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Sprawozdanie burmistrz Niemodlina z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 19 kwietnia do 15 czerwca 2016 r.

19.04.2016
•  Spotkanie z p. Jolantą Juzwą – dyr. PP w Gra-

czach w sprawie remontu przedszkola i w spra-
wach organizacyjnych.

•  Spotkanie z p. Rajmundem Wocką w sprawie 
wyrażenia zgody na uporządkowanie działki na 
terenie Magnuszowic.

•  Spotkanie na terenie działek w Gościejowicach 
z p. Ireneuszem Piwko w sprawie wyrażenia 
zgody na przebieg i realizację przez gminę Nie-
modlin operacji bezpośrednio trwale związanej 
z nieruchomością będącą jego własnością, po-
legającą na zaprojektowaniu i budowie odcinka 
kanalizacji tłocznej.

•  Udział w spotkaniu Społecznego Komitetu Fun-
datorów Sztandaru dla OSP w Krasnej Górze.

•  Narada i spotkanie szkoleniowe dla sołtysów 
w Grabinie z udziałem prelegentów z OODR 
w Łosiowie.
20.04.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami Tauronu: dyrek-
torem Andrzejem Zacharą oraz p. Andrzejem 
Lewackim w sprawie modernizacji oświetlenia 
w gminie Niemodlin.

•  Spotkanie z p. Jackiem Leusem w sprawie plano-
wanej inwestycji dot. mieszkań wspieranych oraz 
niepublicznego domu dziennego pobytu dla se-
niorów w Niemodlinie.

•  Spotkanie na terenie budowy drogi w Magnu-
szowicach z udziałem dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych Jacka Dziatkiewicza, przedstawi-
cieli wykonawcy i nadzoru w sprawie problemów 
z odwodnieniem drogi.
21.04.2016

•  Spotkanie z p. Krystyną Paszkowską, dyr. PSP nr 
1 w Niemodlinie, w sprawie projektu organizacji 
szkoły w roku szkolnym 2016-2017.

•  Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Miejskiej w Niemodlinie.

•  Udział w sesji Rady Miejskiej.
22.04.2016

•  Spotkanie z p. Ryszardem Bojkowskim, Nad-
leśniczym w Nadleśnictwie Tułowice, w spra-
wie wyrażenia zgody na przebieg i realizację 
przez gminę Niemodlin operacji bezpośrednio 
trwale związanej z nieruchomością będącą 
własnością Lasów Państwowych polegającą na 
zaprojektowaniu i budowie odcinka kanalizacji 
tłocznej.

•  Udział w przedsięwzięciu z okazji Światowego 
Dnia Książki i praw autorskich organizowanym 
przez PSP w Rogach.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Genowefie 
Olszówce (lat 97).
23.04.2016

•  Otwarcie zawodów wędkarskich dla młodzieży 
szkolnej. Wręczenie nagród.

25.04.2016
•  Udział w konferencji organizowanej przez An-

drzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskie-
go pt. „Młodzieżowa Opolszczyzna”.

•  Spotkanie z p. Eugeniuszem Rurynkiewiczem 
w sprawie planowanej inwestycji dot. mieszkań 
wspieranych oraz niepublicznego domu dzienne-
go pobytu dla seniorów w Szydłowie.

•  Spotkanie z dziećmi ze świetlicy środowiskowej.
•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Zofii Zuża-

łek (lat 94).
•  Spotkanie z Klubem Radnych „Razem” na zapro-

szenie przewodniczącego klubu.
•  Udział w wyborach sołtysa w miejscowości Ra-

doszowice.
26.04.2016

•  Spotkanie z p. Piotrem Dziedzicem w sprawie 
wyrażenia zgody na przebieg i realizację przez 
gminę Niemodlin operacji bezpośrednio trwale 
związanej z nieruchomością będącą jego wła-
snością polegającą na zaprojektowaniu i budo-
wie odcinka kanalizacji tłocznej.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecz-
nych.
27.04.2016

•  Udział w walnym zebraniu członków Stowarzy-
szenia Aglomeracja Opolska w Opolu.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
28.04.2016

•  Spotkanie z p. Henrykiem Lakwą – Starostą 
Opolskim, w sprawie organizacji Światowych 
Dni Młodzieży oraz transportu publicznego od 
roku 2017.

