaków 
– ochotników z partnerskiej gminy Vechel-
de w Niemczech.

W pierwszym dniu pobytu strażacy z Vechelde 
zwiedzili jednostki OSP w Grabinie, Krasnej Górze, 
Rogach i Grodźcu, gdzie spotkali się z burmistrz 
Dorotą Koncewicz i radnymi Rady Miejskiej w Nie-
modlinie.

W dniu 14 maja zaplanowano na terenie leśnic-
twa Szydłowiec Śląski gminne ćwiczenia jednostek 
OSP we wspólnych działaniach ratowniczo-gaśni-
czych na obszarze leśnym. W ćwiczeniu uczestniczy-

ły dwie jednostki OSP działające w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Grabin i OSP 
Gracze), jednostki OSP z: Grodźca, Krasnej Góry, 
Rogów, Zakładowej OSP z PSS „Bazalt-Gracze” 
w Graczach oraz goście z Vechelde, którzy ćwiczyli 
wspierani samochodem pożarniczym z OSP Gra-
cze. W ćwiczeniach wzięli również leśnicy: Maciej 
Dzwonnik i Mirosław Dec. Po wspólnej odprawie 
brać strażacka z leśnikami z pełną werwą zrealizo-
wała postawione do wykonania zadania.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie umie-
jętności rozwiazywania problemów i podejmowa-
nia decyzji w oparciu o ocenę zaistniałej sytuacji, 
a przede wszystkim zgrywanie obsady osobowej 
poszczególnych jednostek.

Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy spotkali się 
w Graczach, gdzie w obecności burmistrz Niemo-
dlina podsumowano przebieg ćwiczenia, a ponadto 
zaprezentowano zdjęcia z dotychczasowej współ-
pracy z gminą Vechelde, omówiono dotychczasowe 
dokonania i po wspólnych rozmowach zakończono 
pobyt w Graczach.

W czasie dwudniowego pobytu strażacy z Ve-
chelde spotkali się ze strażakami z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej 
w Niemodlinie, zwiedzili zamek w Niemodlinie, a tak-
że zapoznali się z warunkami szkoleniowymi w Woje-
wódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Opolu.

Komendant M-G
i Prezes ZM-G OSP w Niemodlinie

Nowy chodnik
Trwa przebudowa fragmentu chodnika 

obok kościoła Wniebowzięcia NMP i wzdłuż 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodli-
nie. Stare i krzywe chodniki wymieniane są na 
kostkę brukową. Inwestycję prowadzi GDDKiA 
w Opolu. Pieszych uprasza się o wyrozumia-
łość na czas przebudowy chodnika, który zo-
stał wyłączony z ruchu do czasu zakończenia 
inwestycji.  

Gotowi do sezonu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie 

informuje, że planowany jest okres działalności 
basenu odkrytego przy ul. Daszyńskiego w termi-
nie  od 11 czerwca do 28 sierpnia 2016 r.      

W czerwcu basen czynny tylko w soboty i nie-
dziele. W dniach 11 i 12 czerwca wstęp bezpłat-
ny. Od 24 czerwca czynne cały tydzień.

Godziny otwarcia basenu:
Czerwiec: soboty i niedziele 10.00-19.00
Lipiec i sierpień: cały tydzień 10.00-19.00
Ceny biletów:
1. Bilet ulgowy jednorazowy - 3 zł
2. Bilet normalny jednorazowy - 6 zł
3.  Karnet rodzinny – dwie osoby dorosłe 

+ dziecko - 12 zł
4.  Karnet rodzinny -  dwie osoby dorosłe 

+ dwoje dzieci – 15 zł
5.  Karnet rodzinny -  dwie osoby dorosłe  

+ troje dzieci (i więcej) – 18 zł
6.  Karnet ulgowy na wszystkie dni weekendo-

we (soboty, niedziele) – 50 zł
7.  Karnet normalny na wszystkie dni weeken-

dowe (soboty, niedziele) – 100 zł
8. Karnet ulgowy tygodniowy (7 dni) – 15 zł
9.  Karnet normalny tygodniowy (7 dni) – 30 zł

10. Karta Rodziny – ulga 50%
Bilety będą sprzedawane bezpośrednio na 

basenie od godz. 10.00. Karnety w biurze OSiR, 
Niemodlin, ul. Reymonta 11.

Do zakupu biletu ulgowego
upoważnieni są:
• Uczniowie szkół za okazaniem ważnej 

legitymacji szkolnej
• Studenci studiów dziennych za okazaniem 

legitymacji studenckiej

• Emeryci za okazaniem legitymacji
Wstęp bezpłatny
• Seniorzy powyżej 65 lat za okazaniem 

dowodu osobistego
• Dzieci do lat 6  
Karnety będą dostępne w przedsprzedaży 

w biurze OSiR przy ul. Sportowej (stadion  od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Kontynuujemy naukę pływania dla dzieci 
z klas I-III szkoły podstawowej, prowadzoną przez 
instruktorów pływania we wtorki i czwartki lipca 
i sierpnia w godz. 10.00 – 11.00 przez cały okres 
działalności basenu. Odpłatność – wykupienie bi-
letu ulgowego na basen. Zapisy dzieci na naukę 
pływania w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 lub 
telefonicznie - 77 4600124, 77 3070602 lub bez-
pośrednio na basenie. Ilość miejsc ograniczona. 
Przewidujemy naukę pływania dwóch grup po 12 
osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie

