
22.05.2015
• Spo tka nie z p. dyr. T. Adam czyk w spra wach do -

ty czą cych SZOL.
• Uro czy ste prze ka za nie wo zu stra żac kie go dla

OSP Gro dziec.
24.05.2015

• Udział w ob cho dach Wo je wódz kie go Świę ta Lu -
do we go.
25.05.2015

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń u ju bi lat ki, p. Zo fii Ki -
sie lew skiej (90 lat).

• Spo tka nie z miesz kań ca mi zwią za ne z kon sul ta -
cja mi spo łecz ny mi do ty czą cy mi za go spo da ro -
wa nia bu dyn ku przy Alei Wol no ści.
26.05.2015

• Spo tka nie ka pi tu ły Zło te go So ko ła.
• Spo tka nie ko mi te tu or ga ni za cyj ne go uro czy sto -

ści 25-le cia sa mo rząd no ści.
• Spo tka nie z p. Jo lan ta Ju zwą – dyr. PP w Gra -

czach.
27.05.2015

• Spo tka nie ro bo cze w spra wie prze pro wa dze nia
pro ce du ry prze tar go wej dot. wzno wie nia pra cy
sto łó wek szkol nych.

• Spo tka nie ko mi te tu or ga ni za cyj ne go uro czy sto -
ści 25-le cia sa mo rząd no ści.
28.05.2015 – 30.05. 2015

• Ofi cjal na wi zy ta w mie ście part ner skim Ve -
chel de.
01.06.2015

• Spo tka nie z pra cow ni ka mi stra ży miej skiej.
• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi TVS Ka to wi ce.

02.06.2015
• Spo tka nie ze spo łu ro bo cze go, z udzia łem ko -

men dan ta po li cji w Nie mo dli nie, dot. or ga ni za -
cji Dni Nie mo dli na.
03.06.2015

• Spo tka nie z mi strzem świa ta w stun cie mo to cy -
klo wym, p. Ra fa łem Pa sierb kiem.

• Spo tka nie z p. rad ną Da nu tą Uni jew ską w spra -
wie in ter pe la cji.
13-14.06.2015

• Udział w ob cho dach Dni Nie mo dli na.
• Udział w uro czy sto ści 50-le cia PP „Baj ka” w Nie -

mo dli nie.
15.06.2015

• Spo tka nie z p. Jo lan tą Włoch – dyr. PSP w Ro -
gach.

• Spo tka nie z p. Jo lan ta Ju zwą – dyr. PP w Gra -
czach.
16.06.2015

• Spo tka nie ro bo cze z przed sta wi cie la mi so łec -
twa Gra bin w spra wie or ga ni za cji do ży nek gmin -
nych.

• Udział w spo tka niu in for ma cyj nym Lo kal nej Gru -
py Ry bac kiej „Opolsz czy zna” dot. opra co wa nia
lo kal nej stra te gii roz wo ju.
17.06.2015

• Spo tka nie z me ce nas Mi chal ską oraz p. Al do ną
Plisz ką w spra wie pro ble mów wspól no ty miesz -
ka nio wej na ul. Że rom skie go.
18.06.2015

• Udział w wal nym po sie dze niu człon ków Aglo -
me ra cji Opol skiej.

• Udział w kon fe ren cji „Per spek ty wy roz wo ju ba -
zy spor to wej w wo je wódz twie opol skim”.
20.06.2015

• Udział w za wo dach spor to wo -po żar ni czych OSP
w Gra czach.
21.06.2015

• Udział w pod su mo wa niu kon kur su
AgroLiga 2015 w OODR w Ło sio wie.

• Udział w pod su mo wa niu za jęć w OK w Nie mo -
dli nie.
22.06.2015

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Spraw Spo łecz -
nych.
23.06.2015

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Bu dże tu i Spraw
Go spo dar czych.

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi ZNP.
• Udział w uro czy sto ści wrę cze nia li stów gra tu la -

cyj nych naj lep szym uczniom szkół oraz ich ro -
dzi com i na uczy cie lom.

