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Niemodlina

Kabaret Łowcy.B
w Niemodlinie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Agencja Ar tystyczna Escander zapraszają na występ kabaretu
Łowcy. B, który odbędzie się w niedzielę 5 października 2014 o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w sekretariacie ośrodka.

WE WRZEŚNIU
ZA GROSZE
• nawozy jesienne
• cebulki kwiatów i krzewy
• artykuły do przetwórstwa
(np. butle na wino)
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

Dni Gminy Niemodlin
Tegoroczne Dni Niemodlina były
częścią Dni Gminy Niemodlin,
na które składały się imprezy
kulturalne, dożynki oraz imprezy towarzyszące.

Dni Niemodlina
Animacje dla dzieci

Dni naszego miasta rozpoczęły się sportowo,
turniejem siatkówki dziewcząt w hali OSiR-u, gdzie
burmistrz Mirosław Stankiewicz otworzył oficjalnie
Dni Gminy Niemodlin, życząc wspaniałej zabawy
wszystkim uczestnikom. W tym samym czasie rozpoczęła się gra terenowa „Szlakami Niemodlina” zorganizowana przez harcerzy niemodlińskiego hufca
ZHP, która swoje zakończenie miała na basenie
w Lipnie. Tam też przygotowano imprezę kończącą
lato na basenie, której głównymi atrakcjami były pokazy niemodlińskich służb mundurowych: tresura
psów policyjnych oraz możliwość przepłynięcia się łodzią ratunkową straży pożarnej. Dni Niemodlina na basenie zakończyła zabawa taneczna zorganizowana przez Bar Kebab.
W sobotę na scenie plenerowej przy Ośrodku
Kultury gościła zabawa i muzyka. Pierwsza część programu to prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia kulturalne.
– Chcemy pokazać efekty naszej całorocznej pracy.
Program przygotowaliśmy z naszymi wychowanka-
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też okazja do zabawy dla dzieci za sprawą programu animacyjnego „Historie Antosia i Margolci”,
w którym zabawne postacie zapraszały najmłodszych do różnych konkurencji, tańca oraz zabawy.
Po występach solistów na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne. Pierwszy wystąpił zespół
The Doris, który w kameralnym składzie (śpiew, klawisze i dwie gitary) zagrał akustycznie kawałki głównie brytyjskiego popu i rocka. Po nich wystąpił zespół
Niemodlin z pełnym, rockandrollowym brzmieniem.
Niestety, ale z powodu gwałtownych opadów deszczu nie wystąpiły na scenie dwa zaplanowane zespoły: wrocławski The Needle oraz 2XL – uczestnik eliminacji opolskich Debiutów.
Silny deszcz, śliska nawierzchnia, podmuchy
wiatru – w takich warunkach podjął się pokazu Rafał Pasierbek „Stunter 13”, wykazując się mistrzowskim opanowaniem motocyklu i techniki. Towarzyszyła mu Ewa Pieniakowska. Na pewno na wielu
osobach, które już nie raz widziały Rafała w akcji, ten
występ zrobił ogromne wrażenie.
Po wymuszonej pogodą przerwie technicznej
na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – zespół Loka, którzy już na początku porwał publiczność
do wspólnej zabawy i śpiewu przebojem „Na jednej
z dzikich plaż”. I nie był to wcale cover, ponieważ jest
to piosenka zespołu Rotary, gdzie wokalistą był Grzegorz Porowski, wokalista Loki. Nie zabrakło również
innych radiowych hitów: „Prawdziwe powietrze”,
„DNA” czy „Widziałem ciebie”. Po energetycznym
występie Loki bawiono się jeszcze na dyskotece z dj-em do późnych godzin nocnych.
mk

Zespół Loka

mi: z dziećmi, młodzieżą, a także z seniorami. Ta impreza pełni rolę podsumowania wysiłku naszych instruktorów – powiedziała Katarzyna Paszula, dyrektor ośrodka.
Na scenie wystąpił cały zespół taneczny Rytmix,
prezentując swoje wszystkie układy i choreografie.
Swoimi zdolnościami wokalnymi popisało się również
kilkanaścioro uczestników Studia Piosenki, wykonując
ulubione i popularne piosenki. Oprócz muzyki była

Pokaz Rafała Pasierbka

Zespół taneczny Rytmix
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Święto plonów
Tegoroczne gminno-parafialne uroczystości dożynkowe odbyły się
w ramach Dni Gminy Niemodlin w ostatnią niedzielę sierpnia w Niemodlinie. Były one przede wszystkim okazją do podziękowania
rolnikom za ich ciężką pracę i zebrane plony, ale również okazją
do wspólnej zabawy.

Korona z Niemodlina

Dożynki rozpoczęły się dziękczynną Mszą świętą, której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Chyłek,
uroczyście wprowadzając do kościoła parafialnego
reprezentacje sołectw z wieńcem dożynkowym Niemodlina na czele. – Chrześcijanin wie, że wszystko,
co dobre, od Boga pochodzi i ku Niemu kieruje dziękczynne hymny. Nie ma piękniejszej szkoły wdzięczności i lepszego sposobu jej wyrażenia za tegoroczne
zbiory niż Eucharystia. Korony żniwne, wypieczone
bochenki chleba, kosze z owocami i warzywami, które tutaj przynieśliście, to symbole darów, które otrzymaliśmy od Boga. Jemu i wszystkim, którzy swoją
pracą i troską przyczynili się do ich powstania –rol-

nikom, szczerze i z całego serca dziękujmy – witał rolników i gości ks. Chyłek.
Po mszy chleby i korony żniwne zostały przyniesione przez reprezentacje wsi w korowodzie na plac
przy Ośrodku Kultury, gdzie miała miejsce dalsza
część dożynkowych uroczystości. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się przekazaniem chleba gospodarzowi dożynek, burmistrzowi Niemodlina. – Mamy
zaszczyt przekazać panu, szanowny gospodarzu,
bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, który
jest dowodem ciężkiej pracy i wysiłku społeczności
rolniczej, a także symbolem przywiązania do narodowej tradycji. Jest on także nadzieją na solidarność wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że będzie dzielony sprawiedliwie
i wystarczy go dla wszystkich – powiedzieli starosto-

Janusz Tekiela

Korowód

Małgorzata Kalińska

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

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

Tegoroczne Dni Gminy Niemodlin odbyły się dzięki
przyjaznym Partnerom, którym organizatorzy składają
serdeczne podziękowania. Byli nimi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

„Rapex” Grabin
RSP Wydrowice
PKO BP Oddz. Niemodlin
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. Niemodlin
Berliner Luft
Gospodarstwo Rolne PIOTROWA Sp. z o.o.
Cegielnia Niemodlin
MAIA Polska
PSS Społem Niemodlin
Remondis
Hotel Domino

Dni Gminy Niemodlin
Ks. Jerzy Chyłek odprawił
dziękczynną mszę
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sce trzecie zdobyły Gościejowice. W konkurencji „żywych obrazów” zwycięstwo przypadły kolejno Gościejowicom, Rzędziwojowicom i Grodźcowi. Wszystkie wyróżnione sołectwa, a także obecne
na dożynkach, otrzymały talony pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Podczas dożynek wyróżniono również właścicieli najładniejszych ogródków działkowych: Annę Barabasz, Bożenę Konefał, Helenę
Mizerę, Lidię Zemłę i Zofię Zużałek.
Podczas dożynek wyróżniono za rok 2014
honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”,
przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marka Sawickiego, następujących rolników:
Bogumiła Młota, Krzysztofa Szarka, Stanisława
Bąka, Waleriana Kalińskiego, Stefana Korytkowskiego, Bogusława Belskiego, Piotra Ćwiękę, Marzenę Franczyk.
W czasie dożynek nie brakowało okazji do wspólnej zabawy. Dla najmłodszych były zabawy z kuglarstwem, konkursy na scenie, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, wspólny taniec i tworzenie
zabawek z balonów. Dorośli również brali udział

Najpiękniejsza korona żniwna

Starostowie Michalina Belska
i Norbert Kuszman oraz burmistrz
Mirosław Stankiewicz

wie dożynek, Michalina Belska i Norbert Kuszman,
rolnicy z Niemodlina.
– Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej niemodlińskiej ziemi. Jest to najpiękniejsza tradycja corocznie wieńcząca gospodarski trud. W jego symbolach, przyniesionych tutaj pięknych koronach
i bochnach chleba, kryje się radość zakończonych
żniw i wdzięczność za obfite plony. Dożynki przypominają wszystkim, że to dzięki pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia chleb. Drodzy rolnicy! Dożynki są przede wszystkim waszym świętem. Z waszego
trudu wszyscy korzystamy. W imieniu całej społeczności gminnej dziękuję za całoroczny trud. Życzę zawsze udanych plonów i satysfakcji z pracy – powiedział Mirosław Stankiewicz. Następnie, wraz ze
starostami, częstował dożynkowym chlebem.