Krzysztof Kubiak



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dni Niemodlina 2016

Organizatorzy: Burmistrz Niemodlina, OK Niemodlin, OSiR, Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie, OSP, Zamek Niemodlin

Ośrodek Kultury
Piątek 10 czerwca
13:00  Wystawa „Pocztówka z przeszłości 

Ziemi Niemodlińskiej” ze zbiorów Ryszarda Wittke
Sobota 11 czerwca
14:30  Msza św. w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej i poświęcenie sztan-

daru OSP Krasna Góra (kościół w Niemodlinie)
16:00  Uroczyste obchody 70-lecia OSP (scena przy OK)
17:00  Pokaz samochodów strażackich, występ orkiestry dętej z OSP Węgry
17:15  Koncert Sceny Muzycznej – piosenki Zbigniewa Wodeckiego 
18:00  Występ zespołu Carnage six
18:30  Koncert zespołu Pav.Love.Sky
19:30  Koncert zespołu SAYES
21:00  Gwiazda wieczoru JAMAL
22:30  Zabawa taneczna z dj’em
Niedziela 12 czerwca
14:30  Występ zespołów tanecznych Rytmix
15:00  Występ Studia Piosenki
16:00  Występ Mai Myśliwiec
16:30  Występ Małgorzaty Kalińskiej
17:00  Występ Jarosławy Letki
17:30  Występ zespołu wokalnego Piąty Bieg
18:00  Koncert zespołu WOLNA GRUPA BUKOWINA
19:30  Koncert zespołu SEN 
21:30  Gwiazda wieczoru TSA

Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Piątek 10 czerwca
Hala OSiR
11:00  Turniej siatkówki dziewcząt (Opolanka Opole, GKS Komprachcice, 

Jedynka Niemodlin)
17:30  Mecz siatkówki byłych siatkarek Chrobrego Niemodlin 
Sobota 11 czerwca
Boisko Orlik
9:30  VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nie-

modlina - Niemodlin Cup 2016 (Sokół Stity, Sokół Olsztyn, Pražmo, 
Skalnik Gracze, Jedynka Niemodlin)

16:00  Mecz piłki nożnej JRG PSP w Niemodlin – OSP Niemodlin
17:00  Oldboje  Niemodlin – Odra Skaut Opole
18:00  Samorządowcy gminy Niemodlin – Ministranci z Niemodlina 
Hala OSiR
14:00  Turniej koszykówki chłopców (Pogoń Prudnik, MKS Otmuchów, MKS 

Strzelce Opolskie, Jedynka Niemodlin) 
Niedziela 12 czerwca
Staw Młyński w Niemodlinie 
7:00  Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrz Niemodlina 
Hala OSiR 
10:00  Turniej tenisa stołowego amatorów 
Boisko Orlik 
15:30  Turniej Streetball dzieci i młodzieży 

Zamek Niemodlin
„Ginące zawody”

Piątek 10 czerwca
12:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
14:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
Sobota 11 czerwca
10:00  Otwarcie bram zamkowych dla odwiedzających 
Kiermasz rękodzieła, lokalnych przysmaków, pokazy snycerstwa, łucz-
nictwa, zabawy dla dzieci: pisanie gęsim piórem, przejażdżki konne, 
malowanie figur, pyszności z zamkowej kuchni polowej, wystawa 
pocztówek i zdjęć historycznych zamku
12:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
13:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
15:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem 
15:00  Pokazy kulinarne: karp niemodliński z pieca tandoori, piecze-

nie podpłomyków
16:00-17:00    Zamek, a może pałac? Zwiedzanie zamku dla dzieci 
20:00-21:00    Nocne zwiedzanie w rytm dawnych tańców i melodii 
Niedziela 12 czerwca
10:00  Otwarcie bram zamkowych dla odwiedzających
Kiermasz rękodzieła, lokalnych przysmaków, pokazy snycerstwa, po-
kazy kowalstwa artystycznego, warsztaty ceramiczne, zabawy dla 
dzieci, pisanie gęsim piórem, malowanie figur, pyszności z zamkowej 
kuchni polowej, przejażdżki konne, wystawa pocztówek i historycz-
nych zdjęć zamku
12:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
13:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
15:00  Zwiedzanie zamku z przewodnikiem 
12: 00-17:00    Pokazy kowalstwa artystycznego
13:00-15:00     Warsztaty ceramiczne
15:00  Pokazy kulinarne: karp niemodliński z pieca tandoori, zamko-

wa kuchnia zaprasza na talary zamkowe i dzwonki mnicha
16:00 - 17:00   Zamek, a może pałac? Zwiedzanie zamku dla dzieci 

Informacje i rezerwacje pod nr. tel. +48608090840
www.niemodlinzamek.pl

Zespół Szkół
Piątek 10 czerwca
13:00  Uroczysta akademia 

w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Sobota 11 czerwca
10:00  Msza święta w kościele parafialnym w Niemodlinie 

w intencji społeczności szkolnej 
Przemarsz do siedziby Zespołu Szkół

12:00  potkania absolwentów poszczególnych roczników 
i prezentacja dorobku szkoły

20:00  Bal absolwentów Zespołu Szkół 
w Hotelu Domino w Niemodlinie

ZAPRASZAMY