• Pierw sze warsz ta ty w ra mach opra co wa nia Stra -
te gii Gmi ny Nie mo dlin na la ta 2015-2025.
24.06.2015

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Re wi zyj nej. 
• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi klu bu spor to we -

go „So kół”.
• Udział w uro czy stej ga li wrę cza nia „Me da li

Chro bre go”.
25.06.2015

• Udział w se sji Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.
Bur mistrz Nie mo dli na
Do ro ta Koncewicz
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XIV se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 25 czerw ca 2015 r. od by ła się XIV se sja Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den cji 2014-2018, pod czas któ -
rej, po roz pa trze niu pro jek tów, pod ję to nw. uchwa ły:

Uchwa ła nr XIV/53/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go wraz ze spra woz da niem z wy ko na nia bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
za 2014 rok.

Uchwa ła nr XIV/54/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie udzie le nia bur mi strzo wi Nie mo dli na ab -
so lu to rium.

Uchwa ła nr XIV/55/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie za twier dze nia rocz ne go skon so li do wa ne -
go spra woz da nia fi nan so we go gmi ny Nie mo dlin za 2014 rok.

Uchwa ła nr XIV/56/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie po wo ła nia ze spo łu do za opi nio wa nia kan -
dy da tów na ław ni ków do są dów po wszech nych. 

Uchwa ła nr XIV/57/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie za się gnię cia od ko men dan ta wo je wódz kie -
go po li cji in for ma cji o kan dy da tach na ław ni ków do są dów po wszech nych.

Uchwa ła nr XIV/58/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie wy so ko ści i za sad usta la nia oraz roz li cza -
nia do ta cji ce lo wej dla pod mio tów pro wa dzą cych żłob ki.

Uchwa ła nr XIV/59/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie pla nu nad zo ru nad żłob ka mi.

Uchwa ła nr XIV/60/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku   w spra wie przy ję cia Gmin ne go Pro gra mu Opie ki
nad Za byt ka mi dla gmi ny Nie mo dlin na la ta 2015 – 2018.

Uchwa ła nr XIV/61/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku  w spra wie skar gi na dzia łal ność bur mi strza Nie mo -
dli na.

Uchwa ła nr XIV/62/15 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 25
czerw ca 2015 ro ku w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2015.

Peł ne tek sty uchwał ra dy miej skiej w wer sji elek tro nicz nej są do stęp -
ne w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter ne to wej urzę du miej -
skie go – www.nie mo dlin.pl. Moż na rów nież za po znać się z ni mi w Biu rze
Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCZK UM
Z. Ro mań czu kie wicz



Na pod sta wie art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 usta wy
z dnia 14 mar ca 2003 r. o re fe ren dum ogól no kra jo -
wym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) i art. 16 §1 pkt 3
i 4, usta wy z dnia 5 stycz nia 2011 r. Ko deks wy bor -
czy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
oraz uchwa ły Nr XXVIII/174/12 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. w spra -
wie po dzia łu Gmi ny Nie mo dlin na sta łe ob wo dy gło -
so wa nia (Dz. Urz. Woj. Opol., poz. 991 z późn. zm.),
po da ję do pu blicz nej wia do mo ści in for ma cję o nu -
me rach i gra ni cach sta łych ob wo dów gło so wa nia,
wy zna czo nych sie dzi bach ob wo do wych ko mi sji

do spraw re fe ren dum, lo ka lach ob wo do wych ko mi -
sji do sto so wa nych do po trzeb wy bor ców nie peł no -
spraw nych oraz o moż li wo ści gło so wa nia ko re spon -
den cyj ne go i przez peł no moc ni ka w re fe ren dum
ogól no kra jo wym za rzą dzo nym na dzień 6 wrze -
śnia 2015 r.

Lokale w dniu referendum czynne będą od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowane są lokale:
- obwodu nr 6 w Niemodlinie (OSiR przy ul. Reymonta 11);
- obwodu nr 8 w Niemodlinie (Zespół Szkół przy ulicy Opolskiej 34);
- obwodu nr 11 i 12 w Graczach (Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

ul. Niemodlińska 21);

- obwodu nr 15 w Wydrowicach (świetlica RSP, Wydrowice 7).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy powinni zgłosić

burmistrzowi Niemodlina w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawni

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą zgłosić burmistrzowi
Niemodlina do dnia 28 sierpnia 2015 r. Bliższe informacje udostępnione są
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niemodlin.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz
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Obwieszczenie burmistrza z dnia 23 lipca 2015 r. o granicach stałych obwodów głosowania

Nr
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziby obwodowych komisji

do spraw referendum

1 NIEMODLIN, ulice: Bohaterów Powstań Śląskich (nr. nieparzyste), Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego,
Korfantego, Nowa.