Odznaczeni rolnicy

Tradycyjnie odbyły się konkursy dożynkowe: konkurs koron żniwnych i „żywych obrazów”. Pierwsze
miejsce w konkursie koron żniwnych przypadło wsi
Roszkowice, których sołtys, Ireneusz Naściuk, z radości i wdzięczności zaprosił na scenę osoby, które
stworzyły piękną i pracochłonną koronę. Drugie
miejsce zajęła korona z Jakubowic, natomiast miej-

w zabawach i konkursach: rzucanie beretem, obieranie jabłka lub kręcenie hula hopem.
Dla zgromadzonej publiczności wystąpili
w minirecitalach Małgorzata Kalińska i Janusz
Tekiela, a także zespół wokalny Piąty Bieg. Wszyscy występujący prowadzeni są przez Kazimierza
Piekarskiego z Ośrodka Kultury. Do tańca zaprosił i świetnie rozgrzał przed gwiazdą wieczoru zespół Yesterdaysi, który zaśpiewał najbardziej znane i przebojowe piosenki. Na koniec imprezy
wystąpił zespół Cała Góra Bar winków – finaliści
tegorocznej edycji programu X Factor. Ośmioosobowy zespół zaprezentował skoczne utwory w stylu reggae i ska, wyzwalając w słuchaczach wiele
pozytywnej energii. Zakończeniem dożynek, a zarazem całych Dni Gminy Niemodlin, był pokaz
sztucznych ogni.
mk
Reprezentując
gminę Niemodlin
na dożynkach
wojewódzkich,
korona z Roszkowic
zajęła III miejsce.
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Niemodlina
Mecz księża i ministranci kontra samorządowcy

Dni Gminy Niemodlin na sportowo
Trzydniowym obchodom dni miasta towarzyszyło wiele imprez sportowych.
Dni Gminy Niemodlin rozpoczęto w hali OSiR-u. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Na otwarcie przybyli również
przedstawiciele rady miejskiej, szkół oraz rodzice.
Po otwarciu rozpoczął się turniej siatkówki dla dziewcząt i chłopców ze
szkół podstawowych gminy Niemodlin. Turniej siatkówki to również forma podsumowania kolejnego etapu programu profilaktycznego „Wyławiamy sportowe
talenty z gminy Niemodlin”, w którym siatkarze i siatkarki pod okiem dwóch trenerek, Bożeny Gali i Agnieszki Dudy, doskonalą swoje umiejętności.
Po turnieju najmłodszych odbył się pokazowy mecz siatkówki, w którym zmierzyli się chłopcy z gimnazjum w Graczach i absolwenci tej szkoły. Gimnazjaliści to
podopieczni Wiesława Nicponia oraz Mistrzowie Województwa Opolskiego
w swojej kategorii wiekowej. W meczu gimnazjaliści nie dali większych szans i zdecydowanie pokonali swoich starszych kolegów 3:0. Wieczorem, na basenie w Lipnie, dzięki wzorowej i dobrej współpracy z Komisariatem Policji w Niemodlinie i JRG
PSP nr 3 w Niemodlinie, odbyły się pokazy policji oraz straży pożarnej, dzieci przewożone były łodzią motorową, a policja dała specjalistyczne pokazy.
W sobotę, tradycyjnie na boisku Orlik 2012, odbył się VI Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Niemodlina „Niemodlin Cup 2014”.
O godzinie 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie zawodów. Oficjalnego otwarcia
turnieju dokonał burmistrz Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz oraz starostowie czeskich miast partnerskich: Marek Kaniok
(Prażmo) i Jiri Vogel (Stity). W turnieju piłkarskim wystąpiło pięć zespołów: Sokół
Stity, Skalnik Gracze, Unia Tułowice, FA Niemodlin i Sokół Niemodlin. Grano systemem „każdy z każdym”. Mecze były bardzo zacięte, a o końcowej klasyfikacji
w turnieju zadecydowała ilość strzelonych bramek, ponieważ trzy zespoły miały taką sama ilość 9 punktów.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
I miejsce – Sokół Niemodlin, 9 pkt., 23 bramki
II miejsce – FA Niemodlin, 9 pkt., 12 bramek
III miejsce – Skalnik Gracze, 9 pkt. 7 bramek
IV miejsce – Unia Tułowice, 3 pkt.
V miejsce – Sokół Stity, 0 pkt.
Najlepszym zawodnikiem wybrano zawodnika Skalnika Gracze – Kacpra
Żołędziowskiego, królem strzelców został Michał Kaczkowski, zawodnik Sokoła Niemodlin.
Również w sobotę w hali OSiR-u rozegrano turnieju tenisa stołowego. Zawody grano w formule indywidualnej i drużynowej. W turnieju indywidualnym wystartowało 13 zawodniczek i zawodników, natomiast w turnieju drużynowym trzy
ekipy reprezentujące UKS Sokolik Niemodlin.

Klasyfikacja końcowa – gra indywidualna
I miejsce – Marcin Kolman
II miejsce – Paweł Kuźmiński
III miejsce – Piotr Kuźmiński
Klasyfikacja końcowa – gra drużynowa
I miejsce – Sokolik I Niemodlin
II miejsce – Sokolik II Niemodlin
III miejsce – Sokolik II Niemodlin
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a zespoły puchary.
Po turnieju tenisa stołowego w hali odbył się mecz koszykówki juniorów pomiędzy UKS Jedynka Niemodlin – MKS Strzelce Opolskie. W spotkaniu nasza ekipa uległa strzelczanom 44:66. W kolejnym meczu koszykówki kadeci Jedynki Niemodlin
zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami również ze Strzelec Opolskich. Mecz przebiegał całkowicie pod dyktando niemodlinian, którzy zdecydowanie pokonali zespół
MKS Strzelce Opolskie 70:44. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a drużyny puchary i dyplomy. Po każdym meczu przyznano również nagrody indywidualne:
W meczu juniorów nagrody otrzymali:
Najlepszy strzelec – Kacper Pawlik, UKS Jedynka Niemodlin
Najlepszy obrońca – Mikołaj Krukowski, MKS Strzelce Opolskie
Najlepszy zawodnik – Tomasz Bartczak, MKS Strzelce Opolskie
W meczu kadetów nagrody otrzymali:
Najlepszy strzelec – Szymon Ankiewicz, UKS Jedynka Niemodlin
Najlepszy obrońca – Andrzej Nadybski, MKS Strzelce Opolskie
Najlepszy zawodnik – Kamil Pora, Jedynka Niemodlin

Międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców

Sobotnie popołudnie to dwa mecze piłki nożnej. Pierwszy, pomiędzy reprezentacją księży i ministrantów a reprezentacją samorządowców, zakończył się wygraną samorządowców 3:1, a w drugim meczu niemodlińscy Oldboje pokonali
drużynę strażaków z Niemodlina z wynikiem 4:3. Wszystkie nagrody w turniejach
ufundował burmistrz Niemodlina. W sobotę, „na deser”, wystąpił Stunter 13 Rafał Pasierbek, mistrz świata w jeździe freestylowej na motocyklu. Stunter 13 wystąpił pomimo padającego deszczu, jak zwykle pokazał klasę i kunszt mistrza.
W niedzielę na boisku Orlik 2012 i w hali rozgrywane były XVI Mistrzostwa
Opolszczyzny w Streetballu o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. W mistrzostwach udział wzięło 7 zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupach mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, po fazie grupowej dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów. Następnie rozgrywano półfinały oraz
finały. W turnieju, który stał na bardzo wysokim poziomie, po raz kolejny tytuł Mistrza Opolszczyzny obroniła ekipa „Grupa Trzymająca Wagę” (GTW). W finale GTW
pokonał zespół „Dolny Śląsk” 13:7. W zawodach pod nazwą „Nigas In Pidżamas”
zadebiutowali nasi młodzi koszykarze z Niemodlina, którzy zagrali w składzie: Michał Opalony, Kamil Pora, Szymon Ankiewicz, Bartłomiej Romanowski. Występ naszych młodzieżowców wśród drużyn seniorskich należy uznać za udany.
Klasyfikacja końcowa turnieju
I miejsce – GTW
II miejsce – „Dolny Śląsk”.
III miejsce – Sneker Head Pl
Organizatorami zawodów byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
oraz Politechnika Opolska, a patronat nad XVI Mistrzostwami Opolszczyzny
w Streetballu objął marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
OSiR

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

Wydarzenia
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Uczczono pamięć ofiar i obrońców

W lecie 1943 roku na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej miała miejsce kulminacja masowych
mordów ludności polskiej. 11 lipca 2014 roku w Niemodlinie odbyły się obchody upamiętniające 71 rocznicę ofiar ludobójstwa.
Obchody tragicznej rocznicy ludobójstwa miały
miejsce na Placu Obrońców Przebraża, w których
wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich,
gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i związków
kombatanckich, poczty sztandarowe szkół i harcerzy
oraz mieszkańcy.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Mirosław Stankiewicz: – W historii
tragicznych i krwawych wydarzeń wołyńskich samo-

obrona w Przebrażu pozostanie symbolem zmagań
w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej w latach II wojny światowej. Przykład mało znanej historii Przebraża jest najlepszym dowodem na to, że
możemy być dumni z dziejów naszego narodu i dokonań naszych przodków. To od nas zależy, ile z tej
historii zostanie utrwalonej w powszechnej świado-

mości. Chlubą ziemi niemodlińskiej jest to, że wielu potomków obrońców Przebraża osiadło w Niemodlinie i jego okolicach. To właśnie dzięki nim
mamy możliwość krzewienia historii i pamięci
o tamtych wydarzeniach.
Od 2012 roku dzień 11 lipca, decyzją Sejmiku
Województwa Opolskiego, jest Dniem Pamięci

Uhonorowani kombatanci
Z inicjatywy burmistrza Mirosława Stankiewicza dwóch kombatantów naszej gminy zostało
mianowanych na wyższy stopień. Stopień porucznika z rąk burmistrza i przedstawicieli Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Opolu otrzymali: Kazimierz Micun z Graczy i Stanisław Gala z Sadów
– uczestnicy walk w obronie Przebraża na Wołyniu
i II wojny światowej.
Rajmund Kulza

Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. – Dzisiejsza rocznica „krwawej niedzieli” z 1943 roku to bolesna i często niezabliźniona rana dla wielu dzisiejszych mieszkańców Śląska
Opolskiego, którzy stracili na Kresach swoich bliskich, którzy sami doświadczyli traumy zbrodni wołyńskiej. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tej
tragedii, przekazać wiedzę o tych wydarzeniach
młodym pokoleniom Polaków i Europejczyków. Przekazać nie po to, żeby rozdrapywać rany, ale by
przypominać, do czego może doprowadzić nienawiść. Naszą pamięć powinniśmy wzmocnić edukacją, bo dziś niemal połowa naszych rodaków nadal
nie wie o zbrodni na Wołyniu – mówił Tomasz Kostuś, wicemarszałek województwa.
Na Placu Obrońców Przebraża upominał się
o dziejową sprawiedliwość świadek tamtych wydarzeń, Jan Wajman, wskazując na brak przeprosin
państwa ukraińskiego za dokonane zbrodnie oraz
za mało zdecydowaną postawę rządu polskiego wobec kultywowania pamięci banderowców na Ukrainie. Po okolicznościowych wystąpieniach wspólną
modlitwę w intencji zmarłych poprowadził ks. proboszcz Jerzy Chyłek. Następnie złożono kwiaty
pod pomnikiem Ludwika „Lwa” Malinowskiego.
Na koniec wszystkim obecnym podziękował za udział
w uroczystości przewodniczący rady miejskiej, Mariusz Nieckarz.
mk
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Nowy plac zabaw dla dzieci
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i prośbom o stworzenie miejsca rekreacji dla całych rodzin, burmistrz
Mirosław Stankiewicz otworzył w ostatni
weekend sierpnia nowy plac zabaw przy ul.
Reja w Niemodlinie.

