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Obwodnica
Niemodlina
- dobre
informacje!
Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przesłał do uzgodnień międzyresor towych projekt Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2020. Z dokumentu, w którego jesteśmy posiadaniu, wynika, że obwodnica
Niemodlina będzie realizowana w latach 20162019 za kwotę 218 553 900 zł. Obwodnica Niemodlina została ujęta w załączniku 1 stanowiącym
podstawową listę zadań inwestycyjnych pod pozycją 37 i finansowana będzie z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Projekt przyjęty zostanie
uchwałą Rady Ministrów, co powinno nastąpić
jeszcze w tym roku.
Bartłomiej Kostrzewa

W GRUDNIU
POLECA
• choinki, oświetlenie, ozdoby
• świece adwentowe i na kolędę
• pokarm dla ptaków dziko żyjących

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Wydarzenia

Święto Karpia 2014
Degustacja karpia

Ryby na rysunku i na talerzu,
czyli kolejne Święto Karpia
za nami.
Tegoroczne Święto Karpia rozpoczęło się w Graczach konferencją rybacką pod nazwą „Rybactwo
Opolszczyzny – rozwój regionalny i globalny”. Obecnych w „Dworku” prelegentów i gości przywitał prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – Jakub Roszuk, a także burmistrz Niemodlina. – Kiedy
kilka lat temu tworzyliśmy LGR Opolszczyzna m.in.
z samorządami, nawet nie przypuszczałem, że ta organizacja tak wspaniale się rozwinie, będzie miała
tyle pomysłów i sposobów działania. Cieszę się, że
wiele środków za waszym pośrednictwem trafiło
do gospodarstw rybackich, z których skorzystali również nasi hodowcy – powiedział Mirosław Stankiewicz. Podczas konferencji właściciele stawów hodowlanych podsumowali sezon. Województwo
opolskie utrzymało trzecie miejsce w rankingu chowu i sprzedaży karpi. Na ten wysoki wynik zapracowało w dużej mierze gospodarstwo rybackie z Niemodlina – jedno z dwóch gospodarstw, które może
pochwalić się największą produkcją. Oprócz podsumowań ważnym tematem była przyszłość opolskiego rybactwa. Żeby karp nie był rybą tylko od święta
i jego sprzedaż utrzymywała się przez cały rok, należy pójść w stronę przetwórstwa, które było tematem drugiej części konferencji. Tomasz Kulikowski
przedstawił perspektywy rozwoju przetwórstwa ryb
słodkowodnych, zaś pierwszymi doświadczeniami
w temacie przetwórni ryb na Opolszczyźnie podzielił się Mariusz Wójciak.
Drugim wydarzeniem pierwszego dnia Święta
Karpia było wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego dla dzieci „Mały Karpik”. Oprócz laureatów, rodziców i sponsorów nagród, w uroczystości uczestniczyły również całe klasy z niemodlińskich
szkół podstawowych i przedszkoli, które entuzjastycznie reagowały na wyróżnionych. – Jestem
pod wrażeniem waszych prac. Dziękuję wszystkim
uczestnikom. Tak naprawdę wszyscy jesteście zwycięzcami. Laureatom gratuluję przede wszystkim
pomysłów. Mamy dla was nagrody prozdrowotne,
bo warto ćwiczyć, jeść ryby oraz owoce i warzywa
– zachęcała Agnieszka Zagola, wręczając laureatom
nagrody Agencji Rynku Rolnego. Wyniki „Małego
Karpika” podaliśmy w poprzednim numerze.
Tutaj warto wspomnieć, że nagrodę Grand Prix
ufundowaną przez starostę opolskiego otrzymała Mar-

celina Kulczycka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie za rysunek przedstawiający rybny pieniądz. – Narysowałam banknot z karpiem. Zamiast króla jest ryba
Karp I Niemodliński, walutą są łuski, zamiast NBP jest
Narodowy Karp Polski, za Warszawę jest podpis Jezioro. Pomysł jest mój i sama wszystko narysowałam – powiedziała Marcelina. Po wręczeniu nagród obecne
w Ośrodku Kultury dzieci obejrzały i wspólnie bawiły się
na przedstawieniu o Smoku Wawelskim.
Głównym punktem Święta Karpia była gala wręczenia nagród laureatom XII Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2014. Na wypełnionej po brzegi widowni znaleźli się mieszkańcy gminy
Niemodlin, rysownicy, władze samorządowe, delegacja miasta partnerskiego Stity, sponsorzy, przedstawiciele organizatorów i goście. Spośród 321 prac z 43
krajów, jury Grand Prix przyznało Zbigniewowi Woźniakowi ze Zduńskiej Woli, który również w zeszłym roku
wyjechał z Niemodlina z główną nagrodą.
– Praca przedstawia wędkarza, który podąża
na pomost nad stawem. Obok jest las, w którym
część ryb albo – jak ja bym tego chciał – wszystkie wyszły ze stawu, ukrywają się za drzewami i się uśmiechają – powiedział zwycięzca. Nagrodzonej pracy
miało w ogóle nie być. – Ona wyszła trochę spontanicznie. Wieczorem naniosłem farby, jednak w nocy

Grand Prix dla Zbigniewa Woźniaka
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doszedłem do wniosku, że nie podoba mi się ta praca. Rano chciałem to zmazać i namalować co innego,
ale farba mi zaschła. Mówię, muszę to skończyć, i im
dłużej malowałem, tym bardziej podobał mi się ten pomysł. Zbigniew Woźniak żartował, że wie, co maluje,
bo przez ponad dwadzieścia lat należał do Polskiego
Związku Wędkarskiego, jednak coraz częściej wypuszczał złapane okazy, w tym czterokilogramowego karpia. Widocznie karp mu się odwdzięczył. – Udział
w „Karpiku” to przede wszystkim satysfakcja, przecież
w konkursie wzięło udział ponad 300 prac z czterdziestu trzech krajów. Poza tym żona prosiła mnie, żebym
postarał się coś wygrać na „Karpiku”, ponieważ bardzo podoba jej się ta impreza i chciała, abyśmy tutaj
ponownie przyjechali – śmiał się rysownik.
W tym roku wychodzący na scenę laureaci, jak
i zgromadzona publiczność, mogli czuć się szczególnie zrelaksowani i odprężeni, ponieważ jurorzy wcielili się w rolę plażowiczów – były więc dmuchane zabawki, ręczniki, klapki i kapelusze plażowe.
Bezpieczeństwa i porządku wśród jurorów pilnował ratownik – Mariusz Jarzombek.
(ciąg dalszy na s. 4)

Grand Prix Małego Karpika
dla Marceliny Kulczyckiej
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Przedstawienie dla młodej publiczności Małego Karpika

(dokończenie ze s. 3)
Trzy równorzędne nagrody otrzymali: Paweł Nawrot, Maciej Trzepałka i Dariusz Pietrzak. Oprócz rysowników uhonorowany został również prezes RSP
Wydrowice Zbigniew Kosterkiewicz, który otrzymał
statuetkę Karpika za to, że od pierwszej edycji konkursu wspiera jego ideę i organizację. Po ceremonii rozdania nagród na scenie wystąpił zielonogórski Kabaret Nowaki ze świetną Adrianną Borek i skeczem
„Pani Krystyna, ksiądz i policjant”. Po występie kabaretu, na Ścianie Satyryków uroczyście odsłonięto trzy
tablice uznanych artystów, tym razem byli nimi: Zbigniew Woźniak, Arkadiusz Maniuk i Maciej Trzepałka.

cji kuchnię śląską i wszystkie dania, które ostatnio dostały nagrody na konkursach kulinarnych m. in.: żeberka z pańćkrautem oraz karp nagrodzony w Niemodlinie i w Krogulnej – powiedział Jacek Hajzyk, właściciel
„Nieba w gębie”.
Pozostałe nagrody w konkursie kulinarnym
Nagrody Agencji Rynku Rolnego
I – Helena Wojtasik, Śledź Heleny z curry
II – Stanisława Gala, Zupa rybna Stasi
III – Małgorzata Zawieja, Przekąski z ryb wszelakich z sosami
Nagrody Starosty Miasta Stity
I – Hotel Domino, Ryba w kołderce
II – Stanislava Smrckova, Migdałowy sandacz
III – Izabella Tarczyn, Śledź Izy z cebulą
i pomidorami
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Wyróżnienie Starosty Miasta Stity: Dorota Olszewska (Mintaj Dorotki pod czerwoną pierzynką z rodzynkami), Barbara Paluszkiewicz (Pasztet rybny).
– Zwycięska potrawa urzekła nas smakiem, kompozycją z kurkami i zaprezentowaniem karpia w inny
sposób. Mogę nawet powiedzieć, że w luksusowy sposób. Mam nadzieję, że potrawa z karpia będzie dostępna w restauracji „Niebo w gębie” przez cały rok. Byłby to niewątpliwie sukces. Do tego dążymy, aby
przekonać restauratorów, by karp zagościł w menu ich
lokali na stałe. Że warto zapłacić za produkt sprawdzony, z naszego terenu, zdrowy i ekologiczny. Poza tym
droga karpia ze stawu na talerz jest o wiele krótsza niż
np. łososia czy mintaja. Dlatego możemy mieć w restauracjach i w domach rybę „prosto z wody”. Na stronie internetowej LGR Opolszczyzna są zakładki „Gdzie
kupić ryby” i „Gdzie zjeść smaczną rybę” pochodzącą
od naszych hodowców – powiedział Jakub Roszuk.
Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i degustacja potraw z karpia zakończyły tegoroczne obchody
karpiowego święta. Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Ośrodka Kultury oraz do spożywania
świeżych i zdrowych ryb z niemodlińskiej hodowli.
mk