Sala obrad  Rady Miejskiej  w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, Niemodlin

2 Sołectwa /wsie: PIOTROWA; NIEMODLIN, ulice: 700-lecia Niemodlina, Boczna, Bohaterów Powstań Śląskich
(nr. parzyste), Brzeska, Podgórna, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 5,
Niemodlin

3 NIEMODLIN, ulice: Drzymały, Kilińskiego, Krótka, Lompy, Lwicka, Lwowska, Podwale, Poprzeczna, Rynek,
Strażacka, Spółdzielcza, Szewska, Szkolna, Zamkowa.

Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka”
ul. Kilińskiego 31, Niemodlin

4 NIEMODLIN, ulice: Aleja Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego, Wyzwolenia. Ośrodek Kultury, ul. Mikołaja Reja 1,
Niemodlin

5
NIEMODLIN, ulice: Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Reymonta od nr. 1
do nr. 12.

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Reymonta 9, Niemodlin 

6
NIEMODLIN, ulice: Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego, Ignacego
Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, Reymonta od nr. 13 do końca, Sportowa,
Stanisława Moniuszki, Tysiąclecia, Witolda Lutosławskiego, Żeromskiego.

Ośrodek  Sportu i Rekreacji,
ul. Reymonta 11, Niemodlin

7 NIEMODLIN, ulice: Osiedle Piastów. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Reymonta 9, Niemodlin

8 NIEMODLIN, ulice: Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa, Gościejowicka, Klonowa, Lipowa,
Opolska, Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego. Zespół Szkół, ul. Opolska 34, Niemodlin

9 Sołectwa /wsie: GRABIN, JACZOWICE, JAKUBOWICE. Remiza OSP, ul. Nyska 80, Grabin

10 Sołectwa /wsie: GÓRA, Przysiółek Mała Góra, KRASNA GÓRA, ROGI, ROSZKOWICE, RUTKI, TARNICA,
TŁUSTORĘBY. Szkoła Podstawowa, Rogi 10a

11 Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Kolonia Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Kręta, Polna,
RADOSZOWICE, SARNY WIELKIE. Publiczne Gimnazjum, ul. Niemodlińska 21, Gracze

12 Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL, MOLESTOWICE. Szkoła Podstawowa, ul. Niemodlińska 21, Gracze

13 Sołectwa /wsie: GOŚCIEJOWICE, Przysiółek Gościejowice Małe, MAGNUSZOWICE, MAGNUSZOWICZKI,
RZĘDZIWOJOWICE, SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI. Świetlica wiejska, Rzędziwojowice 29a

14 Sołectwa /wsie: GRODZIEC, GRODZIEC DRUGI, MICHAŁÓWEK, SOSNÓWKA. Świetlica wiejska, Grodziec 13a

15 Sołectwa /wsie: BRZĘCZKOWICE, LIPNO, SADY, WYDROWICE. Świetlica RSP,  Wydrowice 7
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Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je

Na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie znaj du ją się: 

Wy kaz nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej prze zna czo nej do zby cia w dro -
dze ogra ni czo ne go do wła ści cie li są -
sied nich nie ru cho mo ści prze tar gu
ust ne go dział ki nr 337/6 o pow. 0,10 ha
poł. w Gra czach.

Wy ka zy nie ru cho mo ści nie za bu -
do wa nych prze zna czo nych do dzier -
ża wy w try bie bez prze tar go wym
na okres do 3 lat po ło żo nych: w Nie -
mo dli nie, część dział ki nr 997/10 o pow. 77
m2, w Ma gnu szo wi cach, część dział ki nr 106
o pow. 200 m2.

Do żyn ki
Gmin ne 2015

Bur mistrz Nie mo dli na oraz soł tys
i ra da so łec ka Gra bi na za pra sza ją
na gmin ne uro czy sto ści do żyn ko we,
któ re od bę dą się 30 sierp nia br.
w Gra bi nie.