Gmina Niemodlin
z tytułem EURO-GMINY
Cer tyfikat ten
przyznano w oparciu o dotychczasowe
działania samorządu, w szczególności
za skuteczność w pozyskiwaniu środków
pomocowych Unii
Europejskiej. Gmina
Niemodlin była jedynym samorządem
gminnym z terenu
województwa opolskiego, który otrzymał ten
zaszczytny tytuł.
Rajmund Kulza

Umowy podpisane

– Powstał plac zabaw, który jest i będzie służył
naszym najmłodszym. Jest także dostępna na stronie internetowej urzędu koncepcja dalszego zagospodarowania tego terenu, żeby również młodzież
i osoby dorosłe miały swoje miejsce aktywnego wypoczynku. Zapraszam do zapoznania się i dzielenia
się sugestiami – powiedział burmistrz, który zwrócił
się również do najmłodszych. – Szanowne dzieci,
ten plac jest dla was, ale pamiętajcie – macie o nie-

Nowe chodniki
W sierpniu zakończył się remont chodników
na terenie miasta Niemodlina. Inwestycja obejmowała remont chodników przy ulicach: Korfantego,

Brzozowa

Korfantego

go dbać. Po tych słowach dzieci razem z burmistrzem dokonały otwarcia oraz otrzymały słodki poczęstunek.
Od kilku dni nowy plac zabaw jest miejscem pełnym bawiących się dzieci i rodzin, które mają do dyspozycji wiele zabawek, piaskownicę, huśtawki, elementy siłowni na świeżym powietrzu oraz ławki.
Cały teren jest ogrodzony i bezpieczny dla dzieci.
mk

Lwowskiej, Mickiewicza, Brzozowej, Lipowej oraz
Zamkowej. Łącznie za kwotę ponad 173 tysięcy
złotych wyremontowano 873 metry chodników.
Rajmund Kulza

Lipowa

Na początku sierpnia została podpisana umowa
na zadanie pn.: „Remont i przebudowa zjazdu z ulicy
Opolskiej na Osiedle Piastów w Niemodlinie”. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Transportowe Melioracyjne, Roboty ziemne – Marianna Wójcik z Opola, która wykona zadanie za kwotę 118 645 zł
w terminie do 30 września 2014 roku. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne utrudnienia podczas realizacji inwestycji.
Również w sierpniu została podpisana umowa
na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Niemodlin”. Obejmuje ono
rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gościejowicach, przebudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Sportowej oraz dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reymonta w Nie-

Mickiewicza

Zamkowa

modlinie. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec z Niemodlina, który wykona zadanie za kwotę 295 852 zł w terminie do 30 października 2014 roku.
Rajmund Kulza

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem
PN: Panie burmistrzu, mamy za sobą
osiem miesięcy tego roku. Jak one minęły?
MS: Zupełnie nieźle. Zgodnie z harmonogramem przebiega remont stadionu miejskiego, który
jest w trakcie procedur odbiorowych. Zakończona
jest budowa kanalizacji Wydrowic. Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał chodnik pomiędzy Niemodlinem a Wydrowicami – etap I. Mam nadzieję, że
druga część tej inwestycji zostanie zakończona
w przyszłym roku. Trwa renowacja stawu zamkowego. Powstał nowy placu zabaw przy ulicy Reja. Wyremontowaliśmy kilka chodników w Niemodlinie.
Po remoncie powstał dodatkowy oddział przedszkolny w przedszkolu Bajka. Rozpoczęto przebudowę
zjazdu na ulicę Opolską z Osiedla Piastów. Trwają
także inwestycje na obszarach wiejskich. Tak więc te
miesiące były bardzo pracowite.
PN: Czy na realizację tych planów wystarczy pieniędzy?
MS: Przyjęty w grudniu ubiegłego roku budżet
gminy jest zbilansowany, a to oznacza, że na realizację zawartych w nim zadań inwestycyjnych i remontowych jest pełne pokrycie finansowe. W tym roku dochody gminne są stabilne. Na zadania remontowe
i inwestycje na pewno nie zabraknie pieniędzy.
PN: Pańscy oponenci zarzucają jednak,
że dotychczasowy rozwój gminy związany
jest z nadmiernym zadłużeniem. Jak pan
odniesie się do tych zarzutów?
MS: Zacznijmy od definicji nadmiernego zadłużenia. Otóż jest to takie zadłużenie, w którym samorząd nie jest w stanie, w przewidywalnym okresie,
spłacić zaciągniętych zobowiązań, czyli długów.
Od 2014 roku każda gmina ma indywidualny
wskaźnik zadłużenia, którego nie wolno przekroczyć
i gmina Niemodlin go nie przekracza. Jednak gdyby obowiązywały dotychczasowe zasady, to
na możliwe zadłużenie niepowodujące działań naprawczych, wynoszące 60% w stosunku do uzyskanych dochodów – nasza gmina uzyskiwała wskaźnik 27-29 %, zaś na możliwe 15% możliwości spłaty
zobowiązań w stosunku do dochodów ten wskaźnik
dla naszej gminy oscylował wokół 7%. Czy to jest
nadmierne zadłużenie?
Ponadto nasza gmina, jak i wszystkie inne gminy, powiaty i samorządy województw podlega ciągłej

kontroli finansowej ministerstwa finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). W przypadku,
gdyby finanse naszej gminy były zagrożone, na przykład nadmiernym zadłużeniem, instytucje te z urzędu byłyby zobowiązane do podjęcia działań naprawczych. Nie moglibyśmy na przykład samodzielnie
uchwalać budżetu. Przeprowadzone w tym zakresie
kontrole, zarówno przez Urząd Kontroli Skarbowej,
jak i RIO, były dla nas pozytywne i nie kwestionowano naszych działań w tym zakresie.
Wreszcie należy podkreślić fakt, iż każda planowana decyzja gminy w zakresie zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego jest każdorazowo
badana pod kątem możliwości jego spłacenia. Dotychczas wszystkie decyzje dotyczące zadłużenia
naszej gminy były opiniowane pozytywnie. To jest
tak, jak w naszym życiu prywatnym. Chcesz, aby
bank udzielił ci pożyczki, musisz poddać się badaniu zdolności kredytowej. Jeżeli wszystko jest w porządku, to taką pożyczkę otrzymasz. Jeżeli nie, to albo w ogóle ci jej odmawia, albo udziela jej
w niepełnej wysokości.
Mówienie więc o tym, że nasza gmina jest nadmiernie zadłużona, jest nieuzasadnione. Oczywiście
zawsze jest inne wyjście. Można nie brać pożyczek
lub kredytów. Jednak wiąże się to z brakiem możliwości prowadzenia tylu tak ważnych i oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji. Czy o to chodzi osobom, które tak odważnie krytykują dotychczasową
politykę gminy? Podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że opozycja jest zawsze przeciwna działaniom podjętym przez urzędującego burmistrza, nawet wtedy, gdy te działania prywatnie się im
podobają i służą im jako mieszkańcom.
PN: W ostatnim czasie nasza gmina została uhonorowana tytułem „Przyjazna
gmina” przez Gazetę Prawną, gazetę o zasięgu ogólnokrajowym. Jak pan odebrał
to wyróżnienie?
MS: Bardzo pozytywnie. Szczególnie, że w ostatnim okresie nie jest to jedyne wyróżnienie. Uznanie
niezależnych ekspertów Gazety Prawnej dla rozwoju gminy Niemodlin, badających różne aspekty rozwoju gmin w całym kraju, jest dla mnie szczególnym
wyróżnieniem. Jest wyróżnieniem dla całego zespołu pracowników, z którymi przyszło mi współpracować. Jest wreszcie wyróżnieniem dla całej naszej
gminy. To cieszy. I, jak wspomniałem wcześniej, nie
jest to jedyne wyróżnienie. W lipcu nasza gmina została, na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego, uhonorowana mianem Euro-Gminy, uzyskując
certyfikat Ministerstwa Gospodarki spełnienia wymagań najlepszych gmin Unii Europejskich. W nawiązaniu do poprzedniego pytania należy podkreślić,
że zaciągnięte pożyczki i kredyty nie zostały zmarnotrawione i przejedzone, ale mądrze zainwestowane.
Za jedną złotówkę kredytu pozyskaliśmy drugą złotówkę, a w niektórych przypadkach nawet dwa złote dodatkowych środków dofinansowania z budżetu
Unii Europejskiej lub budżetu państwa. Tym sposobem mogliśmy się rozwijać szybciej niż inni. I to
w oczach niezależnych specjalistów zasługuje
na uznanie. I to jest również odpowiedź na pytanie
o tak zwane „nadmierne zadłużenie” formułowane
przez niektórych „niemodlińskich specjalistów” od finansów publicznych.
PN: Rozmawiamy na kilka miesięcy
przed wyborami samorządowymi. Poja-