Kabaret Nowaki

Składam serdeczne podziękowanie naszym partnerom
za wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy kulturalnej
Święto Karpia 2014. Tegoroczną edycję wspierali:
Karpik dla Zbigniewa Kosterkiewicza

Kolejnym punktem Święta Karpia było otwarcie
wystawy prac konkursowych oraz degustacja rybnych
potraw. Pierwsi zrobili to jurorzy Polsko-Czeskiego Konkursu na Potrawę z Ryb: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, starosta miasta Stity Jiri Vogel, Jakub
Roszuk – prezes LGR Opolszczyzna, Agnieszka Zagola – dyrektor OT ARR w Opolu oraz Katarzyna Paszula – dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Najlepszy okazał się karp faszerowany kurkami na sosie
warzywnym i pierożki ze szpinakiem przygotowany
przez restaurację „Niebo w gębie” z Opola. – Bardzo
lubię rybę, lubię karpia, ale bez ości. Żeby pozbyć się
posmaku mułu, ryby zawsze moczę w mleku z dodatkiem soli i pieprzu. Karp jest wtedy kremowy, delikatny. Myślę, że karp przyjmie się nie tylko w okresie
świątecznym, tylko trzeba przyzwyczaić do tego ludzi.
Dlatego na dniach wprowadzamy w naszej restaura-
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Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła
Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa
Burmistrz Niemodlina Pan Mirosław Stankiewicz
Starosta Miasta Stity Pan Jiri Vogel
Prezes RSP Wydrowice Pan Zbigniew Kosterkiewicz
Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Pan Marek Adamus
Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Opole Pani Agnieszka Zagola
Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Pan Jakub Roszuk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan Ryszard Bojkowski
Właściciel Cegielni Niemodlin Pan Józef Jakubik
Prezes Firmy Rapex Grabin Pan Bronisław Haładus
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Pan Sławomir Kownacki
Prezes Firmy Bazalt Gracze Pan Andrzej Miśta
Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Pan Marian Magdziarz
Właściciel Hotelu Domino Pan Zbigniew Dominiak
Pani Małgorzata Biedroń Właścicielka Firmy Ornament z Nysy
Pan Antoni Hasenbeck i Firma Hasan z Nysy
Pan Władysław Unijewski i Firma Usługi Transportowe
Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Regionalnego” z Nysy
Pan Andrzej Nowakowski i Gospodarstwo Rolne Piotrowa
Pan Piotr Namysło i Firma Grant z Opola
Dyrektor Firmy Berliner Luft Pan Karl-Heinz Bittner
Prezes PSS Społem Niemodlin Pan Jan Oleksa
Pan Mariusz Nieckarz
Prezes Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie
Pan Jarosław Białochławek
Katarzyna Paszula
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Konferencja rybacka

Wydarzenia

Zasłużeni dla Ziemi Niemodlińskiej

Złoty Sokół 2014
Z okazji 96. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się sesja Rady Miejskiej połączona z galą Złotego
Sokoła.
Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Mariusz Nieckarz: – Czas świętowania i wspominania
historii Polski to czas lokalnego patriotyzmu.
Wspólne świętowanie, pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność narodu i ojczyzny, łączy ludzi.
Mobilizuje do publicznego wyrażania uczuć, do patriotyzmu. A to z kolei jest sygnałem dla świata, że
ten naród jest silny. W tym roku mija 25 lat od czasu wolnych wyborów. Naród sam zadecydował
o przyszłości. 25 lat temu, tak jak w 1918 roku,
na ulicach Polski pełen euforii tłum świętował zwycięstwo demokracji. Wierzę, że dziś, z tak ogromnym doświadczeniem i dziedzictwem narodowym,
jesteśmy w stanie sami decydować o sobie, podejmować mądre decyzje i przyczyniać się do rozwoju naszej ojczyzny.
Częścią wspólnego świętowania był występ nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Rogach
oraz Amatorskiego Zespołu Teatralnego w montażu
słowno-muzycznym „Zegarmistrz czasu”. W patriotycznych pieśniach i wierszach oraz pantomimie
i prezentacji ukazana została historia zniewolenia
oraz odzyskania niepodległości przez Polskę.
W drugiej części obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki Złotego Sokoła. Jest to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób, które w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną, działalnością
charytatywną, zawodową lub promocją na rzecz
gminy Niemodlin. W tym roku nominacje do nagrody otrzymali: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe Rapex Grabin – prezes Bronisław Haładus, Michał Graczyk, Dom Monaru w Graczach, Tatiana
Śnieżek, Aleksandra Paszkowska oraz Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”.
– Przed kapitułą stanęło trudne zadanie wybrania tegorocznego laureata spośród naprawdę zasłużonych osób i instytucji dla rozwoju Ziemi Niemodlińskiej. Głosowanie członków kapituły odbywa się
w sposób tajny, każdy oddaje głos z punktami. Suma
wszystkich punktów wyłania laureata. W tym roku
kapituła postanowiła, że honorowe wyróżnienie Zło-

W uzasadnieniu nominacji możemy przeczytać:
„Michał Graczyk jest pracownikiem Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
Od lat prowadzi w Ośrodku Kultury zajęcia kółka plastycznego, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród najmłodszej grupy adeptów sztuki. W roku 2001 został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury, a od 2005 jest członkiem zarządu. Jest czynnym rysownikiem satyrycznym, swoje prace publikował w ponad 30 tytułach prasowych. Jego dorobek to prawie 5000 publikacji.
Zajmuje się głównie tematyką społeczno-polityczną.
Brał udział w ponad 700 konkursach satyrycznych
w Polsce i na świecie, w sumie w prawie 50 krajach.
Zdobył 53 nagrody i wyróżnienia. W roku 2004 ustanowił pierwszy na świecie rekord w rysowaniu satyry przez 24 godziny na dobę, tworząc 421 rysunków,
za co otrzymał wyróżnienie w postaci statuetki „Małego Eryka”, ufundowane przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury”.
W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”. Otrzymali je: Danuta Unijewska, Barbara Olszewska, Marek Adamus, Leszek Wołowiec, Krzysztof Bunia.
Galę Złotego Sokoła uświetniła nastrojowymi
piosenkami Małgorzata Kalińska, wokalistka Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
mk

Michał Graczyk

tego Sokoła otrzymuje pan Michał Graczyk – ogłosił
burmistrz Mirosław Stankiewicz.
– Dzięki rysunkom satyrycznym, które dały podwaliny pod konkurs „Karpika”, poznaliśmy wielu
wspaniałych ludzi, którzy co roku przyjeżdżają
do Niemodlina i którzy mówią o Niemodlinie jak
najlepiej – powiedział Michał Graczyk, odbierając
statuetkę z rąk burmistrza.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach
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Małgorzata Kalińska
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Niemodlina

Sto lat

30 października setną rocznicę urodzin świętowała Helena Kwaśnik z Graczy.
Jubilatka otrzymała prezent, kwiaty i życzenia od burmistrza Mirosława Stankiewicza: – W imieniu władz samorządowych gminy Niemodlin oraz całej społeczności naszej gminy mam przyjemność złożyć dostojnej jubilatce z okazji 100-lecia urodzin najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Dzisiejszy
jubileusz to okazja niecodzienna i doniosła. To piękna rocznica skłaniająca do refleksji, zadumy i wspomnień w gronie najbliższych. Oznacza
wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i smutkami, ale też
ciężką pracą i troską o dobro rodziny. Taki wiek osiągają tylko wybrańcy, do grona których zalicza się również pani. Gratulując jubileuszu, życzę spełnienia osobistych pragnień, aby następne lata mijały pani wśród
najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. Niech każda chwila będzie
źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.
Życzenia w imieniu premier Ewy Kopacz złożyli przedstawiciele
władz wojewódzkich, a także przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na spotkaniu nie zabrakło okolicznościowego tortu, zaśpiewanego „Dwieście lat”, toastu i wspomnień jubilatki. Pani Helena urodziła
się i wychowała w Krakowie, z którym jest bardzo związana i wspomina
go często. Jej ojciec i mąż byli wojskowymi, którzy służyli ojczyźnie. Stąd
widoczny i szczery patriotyzm jubilatki.
mk

Nowy
plac zabaw

zabaw, którego koszt wyniósł
ponad dziesięć tysięcy złotych
– pochodzących w całości z funduszu sołeckiego. Dzięki pracy
i staraniom sołtyski, rady sołeckiej, grupy odnowy wsi, mieszkańców i sponsorów Sady powoli pięknieją. – Plac zabaw
będzie otwar ty cały czas. Cieszę się, że powstał. Naszym
marzeniem jest kapitalny remont świetlicy – mówi Mar ta
Biernacka, sołtyska Sadów.