PROGRAM

12.30 Dzięk czyn na Msza św. w in ten cji rol ni -
ków i ze bra nych plo nów – ko ściół św.
Mi ko ła ja w Gra bi nie

13.30 Ko ro wód do żyn ko wy
14.00 Ce re mo niał do żyn ko wy, roz po czę cie

kon kur sów do żyn ko wych
14.30 Wy stęp ze spo łu Gra czan ki
15.00 Bie sia da Neo Folk – Jo na tan i Clio,

czy li pol ska ba ba z bro dą 
16.30 Wy stęp ze spo łu Pią ty Bieg
17.00 Kris Ksią żę Di sco Po lo – pro mo cja pły -

ty „Już nie je steś ta ka sza lo na”
18.00 Ogło sze nie wy ni ków kon kur sów do żyn -

ko wych: ko ron żniw nych, ży wych ob ra -
zów oraz na naj ład niej lub naj do wcip -
niej do żyn ko wo ude ko ro wa ne obej ście

18.30 Kris Ksią żę Di sco Po lo – naj więk sze hi -
ty di sco dan ce

20.00 Za ba wa ta necz na z ze spo łem Blue Re -
lax

Prze bu do wa dro gi
w Sar nach Wiel kich
za koń czo na

Za koń czy ła się prze bu do wa 291-me tro -
we go od cin ka dro gi w Sar nach Wiel kich
umoż li wia ją ca do jazd miesz kań com do po -
se sji i pól upraw nych.

Na wierzch nię z tłucz nia za stą pio no as fal tem,
po bo cza zo sta ły uzu peł nio ne kru szy wem, wy ko na -
no tak że zjaz dy do po se sji. Przed wy ko na niem in we -
sty cji na dro dze grun to wej, szcze gól nie po opa dach

desz czu, two rzy ły się za sto -
iska wo dy. W dniu 5 sierp -
nia br. od był się obiór tech -
nicz ny gmin nej in we sty cji.
W spo tka niu z wy ko naw cą
dro gi uczest ni czy li m. in.: wi -
ce bur mistrz Alek san der
Jusz czyk wraz z me ry to rycz -
ny mi pra cow ni ka mi Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie,

soł tys wsi Sar ny Wiel kie, Te re sa Ko cio łek, oraz rad -
ne Zo fia Wal czuk i Ka ta rzy na Ka li ciak. Wy ko naw cą
in we sty cji by ło Przed się bior stwo Wie lo bran żo wo -
-Usłu go we Best -Ope bel z sie dzi bą w Bor kach ko ło
Czar no wąs. Bu do wa dro gi w Sar nach kosz to wa -
ła 113 160 zł. Gmi na Nie mo dlin po zy ska ła do fi nan -
so wa nie na to za da nie z Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Opol skie go w wy so ko ści 43 650 zł. 

Ar tur Pie czar ka

Pro jekt „Ma ło zna ne za kąt ki Zie mi Nie mo -
dliń skiej” jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz
ze środ ków bu dże tu pań stwa „Przekraczamy
granice”. Wy da ne zo sta ły ma py z opi sem atrak -
cji w Nie mo dli nie, Je se ni ka i Zla tych Hor, któ re
do sko na le spraw dzą się w tu ry stycz nym po zna -
wa niu miast po stro nie pol skiej i cze skiej. W ra -
mach pro jek tu po wsta ły tak że ma py ścien ne.
W cen trum Nie mo dli na na to miast od no wio no ta -
bli cę in for ma cyj ną, gdzie znaj du ją się ma py mia -
sta i gmi ny oraz opi sa ne zo sta ły atrak cje Nie mo -
dli na, Je se ni ka i Zla tych Hor. W ma te ria łach
o Nie mo dli nie znaj du ją się opi sy atrak cji i zdję cia
au tor stwa Ma riu sza Woź nia ka, mi ło śni ka hi sto rii
Zie mi Nie mo dliń skiej. Ma py moż na na być w Urzę -
dzie Miej skim w Nie mo dli nie lub po brać ze stro -
ny in ter ne to wej www.nie mo dlin.pl. War tość ca łe -
go pro jek tu wy nio sła ok. 37 tys. zł, z cze go
do fi nan so wa nie z Eu ro re gio nu Pra dziad i bu dże -
tu pań stwa ok. 35 tys. zł. Gmi na Nie mo dlin w ra -
mach wkła du wła sne go na re ali za cję pro jek tu wy -
da ła ok. 2 tys. zł. Ar tur Pie czar ka

Wspól na pro mo cja pol sko -cze ska

Nie mo dlin z part ne ra mi
z Czech wy dał no we ma py dla
miesz kań ców oraz tu ry stów.
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Koń czą się ro bo ty zwią za ne z od bu do -
wą dro gi ko ło ko pal ni ba zal tu w Gra czach.