•  Udział w sesji Rady Miejskiej.
29.04.2016

•  Spotkanie z p. Ireną Pasierbek.
30.04.2016

•  Wizyta w czasie prac OSP na terenie stadionu 
i ośrodka kultury.
02.05.2016

•  Wizja lokalna postępu robót na stadionie miej-
skim.
03.05.2016

•  Uczestnictwo w uroczystej mszy św. w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Niemodlinie w intencji ojczyzny.
04.05.2016

•  Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron - p. 
Ryszardem Szczepankiewiczem, w sprawie ofer-
ty usług.

•  Udział w koncercie patriotycznym w wykonaniu 
zespołu „Perła” z miasta partnerskiego Dolina 
na Ukrainie. 
05.05.2016

•  Udział w szkoleniu dot. organizacji pracy w pla-
cówkach oświatowych w Krapkowicach.

•  Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, wykonawcy i nadzoru w sprawie 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405 – etap I.
06.05.2016

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Wiktorii 
Greli (lat 92)

•  Spotkanie z przedstawicielami Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarki na terenie Spe-
cjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Nie-
modlinie.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Genowefie 
Osijewskiej (lat 93).

•  Wizyta i złożenie życzeń pracownikom MGBP 
w Niemodlinie z okazji Dnia Bibliotekarza.
08– 12.05.2016

•  Pobyt w mieście partnerskim Dolina wraz z ofi-
cjalną delegacją Starostwa Powiatowego w Opo-
lu z okazji obchodów 10 rocznicy współpracy.
13.05.2016

•  Otwarcie XII Ogólnopolskiego Konkursu na Inter-
pretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”.

•  Udział w obchodach Dnia Strażaka w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnych 
w Opolu.

•  Wręczenie nagród laureatom XII Ogólnopolskie-
go Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki 
Osieckiej „Oceany”.

•  Spotkanie ze strażakami z miasta partnerskiego 
Vechelde oraz OSP w Grodźcu.
14.05.2016

•  Spotkanie ze strażakami z miasta partnerskiego 
Vechelde oraz OSP w Graczach.
15.05.2016

•  Udział w uroczystościach prymicyjnych miesz-
kańca Niemodlina – ks. Pawła Chyli.
16.05.2016

•  Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Surow-
ców Skalnych „Bazalt – Gracze”.

•  Spotkanie z przedstawicielami wspólnot miesz-
kaniowych w sprawie planów dot. dostarczania 
energii cieplnej po zakończeniu umowy ze spółką 
„Harpen”.

•  Spotkanie z radnymi p. Katarzyną Kaliciak, p. Zo-
fią Walczuk oraz p. Krzysztofem Trzmielewskim 
w sprawie PP w Graczach.
17.05.2016

•  Spotkanie z sołtysem wsi Góra – p. Szymonem 
Mesjaszem, w sprawie remontu świetlicy.

•  Spotkanie z ministrem Jerzym Szmitem w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Budownictwa w War-
szawie w sprawie budowy obwodnicy Niemodli-
na.
18.05.2016

•  Udział w konferencji „Opolskie dla rodziny w po-
lityce rozwoju regionu” organizowanej przez UM 
WO w Opolu.

(ciąg dalszy na s. 2)
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(dokończenie ze s. 1)

19.05.2016
•  Spotkanie z p. Małgorzatą Kochanek – dyr. ZEFO 

w sprawie zatwierdzenia projektów arkuszy orga-
nizacyjnych placówek oświatowych na rok 2016.