Dzieci i rodzice z Sadów mogą spędzać czas razem na zabawie na oddanym do użytku
placu zabaw.
Najpierw koło świetlicy wiejskiej
oczyszczono, wyrównano teren i zasiano trawę. Potem wybudowano wiatę i wyposażono ją w ławki i stoły.
Od października jest dostępny plac

mk

Powstaje dokumentacja nowego przedszkola
Gmina Niemodlin od wielu lat dostrzega problem konieczności budowy nowego
przedszkola w Niemodlinie, w związku
z tym w roku bieżącym skoncentrowano
się na opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu.
Zgodnie z dokonaną analizą i przygotowaną
koncepcją, planuje się lokalizację nowego przed-

szkola w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie, od ulicy Reymonta. W ten sposób powstanie nowoczesny kompleks edukacyjny
z dostępem do bazy spor towej – kompleks Orlik
i hala sportowa oraz z dostępem do bazy kulturalnej
– Ośrodek Kultury.
Dokumentacja zakłada budowę sześciooddziałowego przedszkola wraz z dodatkową salą umożliwiającą prowadzenie klubu (żłobka) dziecięcego dla

najmłodszych dzieci. Ponadto obiekt wyposażony
będzie w salki umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej oraz zajęć korekcyjnych. W budynku zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania energooszczędne, a także wykorzystane będą odnawialne
źródła energii. Planuje się realizację inwestycji w cyklu dwuletnim. Obecnie trwa analiza programów
w celu opracowania wniosku i uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Dokumentację techniczną wykonuje biuro projektowe Pracownia Projektowa W. P.
pod kierownictwem Wojciecha Paszkowskiego.
Bernadeta Lisson-Pastwa
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Wizyta
rodziny
Praschmów
Pod koniec października Niemodlin odwiedził Rainer graf Praschma z rodziną
– żoną, córką i dwiema nastoletnimi
wnuczkami.
Inicjatorem wizyty i przewodnikiem był Mariusz
Woźniak, a bariery językowe pomagała pokonywać
Margarete Rack-Rzychak. Miała to być sentymentalna podróż śladami dziedzictwa hrabiowskiego rodu.
Niestety, główny cel wizyty, czyli zamek w Niemodlinie, okazał się niedostępny. Mimo usilnych zabiegów
nie udało się nam uzyskać zgody na wejście na teren
obiektu. Cała rodzina z wielkim wzruszeniem mogła
tylko obejść zamkowy teren, spoglądając na dawne
rodowe gniazdo zza ogrodzenia.

65 lat razem
Łucja i Henryk Jukowscy z Rzędziwojowic świętowali sześćdziesiątą piątą rocznicę małżeństwa.

Fatalny początek wizyty został złagodzony przez
burmistrza Mirosława Stankiewicza, który bardzo
ciepło i życzliwie przyjął gości, wytłumaczył obecną
sytuację prawną, a następnie zaprezentował oryginalne zamkowe meble, które są na wyposażeniu
Urzędu Miejskiego. Również wizyta w niemodlińskim kościele i spotkanie z ks. proboszczem dostarczyło pozytywnych emocji.
W następnych dniach goście odwiedzili zamki
w Rogach i w Tułowicach, park w Lipnie, kaplicę
na niemodlińskim cmentarzu, a także dawną zamkową stajnię, czyli obecną salę gimnastyczną SP nr 2,
gdzie właśnie odbywały się zawody tenisa stołowego. Wszędzie spotykali się z życzliwym przyjęciem.
Cała rodzina była niezwykle poruszona tym, że pamięć o ich rodzie jest ciągle żywa, a nazwisko Praschma znane jest nawet przypadkowo spotkanym na ulicy ludziom.
Państwo Praschmowie wyjechali z Niemodlina
pełni pozytywnych wrażeń i na pewno jeszcze przyjadą w odwiedziny, kiedy zamek będzie udostępniony do zwiedzania.
Elżbieta Woźniak

– Serdeczne życzenia z okazji 65. rocznicy ślubu kolejnych dni, miesięcy i lat
pełnych szczęścia i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, aby
cieszyć się życiem w każdym jego momencie – życzył jubilatom burmistrz Mirosław Stankiewicz. Oprócz życzeń państwo Jukowscy otrzymali piękny bukiet oraz
kosz rozmaitości. Po toaście i „Sto lat” przyszedł czas na wspomnienia.
Jaki jest przepis na wspólne życie małżonków? – Nie być upartym i nie stać
twardo przy swoim. Życie nie jest idealne, dlatego jedno musi ustąpić, przeprosić,
jeśli zawiniło, a druga strona musi wybaczyć – powiedział pan Henryk. – Najważniejsze jest porozumienie, żeby dużo ze sobą rozmawiać, nie być pochopnym i nie
przekreślać drugiej osoby. No i żeby ciche dni nie były za długie, chociaż nam już
się od dawna nie zdarzają – dodała ze śmiechem pani Łucja.
mk

Podziękowania
Wszystkim osobom i instytucjom składam wyrazy szacunku i podziękowania za okazane serce i pomoc w odbudowie mojego mieszkania.
Stanisława Pochwat

PULS

Wieści z gminy
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Niemodlina

Roboty kanalizacyjne
w gminie
Zakończono realizację zadania
„Budowa kanalizacji sanitar nej
w Wydrowicach”. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Nowy zjazd
Zakończono realizację zadania pn.
„Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na Kolonii Robotniczej w Graczach”.
Budowa zjazdu finansowana była z budżetu gminy Niemodlin, a jej koszt wyniósł 55 350 zł. Inwesty-

cję zrealizowała firma Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne – Marianna Wójcik z Opola.
Nowo powstały zjazd umożliwia swobodne zawracanie pojazdów poruszających się po Kolonii Robotniczej, w szczególności wozów asenizacyjnych
czy śmieciarek, który to problem od lat był sygnalizowany przez mieszkańców.
Inwestycja jest kolejną inwestycją drogową realizowaną w roku 2014 przez gminę Niemodlin, wcześniej przeprowadzono kompleksowe remonty chodników m.in. w ciągu ulicy Mickiewicza, Korfantego,
Lwowskiej, Zamkowej oraz przebudowano zjazd z ulicy Opolskiej na Osiedle Piastów.
Szymon Daszkiewicz

Kwota
dofinansowania
wyniosła 792 125 zł. Ze środków budżetu gminy
Niemodlin wykonano trzy mniejsze inwestycje
kanalizacyjne oczekiwane przez mieszkańców
za łączną kwotę 295 852,53 zł. Przeprowadzono przebudowę kanalizacji sanitarnej
w ciągu ulicy Sportowej, w sąsiedztwie niemodlińskiego stadionu, rozbudowę kanalizacji
sanitarnej do nowego osiedla w Gościejowicach oraz budowę kanalizacji w ciągu ulicy
Reymonta. Zadania kanalizacyjne wykonywała firma Zakład Instalacyjno-Budowlany „Isan-Bud” Leszek Wołowiec Niemodlin.
W roku przyszłym planowana jest budowa
kanalizacji w ciągu ulicy 700-lecia, Podgórnej,
Brzeskiej, Zielonej i Bocznej. Przeprowadzenie
tej inwestycji spowoduje stuprocentowe skanalizowanie miasta Niemodlina oraz aglomeracji Niemodlin.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Doposażenie
placu zabaw
Podpisano umowę na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw przy ulicy
Sportowej w Niemodlinie”.

Celem zadania jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez usunięcie starych
i zniszczonych urządzeń zabawowych
oraz posadowienie nowych, bezpiecznych elementów. Zadanie finansowane jest całkowicie ze środków budżetu gminy Niemodlin i zakończone
na być pod koniec listopada br.
Bernadeta
Lisson-Pastwa

Kolejna inwestycja
na niemodlińskim stadionie
Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa oświetlenia bocznego boiska treningowego
na Stadionie Miejskim w Niemodlinie”.
Zadanie realizowane jest przez lokalne przedsiębiorstwo „Unitel” Jacek
Markiewicz z Niemodlina. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki uzyskaniu oszczędności finansowych związanych z budową i wyposażeniem stadionu miejskiego. Zadanie polega na budowie oświetlenia bocznego boiska
treningowego. Do robót budowlanych włączyli się również niemodlińscy
przedsiębiorcy, którzy wykonali roboty ziemne związane z uporządkowaniem skarpy i wywiezieniem mas ziemnych tak, aby możliwe było posadowienie słupów oświetleniowych.
Bernadeta Lisson-Pastwa
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

bardzo obiecujące informacje na temat budowy obwodnicy Niemodlina.
PN: Co z naszą
obwodnicą?