wiają się zarzuty, że realizowane inwestycje w tym roku są „na pokaz”, że jest to
„kiełbasa wyborcza”.
MS: W tej kadencji samorządu corocznie wykonywane były inwestycje ważne dla mieszkańców. Była to kontynuacja podjętych decyzji jeszcze w poprzedniej kadencji lub na początku obecnej.
Od momentu podjęcia decyzji o inwestycji do jej realizacji w polskich warunkach mija wiele miesięcy.
Najpierw musi powstać projekt wraz z kosztorysem,
później szukamy optymalnego montażu finansowego i pozyskujemy środki zewnętrzne, a dopiero
na końcu ogłaszany jest przetarg i wybór wykonawcy. Wystarczy przypomnieć, że największa inwestycja tej kadencji samorządu to rewitalizacja ulic śródmieścia. Wykonaliśmy ją dwa lata temu. Za tę
inwestycję otrzymaliśmy wyróżnienia w województwie, ale także na szczeblu krajowym. Pytam więc,
czy inwestycja sprzed dwóch lat też jest „kiełbasą wyborczą”? Inny przykład: w ubiegłym roku dokonaliśmy termomodernizacji szkoły w Graczach za kwotę ponad 1,5 mln zł. Czy to też była inwestycja
na pokaz? Dzisiaj nikt normalnie myślący tak nie
powie. Takie było oczekiwanie rodziców, uczniów
i nauczycieli w Graczach. Wszystkie zrealizowane inwestycje zaspokajają oczekiwania mieszkańców.
Wiem, że moich oponentów drażnią wykonane w ciągu ostatnich lat prace, dlatego będą zawsze szukali dziury w całym. Dla mnie ważnym jest jedynie to,
że mieszkańcy są zadowoleni z realizacji inwestycji,
których długo oczekiwali.
PN: Coraz głośniej jest w naszej gminie
o prowadzonych rozmowach o podwyżkach płac dla pracowników ZGKiM. Prosimy o szczegóły.
MS: Istotnie, zostałem poproszony przez członków NSZZ „Solidarność” ZGKiM o udział w rozmowach na temat trudnych spraw związanych z niskimi
wynagrodzeniami w tej jednostce budżetowej. Zostałem mediatorem pomiędzy związkami a dyrektorem. Odbyły się dwa spotkania, na których strona
związkowa z udziałem prawnika i wiceprzewodniczącego regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Opolskiej
zgłosiła postulat podwyżek o 500 złotych miesięcznie
na osobę. W odpowiedzi dyrektor ZGKiM sporządził
stosowne analizy bieżących możliwości zastosowania
do końca bieżącego roku nagród pieniężnych w ramach tegorocznego funduszu wynagrodzeń oraz kolejnych podwyżek począwszy od stycznia następnego
roku. Jak wynika z analiz dyrektora, obecnie średnie
wynagrodzenie miesięczne pracowników na stanowiskach robotniczych związanych z produkcją wody
i utylizacji ścieków wynosi 2.600 złotych brutto. Zaproponowana przez dyrektora ZGKiM podwyżka
od przyszłego roku miałaby wynieść łącznie 300 złotych na osobę, przy założeniu, że podwyżki będą odzwierciedlały indywidualne oceny pracy pracowników oraz – co jest najistotniejsze – że proponowane
podwyżki będą zaakceptowane przez radę miejską.
Rada miejska zatwierdza taryfy na wodę i ścieki. Bez
tej zgody podwyżki nie będą możliwe. Takie są przepisy jeżeli chodzi o jednostki budżetowe. Ponieważ
związkowcy powoływali się na przychylne w tej sprawie stanowisko przewodniczącego rady oraz niektórych radnych myślę, że podwyżki cen wody i ścieków,
a tym samym taryf byłyby możliwe jeszcze w tej kadencji samorządu.
(ciąg dalszy na s. 10)
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Ze swojej strony zwracałem uwagę związkowcom i dyrektorowi, że każda podwyżka płac jest związana z podwyżką cen za wodę i ścieki. Że jest to bardzo drażliwa sprawa, bo dotyczy nas wszystkich.
Zdaję sobie sprawę, że dotychczasowe wynagrodzenia pracowników nie są wysokie w stosunku do rosnących cen. Jednak podwyżki cen wody i ścieków
obejmą wszystkich mieszkańców, w tym bezrobotnych oraz mających wynagrodzenia na poziomie
minimalnym. Obecnie dyrektor ZGKiM oczekuje
na oficjalne stanowisko związkowców w sprawie
zgłoszonej propozycji rozwiązania konfliktu i ewentualnych podwyżek. Umówiliśmy się, że rozmowy
będą kontynuowane.
PN: Czy burmistrz może zablokować
ceny wody i ścieków?
MS: Niestety nie. Zgodnie z obwiązującymi
przepisami dyrektor przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, na podstawie faktycznych kosztów oraz
przewidywanych wzrostów cen: energii, paliw, płac
oraz wielu innych czynników, przedstawia radzie
gminy propozycje zmiany taryf, a więc cen za wodę
i ścieki. Moim zadaniem przed skierowaniem stosownego projektu uchwały do rady, jest jej weryfikacja
pod względem formalno-prawnym. Rada przyjmuje
bądź odrzuca propozycje dyrektora w zakresie nowych taryf.
PN: Proponuję zmianę tematu. Mieszkańcy Graczy są zbulwersowani budową
w ich rejonie wielu farm wiatrowych. Czy
słusznie?
MS: Niestety nic nie wiem o budowie w Graczach wielu farm wiatrowych. Trzy lata temu inwestor zgłosił wniosek o budowę jednej turbiny wiatrowej w tym rejonie. Zgodnie z prawem, ten wniosek
był opiniowany przez różne instytucje, w tym regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Mieszkańcy
zostali poinformowani, za pośrednictwem sołtysów
Graczy i Magnuszowic, o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Trzy lata temu nikt nie zgłaszał uwag co do budowy tej turbiny. Dwa lata temu
uprawomocniła się ostateczna decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Obecnie inwestor rozpoczął budowę jednej turbiny, a więc jednego wiatraka.
PN: Ale mieszkańcy są informowani, że
w najbliższym czasie powstanie wiele turbin wiatrowych.
MS: Nie wiem, kto te plotki rozsiewa. Wiem, że
inwestor wystąpił z wnioskiem o budowę drugiej turbiny wiatrowej. Rozpoczęła się kolejna procedura
administracyjna. Po poinformowaniu mieszkańców
wpłynął protest mieszkańców z Kolonii Robotniczej.
Ten protest wpłynął w terminie i zamierzam go
uwzględnić przy wydawaniu ostatecznej decyzji środowiskowej. Jestem na bieżąco w kontakcie z mieszkańcami w tej sprawie. Nie rozumiem więc skąd pochodzą informacje o „inwazji” wiatraków na Gracze.
Widocznie komuś zależy na wywoływaniu niepokojów wśród mieszkańców. Myślę, że bliski termin wyborów samorządowych nie jest tu bez znaczenia.
PN: Czy takich trudnych spraw jest
więcej?
MS: Oczywiście. Każdego dnia rozwiązujemy
wiele podobnych problemów. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, z drugiej zaś sprzyjamy inwestorom, którzy chcą
zainwestować swoje pieniądze w nowe inwestycje
stwarzające na przykład nowe miejsca pracy. Zawsze jednak kierujemy się wskazaniami naszych
mieszkańców i próbujemy pogodzić interesy wielu
stron z pożytkiem dla rozwoju gminy.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
od dnia 29 maja do dnia 26 czerwca 2014 r.
W okresie sprawozdawczym:
• W dniu 30 maja burmistrz wraz z dyrektor PP nr 2 spotkali się z projektantem przedszkola w Niemodlinie w celu ustalenia ostatecznego zakresu funkcjonalnego nowego przedszkola.
• W dniu 31 maja grupa strażaków z jednostek OSP gminy Niemodlin uczestniczyła w wyjeździe
studyjnym do zaprzyjaźnionej gminy Prażmo (Czechy).
• W dniach od 2 do 4 czerwca odbyły się rozmowy oficjalnej delegacji radnych rady miejskiej oraz
kierownictwa urzędu w Vechelde (Niemcy) w sprawie wymiany młodzieży, strażaków oraz twórców kultury w obecnym i przyszłym roku.
• W dniu 5 czerwca gościem burmistrza był Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz
Kostuś. Podczas spotkania omówiono potrzeby gminy w zakresie wsparcia jej starań dotyczących infrastruktury.
• W dniu 6 czerwca burmistrz wraz z Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych Czesławem
Paszkowskim spotkali się z kierownikiem oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkim (ZDW) w Grodkowie
w sprawie przebiegu prac porządkowych przy Al. Wolności.
Tego samego dnia w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetki Przyjazna Gmina 2013. Gminę Niemodlin reprezentował z-ca burmistrza.
• W dniu 9 czerwca burmistrz podpisał umowę z wykonawcą renowacji Stawu Młyńskiego w Niemodlinie.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu w ramach cyklu „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego.
• W dniu 10 czerwca burmistrz spotkał się z kierownikiem do spraw inwestycji ZDW w Opolu
w sprawie wyjaśnienia sprawy parametrów technicznych budowanego chodnika pomiędzy Wydrowicami a Niemodlinem.
• W dniu 11 czerwca burmistrz spotkał się z panią sołtys Brzęczkowic w sprawie przebiegu
i sfinansowania prac rozbiórkowych oraz uporządkowania terenu przy świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.
• W dniu 12 czerwca pod kierownictwem burmistrza odbyło się posiedzenie zespołu do spraw
oświaty poświęcone głównie wypoczynkowi letniemu dzieci i młodzieży oraz organizacji nowego roku
szkolnego.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”.
• W dniu 13 czerwca grupy dzieci z gminy Niemodlin wraz z nauczycielami wyjechały na zawody sportowe do Štitów (Czechy) oraz Vechelde (Niemcy).
• W dniu 17 czerwca burmistrz wraz z grupą radnych oraz dyrektorami PSP nr 2 i ZEF w Niemodlinie odbyli wizytę w gminie Skarbimierz w celu zapoznania się z zasadami finansowania oraz eksploatacji sal gimnastycznych budowanych w tej gminie.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w II Opolskim kongresie energetycznym w Opolu,
którego tematem przewodnim była efektywność energetyczna.
• W dniu 20 czerwca zakończyła się dwumiesięczna kontrola NIK w zakresie realizacji przez gminę ustaw oraz rządowych programów ochrony zdrowia mieszkańców.
• W dniu 21 czerwca na boisku sportowym w Grodźcu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym samym dniu zainaugurowana została działalność basenu letniego prowadzonego przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
• W dniu 22 czerwca burmistrz uczestniczył w podsumowaniu rocznej działalności Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
• W dniu 23 czerwca burmistrz spotkał się z najlepszymi uczniami, rodzicami oraz nauczycielami szkół niemodlińskich, podsumowując kończący się rok szkolny.
• W dniu 24 czerwca burmistrz wraz z dyrektorem ZGKiM spotkali się z panią sołtys Radoszowic
w celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej.
Również w tym dniu burmistrz spotkał się z harcerzami ZHP w celu omówienia ich wyjazdu do Prażmo (Czechy).
W tym samym dniu gościem burmistrza był przedstawiciel firmy Jeronimo Martens, który przedstawił plany spółki dotyczące budowy nowego pawilonu handlowego przy ulicy Drzymały.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z prezesem LKS Skalnik Gracze w celu omówienia potrzeb tego klubu sportowego w nowym sezonie piłkarskim po awansie do III ligi.
• W dniu 25 czerwca burmistrz zatwierdził rozstrzygnięcie komisji przetargowej na wykonanie placu zabaw przy ulicy Reja, a także podpisał umowę na remonty cząstkowe chodników i ulic
w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Przetargi
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz z ß 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.
nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr. działki 223/2 o powierzchni 0,2300 ha (RVI – 0,2300ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054162/1. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania gminy Niemodlin. Zgodnie z ustaleniami
zawar tymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi gminnej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.500,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodar ki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
(tel. 774606295 do 7, wew. 222) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 800,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 6 października 2014 r. lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
wadium na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758
z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.15.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr. działki 106 k. m. 1
o powierzchni 0,75 ha (RIVb-0,14ha, B-0,14ha,
Bz-0,47 ha), położonej w Magnuszowicach. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest
w księdze wieczystej KW OP1O/00089468/0.
Stanowi własność gminy Niemodlin.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawar tymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usługowej
(handlu, administracyjnej, oświaty, kultu religijnego itp.)
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 315 m2
(Bz) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren na ogródek przydomowy o powierzchni 315 m2 wynosi 81,90 zł rocznie. Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg
obowiązujących przepisów (obecnie obowiązuje
stawka 23%). Przetarg odbędzie się 10 października 2014 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodli nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł za te ren
na ogródek przydomowy do dnia 6 października 2014 roku.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów dostępnym
w pokoju nr 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606295 do 7,
wew. 222) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul.
Bohaterów Powstań Śląskich nr 37 – pokój nr 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 31 października 2014 r. zawrzeć umowę
dzier żawy. W przypadku nie zawarcia umowy
w tym terminie, wadium ulegnie przepadkowi.
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LX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 26 czerwca odbyła się LX sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których, po rozpatrzeniu projektów uchwał,
podjęto nw. uchwały:
Uchwała Nr LX. 375.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Niemodlin na rok 2014.
Uchwała Nr LX. 376.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Niemodlin za 2013 rok.
Uchwała Nr LX. 377.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację inwestycji.
Uchwała Nr LX. 378.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny
internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
Uchwała Nr LX. 379.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała nr LX. 380.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr LX. 381.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Niemodlin programu
„Niemodlińska Karta Rodziny”.
Uchwała Nr LX. 382.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę
Rady Miejskiej w Niemodlinie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu.
Uchwała Nr LX. 383.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemodlin.
Uchwała Nr LX. 384.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
– www.niemodlin.pl, można się również zapoznać
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM Z. Romańczukiewicz