•  Spotkanie z przedstawicielami wsi Magnuszowi-
ce w sprawie przebudowy drogi w tej miejsco-
wości.
20.05.2016

•  Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiato-
wych, p. Jackiem Dziatkiewiczem, w sprawie prze-
budowy drogi powiatowej w Magnuszowicach.

•  Udział w uroczystej gali Złote Spinki 2016 w Ny-
sie.
21.05.2016

•  Uczestnictwo w obchodach 95 rocznicy wybu-
chu III Powstania Śląskiego na Górze św. Anny.
23.05.2016

•  Spotkanie z p. Januszem Preushem - Prezesem 
Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych 
w Krogulnej, w sprawie organizacji Wojewódz-
kiego Święta Karpia.

•  Wysłuchanie koncertu Sceny Muzycznej Ośrod-
ka Kultury w Niemodlinie.
24.05.2016

•  Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecz-
nych.
25.05.2016

•  Spotkanie z p. dyr. ZGKiM Adamem Piętką oraz 
p. Łukaszem Środą w sprawie utrzymania ładu 
i porządku na terenie miasta.

•  Spotkanie promocyjne rządowego programu 
w ramach odwiedzin Busa 500 + na terenie Nie-
modlina.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
•  Obejrzenie spektaklu „Tylko jeden raz” w wyko-

naniu teatralnego zespołu amatorskiego Ośrod-
ka Kultury w Niemodlinie.
27.05.2016

•  Udział w uroczystościach z okazji 50 rocznicy po-
wstania Spółdzielni Mieszkaniowej Łambinowice 
w Podlesiu.
28.05.2016

•  Wyjazd z wizytą partnerską wraz ze sportowcami 
gminy Niemodlin do miasta partnerskiego Štity.
30.05.2016

•  Udział w sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.
31.05.2016

•  Spotkanie organizacyjne dot. Dni Niemodlina.
01.06.2016

•  Dzień Dziecka w urzędzie – spotkanie z dziećmi.

•  Obejrzenie przedstawienia „Kraina lodu” w wy-
konaniu rodziców PP nr 2 w Niemodlinie z okazji 
Dnia Dziecka.
02.06.2016

•  Spotkanie z Radą Seniorów w sprawie likwidacji 
barier architektonicznych w Niemodlinie. Spacer 
po mieście.

•  Udział w ewaluacji Publicznego Przedszkola nr 1 
w Niemodlinie.

•  Spotkanie z Radą Sołecką wsi Sarny Wielkie 
w sprawie remontu dachu.
03.06.2016

•  Spotkanie z uczestnikami III Dekanalnego Kon-
kursu Recytacji Poezji ks. Jana Twardowskiego 
„Mrówko, ważko, biedronko”.
04.06.2016

•  Udział w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziec-
ka w Jaczowicach.
05.06.2016

•  Otwarcie zawodów wędkarskich z okazji Dnia 
Dziecka. Wręczenie nagród po zakończeniu za-
wodów.

•  Udział w wydarzeniu „Niedziela w Lipnie” na te-
renie arboretum.

•  Udział w festynie rodzinnym w PSP SPSK w Gra-
binie.
06.06.2016

•  Udział w posiedzeniu kapituły Złotego Sokoła.
•  Spotkanie z p. Bartoszem Wajmanem, Radnym 

Rady Miejskiej, oraz p. Kazimierzem Górskim, 
Radnym Rady Powiatu, w sprawie planowanych 
inwestycji.
07.06.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Stowa-
rzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
w sprawie wynajmu kolejnych pomieszczeń na 
potrzeby organizacji.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatowi, p. Bronisła-
wowi Rostockiemu (lat 93).
08.06.2016

•  Udział w Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej pn. „Odpowiedzialny rozwój regionalny 
w świetle aktualnych wyzwań społecznych, śro-
dowiskowych i gospodarczych w Opolu”.
09.06.2016

•  Spotkanie robocze z dyrektor ZEFO p. Małgorza-
tą Kochanek w sprawie utworzenia CUW.