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem
PN: Gorące dni wyborcze w naszej
gminie. Jak w tym czasie pracuje urząd?
MS: Urząd i gminne jednostki organizacyjne
pracują normalnie. Sprawy mieszkańców są załatwiane na bieżąco. Oczywiście mamy bardzo
du że ob cią że nie w związ ku z wy bo ra mi, nie sprawnym systemem liczenia głosów, ale także
z tworzeniem projektu budżetu na 2015 rok oraz
z wieloma ważnymi procedurami przetargowymi,
które muszą być zakończone do końca roku. Wywóz odpadów, zakup energii na oświetlenie uliczne, usługi opiekuńcze i społeczne, dowóz dzieci
do szkół, a także wiele innych zlecanych przez
gminę dostaw usług i towarów, które mają charakter ciągły. Oprócz wyborów są jeszcze inne
waż ne sprawy dotyczą ce wszyst kich na szych
mieszkańców. Jest ciężko, ale dajemy radę.
PN: Czy w ostatnim czasie wydarzyło
się coś ważnego w naszej gminie?
MS: Dzieje się bardzo dużo. Odbyła się bardzo udana kolejna edycja Kar pika. To już 12.
edycja konkursu i trzeba przyznać, że co roku stoi
on na coraz wyższym poziomie. Pomysłodawca
i rysownik Michał Graczyk został laureatem tegorocznej edycji Złotego Sokoła. Wspaniały występ
zespołu teatralnego z Rogów, który uświetnił tegoroczne obchody Święta Niepodległości – 11 listopada. Kończymy pierwszy etap przebudowy
ulicy na Kolonii Robotniczej w Graczach. Trwają
odbiory kanalizacji ulicy Reymonta w Niemodlinie, jak również budowa boiska treningowego
wraz z oświetleniem na stadionie. No i mamy

MS: Po wielu latach sta rań, mo ich
i bar dzo wie lu lu dzi
sprzy ja ją cych bu do wie ob wod ni cy jest
zna czą cy do ku ment,
który zwiastuje szczęśli we za koń cze nie
wie lo let niej ba ta lii
o obwodnicę. Tym doku men tem jest kon trakt wojewódz ki za war ty w ostat nich
dniach pomiędzy rządem RP a za rzą dem
wo je wódz twa opol skiego, w którym zapisano budowę obwodni cy Nie mo dli na w la tach 2016-19 oraz
okre ślo no kosz ty jej bu dowy. Ko lej nym do ku mentem potwierdzającym decyzję o budowie
jest projekt Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, który skierowany jest do uzgodnień
międzyresor towych. W tym dokumencie obwodnica Niemodlina przesunięta została z listy rezer wowej na listę podstawową (priorytetową)
budowanych obwodnic w kraju do roku 2020.
Cieszę się, że dotychczasowe, wieloletnie starania przynoszą wreszcie efekty.
PN: Czy to oznacza, że budowa obwodnicy zostanie rozpoczęta za rok?
MS: Według osób, z którymi rozmawiam
niemalże co tydzień, jest to sprawa przesądzona.
Ale – jak to zwykle w życiu bywa – o każdą sprawę trzeba dbać do samego końca. Trzeba ciągle
monitować postęp prac i lobbować na rzecz tej
niezwykle ważnej dla nas inwestycji.
PN: Wspomniał pan o osobach, które
sprzy jały tej inwestycji.
MS: W 2007 roku, kiedy nowo wybrani wojewoda Ryszard Wilczyński i mar szałek Józef
Sebesta spotkali się z wójtami i bur mistrzami
powiatu opolskiego, podniosłem problem budowy obwodnicy Niemodlina. Panowie odnotowali to w swoich notatnikach i przez jakiś czas
była cisza. Podjąłem rozmowy z Regionalnym
Komitetem Budowy Obwodnicy Nysy na temat
wspólnych działań dotyczących budowy obu obwodnic. Prezes Antoni Hasenbeck szybko rozszerzył for mułę komitetu i tak powstał Regionalny
Komitet Budowy Obwodnic Nysy i Niemodlina.
W pracach tego komitetu wziął również udział
ów cze sny prze wod ni czą cy RM Jan Olek sa.
W spotkaniach uczestniczyli mar szałek, woje-

woda, przewodniczący sejmiku Bogusław Wierdak, dyrektorzy i pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dyrektorzy wydzia łów
urzę du
wo je wódz kie go
oraz
par lamentarzyści Ziemi Opolskiej. Po pewnym
czasie komitet zebrał tysiące podpisów mieszkańców Niemodlina i Nysy pod petycją do premiera Donalda Tuska. Kiedy to nie wystarczyło,
ustaliliśmy z moim zastępcą Bar tłomiejem Kostrzewą oraz Janem Oleksą, że istotnym elementem podjętych działań jest zainteresowanie mediów naszym problemem.
Uzgod ni li śmy har mo no gram pierwszych
zbiorowych protestów w postaci krótkotrwałych
blokad dróg. Zorganizowaniem ich zajęli się panowie Marian Oleksa oraz Roman Szymański.
Znakomite wsparcie tym działaniom udzieliły panie Danuta Uniejewska oraz Elżbieta Żelichowska-Lewko. W pierwszym proteście wzięli udział
mieszkańcy oraz większość radnych poprzedniej
ka den cji. Pa mię tam te pierwsze prote sty
przy temperaturze prawie minus 20 stopni. Później działania wspierali i kontynuowali kolejni
mieszkańcy naszej gminy, a także, co jest istotne,
politycy z PO, PiS oraz SLD.
PN: A inni politycy, z innych par tii?
MS: Do tej pory nie miałem żadnych informacji o zaangażowaniu się polityków z PSL czy
Twojego Ruchu w sprawę naszej obwodnicy.
PN: Mamy wybraną nową radę miejską. Jak pan ocenia jej skład?
MS: Burmistrzowi nie wolno i nie wypada
oceniać organu uchwałodawczego gminy i jego
składu. Radni wybrani w demokratycznych wyborach podlegają wyłącznie ocenie wyborców.
PN: Rozumiem, jednak prosimy o komentarz.
MS: Wyborcy w naszej gminie pokazali, że
mają dosyć wyborów pomiędzy kandydatami repre zen tu ją cy mi par tie po li tycz ne. Uzna li, że
na poziomie samorządu gminnego ważne są osoby, ich dorobek, wiedza i kompetencje, a nie przynależność par tyjna. Wystarczy zestawić wyniki
wyborów. Par tie polityczne wprowadziły do rady:
PO-1, PiS-1, PSL-2 radnych. Komitety wyborcze
wyborców, a więc bezpar tyjne wprowadziły pozostałych 11 radnych. Cieszy fakt, że z mojego komitetu do rady dostało się sześcioro kandydatów.
To dobrze wróży następnej kadencji, jeżeli chodzi
o współpracę pomiędzy radą a bur mistrzem.
Mam również nadzieję, że radni wybrani z list
par tyjnych, pełniąc swój mandat, będą kierowali się dobrem mieszkańców, a nie wytycznymi
i wskazówkami płynącymi od ich par tyjnych przeło żo nych. Je stem rów nież dum ny z na szych
mieszkańców, którzy w ogromnej większości nie
zaakceptowali „brudnych metod” powadzenia
kampanii wyborczej. To świadczy o dojrzałości
naszego społeczeństwa.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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LXIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
od dnia 26 września do dnia 30 października 2014 r.
W okresie sprawozdawczym:
• W dniu 26 września zastępca burmistrza wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Przedmiotem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia, jak również głosowanie nad stanowiskiem dotyczącym przywrócenia żeglowności rzeki Odry. Na zebraniu zaprezentowano również projekt studium
komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej.
• W dniu 29 września burmistrz spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
w celu omówienia wspólnych działań związanych z odbudową drogi powiatowej Góra-Gracze
oraz rozwiązania problemu podłączeń mieszkańców Graczy do kanalizacji burzowej.
• W dniu 1 października burmistrz spotkał się z prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w celu omówienia problemu zwiększonej dotacji w roku 2014 dla szkoły w Grabinie.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie w sprawie budowy ogniw fotowoltaicznych w gminie.
Tego samego dnia zastępca burmistrza wziął udział w spotkaniu i wizji lokalnej w Krasnej Górze poświęconej sprawie niekontrolowanego spływu wody przy spuszczaniu stawu rybnego
przez Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych, w wyniku którego dochodzi do zalewania pól rolników.
• W dniu 5 października odbyło się z udziałem burmistrza uroczyste poświęcenie odrestaurowanej rzeźby św. Jana Nepomucena w Krasnej Górze.
• W dniu 6 października zastępca burmistrza wziął udział w uroczystościach związanych
z przybyciem pierwszego transpor tu powstańców warszawskich do Łambinowic.
• W dniu 7 października burmistrz spotkał się z sołtysem i członkami Koła Gospodyń Wiejskich
w Grabinie w celu ustalenia procedury przekazania nieczynnej stacji uzdatniania wody
na rzecz sołectwa.
• W dniu 11 października przekazano do użytkowania stadion miejski w Niemodlinie.
• W dniu 12 października burmistrz wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Ogrodów Działkowych „Złocień” w Niemodlinie.
• W dniu 13 października rozpoczęła się kontrola UKS związana z systemem informacji oświatowej oraz subwencją oświatową w naszej gminie.
• W dniu 14 października burmistrz uhonorował nagrodami pieniężnymi najlepszych nauczycieli naszej gminy w związku z corocznymi obchodami Święta Edukacji Narodowej.
• W dniu 20 października burmistrz wziął udział w wizji lokalnej dotyczącej nowej lokalizacji
przystanku autobusowego w Sosnówce.
• W dniu 22 października burmistrz podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi do Kolonii
Robotniczej w Graczach.
W tym samym dniu burmistrz wziął udział w spotkaniu z seniorami z okazji Dnia Seniora organizowanym corocznie przez PKPS.
• W dniu 23 października burmistrz podjął rozmowy na temat zakupu wozu bojowego dla OSP
w Graczach.
• W dniu 24 października z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia na terenie gminy systemu teleopieki dla osób samotnych.
• W dniu 30 października burmistrz złożył życzenia mieszkance Graczy z okazji 100-letniej rocznicy urodzin.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Plany komunikacji
Aglomeracji Opolskiej
Na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, członkiem którego jest gmina
Niemodlin, powstaje „Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej”.
Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych
dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji
Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego. Jednym z elementów studium jest „Plan rozwoju systemu komunikacyjnego w Aglomeracji Opolskiej”. Dokument określa
cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego,
które powinny przyczynić się do poprawy spójności
i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej.
Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu

rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania. W opracowaniu
wskazano inwestycje konieczne do wykonania w gminie Niemodlin, które będą miały zasadniczy wpływ
na poprawę komunikacji:
• Budowa Park and Ride przy przystankach
i stacjach. Parking przeznaczony dla osób, które korzystają z komunikacji miejskiej. Mieszkańcy pozostawiają swoje pojazdy lub rowery w wyznaczonych
miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej
i w ten sposób kontynuują drogę do miasta.
• Dostosowanie infrastruktury przystankowej
do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych.
• Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 405 z Niemodlina do Tułowic Małych oraz w Tułowicach, w celu poprawy dostępności do komunikacji kolejowej.
Bernadeta Lisson-Pastwa