In we sty cję re ali zu je w ra mach Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych – „sche ty nó -
wek”, kon sor cjum trzech firm. Po wiat za od bu do wę
za pła ci 1,6 mi lio na zło tych. Gmi na Nie mo dlin tak -
że do fi nan so wa ła bu do wę dro gi po wia to wej
nr 1184. W ra mach ro bót wy ko na no m. in.: roz biór -
kę ele men tów dro go wych (na wierzch ni z mas mi ne -
ral no -bi tu micz nych), for mo wa nie na sy pów, bu do wę
prze pu stów pod dro gą po wia to wą, zjaz dy, jezd nię
dro gi o na wierzch ni as fal to be to no wej, utwar dze nie
po bo czy, ale rów nież prze bu do wę sie ci te le tech nicz -
nej i li nii ni skie go na pię cia.

Po nad to roz po czy na ją się wła śnie ro bo ty zwią -
za ne z od wod nie niem no wej dro gi. To za da nie
za kwo tę ok. 97 tys. zł fi nan su je i re ali zu je gmi na
Nie mo dlin. Dro ga w Gra czach za pa dła się w 2011
ro ku na od cin ku oko ło 50 me trów. Od tam tej po ry
miesz kań cy gmi ny mu szą jeź dzić ob jaz da mi na -
wet 12 km. Za koń cze nie in we sty cji uła twi ko mu ni -
ka cję i skró ci czas do jaz du.

Ar tur Pie czar ka

Bu do wa ka na li za cji
w Nie mo dli nie

Sieć ka na li za cji o dł. 4,7 km, obej -
mu ją ca za się giem ok. 580 miesz kań -
ców, za kła da ko lej ny już etap bu do wy
ka na li za cji wraz z przy łą cza mi w gmi -
nie Nie mo dlin.

Roz po czę ły się wła śnie ro bo ty w re jo nie
osie dla przy ul. 700-le cia w Nie mo dli nie. W bie -
żą cym ro ku uda się za koń czyć rów nież bu do wę
ka na li za cji na ul. Zie lo nej. W 2016 r., w ra -
mach VII eta pu, ka na li za cja obej mie rów nież
in ne re jo ny Nie mo dli na, na uli cach: Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich, Brze skiej, Pod gór nej, Bocz -
nej, Woj ska Pol skie go i Par ko wej. Oprócz ka na -
li za cji za mon to wa ne zo sta ną 4 prze pom pow -
nie ście ków sie cio wych i stu dzien ki
ka na li za cyj ne. Po ro bo tach ziem nych ko niecz -
ne bę dzie od two rze nie na wierzch ni dróg i chod -
ni ków. Tam, gdzie to jest ko niecz ne, przy oka zji
bu do wy ka na li za cji wy mie nia nia jest tak że sieć
wo do cią go wa. Po za koń cze niu za da nia tzw.
aglo me ra cja nie mo dliń ska, obej mu ją ca mia sto
Nie mo dlin, Wy dro wi ce i Go ście jo wi ce, bę dzie
już w ca ło ści ska na li zo wa na. Roz bu do wa sie ci
ka na li za cyj nej w Nie mo dli nie przy czy ni się
do po pra wy ja ko ści ży cia miesz kań ców, sta nu
śro do wi ska, mniej sze go za nie czysz cze nia gle -
by oraz wód. Koszt bu do wy VII eta pu po prze -
tar gu wy nie sie ok. 2,5 mln zł. W bie żą cym ro ku
na in we sty cję wy da na zo sta nie kwo ta z bu dże -
tu w wy so ko ści ok. 430 tys. zł. Gmi na Nie mo -
dlin bę dzie za bie gać jesz cze o do fi nan so wa nie
bu do wy ka na li za cji z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Opol skie go.

Ar tur Pie czar ka

In wen ta ry za cja azbe stu
na te re nie gmi ny

W związ ku z pod ję ty mi przez gmi nę Nie mo dlin
dzia ła nia mi w za kre sie opra co wa nia ak tu ali za cji
„Pro gra mu usu wa nia azbe stu i wy ro bów za wie ra ją -
cych azbest dla Gmi ny Nie mo dlin”, in for mu je my, że
w mie sią cu sierp niu br. roz po czę ła się in wen ta ry za -
cja wy ro bów za wie ra ją cych azbest, zlo ka li zo wa nych
na te re nie na szej gmi ny. In wen ta ry za cję prze pro -
wa dza ją pra cow ni cy fir my „Urba ni ka Jan Ko mo row -
ski”. Oso by prze pro wa dza ją ce in wen ta ry za cję po -
sia da ją sto sow ne upo waż nie nie wy da ne przez
bur mi strza gmi ny Nie mo dlin.