•  Udział w spotkaniu organizacyjnym wójtów, 
burmistrzów gmin partycypujących w kosztach 
utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Konradowej na temat perspektyw rozwo-
ju i funkcjonowania schroniska. Spotkanie miało 
miejsce w Nysie.

•  Udział w spotkaniu z wójtami, burmistrzami wo-
jewództwa opolskiego pod patronatem Marszał-
ka Andrzeja Buły na temat realizacji planu pre-
zydenta Opola i jego skutków na budżety gmin. 
Spotkanie miało miejsce w Pokoju.

•  Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady so-
łeckiej w Magnuszowicach.

•  Udział w zebraniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Piotrowa i Osiedla przy ul. 700-lecia w Niemo-
dlinie w Piotrowej, na temat planów rozwoju 
i odnowy wsi. Wizytowanie terenu Os. 700-lecia 
w Niemodlinie.
10.06.2016

•  Spotkanie z p. Teresą Adamczyk i pracownikami 
urzędu miejskiego w związku z przejściem p. dy-
rektor na emeryturę.

•  Udział w uroczystej akademii z okazji 70-lecia 
istnienia Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Nie-
modlinie.
11.06.2016

•  Udział w obchodach Dni Niemodlina.
•  Udział w obchodach 70-lecia istnienia OSP 

w gminie Niemodlin oraz wręczeniu sztandaru 
OSP z Krasnej Góry.

•  Udział w obchodach 70-lecia istnienia Zespołu 
Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.

•  Udział w obchodach 15-lecia istnienia ośrodka 
Monar w Graczach.

•  Udział w festynie organizowanym przez PP 
w Graczach.
12.06.2016

•  Udział w obchodach Dni Niemodlina.
13.06.2016

•  Spotkanie z p. Jolantą Juzwą – dyr. PP w Gra-
czach, w sprawie planowanego remontu pla-
cówki.
14.06.2016

•  Udział w spotkaniu Aglomeracji Opolskiej 
w sprawie planowanego naboru wniosków na 
termomodernizację budynków publicznych. Spo-
tkanie miało miejsce w Opolu.

•  Spotkanie z p. Kazimierzem Górskim, Preze-
sem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej 
w sprawie pozyskania chętnych wolontariuszy 
do opieki nad dziećmi w czasie kolonii organizo-
wanej w Niwkach.

•  Udział w spotkaniu „Spółdzielczość przeciw nie-
równościom. O spółdzielczości” w Opolu.
15.06.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie 
przejęcia przejazdów kolejowych kategorii F.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

Ogłoszenie wyborów do 
Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXII/135/16 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Niemodlin, ogłaszam wybory do Mło-
dzieżowej Rady Gminy Niemodlin.

1. Nabór kandydatów na Radnych Młodzie-
żowej Rady Gminy Niemodlin (dalej: Radnych) 
prowadzony będzie w terminie od 12 do 28 wrze-
śnia 2016 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia 
do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie).

2. Kandydatów na Radnych mogą zgłaszać:
1) uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie - do 6 osób,
2) uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Pol-

skich Noblistów w Graczach - do 3 osób,
3) uczniowie szkoły gimnazjalnej lub ponad-

gimnazjalnej (z wyłączeniem uczniów szkół dla 
dorosłych), innej niż wyżej wymienionej - do 3 
osób,

- spośród osób będących na dzień wyboru do 
Rady uczniami powyższych szkół, zamieszkałymi 
na terenie gminy Niemodlin.

3. Zgłoszenia kandydata na Radnego należy 
dokonać na formularzu według załączonego wzo-
ru*. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia 
kandydata według załączonego wzoru*.

4. Zgłoszenie kandydata na Radnego jest 
ważne, jeśli liczba wyborców popierających kan-
dydata będzie wynosiła co najmniej 15 osób.