W dniu 30 października odbyła się LXIII
sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
1) Uchwała Nr LXIII. 393.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających
dane dotyczące podmiotu iprzedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
2) Uchwała Nr LXIII. 394.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie wyższej dotacji;
3) Uchwała Nr LXIII. 395.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2014;
4) Uchwała NrLXIII.396.14 Rady Miejskiej wNiemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości iporządku naterenie gminy Niemodlin;
5) Uchwała Nr LXIII. 397.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
6) Uchwała Nr LXIII. 398.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Niemodlin w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu;
7) Uchwała Nr LXIII. 399.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Niemodlin na lata 2011-2020;
8) Uchwała Nr LXIII. 400.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wyznaczenia aglomeracji Niemodlin;
9) Uchwała Nr LXIII. 401.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Niemodlin;
10) Uchwała Nr LXIII. 402.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uznania niektórych urządzeń wodnych na terenie Gminy Niemodlin za ważne dla ochrony przeciwpowodziowej;
11) Uchwała Nr LXIII. 403.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Jakubowice o przyznanie środków
z Funduszu Sołeckiego na rok 2015;
12) Uchwała Nr LXIII. 404.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Krasna Góra o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2015;
13) Uchwała Nr LXIII. 405.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej;
14) Uchwała Nr LXIII. 406.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej;
15) Uchwała Nr LXIII. 407.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej;
16) Uchwała Nr LXIII. 408.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej.
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
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Burmistrz Niemodlina informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie zabudowanej budynkiem
stodoły, gospodarczym typu Namysłów, położonej
przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, oznaczonej nr.
działki 836/11 o pow. 0,4771 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania na okres 3 lat w użyczenie, oznaczonej
nr. 594/2 o pow. 0,7645 ha położonej w Niemodlinie (teren wód otwartych).

• niezabudowanej położonej w Rutkach, oznaczonej nr. działki 84 o pow. 0,29 ha,
• niezabudowanych położonych w Sadach, oznaczonych numerami działek: 153/7
o pow. 0,04ha; części działki nr 5/7
o pow. 1,19 ha, 211/4 o pow. 0,06 ha, 211/5
o pow. 0,14 ha i 159/8 o pow. 0,04 ha, 215/3
o pow. 0,05 ha, 215/5 o pow. 0,11 ha
oraz 185/2 o pow. 0,26 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr. działki 193 o pow. 0,28 ha,
• niezabudowanych położonych w Graczach,
oznaczonych
nr.
działek:
220/4
o pow. 0,26 ha, 575/1 o pow. 0,04 ha, 318
o pow. 0,07 ha, część działki nr. 576/1
o pow. 0,03 ha,
• niezabudowanych położonych w obrębie Góra,
oznaczonych numerami działek: 76/1
o pow. 0,11 ha i 2/6 o pow. 0,11ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach
oznaczonej nr. działki 167/3, część
o pow. 0,04 ha,
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach,
oznaczonej nr. działki 105/2 o pow. 0,10 ha,
• niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr. działki 71/1 o pow. 0,1923 ha,

• Niezabudowanej, położonej w obrębie Grabin,
oznaczonej nr. działki 379/6 o pow. 0,0600 ha,
• Niezabudowanej, położonej w obrębie Gracze,
oznaczonej nr. działki 274 o pow. 0,0800 ha,
• Niezabudowanej, położonej w obrębie Grodziec, oznaczonej nr. działki 119
o pow. 0,1200 ha,
• Niezabudowanej, położonej w obrębie Brzęczkowice, oznaczonej nr. działki 41/3
o pow. 0,7040 ha.

Ogłoszenie o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cer tyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub,
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013r. poz. 1235) informuję, że:
1) możliwe jest zapoznanie się z niezbędną
dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego Niemodlinie, pok. nr 37,
2) do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie
do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
3) uwagi należy składać do burmistrza Niemodlina w nieprzekraczalnym ter minie
do dnia 23-12-2014r.,
4) uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
LIII/321/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony w Michałówku i Grodźcu zabudowany obiektami ferm drobiu, w dniach
od 7.11.2014 r. do 9.12.2014 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 4.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza Niemodlina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w
nieprzekraczalnym
ter minie
do dnia 23.12.2014 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetargu ustnego niezabudowanej, położonej w obrębie Gracze,
oznaczonej nr. działki 325/1 o pow. 0,0643 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 36 tut.
urzędu, tel. 774606295 do 7, wew. 220 i 222.

Burmistrz Niemodlina

Zawiadomienie
burmistrza Niemodlina
o konsultacjach
społecznych
Na podstawie uchwały Nr
LXII/390/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących nadania nazwy i zagospodarowania placu publicznego, zawiadamiam, że mieszkańcy
gminy Niemodlin mogą w terminie
do 30 listopada 2014 r. wziąć
udział w konsultacjach, udzielając
odpowiedzi na pytanie:
Za którą z niżej przedstawioną propozycją nadania nazwy i zagospodarowania
placu publicznego w Niemodlinie, określonego w Rejestrze Gruntów jako
dz. 526 km 9, położonego obecnie
przy Rynku, się opowiadasz?
1.
Nazwa placu: św. Jana Pawła II
Zagospodarowanie: budowa nowego
pomnika św. J. Pawła II, zieleń, rabaty
z kwiatami, ewentualne podświetlenie pomnika.
2.
Nazwa placu: św. Floriana
Zagospodarowanie: przeniesienie pomnika św. Floriana z pasa drogowego
z Rynku, zieleń, ławki, podświetlenie pomnika (iluminacja), wybrukowanie części
placu.
3.
Nazwa placu: Przyjaźni i Pojednania
Zagospodarowanie: Plac o charakterze wypoczynkowym z wodotryskiem,
ozdobne krzewy, ławki, w tle tablice informacyjne o współpracy i przyjaźni międzynarodowej (gminnej) – Dolina (Ukraina), Vechelde (Niemcy), Stity oraz
Prażmo (Czechy).
4.
Nazwa placu: bez nazwy
Zagospodarowanie: pozostawienie
dotychczasowego pomnika, zieleń, ławki,
ewentualne podświetlenie pomnika
Pisemną odpowiedź na zadane pytanie mieszkańcy gminy Niemodlin mogą
udzielić podając swoje dane adresowe
oraz nr propozycji podanej w tabeli,
i przesyłając:
– w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – 49-100
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 lub dostarczając do biura podawczego w urzędzie,
– lub w wersji elektronicznej na adres
mailowy um@niemodlin.pl
Burmistrz Niemodlina
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Zadania z udziałem środków zewnętrznych zrealizowane przez gminę Niemodlin w latach 2011-2014
Tytuł operacji

Całkowita
wartość

Kwota
dofinansowania

Etap
realizacji

1.713.960
4.653.346,83

1.069.032
3.876.299,86

2010-2011
2011-2012

3.033.928,32

615.472,32

2010-2013

3.011.528,18
1.987.000,5
76.800
684.341,17
448.925,17
245.384,99
213.494,06
1.569.480
1.333.413,5
1.966.057,42

1.733.678,65
994.000,7
25.000
446.951,54
212.144,4
132.356
130.179
401.904
792.124
950.508

2011-2012
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014

219.924

151.980

2014

SUMA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

21.157.584,14

11.531.630,47

Dziedzictwo przyrodnicze gminy Niemodlin na kartach kalendarza
Wprowadzenie nasadzeń na placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie
Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Niemodlin

7.297
9.787,44

5.120
7.249,95
33.456

Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po gminie Niemodlin
SUMA WYDATKÓW POZOSTAŁYCH
RAZEM

16.246,5
33.330,94
21.190.915,08

11.056
56.881,95
11.588.512,42

Kanalizacja obszarów wiejskich
- etap I - Budowa kanalizacji w Gościejowicach
Przebudowa dróg śródmieścia Niemodlina
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie, etap V wraz z dokończeniem
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VI
Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie
Budowa i doposażenie 19 placów zabaw na obszarach wiejskich
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu
Termomodernizacja szkoły podstawowej w Graczach
Kanalizacja obszarów wiejskich - etap II - Budowa kanalizacji w Wydrowicach
Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie
Rekultywacja zbiornika małej retencji
– Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie

CAŁKOWITA SUMA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2011-2014

Wnioski:
1. Gmina Niemodlin w kadencji 2011-2014 kontynuowała proinwestycyjny wzrost zapoczątkowany w 2008 r.