Zwra ca my się z proś bą do wła ści cie li i za rząd ców
nie ru cho mo ści o współ pra cę z wy ko naw cą w za kre sie
umoż li wie nia prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest i udzie le nia wszel kich moż -
li wych in for ma cji do ty czą cej ww. in wen ta ry za cji.

Pro gram usu wa nia azbe stu i wy ro bów za wie ra ją -
cych azbest z te re nu gmi ny umoż li wi po zy ska nie ze -
wnętrz nych środ ków fi nan so wych na de mon taż, trans -
port i uniesz ko dli wie nie wy ro bów za wie ra ją cych azbest. 

Zapisy na zajęcia Ośrodka Kultury w Niemodlinie
w roku szkolnym 2015/2016

9 września (środa)
godz. 17.00 – 18.00 (sala konferencyjna) – zapisy na zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie,
saksofonie

10 września (czwartek)
godz. 16.00 – 17.30 (sala konferencyjna) – zapisy na zajęcia taneczne grupy RYTMIX

15 września (wtorek)
godz. 17.00 – zapisy na zajęcia fotograficzne
godz. 18.00 – zapisy do zespołu wokalnego Piąty Bieg

16 września (środa)
godz. 17.00 – zapisy na zajęcia teatralne
godz. 18.00 – zapisy na zajęcia Sceny Muzycznej (zajęcia wokalne z akompaniatorem)

17 września (czwartek)
17.00 – zapisy na zajęcia plastyczne

29 września (wtorek)
17.00 – 17.30 - zapisy na zajęcia nauki gry na gitarze
17.30 – 18.00 - zapisy na zajęcia wokalne Studia Piosenki

Koń czą od bu do wę dro gi
Gó ra – Gra cze

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW
(STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE)

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie in for mu je, że pro wa dzi spra wy
zwią za ne z przy zna wa niem sty pen diów
szkol nych na rok szkol ny 2015/2016 dla
uczniów za miesz ku ją cych na te re nie
gmi ny Nie mo dlin.

Przy po mi na my, że przy zna ne sty pen dium
szkol ne bę dzie re ali zo wa ne po przez do ko na nie
zwro tu po nie sio nych kosz tów, na pod sta wie fak -
tur lub ra chun ków wy sta wio nych imien nie
na wnio sko daw cę oraz in nych do ku men tów po -
twier dza ją cych po nie sio ne kosz ty zwią za ne
z po trze ba mi edu ka cyj ny mi ucznia.

Obo wią zu ją ce kry te rium do cho do we wy -
no si 456,00 zł net to na oso bę w ro dzi nie.

Ter min skła da nia wnio sków: od 1 do 15
września 2015 r.

Wnio ski do po bra nia oraz wszel kie in for -
ma cje udzie la: Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37, 49-100 Nie mo dlin, tel. 77 4607 945.

Zło ty So kół
2015

W bie żą cym ro ku po raz ósmy przy -
zna na zo sta nie sta tu et ka „Zło te go So -
ko ła”. Jest to wy róż nie nie dla firm, in -
sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re
w szcze gól ny spo sób wy róż ni ły się ak -
tyw no ścią spo łecz ną, dzia łal no ścią
cha ry ta tyw ną, za wo do wą lub pro mo -
cją na rzecz gmi ny Nie mo dlin.

W czerw cu od by ło się po sie dze nie ka pi -
tu ły, pod czas któ re go za twier dzo ny zo stał har -
mo no gram prac ko mi te tu or ga ni za cyj ne go
i ka len darz VIII edy cji sta tu et ki „Zło te go So -
ko ła” W związ ku z po wyż szym ser decz nie za -
pra sza my do zgła sza nia kan dy da tur do wy -
róż nie nia. Re gu la min oraz kar ta zgło sze nia
znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej www.nie -
mo dlin.pl. Jed no cze śnie in for mu je my, że ter -
min na przyj mo wa nie wnio sków upły wa 30
wrze śnia 2015 r.
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