5. Zgłoszenia należy składać w biurze podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pokój nr 
5) w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 
2016 roku.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

* Wzór formularza i wzór listy poparcia jest 
dostępny na stronie internetowej www.niemodlin.
pl w zakładce Urząd - Młodzieżowa Rada Gminy 
lub do pobrania w biurze nr 46 Urzędu Miejskie-
go w Niemodlinie.

Informacji udziela Zofia Gwóźdź-Wąchała – 
Urząd Miejski w Niemodlinie, nr tel. 77 4025181. 
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XXV i XXVI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 30 maja i 27 czerwca 2016 r. odbyły się XXV i XXVI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie 

w kadencji 2014-2018, podczas których, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr XXV/147/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nie-
modlin za 2015 rok.

Uchwała nr XXV/148/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
udzielenia burmistrzowi Niemodlina absolutorium. 

Uchwała nr XXV/149/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej. 

Uchwała nr XXV/150/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała nr XXV/151/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Niemodlin na rok 2016. 

Uchwała nr XXVI/153/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej.

Uchwała nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2016.

Uchwała nr XXVI/155/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w spra-
wie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Niemodlin 
za 2015 rok.

Uchwała nr XXVI/156/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określe-
nia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niemodlin.

Uchwała nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

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.

Złoty Sokół 2016
W bieżącym roku po raz dziewiąty przy-

znana zostanie statuetka Złotego Sokoła. Jest 
to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób fi-
zycznych, które w szczególny sposób wyróżniły 
się aktywnością społeczną, działalnością cha-
rytatywną, zawodową lub promocją na rzecz 
gminy Niemodlin. W dniu 6 czerwca 2016 r. 
odbyło się posiedzenie kapituły, podczas któ-
rego zatwierdzony został harmonogram prac 
komitetu organizacyjnego i kalendarz IX edy-
cji statuetki Złotego Sokoła. W związku z po-
wyższym serdecznie zapraszamy do zgłasza-
nia kandydatur do wyróżnienia. Regulamin 
oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie 
internetowej miasta www.niemodlin.pl. Jedno-
cześnie informujemy, że termin przyjmowania 
wniosków upływa 30 września 2016 r.

Dofinansowanie na budowy dróg
Na budowy czterech dróg gminnych Niemodlin otrzyma dofinansowanie 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na początku lipca burmistrz Nie-
modlina, Dorota Koncewicz, podpisała w Opolu umowy na dofinansowanie 
z funduszy PROW budowy dróg w: Gościejowicach, Wydrowicach, Krasnej Gó-
rze oraz w Graczach. Inwestycje mają przyczynić się do poprawy infrastruktury 
drogowej w gminie i bezpieczeństwa mieszkańców. Drogi szutrowe zastąpione 
zostaną nową nawierzchnią asfaltową. Ogółem na budowy 4 dróg gmina Nie-
modlin otrzyma 2,4 mln złotych dofinansowania. W Krasnej Górze powstanie 
nowy 126 metrowy odcinek drogi (117 826 zł dofinansowania), w Wydrowi-
cach 477 metrów drogi (639 551 zł dofinansowania), w Gościejowicach ponad 
2 km (1 475 514 zł dofinansowania) oraz w Graczach odcinek 589 metrów 
(245 552 zł dofinansowania).

Dotacja na Lokalny Program Rewitalizacji
Na stronie urzędu marszałkowskiego w Opolu zamieszczono informację o 