2. Dla inwestycji realizowanych w latach 20112014 kluczowe były wnioski złożone w 2010 r. (kanalizacja Niemodlina etap VI, kanalizacja Gościejowic, budowa ulicy Nowej, przebudowa ulic
Śródmieścia Niemodlina, remonty trzech świetlic
wiejskich). Suma pozyskanych środków w la-

2012
2012
Realizacja
po 2014 roku
2014

22.780.366,68
tach 2011-2014 była niższa i zamknęła się kwotą 2.353.379,95 zł. Łącznie w latach 2008-2014
pozyskano kwotę 22.013.431,92 zł
3. W rankingu czasopisma „Wspólnota”, gmina
Niemodlin systematycznie przesuwała się w górę
rankingu pod względem pozyskanych środków zewnętrznych z 290. miejsca, poprzez 205., na 155.
miejsce (na 575 porównywalnych wielkością samorządów - dane za 2012 r.).
4. Wśród gmin powiatu opolskiego gmina Niemodlin pod względem pozyskanych środków unijnych jest na 2. miejscu za gminą Popielów.
Uwzględniając środki z innych źródeł gmina Niemodlin jest liderem wśród gmin powiatu opolskiego.
5. Dla dalszego rozwoju gminy Niemodlin kluczową kwestią będzie poszukiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania inwestycji, jak również dywersyfikacja podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne. Mając na uwadze analogie z kadencją 2007-2010, najważniejszym okresem dla
zapewnienia zewnętrznego finansowania inwestycji w nowym okresie programowania UE 20142020 będzie najbliższa kadencja samorządu.

Bartłomiej Kostrzewa
Rajmund Kulza
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Wyniki wyboru Rady Miejskiej w Niemodlinie
W okręgu nr 1 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 GÓRSKI Janusz Marian
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 MASZEWSKI Marian
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 DUCH Jolanta Alicja
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 KARBOWNIK Anita Brygida
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 JANIAK Stanisław Bronisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
6 OLEKSA Paweł Piotr
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 GROCHOWSKA - BUDNIK Ewa Marzena
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
8 BUNIA Krzysztof Paweł
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Bunia, Lista nr 24
W okręgu nr 2 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 SZPUNAR Tadeusz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 JELEŃ Barbara Izabela
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
3 GAJEWSKA Katarzyna Danuta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
4 DOLAK Rafał
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
5 PIETRASIAK Alicja
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
6 WALKÓW Bartłomiej Grzegorz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 3 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 ROSIANOWSKI Wiesław Krzysztof
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 CUDEK Tomasz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 PAWLIŃSKA-CHMARA Romana Elżbieta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 PALAK Zbigniew Józef
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 OSTKOWSKA Renata Elżbieta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
6 GOŁUCH Izabela Monika
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
7 BIEDRZYCKI Marian Antoni
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
8 TROCHA Barbara Ewa
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 4 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 SARNA Michał Tomasz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 CZERPAK Mirosław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 CHROBAK Stanisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 HUBACZ Bartłomiej Maciej
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 BIELICZ Piotr Zygmunt
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Waleriana Kalińskiego, Lista nr 17
6 RACZYCKI Zenon
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Lewica Opolska, Lista nr 18
7 WEBER Zbigniew Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
8 DUDARZ Maria
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21

12
10
14
54
96
35

56
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CHMIEST - ROMANOWSKA Aneta Gabriela
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 5 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 KASPERSKA Agnieszka Halina
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 CZERPAK Michał Marek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 MISZTAL Kazimierz Witold
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 HRYCAJ Tomasz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 WYDRA Barbara Małgorzata
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
6 SKÓBEL Wiesław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 SZMITOWICZ Edward
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 6 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 KRZESIŃSKA Ewa Justyna
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 PALIWODA Ryszard Andrzej
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 LACHOWSKA Czesława Zofia
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 PALAK Mieczysław Zbigniew
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 KACZKOWSKI Zbigniew Zdzisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 7 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 GALIŃSKA Krystyna Maria
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 RYNKIEWICZ Mirosław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 KANTYKA Tadeusz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 CZERWIŃSKA Barbara Eugenia
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 JANIK Jan Wiktor
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
6 KICZAK Mariusz Emilian
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 SALATA Katarzyna Gabriela
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 8 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 ROSIŃSKI Mariusz Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 KOTWICA Paweł Marek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 KIELOCH Sławomir Waldemar
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 SKURA - PRAJEL Ewa Wiktoria
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 KAPUSTA Piotr
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Lewica Opolska, Lista nr 18
6 UNIJEWSKA Danuta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
7 OSTROWSKI Tomasz Stanisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
8 MAZUR Helena
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
9 CZAJKA Tomasz Łukasz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 9 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 KRZEMIŃSKA Maria
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
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RYBICKI Piotr
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 MARCJASZ Jadwiga Józefa
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
4 HAŁADUS Krystyna
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
5 WALAS Beata Małgorzata
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
6 SOBCZAK Ryszard
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 SŁODKOWSKA Monika Jolanta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 10 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 GĄGOROWSKA Katarzyna Barbara
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 RYNKIEWICZ Mariusz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 BANDROWSKI Tomasz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
4 DEC Mirosław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
5 BIELECKI Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
6 STRÓŻYK Alina Józefa
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr11 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 BISKUP Karol Dawid
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 KALICIAK Katarzyna Monika
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 TOMAŚ Aleksandra Sabina
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 GĘBSKI Sławomir Marian
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 BACHRYJ Tadeusz Zbigniew
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
6 DŻALUK Małgorzata Jolanta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 RUTOWICZ Andrzej Marek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 12 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 TRZMIELEWSKI Krzysztof
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 SZYMAŃSKI Sławomir Józef
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 BOCHYNEK Adam
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 TOCZKO Krzysztof Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
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KALIŃSKI Walerian Marian
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Waleriana Kalińskiego, Lista nr 17
6 MILLER Danuta Anna
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
7 OSIJEWSKA Zofia Cecylia
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 13 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 BABICZ Danuta Izabela
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 SAWICKI Damian Grzegorz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 WALCZUK Zofia
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
4 SZCZEPKOWSKA Violetta Teresa
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
5 BADURA Jan Franciszek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
6 ŻUREK Andrzej
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
7 PIENIACHA Daniel Piotr
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 14 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 MAKAREWICZ Ewa Teresa
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 MARTYNOWICZ Mieczysław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 SŁODKOWSKA Hanna Kamila
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4
4 ZAWAŁKA Grzegorz Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
5 KARDASZ Jolanta Alicja
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19
6 WALAS Jacek Henryk
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20
7 KUBÓW Marcin
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22
W okręgu nr 15 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano
następujące liczby głosów ważnych:
1 DIAKOWSKI Józef Zdzisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
2 ŁOZIŃSKI Marcin Piotr
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
3 POGONOWSKI Wiesław Ignacy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16
4 MARTYNOWICZ Magdalena Anna
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21
5 WAJMAN Bartosz Eugeniusz
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartosza Wajman, Lista nr 23
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Wyniki wyborów na stanowisko burmistrza Niemodlina
Nr obwodu
1. Niemodlin
2. Niemodlin
3. Niemodlin
4. Niemodlin
5. Niemodlin
6. Niemodlin
7. Niemodlin
8. Niemodlin
9. Grabin
10. Rog
11. Gracze
12. Gracze
13. Rzędziwojowice
14. Grodziec
15. Wydrowice
Ogółem

Koncewicz
Dorota

Kubów
Przemysław

Nieckarz
Mariusz
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Sałacki
Marek

Stankiewicz
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Bartłomiej
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Wieści z gminy
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Motocykliści i organizatorzy

Pokaz ratownictwa drogowego

Bezpieczny, bo trzeźwy i widoczny
Moda na ciemne ubieranie się, brak odblasków, chodzenie
niewłaściwą stroną jezdni, jazda w stanie nietrzeźwym to przyczyny wielu wypadków, szczególnie jesienią i zimą.
Dlatego dla dzieci i rodziców przygotowano akcję profilaktyczną dotyczącą
bezpiecznego poruszania się na drodze oraz promującą trzeźwość za kierownicą. W trakcie imprezy wszystkie osoby, które tego dnia odwiedziły halę sportową, mogły znaleźć dla siebie wiele atrakcji. Dla najmłodszych była bajka edukacyjna, dla uczniów szkół podstawowych turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Na koniec wszyscy uczestniczyli w pokazie ratownictwa w sytuacji wypadku drogowego, w którym wzięli udział policjanci z opolskiej drogówki i niemodlińscy strażacy.
W tym samym czasie na parkingu przy Ośrodku Kultury instruktorzy i egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu szkolili w jeździe
samochodem na trolejach, który symulował poślizg auta. Chętni mogli też skorzystać z symulatora zderzeń czołowych oraz alkogogli pokazujących upośledzenie
zmysłów występujące po spożyciu alkoholu. – Symulator zderzenia uzmysławia
nam, jakie siły działają na człowieka, kiedy nie ma zapiętych pasów przy prędkości tylko 7 km/h. Dlatego zawsze zapinajmy pasy. Nikogo nie nauczymy jeździć
w ciągu kilkunastu minut, dlatego jeżdżąc na trolejach, zachęcamy do używania
dwóch rąk na kierownicy, zwłaszcza starsi stażem kierowcy zapominają o tym – tłumaczył Dominik Grabowski z Akademii Bezpiecznego Kierowcy.
Podsumowaniem akcji był pokaz Rafała Pasierbka. Naszemu mistrzowi świata podczas motocyklowych akrobacji towarzyszyła Grupa Wsparcia Stuntera 13.
– Przez tę akcję chcemy utrwalić świadome i trzeźwe spojrzenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Od 1 września istnieje obowiązek noszenia odblasków w terenie niezabudowanym pozbawionym chodników. We wrześniu patrole policji zwracały uwagę pieszym na brak odblasków. Teraz trzeba liczyć się
z tym, że osoby bez nich w terenie niezabudowanym będą ponosić konsekwencje finansowe. Jednak nie chodzi tutaj o karanie, ale o nasze bezpieczeństwo – powiedział Sebastian Górski, komendant policji w Niemodlinie.
Wszyscy uczestnicy zabaw i pokazów zostali obdarowani odblaskowymi opaskami. Wszystkie przedszkolaki z terenu gminy zostały wyposażone w specjalne
kamizelki odblaskowe. Oprócz opasek odblaskowych wśród młodzieży i dorosłych