Złoty Sokół 2014 - zgłoszenia
Po raz siódmy przyznana zostanie statuetka Złotego Sokoła.
Jest to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wyróżniły
się aktywnością społeczną, działalnością charytatywną, zawodową lub promocją na rzecz gminy
Niemodlin. W dniu 1 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie kapituły, podczas którego zatwierdzony został
harmonogram prac komitetu organizacyjnego i kalendarz VII edycji statuetki Złotego Sokoła.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia. Regulamin oraz karta zgłoszenia
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Jednocześnie informujemy, że
termin na przyjmowanie wniosków upływa 30 września.
Komitet organizacyjny
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Burmistrz Niemodlina
informuje
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Rutkach,
oznaczonej nr. działki 61/3 o pow. 0,0200 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 157/1 o pow. 0,2800 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr. działki 566/1, część o pow. 200 m2, 285
m2, 245 m2, 253 m2, 125 m2, 2 x 269 m2,
• niezabudowanej położonej w Graczach,
oznaczonej nr, działki 574/3, cztery części
o pow. 160 m2 każda,
• niezabudowanej położonej przy ul. Opolskiej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 865/8,
część o powierzchni 86 m2,
• niezabudowanej położonej przy ul. Opolskiej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 869/6,
część o powierzchni 132 m2 i o pow. 60 m2,
• niezabudowanej położonej przy ul. Podwale w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 584, część
o powierzchni 320 m2,
• niezabudowanej położonej w Krasnej Górze, oznaczonej nr. działki 14/3, o pow. 0,0800 ha.
Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 106, część działki
o pow. 0,0315 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 774606295 do 7, wew. 222.

Bonifikata na wykup
mieszkania komunalnego
Burmistrz Niemodlina informuje
o możliwości wykupu przez najemców
komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem preferencyjnej bonifikaty.
W dniu 18 lipca 2014 roku weszła w życie
uchwała Rady Miejski w Niemodlinie umożliwiająca najemcom lokali, którzy dokonają jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży
przed zawarciem aktu notarialnego, nabycie
na własność najmowanego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem 90 % bonifikaty, przy czym
bonifikatę tę zwiększa się do 95%, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania wchodzące w skład danej nieruchomości
przestaną być własnością gminy. Bonifikaty
w wysokości 95% nie stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno - lub dwulokalowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Wydział
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego (p. 37) tel. 77 4606 295,
wew. 222.

Jak segregować bioodpady
W związku z licznymi uwagami dotyczącymi jakości bioodpadów przewożonych na wysypisko w Domaszkowicach z terenu gminy Niemodlin, które to
odpady w wielu wypadkach nie są odpadami biodegradowalnymi, proszę o szczególne zwrócenie uwagi na rodzaj odpadów, jaki jest wyrzucany do brązowych pojemników na bioodpady.
Ponownie przypominamy, że większość odpadów kuchennych (resztki żywności, przeterminowa-

PSZOK już otwarty
Jest już czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców
gminy Niemodlin, którzy są objęci systemem
zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajduje
się w Gościejowicach Małych przy gminnej
oczyszczalni ścieków.
Odpady przywozić można:
• w środy w godz. 7.00 do 17.00
• w soboty w godz. 7.00 do 13.00.

Ulgi dla rodzin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
informuje, że rodziny, w zależności od liczby
dzieci (dwoje dzieci lub troje i więcej), mogą
ubiegać się o przyznanie: Kar ty Dużej Rodziny,
Opolskiej Kar ty Rodziny i Seniora, Niemodlińskiej Kar ty Rodziny.
Wnioski wydaje i przyjmuje a także udziela wszelkich informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100
Niemodlin, tel. 77 4607 945, wew. 27.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Kar ta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci niezależnie od dochodu.
Kar ta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z kar ty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kar tę na czas
trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kar ta
oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu ofer ty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transpor towej na terenie całego kraju. Na stronie www.rodzina.gov.pl znajduje się lista instytucji i firm, które ją honorują.
OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA
Karta przysługuje rodzinom posiadającym co
najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz
osobom, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają
na terenie województwa opolskiego. Karty wydawane są bezpłatnie i upoważniają do skorzystania
z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy
firmach usługowych na terenie województwa opolskiego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ssd.opolskie.pl
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ne mięsa itp.) powinno trafiać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. W brązowych pojemnikach na bioodpady powinny znajdować się wyłącznie odpady ulegające biodegradacji pochodzenia
roślinnego, skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty itp.
Niedopuszczalne jest również, aby w brązowych pojemnikach na bioodpady znajdowały się worki foliowe. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu segregacji odpadów, osoby niestosujące się
do przepisów prawa będą ponosiły wyższą opłatę,
jak za odpady niesegregowane.
Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów
od mieszkańców określa Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gościejowicach Małych (oczyszczalnia
ścieków) dla mieszkańców gminy Niemodlin, który dostępny jest na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz
bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Urząd Miejski w Niemodlinie
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie

NIEMODLIŃSKA KARTA RODZINY
Niemodlińska Karta Rodziny przysługuje rodzinom, rodzinom zastępczym, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych z przynajmniej trójką dzieci, którzy mieszkają
na terenie gminy Niemodlin. Karta jest wydawana
bezpłatnie, niezależnie od dochodu każdemu członkowi rodziny. Karty upoważniają do skorzystania
z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy
firmach usługowych na terenie gminy Niemodlin.
Obecnie można korzystać z:
• 50% ulgi na bilet za wejście na basen kąpielowy
w Lipnie
• 50% ulgi na bilety i karnety na fitness i siłownię
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
• zajęć tanecznych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w cenie 20 zł
• zajęć wokalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
w cenie 10 zł
• zajęć instrumentalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w cenie 80 zł
• zwolnienie z opłaty za korzystanie z internetu
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie
• 10% zniżki w Pizzerii Primavera, ul. Rynek 49
w Niemodlinie
• 10% zniżki w salonie fryzjerskim L'Oreal Expert &
Cafe, ul. Poprzeczna 2-4 w Niemodlinie
• 7% zniżki na cały asortyment w sklepie zielarsko-medycznym Melisa, ul. Rynek 25 w Niemodlinie
• 10% rabatu na cały asortyment w sklepie „LaWiL”,
ul. Rynek 44A w Niemodlinie
• 5% rabatu na okulary korekcyjne w Zakładzie
Optycznym Marcin Oracz, ul. Rynek 34 w Niemodlinie
Liczba firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Niemodlińską Kar tę Rodziny”. Na naszej stronie
internetowej www.niemodlin.pl na bieżąco będziemy
informować o zniżkach.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemodlinie

Kultura
Przez cały lipiec dzieci z naszej
gminy korzystały z bogatej oferty zajęć kulturalnych przygotowanych przez Ośrodek Kultury
w Niemodlinie.
Dwa razy w tygodniu odbywały się spektakle teatralne – adaptacje znanych i lubianych bajek bądź
legend, które cieszyły się zainteresowaniem dzieci,
zwłaszcza że aktorzy zachęcali do wspólnej zabawy
na scenie, wybierając małych aktorów z publiczności. Oprócz przedstawień, dzieci bawiły się na dyskotekach z postaciami bajkowymi, biorąc udział w różnych konkursach, śpiewając karaoke. Dzieci
i młodzież uczęszczała również przez cały miesiąc
na darmowe lekcje gry na instrumentach klawiszowych. Zaś swoje muzyczne zainteresowania dalej
rozwijali członkowie zespołów muzycznych i wokalnych, uczestnicząc w warsztatach i próbach.
Podczas lipcowych spotkań zorganizowano
również stałe formy zajęć: warsztaty taneczne, wokalne i plastyczne, podczas których, obok rysunków
na papierze, powstały duże malowidła przed budynkiem ośrodka. Wszystkie zajęcia cieszyły się
zainteresowaniem dzieci i były dla nich dużym
urozmaiceniem wakacyjnych dni. Zakończeniem
i podsumowaniem wakacji z Ośrodkiem Kultury były plenerowe animacje i zabawy podczas Dni Gminy Niemodlin: konkursy na scenie, wielkie bańki
mydlane, malowanie twarzy, wspólny taniec i tworzenie zabawek z balonów.
mk

Wesołe wakacje
z Ośrodkiem Kultury
Dyskoteka z królikiem Bugsem

Przedstawienie o Pchle Krętaczce

Nauka gry na pianinie

Wielkie rysowanie
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Ośrodek Kultury
w Niemodlinie zaprasza
na zajęcia
• plastyczne dla dzieci i młodzieży
• Studia Piosenki dla dzieci i młodzieży
• Studia Piosenki dla dorosłych
• Sceny Młodzieżowej
• teatralne dla dzieci i młodzieży
• teatralne dla dorosłych
• fotograficzne
• taneczne RYTMIX dla dzieci i młodzieży
• próby zespołów młodzieżowych
• próby zespołów wokalnych
• nauki gry na instrumentach - pianino,
organy elektroniczne, saksofon, gitara
Zapraszamy również mieszkańców naszej
gminy do nieodpłatnego korzystania ze studia
nagrań!
Więcej szczegółów na stronie
internetowej Ośrodka Kultury
www.okniemodlin.org
lub pod nr. tel. 774606096

Weź udział w konkursie!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
do udziału w konkursach: plastycznym „Mały
Karpik” i „Polsko-Czeskim Konkursie Kulinarnym
na Potrawę z Ryb”, organizowanych w ramach
projektu Święto Karpia 2014.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Mały Karpik”
jest przesłanie lub dostarczenie pracy plastycznej (temat
przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb) wraz z kartą zgłoszenia
uczestnika do dnia 30 września na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, 49-100
Niemodlin, tel./fax: 77 460 60 96.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie kulinarnym jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 30 października (tel. 77
460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy) w dniu 8 listopada 2014 roku do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, 49-100
Niemodlin.
Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Kultury: www.okniemodlin.org.
Zapraszamy do udziału!

Dokumentalna Odsłona Kina po raz drugi w Niemodlinie
Zapraszamy w czwartek 25 września o godz. 19.00 do Ośrodka Kultury na ponad półtoragodzinny blok polskich filmów dokumentalnych pokazywanych w ramach projektu
Dokumentalna Odsłona Kina 2014.
Dokumentalna Odsłona Kina (DOK) jest projektem, który w sposób bezpośredni pragnie zapoznać, zainteresować i zachwycić widza tą odsłoną kina, którą wyznacza film dokumentalny. W programie zaprezentowane zostaną filmy młodych twórców, jak i tych bardziej doświadczonych. Na pokaz składają się filmy dokumentalne prezentowane i nagradzane w konkursie głównym Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy
w latach 2007-2013.
Dokumentalna Odsłona Kina w roku 2014 obchodzi swą drugą edycję. Odsłania kino dokumentalne w 6
miastach Polski oraz kilku miastach powiatowych województwa opolskiego, promując i zapowiadając XII edycję Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (2-11 października 2014). Szczegóły programowe dotyczące całości projektu na stronie www.opolskielamy.pl
Filmy, które zostaną zaprezentowane w Ośrodku Kultury:
Moje zapiski z podziemia, reż. Jacek Petrycki, 2011, 39 min
Gwizdek, reż. Grzegorz Zariczny, 2012, 16 min
Kobieta poszukiwana, reż. Michał Marczak, 2009, 16 min
Sinner, reż. Kalina Alabrudzińska, 2010, 14 min
Tam, gdzie słońce się nie spieszy, reż. Matej Bobrik, 2009, 18 min
Czarna niedziela, reż. Jarosław Piskozub, 2012, 7 min
3 dni wolności, reż. Łukasz Borowski, 2011, 27 min
mk

Seniorzy rozpoczynają nowy rok szkolny
15 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbędzie się pierwsze po wakacyjnej
przerwie spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W każdej chwili można dołączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wystarczy przyjść na spotkanie, zapisać się i zapłacić składkę członkowską wynoszącą 5 złotych miesięcznie. Członkowie UTW w Niemodlinie będą spotykać się co dwa tygodnie na wykładach ogólnych, w poniedziałki,
w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Drugą formą spotkań są zajęcia sekcji (brydżowa, komputerowa, ruchowa itd.), na które każdy zapisuje się według swoich zainteresowań. Zapraszamy wszystkich chętnych. Dyżur członków zarządu UTW w sprawach informacji, zapisów,
uwag, składek: w poniedziałki przed wykładami w godz. 16.00-16.45.
mk
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Wędkowali rodzinnie
30 sierpnia, w ramach obchodów Dni
Niemodlina, lokalne koło PZW zorganizowało II Wędkarski Piknik Rodzinny.
Do rywalizacji w ciepły sobotni poranek
przystąpiło 19 drużyn w dwu- lub trzyosobowych składach.
W każdej drużynie znaleźć musiało się co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia. Łącznie w zawodach uczestniczyło 45 zawodników. Prezes koła
przywitał wszystkich uczestników oraz wyjaśnił, na jakich zasadach odbywać sie będzie rywalizacja. Regulamin zawodów różnił się nieco od standardowego.
Dla maksymalnego uproszczenia rywalizacji zawodnicy byli zwolnienie z posiadania karty wędkarskiej
oraz do wyniku zaliczane były ryby bez względu
na okres oraz wymiar ochronny. Każda drużyna wylosowała stanowisko, a następnie zawodnicy rozeszli
się w celu przygotowania do zawodów. O godzinie 8 rozpoczęła się trzy i pół godzinna rywalizacja.

Niedziela w Lipnie
Nadleśnictwo Tułowice, w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych, zorganizowało w ostatnią niedzielę sierpnia
festyn plenerowy w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Lipno” pn. „Niedziela
w Lipnie – pożegnanie lata”.
Historia Lasów Państwowych sięga niemal wieku. Ten sam czas w życiu lasu to niewiele, czasami
nawet mniej niż jedno pokolenie drzew. Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe powołano
w 1924 roku. Lasy Państwowe produkcję drewna łączą z potrzebami ekologicznymi i społecznymi społeczeństwa, których całokształt realizują w zrównoważonej gospodarce leśnej, będącą podstawą
funkcjonowania LP. Jubileusz to święto wszystkich leśników, przyrodników, przyjaciół lasu, a także święto całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne
dobro. Dlatego też celebrując otwartość polskich
lasów dla społeczeństwa, Nadleśnictwo Tułowice
w ramach obchodów 90-lecia LP zorganizowało
„Niedzielę w Lipnie”.
Mimo pochmurnej pogody, w niedzielne popołudnie plac przed ogrodem dendrologicznym zapełnił się uczestnikami festynu. W tym roku uczestnikom zaproponowano urozmaicony program
i wiele atrakcji, każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się
bawili. Można było wziąć udział w zawodach wędkarskich. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności artystyczne w formie rysunku, lepienia oraz
drzeworytu. Wśród najmłodszych ogromnym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek. Wszelkiego
rodzaju konkursy były nagradzane drobnymi upominkami i słodyczami.
Dla uczestników udostępniono wystawy oraz
stoiska m.in. Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego w Niemodlinie, Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
pszczelarzy z Kopic, można było też zakupić drzewka ozdobne. Leśnicy wszystkich chętnych oprowadzali po ogrodzie dendrologicznym, zwiedzano Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lipno” jeżdżąc podwodą. Nie zabrakło też przyjemności ar tystycznych
i kulinarnych w tym domowego jadła sołectwa wsi
Lipno. Zespół „Fantazja” z Bielic umilał pobyt, wykonując piosenki z ciepłymi rytmami bałkańskimi. Nadleśnictwo uhonorowało każdego uczestnika festynu
sadzonką wyprodukowaną w szkółce kontenerowej
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
Wszyscy, którzy tego dnia uczestniczyli w imprezie byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję
z przyjemnie spędzonego popołudnia. Nadleśnictwo Tułowice dziękuje wszystkim przybyłym oraz
tym, którzy przyczynili się poprzez udział w festynie
do integracji naszej społeczności.
Maria Bernacka