rozstrzygnięciu konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów 
rewitalizacji”. Wyłoniono wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do przy-
znania dotacji, wśród nich znalazła się gmina Niemodlin (kwota dotacji 36 261 
zł). Przypomnijmy, że podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie zwołanej 
w dniu 31 marca br. przyjęto przystąpienie gminy Niemodlin do opracowania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. Przygotowa-
nie tego programu jest niezbędne w celu ubiegania się o wsparcie ze środków 
unijnych oraz budżetu państwa na realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. 
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Przewiduje 
się m.in. realizacje inwestycji dotyczących obiektów służby zdrowia, zabytko-
wych, rekreacyjno-sportowych, służących publicznym celom społecznym oraz 
mającym na celu porządkowanie przestrzeni miejskiej. Jak można przeczytać 
w uchwale, zgodnie ze sporządzoną diagnozą, jako rekomendowany do pod-
jęcia działań rewitalizacyjnych jest obszar ścisłego centrum miasta. Wskazany 
teren zlokalizowany jest w obszarze ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, Kilińskie-
go, Podwale, Lwowska i Zamkowa. Jest to obszar o największym znaczeniu dla 
funkcjonowania życia miasta, w którym zlokalizowane są usługi oraz obiekty 
stanowiące o historycznym potencjale miasta Niemodlin, a także zielone prze-
strzenie - elementy potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego miasta.



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

70-lecie świętowali 
strażacy ochotnicy 
z gminy Niemodlin

Strażacy z OSP Krasna Góra otrzymali 
nowy sztandar, a jednostka OSP Gracze 
samochód pożarniczy.

W dniu 11 czerwca 2016 r. - podczas Dni Nie-
modlina - odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 
70 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie 
Niemodlin. Uroczystość przed ośrodkiem kultury 
prowadził Krzysztof Piątek pełniący funkcję Prezesa 
Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego OSP w Nie-
modlinie. Na początku dowódca uroczystości, druh 
Sławomir Gębski, komendant MG OSP 
w Niemodlinie, złożył meldunek preze-
sowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP, druhowi Andrzejowi Borow-
skiemu. Burmistrz Niemodlina, Dorota 
Koncewicz, która zarazem pełniła funk-
cję przewodniczącej Honorowego Ko-
mitetu Fundacji Sztandaru, przekazała 
w imieniu wszystkich fundatorów akt 
fundacji sztandaru. Następnie fundato-
rzy sztandaru OSP Krasna Góra wbijali 
gwoździe pamiątkowe w drzewce: Do-
rota Koncewicz, burmistrz Niemodlina, 
Jacek Waranka, wiceprezes firmy Ra-
pex w Grabinie, Andrzej Miśta, prezes 
PSS Bazalt Gracze, Jan Krzesiński, rad-
ny Powiatu Opolskiego, druh Mirosław 
Dec, radny Rady Miejskiej w Niemodli-

nie, Maria Krzemińska, radna Rady Miejskiej w Nie-
modlinie, przedstawiciele: OSP Rogi, OSP Gracze, 
OSP Grabin, OSP Grodziec, Grzegorz Wąchała, 
prezes OSP w Krasnej Górze, Ireneusz Koper, na-
czelnik OSP w Krasnej Górze, druh Mateusz Lelek, 
druh Bartłomiej Dziedzic, Żaneta Kałwa, sołtys wsi 
Krasna Góra w imieniu mieszkańców wsi, Wojciech 
Waranka, Dorota Dziedzic, Sylwia i Przemysław 
Grycan, druh Tomasz Szremski.

Nowy sztandar burmistrz Dorota Koncewicz 
przekazała prezesowi Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, druhowi Andrzejowi Borowskiemu, a ten pre-
zesowi OSP Krasna Góra Grzegorzowi Wąchale 
i strażakom.

Podczas uroczystości z okazji 70 – lecia OSP 
w gminie Niemodlin wręczono medale i odznaki 
zasłużonym strażakom. Złote Medale za Zasługi 

dla Pożarnictwa przyznano: dh. Adamowi Rożnia-
towskiemu, dh. Zofii Sujkowskiej. Brązowe Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano: dh. Janowi 
Dziedzic, Jackowi Warance. Odznakę Strażak Wzo-
rowy przyznano druhom: Dec Przemysław, Dziedzic 
Bartłomiej, Szremski Adam, Wąchała Przemysław, 
Zawadzki Jakub.