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

kolportowano ulotki i naklejki propagujące trzeźwość. Część zakupu tych gadżetów sfinansowano ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Akcja została zorganizowana przez komendanta policji w Niemodlinie Sebastiana Górskiego, radnego rady miejskiej Bartosza Wajmana oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Patronami honorowymi akcji zostali burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, marszałek województwa opolskiego, poseł na Sejm RP Rajmund Miller.
mk

Nagrody dla nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia nagród
burmistrza dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych gminy Niemodlin za ich pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Spotkanie burmistrza Mirosława Stankiewicza z wyróżnionymi nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, przedstawicielami rady miejskiej
w osobach przewodniczącego Mariusza Nieckarza, wiceprzewodniczącego
Zenona Kulczyńskiego, przewodniczącego KSS Czesława Paszkowskiego,
a także prezes ZNP Oddziału w Niemodlinie – Kazimiery Kuchny odbyło się
w dniu 14 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Burmistrz życząc wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych, podkreślił, jak ważna i niełatwa jest praca nauczycieli w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Należy tym samym doceniać trud wychowania i przekazywania wiedzy, jaki na co dzień podejmują
nauczyciele. Nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali:
Krystyna Dżaluk – dyrektor PSP nr 1 w Niemodlinie,
Jolanta Juzwa – dyrektor PP w Graczach,
Iwona Trawka – dyrektor PSP w Graczach,
Jolanta Włoch – dyrektor PSP w Rogach,
Monika Lata – nauczycielka PG w Graczach,
Beata Homontowska – nauczycielka PSP w Graczach,
Ewa Konowaluk – nauczycielka PSP nr 1 w Niemodlinie,
Elżbieta Stachera – nauczycielka PSP nr 1 w Niemodlinie,
Małgorzata Wysocka – nauczycielka PP nr 2 w Niemodlinie,
Bożena Gala-Jagi – nauczycielka PSP w Rogach,
Dorota Kwiecińska – nauczycielka PP nr 1 w Niemodlinie.
Małgorzata Kochanek

PULS
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Niemodlina

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
otrzyma statuetkę
Dużego Eryka
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Polskich Ar tystów Karykatury Ośrodek Kultury w Niemodlinie za organizację Mię-

Wyróżnienie
dla Julii
Prochowskiej
Julia Prochowska z Ośrodka Kultury w Niemodlinie zdobyła wyróżnienie w 11. Konkursie plastycznym pt. Stwory, potwory, organizowanym
przez wrocławski klub Anima. Konkurencja była
duża, ponieważ na konkurs nadesłano ponad tysiąc prac z całej Polski. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
red.

dzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik został uhonorowany statuetką Eryka Lipińskiego (Duży Eryk).
Zostanie ona wręczona w dniu 13 grudnia br.
podczas uroczystej gali w warszawskim teatrze
Rampa. To już druga nagroda SPAK-u przyznana
ośrodkowi za promocję rysunku satyrycznego
(w 2011 r. instytucja została nagrodzona statuetką Małego Eryka).
Statuetkę Eryka Lipińskiego, bo w taki sposób
uhonorowano wybitną postać założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie,
od kilkunastu lat przyznaje Stowarzyszenie Polskich
Artystów Karykatury. Idea powstania tej dorocznej
nagrody w branży rysunku satyrycznego zrodziła
się w roku 1998, a jej pomysłodawcą był Jacek Frankowski. Twórcą statuetki jest artysta, Jacek Podlasiński. Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury
przyznało „Dużego Eryka” Ośrodkowi Kultury w Niemodlinie za stały rozwój i doskonalenie Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”

12 października w ratuszu miasta partnerskiego Vechelde odbył się wernisaż
prac plastycznych artystów z gminy Niemodlin. Swoje prace zaprezentowali Michał Graczyk (rysunki satyryczne), Rafał
Kraska (portrety).
Wystawy indywidualne dopełniła prezentacja
wybranych prac pochodzących z kilku edycji Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” organizowanego przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. W sobotę 11 października od godzin
porannych trwało montowanie i przygotowanie wystawy, która została zlokalizowana na wszystkich
piętrach okazałego gmachu, w którym na co dzień

Joanna Paluszkiewicz i Hanna Bohatczuk wzięły
udział w rozdaniu nagród w konkursie plastycznym
„Zmiksuj symbol” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Opolu. Joanna zdobyła
trzecie miejsce w konkursie, natomiast Hanna
otrzymała wyróżnienie.
red.

Aktywność seniorów niemodlińskiego Uniwersytetu III Wieku nie budzi żadnych wątpliwości. Stowarzyszenie
pod przewodnictwem prezes Marii Jańczuk działa prężnie od roku i już mocno
zaznaczyło swoją obecność w gminnej
społeczności.
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie spotkało się
liczne grono miłośników poezji. Pomysłodawczynią i jednocześnie organizatorką tego niezwykłego
spotkania była Ewa Paszkowska – wiceprezes stowarzyszenia.
Dyrektor Katarzyna Paszula i pracownicy Ośrodka Kultury dołożyli wszelkich starań, aby miłośnicy
poezji mogli poczuć szczególną magię liryki. Były pięk-

Katarzyna Paszula

Z wizytą twórczą w Vechelde

Kolejny sukces naszych
młodych artystów

Wieczór z poezją

oraz popularyzację kultury i promocję sztuki karykatury.
Statuetka „Eryka” w świecie rysunku satyrycznego i karykatury jest nagrodą prestiżową i ogromnym
wyróżnieniem dla „Karpika” – konkursu zaliczanego
obecnie do jednego z najważniejszych w Polsce.
Jest to wyróżnienie dla wszystkich twórców i odbiorców tego wydarzenia – pracowników Ośrodka
Kultury w Niemodlinie i instytucji wspierających inicjatywę, rysowników, mieszkańców gminy i sponsorów, bez uczestnictwa i wsparcia których realizacja
tak dużego przedsięwzięcia promującego region,
nie byłaby możliwa. To właśnie dzięki życzliwości tak
wielu ludzi, Niemodlin każdego roku w listopadzie
staje się stolicą satyry na Opolszczyźnie, a Ośrodek
Kultury w Niemodlinie wpisuje się na listę organizatorów największych wydarzeń kulturalnych w Polsce w dziedzinie tak unikatowego wyrazu artystycznego, jakim jest rysunek satyryczny.

nie nakryte stoliki, kawa, herbata i ciasteczka. Recytatorzy wygłaszali wiersze w blasku zapalonych świec
i przy akompaniamencie nastrojowej muzyki.
I tak wzruszające utwory o miłości Bolesława
Leśmiana zaprezentowała Maria Jańczuk. Z kolei
Ewa Paszkowska pokusiła się o intrygującą interpretację wiersza Juliana Tuwima pt. „Dwa wiatry”.
Niezwykłą rozmowę Stefanii Grodzieńskiej z poetą przedstawiła Lubomira Chodorska. Swoje ulubione wiersze recytowali m.in. Krystyna Świątek
i Kazimierz Rusnak. Trudno wymienić wszystkich recytatorów, bo było ich wielu. Można było usłyszeć
teksty Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy
Szymborskiej i wielu innych znanych i mniej znanych twórców poezji.
Wśród deklamujących wiersze znalazły się także osoby, które prosząc o anonimowość, prezentowały własną twórczość lub utwory krewnych i zna-

pracują miejscowi urzędnicy. Po przygotowaniu wystawy delegacja z Niemodlina została zaproszona
na krótką wycieczkę do leżącego w pobliżu Vechelde miasta Brunszwik, gdzie zwiedzono jego zabytkową część. Podczas niedzielnego wernisażu wystawę
z udziałem mieszkańców Vechelde oraz delegacji
z Niemodlina w składzie: Zdzisława Bartków – sekretarz gminy Niemodlin, Katarzyna Paszula – dyrektor
Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Michał Graczyk
i Rafał Kraska, otworzył burmistrz Hartmut Marotz,
bardzo pozytywnie wypowiadający się o trwającej
od 8 lat współpracy między miastami. Jak przystało na wernisaż, nie zabrakło również dziennikarzy lokalnej gazety „Der Vechelder”. Wystawy cieszyły się
sporym zainteresowanie starszych, jak i młodszych
mieszkańców, i będą udostępnione dla zwiedzających do końca października.
M. G.
jomych. Z pewnością nie było to ostatnie spotkanie
seniorów z poezją.
Irena Lachowska

Edukacja

Dotacja na książki
Z przyjemnością informujemy, iż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie bierze udział kolejny rok z rzędu
w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
– Priorytet 1”.