Bezpłatne porady prawne

Zawody przebiegały w spokojnej i rodzinnej atmosferze. Na trudnym technicznie łowisku, jakim
jest Bagier z wyspą, aż 17 drużynom udało się złowić rybę, co należy uznać za bardzo dobry wynik.
Łączna waga złowionych ryb to 8,4 kg, tradycyjnie
dominowała niewielka płoć. Największą rybą zawodów okazał się szczupak o masie 295 g złowiony
przez Aleksandrę i Dariusza Wojtyłę. Rywalizacja
o czołowe miejsca była bardzo wyrównana. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Aneta oraz
Oliwier Pałasz z wynikiem 1415 pkt., na drugim
stopniu podium stanęła drużyna Kacpra Koteluka
i Marcina Olszewskiego z wynikiem 1840 pkt. Zwycięzcami zawodów okazali Bartosz Kamaryk oraz Michał Pieniacha, którzy zgromadzili 1855 pkt. Pierwszych pięciu zawodników oraz łowcy największej
ryby otrzymali prawo wyboru cennych nagród z puli ufundowanej przez sponsorów. Pozostali zawodnicy również nie odeszli z pustymi rękami, każdy otrzymał napój oraz ciepły posiłek, a także wziął udział
w losowaniu nagród pocieszenia. W tegorocznych
zawodach nagrodami był sprzęt sportowy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom
oraz każdemu, kto przyczynił się do organizacji tych
wspaniałych zawodów. Do zobaczenia za rok!

Burmistrz Niemodlina informuje, że mieszkańcy gminy Niemodlin mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol 2014” prowadzonej przez Krajową Radę Radców Prawnych i Okręgowe Izby Radców Prawnych pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Bezpłatne porady prawne będą udzielane w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, sala na piętrze, w terminach:
22 września (poniedziałek), godz. 14.00-17.00
24 września (środa), godz. 11.00-13.00
25 września (czwartek), godz. 14.00-17.00
Zapraszamy!

Zarząd koła PZW Niemodlin
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Trzymamy rękę na pulsie

26 lipca w Niemodlinie na ulicy Mickiewicza policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym marki
BMW, pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
10 lipca w Niemodlinie na ulicy Reymonta nieznany sprawca ukręcając kłódkę, włamał się do garażu, z którego skradł 4 felgi aluminiowe z oponami i zestaw kluczy. Straty 1 tys. zł.
11 lipca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca wyłamując dachówki i wyłamując
drzwi, włamał się do pomieszczeń biurowych sklepu Biedronka, w którym dokonał włamania do sejfu, z którego skradł 2,2 tys. zł.
11 lipca w miejscowości Krasna Góra w godz.
porannych nieznany sprawca z otwartego pomieszczenie biurowego znajdującego się w młynie skradł

kasetkę metalową z pieniędzmi. Straty 30 tys. zł. Postepowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
14 lipca w Niemodlinie na ulicy Gościejowickiej
nieznany sprawca skradł katalizator z samochodu
marki Fiat Ducato. Straty 3,2 tys. zł. Postepowanie
prowadzi KP w Niemodlinie.
14 lipca w Niemodlinie na ulicy Reymonta nieznany sprawca z samochodu Volkswagen Transporter skradł radio CD oraz dwa dowody rejestracyjne.
Straty 500 zł.
16 lipca w miejscowości Grodziec policjanci
z KP w Niemodlinie zatrzymali 25-latka kierującego
samochodem Honda pomimo orzeczonego zakazu
sądowego.
23 lipca w Niemodlinie na ulicy Chopina policjanci z KMP w Opolu zatrzymali nietrzeźwego,
który kierował samochodem marki Opel.
23 lipca w miejscowości Lipno policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego, który kierował samochodem marki Volkswagen.
24 lipca w Niemodlinie na Rynku 17-latek przywłaszczył rower górski Kross Hexagon na szkodę
osoby prywatnej. Straty 700 zł.
27 lipca w miejscowości Brzęczkowice nieznany sprawca przez otwarte okno w samochodzie
marki Audi 80 skradł portfel z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym i pieniędzmi. Straty 200 zł.
28 lipca w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich policjanci z KP w Niemodlinie dokonali rozliczenia 18-latka, któremu udowodniono szereg włamań do altanek działkowych.

Modernizacja przepompowni
W związku z rezalizacją projektu wykonania kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach, koniecznym było zmodernizownie przepompowni ścieków przy ul. Reja w Niemodlinie.
Zadanie to zostało wykonane w lipcu b. r. przez pracowników ZGKiM w Niemodlinie oraz firmę HYDROMARKO.
Modernizacja przepompowni polegała na wymianie mało wydajnych i energochłonnych pomp na nowoczesne pompy typu SEV 100.100.40. A. 4.51D firmy Grundfos.
W porównaniu do dotychczasowych pomp, charakteryzują się one dwukrotnie większą wydajnością przy niniższym poborze energii elektrycznej co ma istotny wpływ na koszty eksploatacji tej przepompowni. W ramach modernizacji wymieniona została również cała automatyka przepompowni, co umożliwiło
włączenie jej do sytemu całodobowego monitoringu. Jest to kolejna w Niemodlinie przepompownia włączona do tego systemu.
Dyrektor ZGKiM Niemodlin Adam Piętka

Oprac. M. G.

Sportowe wakacje
Zajęcia sportowe odbywały się przez
cały lipiec pod hasłem „Sport wyklucza
używki”, których organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
Program realizowany był w zakresie organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień, a także
organizacji imprez spor towych lub rekreacyjnych
o charakterze profilaktycznym popularyzujących
zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.
Program zakładał organizację cyklu zawodów
sportowych jako sposób na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, ich integrację w grupach rówieśniczych oraz pokazanie zdrowego stylu życia
bez wszelkiego rodzaju używek. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, którzy nie wyjeżdżali
na wakacje. Wzorem poprzedniego roku, jak również
ferii 2014, udział brały dzieci z sołectw gminy Niemodlin, które w pięć poniedziałków były dowożone specjalnymi autobusami na obiekty sportowe OSiR-u,
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pod opieką nauczycieli ze szkół w Graczach i Rogów.
Szkoda, że z zaproszenia do udziału w programie nie
skorzystała szkoła z Grabina.
Do przeprowadzenia zawodów oraz ich sędziowania zaprosiliśmy nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów sportu. Zawody odbywały się
wg ustalonego harmonogramu we wszystkie dni powszednie lipca na obiektach spor towych administrowanych przez OSiR: hala widowiskowo-sportowa,
boisko Orlik 2012 i basen kąpielowy. Zajęcia w ramach „Wakacji na sportowo” prowadzili: Marcin Janik – piłka nożna, Bartosz Koszela – koszykówka
i streetball, Agnieszka Duda i Bożena Gala – siatkówka i siatkówka plażowa, Zdzisław Grobelski – tenis
stołowy. Dla przeprowadzenia zawodów zakupiliśmy sprzęt sportowy: piłki do piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki oraz rakietki i piłeczki do tenisa stołowego. Po zakończeniu programu sprzęt ten został
do dyspozycji OSiR-u.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji
nagradzani byli biletami wstępu na basen oraz statuetkami i dyplomami. Podczas rozgrywania zawodów uczestnicy otrzymywali wodę mineralną. Dzieci i młodzież dojeżdżająca w poniedziałki,
po zawodach sportowych, brała udział w zajęciach
w Ośrodku Kultury i na zakończenie otrzymywała
słodki poczęstunek.
W programie udział wzięło ok. 1400 uczestników, w tym w poniedziałki ok. 80 osób z okolicznych
sołectw i ok. 30 uczestników z Niemodlina. Najwięcej chętnych uczestników brało udział w zajęciach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. To praktycznie dwukrotnie więcej niż przewidywaliśmy i o ponad
czterysta więcej niż w wakacje 2013. W dwa poniedziałki: 21 i 28 lipca zawody odbywały się na basenie w Lipnie. Dzięki temu dzieci z terenów wiejskich
miały okazję po rozgrywkach na wypoczynek na słońcu i zażywanie kąpieli w basenie. Dużym powodzeniem cieszyła się akcja nauki pływania odbywająca
się na basenie w Lipnie w każdy wtorek i czwartek
w dni pogodne. Zajęcia trwały również w miesiącu
sierpniu i prowadzone były przez ratowników w ramach umowy Ratownictwa Wodnego na basenie
w Lipnie w sezonie 2014. Chłopcy uczestniczący
w zajęciach piłkarskich dwukrotnie mieli możliwość
rozgrywania sparingów z rówieśnikami z Tułowic, odnosząc zwycięstwa. Program spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony dzieci i młodzieży i był alternatywą dla wakacyjnej nudy.
Krzysztof Kubiak

Wakacje w bibliotece
W sierpniu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbyły się
dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia,
które pozwoliły na twórcze oraz czynne
spędzenie wolnego czasu.
Dzieci spotykały się na wspólnym czytaniu książki Agnieszki Stelmaszyk „Tajemnica gwiezdnego jeziora”, książki pełnej przygód, wyrazistych bohaterów
oraz olbrzymiej dawki humoru. Z kolei podczas warsztatów plastycznych powstały ciekawe i oryginalne
prace, świadczące o niezwykłej wyobraźni młodych ludzi, m. in.: ośmiornice, balonowe samoloty, podwodna głębia, słonie. Najmłodsi czytelnicy bardzo chętnie
brali udział w zabawach i w różnorodnych grach zespołowych: łapacz, limbo, tęczowe koło fortuny.
Wakacyjne spotkania wypełniały uczestnikom
wolny czas dobrą zabawą, ale również zachęcały
do czytania i rozwijania zainteresowań. Dzieci, mimo
różnego wieku, tworzyły zgraną grupę i przekonały się,
że wizyta w bibliotece może być wspaniałą przygodą.
Dorota Olszewska