Nowy wóz strażacki dla Graczy

OSP Gracze mają kolejny samochód pożarni-
czy. Pojazd zakupiony został z funduszy gminy Nie-
modlin wspartych przez sponsorów: Nadleśnictwo 
Tułowice, Nadleśnictwo Opole, Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna Wydrowice, Spółka Modern Hatch 
Sztuder Wocka, Aplikus Piotr Pindel, Proline Krzysz-
tof i Łukasz Kociubińscy oraz OSP Gracze.

Podczas uroczystości burmistrz Niemodlina, 
Dorota Koncewicz przekazała życzenia 
wszystkim strażakom z okazji 70 lat 
istnienia OSP: - To szczególny jubileusz, 
w którym odżywają piękne i chlubne 
tradycje. Z tej okazji, w imieniu sa-
morządu gminy Niemodlin, składam 
wszystkim strażakom najlepsze życze-
nia. Dziękuję za codzienną gotowość 
do niesienia pomocy, za trud i zaan-
gażowanie w niełatwej pracy, pełnej 
poświęceń i wyrzeczeń. Życzę wielu 
sukcesów w życiu zawodowym oraz 
osobistym, satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków oraz zawsze bezpiecznych 
powrotów z akcji. Niech św. Florian ota-
cza Was swoją opieką w wypełnianiu 
strażackiej powinności.

Całą uroczystość zakończył występ 
orkiestry OSP Węgry. 

WAKACJE 
- ogólne zasady 
bezpiecznej kąpieli

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli 
tam gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyśl-
ne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest za-
kazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno 
też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz 
w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypad-
ku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdora-
zowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.

2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na 
którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń 
ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze po-
niżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 
stopni).

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, kiedy wi-
doczność jest poniżej 50 m, gdy wieje porywisty 
wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wej-
ściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, 
krocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, 
którego nasz organizm bardzo nie lubi.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo 
wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania 

wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze 
ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. 
Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Ab-
solutnie zabronione są w takich miejscach skoki 
„na główkę”.

8. Nie baw się w przytapianie innych osób ko-
rzystających z wody, spychanie do wody z pomo-
stów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być 
dostosowane do twoich umiejętności pływackich, 
wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych 
zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wy-
głupów).

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy 
do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak 
i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwa-

gę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś 
będzie potrzebował twojej pomocy. Jeżeli będziesz 
w stanie mu pomóc, to uczyń to, ale w granicach 
swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na 
siłach to zawiadom inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - 
wzmożona przemiana materii osłabia twój orga-
nizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posił-
ku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego 
skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo 
poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pły-
wackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę 
pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przy-

najmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na 
głowie powinieneś mieć założony czepek abyś był 
widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego 
celu użyć bojki na szelkach.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek 
fizyczny. Lepiej udać się na spacer, a po godzinie 
można organizować sobie zajęcia bardziej inten-
sywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo, ani też 
nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie 
i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść po-
siłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po za-
padnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca 
jest niebezpieczne.

18. Jeśli nie chcesz się przeziębić, to po skoń-
czonej kąpieli przebierz się w suche ubranie, nie 
przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - mo-
żesz doprowadzić do znacznego oziębienia orga-
nizmu.

19. Dbaj o czystość wody, w której pływamy. 
Nie załatwiaj do wody potrzeb fizjologicznych 
(pilnuj, aby dzieci przed kąpielą załatwiły swoje 
potrzeby fizjologiczne). Jeżeli są do tego warunki, 
do wody wchodź po uprzednim umyciu się pod 
prysznicem (znajdują się one prawie zawsze na 
kąpieliskach zorganizowanych i na pływalniach).

Opracował: Insp. GCZK UM w Niemodlinie
Z. Romańczukiewicz

korzystano m.in. z materiałów Policji 
– Żyj bezpiecznie.