Program realizowany ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 ma na celu wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich
bibliotek publicznych.

W roku 2014 biblioteka otrzymała na zakup
książek dotację w wysokości 8350 zł, z czego ponad 30% przeznaczono na zakup literatury dla dzieci i młodzieży. Dokonując zakupów uwzględnialiśmy
sugestie naszych czytelników, wzbogaciliśmy księgozbiór o proponowane przez nich nowości czy kontynuacje serii wydawniczych. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do korzystania ze zbiorów niemodlińskiej
biblioteki oraz bibliotek filialnych w Grabinie, Graczach i Rogach.
Małgorzata Nawrocka-Badeja

dzice ze swoimi pociechami przygotowali konkursowe
dyniowe postaci. Wystawa kolorowych dyń przyciągała wzrok i budziła ogromne zainteresowanie.
Anna Zemlik

Jesień w bibliotece

Nie ma nudy
W przedszkolu „Dinolandia” w Niemodlinie od października rozpoczęły się zajęcia dodatkowe.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych
przedszkolaki mogą rozwijać swoje zainteresowania
językiem obcym podczas zajęć z języka angielskiego,
a zainteresowania muzyczne i taneczne podczas zajęć z tańca nowoczesnego. Minijudo pozwoli rozwijać u dzieci koncentrację uwagi oraz podporządkowanie się poleceniom. Na zajęciach kulinarnych
dzieci będą mogły popróbować sił jako kucharze. Będą mogły przygotować pyszne desery, ciasta, ciasteczka oraz proste dania. Wesołe zabawy, które
wykształcą poprawną wymowę u dzieci odbywać
się będą na zajęciach z logorytmiki. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę. W naszym
przedszkolu dzieci z pewnością się nie nudzą!
Renata Jankiewicz

Wizyta w piekarni
W ramach „Tygodnia dobrego chleba
i zdrowego stylu życia w szkole 2014”
uczniowie kl. II i IV SP nr 2 w Niemodlinie
odwiedzili jedną z niemodlińskich piekarni
(PSS Społem).

Dzień Dyni

Koniec jesiennych zbiorów to najlepszy
czas na zorganizowanie Dnia Dyni – królowej warzyw.
W Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie dzieci odkrywały i poznawały na różne sposoby walory warzyw
z rodziny dyniowatych. Ze swoimi paniami wybierały
nasiona i próbowały placków ziemniaczanych, zupy,
kompotu i bułek z dynią, a także prażonych pestek. Ro-
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Uczniowie klasy I ze SP nr 1 odwiedzili
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Niemodlinie. Spotkanie poświęcone było tematyce jesiennej.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt.:
„Pani Jesień”, dzięki której pogłębiły i utrwaliły wiadomości o aktualnej porze roku. Oczywiście nie zabrakło głośnego czytania i dlatego najmłodsi wysłuchali wesołego opowiadania o roztargnionym
Kubusiu „Puchatkowa sterta liści”. Następnie z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na „jesienne zagadki”. Uczniowie bardzo chętnie brali też udział
w zabawach ruchowych, m. in.: jesienne kapu-kap,
słonecznikowy taniec. Po zabawach, które przyniosły
wiele radości, dzieci obejrzały książki tematycznie
związane z jesienią.
Dorota Olszewska

Dwójka w świecie nauki
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie wzięli udział w zajęciach
wyjazdowych do Zaczarowanego świata.
Zajęcia w formie zabawowo-poznawczej odbywały się w bogato wyposażonych pracowniach
eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i prowadzone były pod nadzorem nauczycieli – animato-

Dzięki gościnności właściciela i pracowników
dzieci miały okazję zobaczyć, jak wygląda piekarnia
od środka oraz przyjrzeć się jak przebiega cykl produkcyjny chleba. Zaobserwowały pracę piekarzy, zapoznały się z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi w piekarni. Najciekawszą częścią wizyty był
pokaz krojenia i pakowania chleba oraz pieczenie
kajzerek. Na koniec pasjonującej lekcji uczniowie zostali poczęstowani przepysznymi bułeczkami.
To była ciekawa lekcja poglądowa, dzięki której
wzrosła wiedza uczniów na temat wartości chleba
i trudu ludzkiego. Dziękujemy bardzo panu Janowi
Oleksie oraz pracownikom piekarni za ciepłe przyjęcie i wspaniałą gościnę.
Magdalena Gibas
rów dysponujących specjalistyczną wiedzą. Obok
jazdy na Segway’u każdy uczeń mógł zapoznać
się m. in. z działaniem trójwymiarowej drukarki,
poznać najważniejsze prawa optyki i doświadczyć gry na różnorodnych instrumentach muzycznych. Nie zabrakło również zajęć rytmiczno-muzycznych oraz możliwości poznania zasad
programowania robotów.
Udział w wyjeździe rozbudził ciekawość i zainteresowania uczniów oraz, co najważniejsze, dał możliwość poznania i poszerzenia wiedzy o tym, co na co
dzień wydaje się trudne czy wręcz nieosiągalne.
Olga Olszewska
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Podsumowanie
sezonu WKS Sokół

Zawodnicy Sokoła Niemodlin znakomicie zakończyli sezon w Opolskiej Lidze Spławikowej, która – należy przyznać – jest jed ną z naj moc niej szych
w kraju. Rokrocznie rywalizu ją w niej
mistrzowie i medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Polski.
Nasi zawodnicy nie mieli sobie równych podczas ostatniej tury ligi rozgrywanej w Kluczborku
i pewnie zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej. Również w generalnej klasyfikacji czterorundowej ligi
Sokół pokazał, jak mocnym są klubem. Znaczącym
sukcesem niewątpliwie było zwycięstwo w kategorii U23 i zdobycie tytułu Wędkarza Roku przez Marcina Olszewskiego oraz zdobycie III i V miejsca także w kategorii juniorów U23 przez Łukasza Gieraka
i Kamila Czarnego. Z kolei na bardzo dobrym VI miejscu rywalizację wśród kobiet zakończyła Agnieszka Babińska. Najlepszym wśród seniorów
był Krzysztof Bojarski zajmując X miejsce. Ostatecznie drużyna Sokoła uplasowała się na V miejscu
w klasyfikacji drużynowej.
Bardzo dobre dla zawodników niemodlińskiego
WKS-u okazały się również poszczególne tury ligi.

Wiosną, w pierwszej rundzie rozgrywanej na Kanale Ulgi w Opolu, nasi zawodnicy: Marcin Olszewski
(I), Łukasz Gierak (II) oraz Kamil Czarny (III) wywołali niemałe zamieszanie, zgarniając całe podium
w kategorii juniorów. Podczas drugiej rundy rozgrywanej w Kluczborku nasi zawodnicy nie zwalniając
tempa, zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej
w składzie: T. Babiński, K. Bojarski, Ł. Pałasz, A. Babińska, Ł. Gierak. Natomiast Łukasz Pałasz zwyciężył w sektorze, a Krzysztof Bojarski był drugi.
W trzeciej rundzie rozgrywanej na Kanale Gliwickim nasi reprezentanci zgromadzili cenne punkty
do klasyfikacji generalnej bez wybitnych sukcesów.
Z kolei w ostatniej rundzie do spektakularnego zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej wywalczonego
w składzie: M. Babiński, K. Bojarski, Ł. Pałasz, A. Babińska, Ł. Gierak, nasi zawodnicy dorzucili I miejsce
w sektorze – Krzysztof Bojarski, II miejsce w sektorze juniorów – Marcin Olszewski oraz III miejsce
w sektorze – Mateusz Mirowski.
Na koniec, należy podziękować za wsparcie
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów Wędkarskiego Klubu Sportowego Sokół Niemodlin działającego przy Kole PZW w Niemodlinie. Bardzo do-

bre wyniki, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych, pozwalają pewnie patrzeć w przyszłość
i mieć słuszne nadzieje, że nasz klub będzie nieraz
jeszcze dumą wszystkich niemodlińskich wędkarzy.
War to jeszcze dodać na koniec, że zwycięzca ligi
okręgowej uzyskuje prawo star tu w Mistrzostwach
Polski w Wędkarstwie Spławikowym, a więc może
i tam zobaczymy w przyszłym sezonie jednego z naszych reprezentantów.
Zarząd PZW

Najlepsza
w kraju
Paulina Żmuda z Niemodlina
zdobyła Mistrzostwo Polski
w kata juniorek.
W Koszalinie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostwa Polski Open Seniorów
w Karate Kyokushin. Paulina Żmuda, reprezentująca
Opolski Klub Karate Kyokushin, w swoim debiucie
w kategorii juniorów wywalczyła złoty medal w kategorii kata (pokazów). W kategorii seniorskiej złote
medale zdobyła Aleksandra Bukowa oraz Konrad Kozubowski, co opolskiemu klubowi zapewniło I miejsce
drużynowo. Gratulujemy.
red.
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Laureaci i jurorzy

Degustacja karpia

Zbigniew Kosterkiewicz wręcza nagrodę
Grand Prix Zbigniewowi Woźniakowi

Laureaci Małego Karpika

Laureaci Grand Prix konkursu kulinarnego

Publiczność

Ściana satyryków - Zbigniew Woźniak,
Maciej Trzepałka i Arkadiusz Maniuk

Wręczenie nagród Małego Karpika

Wręczenie nagród Małego Karpika