Sala gimnastyczna jak nowa
Rodzice i nauczyciele ze szkoły w Rogach po raz kolejny udowodnili, jak wiele
można zyskać działając razem w myśl powiedzenia „Zgoda buduje…”.
Czyste, kolorowe ściany i zapach świeżo wyschniętej farby w sali gimnastycznej skłoniły mnie
do wyrażenia podziwu i podziękowania dla samozaparcia, ofiarności i konsekwencji w działaniu dla
grupy wyjątkowych osób skupionych wokół szkoły
w Rogach. Ta grupa to wspaniali rodzice, którzy
podjęli pomysł wymalowania sali gimnastycznej. Inicjatywa ta, wydawałoby się trudna do zrealizowania,
„zrodziła się w głowach” pań nauczycielek; Agnieszki Wrzodek-Bednarczyk, Krystyny Kuźniak i Doroty
Dec, których to żadne utrudnienia i ograniczenia nie
potrafiły zniechęcić i odwieść od działania. To one
swoim optymizmem, dobrą myślą i wiarą w sukces
zarażały swoich małżonków i rodziców naszych
uczniów. A przyjaciele szkoły, laureaci „Tadeuszy”
i sponsorzy po raz kolejny dowiedli, że popierają nasze działania, przekazując środki na zakup materiałów, jednocześnie kibicując inicjatorom.
Tym razem także się udało. Dlatego też, doceniając ogromny wkład pracy, zaangażowanie i konsekwencję w działaniu, składam bardzo serdeczne podziękowania rodzicom i nauczycielom: Państwu
Annie i Piotrowi Habiakom, Państwu Annie i Grzegorzowi Derom, Państwu Iwonie Machcińskiej i Mirosławowi Połowniak, Panu Tomaszowi Bandrowskiemu, Państwu Annie Szustak i Lucjanowi
Kochmanowi, Pani Renacie Bednarz, Panu Przemysławowi Dec, Pani Małgorzacie Dec, Pani Urszuli Jaśko, Pani Barbarze Lach, Państwu Dorocie i Mirosławowi Decom, Państwu Krystynie i Jackowi
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Kuźniakom, Państwu Agnieszce i Zbigniewowi Bednarczykom za pracę przy malowaniu sali gimnastycznej. Naszym przyjaciołom i laureatom „Tadeusza” składam podziękowanie za wsparcie
finansowe. Dziękuję: Panu Leszkowi Wołowcowi
– ISAN-BUD Niemodlin, Panu Andrzejowi Miście
– Bazalt Gracze, Panom Bronisławowi Haładusowi
i Jackowi Warance – Rapex Grabin, Panu Zdzisławowi Dzwonnikowi – Nadleśnictwo Opole, Panu Zbigniewowi Kostarkiewiczowi – RSP Wydrowice, Panu
Tomaszowi Gadeckiemu – Archiwa Larix, Panu Józefowi Jakubikowi – Cegielnia Niemodlin, Panu Sławomirowi Kownackiemu – BS Namysłów oddz. Niemodlin, Panu Kazimierzowi Skuratowiczowi – MTD
Niemodlin, Pani Halinie Bandrowskiej.
Jolanta Włoch

Międzynarodowa wymiana
Na początku sierpnia uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie wraz z opiekunami gościli 10 dni w Niemczech w ramach programu Erazmus+.
Przez pierwsze cztery dni odbywały się zajęcia
DRAMA – „Theater around the theme”. Uczniowie
uczestniczyli w nich z pełnym zaangażowaniem,
co pozwoliło szybko zintegrować grupy młodzieży
z Finlandii, Szwecji, Polski i Niemiec. Podczas wymiany odbył się quiz wiedzy przygotowany wcześniej przez grupy w swoich krajach, a tuż po nim degustacja tradycyjnych potraw. Następnego dnia,
wieczorem, odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Unii Europejskiej. Młodzież pracowała w grupach międzynarodowych i wypowiadała się na zadane konkretne tematy.
Podczas wyjazdu odwiedziliśmy siedzibę administracji w Peine, gdzie każdy uczestnik wymiany
otrzymał symboliczną pamiątkę. Formą zajęć geocaching było zwiedzanie tego miasta. Bawiliśmy się też
w parku linowym Treeclimbing w Hanowerze, co było idealną okazją do wspólnych przeżyć z wysoką adrenaliną. Nie zabrakło też dodatkowych wrażeń
w trakcie „Crazy Olimpics Games”, które były zakończeniem wymiany na wesoło. Kolejne spotkanie
w międzynarodowym gronie za rok.
Agnieszka Buczek, Agnieszka Tracz

Uroczyste ślubowanie
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty
w obecności burmistrza Mirosława Stankiewicza
oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 22 sierpnia 2014 roku przez: Barbarę Grządziel – nauczycielkę Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, Elżbietę Leszczyńską-Pijet
– nauczycielkę Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, Agnieszkę Bieniek – nauczycielkę Szkoły
Podstawowej w Rogach, oraz Magdalenę Konarską,
Katarzynę Grębowiec i Annę Rawską – nauczycielki
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
Nauczycielki te zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15
Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie,
potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.
Małgorzata Kochanek
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Ścigali się dwójkami
Zaproszenie
na V edycję
Niemodlińskiej
Halowej Ligi
Piłkarskiej (NHLP)
Dyrektor Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie i Uczniowski Klub Spor towy Jedynka Niemodlin, zapraszają do udziału
w rozgrywkach Niemodlińskiej
Halowej Ligi Piłkarskiej w sezonie 2014/2015.
Rozgrywki piątej edycji zaplanowano
od dnia 28 października br., aż do jej zakończenia, przewidujemy początek lutego 2015 r., a uzależnione jest to od ilości
zgłoszonych drużyn. Liga jest kontynuacją
poprzednich rozgrywek, które zakończyliśmy w marcu 2014 roku. Mecze NHLP rozgrywane będą tradycyjnie we wtorki od godziny 17.30, ewentualnie, jeżeli zajdzie taka
potrzeba, w miesiącu grudniu i styczniu
w sobotnie popołudnia.
Zgłoszenia składać można osobiście
w siedzibie OSiR-u w Niemodlinie przy ul.
Reymonta 11, lub drogą elektroniczną
na adres osir niemodlin@wp.pl z dopiskiem „zgłoszenie do NHLP”. Wpisowe
do NHLP wynosi 200 złotych od drużyny
za sezon. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 października 2014 r. Uwaga, ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń. Kar ta zgłoszeń do pobrania na www.osir-niemodlin.pl lub
www.nhlp.futbolowo.pl
Organizatorzy

W Graczach już po raz jedenasty odbył się Wyścig Dwójek Kolarskich im. Mariana Zużałka. Tegoroczna impreza odbywała się w ramach Dni Gminy Niemodlin.
W szranki stanęły 43 dwuosobowe drużyny, które startowały w sześciu kategoriach na blisko trzydziestokilometrowej trasie. Zawodnicy mieli do przejechania trzy pętle – każda o długości 9,6 km
– na trasie Gracze, Molestowice, Szydłowiec Śląski.
Start i metę zlokalizowano tradycyjnie przy Zakładowym Domu Kultury. Kategorie wiekowe obliczano
na podstawie sumy wieku zawodników w drużynie.
Najstarszą kolarską dwójką, która zameldowała się
na mecie, byli Jan Zięciak i Zenon Mosiejowski z Opola, łącznie 134 lata. Najmłodsza liczyła lat 17. Najlepszy czas zawodów wykręcili Tomasz Lazik i Sebastian Cebula – 38 minut i 24 sek.
Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczali: Zofia Zużałek – żona wybitnego cyklisty Mariana Zużałka, Andrzej Miśta – prezes spółki Bazalt-Gracze oraz
Robert Dressler, prezes Górniczego Towarzystwa
Cyklistów przy LKS Skalnik Gracze.
mk

Złote gody
W dniu 14 sierpnia w restauracji Domino w Niemodlinie odbyła się uroczystość 50-lecia małżeństwa 21 par z naszej gminy.
Już w lutym burmistrz Niemodlina wystąpił
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
dla 28 par zamieszkałych na terenie gminy Niemodlin.
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Aktu dekoracji dokonał burmistrz Mirosław Stankiewicz w asyście przewodniczącego rady miejskiej
Mariusza Nieckarza. Przy dźwiękach muzyki i lampce szampana dostojni jubilaci spędzili miłe chwile,
wspominając dawne czasy. Również i my dołączamy
się do życzeń wielu kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu.
A. Jędrzejewska
Od lewej
Państwo: K. i G. Miler, M. i W. Nizioł, Z. i E. Machowscy, przewodniczący R. M., G. i Cz. Sapeta, A.

i S. Regimowicz, J. i J. Soczyńscy, Z. i K. Dybek, W. i R.
Bogoń, I. i Z. Budzalewicz, J. i J. Janaszek, A. i H. Caputa, B. i J. Mesjasz, A. i Cz. Hapanowicz, M. i S. Otawa, Z. i S. Pochwat, Z. i M. Kurzyńscy, M. i J. Wełk, K.
Walas, S. i J. Kaczorowscy, E. Wysocka, burmistrz
Niemodlina, W. i F. Ankiewicz.
Pozostałe pary, które otrzymały medale nadane
przez Prezydenta RP, a nie uczestniczyły w uroczystości: M. i I. Bojkowscy, H. i F. Korzeniowscy, H. i J. Sipowicz, Z. i S. Szyszko, Z. i E. Czart, S. i J. Dziura.
fot. M.Kiczak (Foto Rena)
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Animacje dla dzieci

Wyróżnieni

Pokaz Rafała Pasierbka

fot. W. Biliński

Zespół Piąty Bieg

Zespół Niemodlin

Zespół Cała Góra Barwinków

Zespół The Doris

Start gry terenowej Szlakami Niemodlina

fot. W. Biliński

Zespół taneczny Rytmix

Zespół Yesterdaysi

