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Obwodnica
Niemodlina

- dobre
informacje!

De par ta ment Dróg i Au to strad Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i Roz wo ju prze słał do uzgod nień mię dzy -
re sor to wych pro jekt Pro gra mu Bu do wy Dróg
Kra jo wych na la ta 2014-2020. Z do ku men tu, w któ -
re go je ste śmy po sia da niu, wy ni ka, że ob wod ni ca
Nie mo dli na bę dzie re ali zo wa na w la tach 2016-
2019 za kwo tę 218 553 900 zł. Ob wod ni ca Nie mo -
dli na zo sta ła uję ta w za łącz ni ku 1 sta no wią cym
pod sta wo wą li stę za dań in we sty cyj nych pod po zy -
cją 37 i fi nan so wa na bę dzie z Kra jo we go Fun du -
szu Dro go we go (KFD). Pro jekt przy ję ty zo sta nie
uchwa łą Ra dy Mi ni strów, co po win no na stą pić
jesz cze w tym ro ku. 

Bar tło miej Ko strze wa
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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



3Wydarzenia

Ry by na ry sun ku i na ta le rzu,
czy li ko lej ne Świę to Kar pia
za na mi.

Te go rocz ne Świę to Kar pia roz po czę ło się w Gra -
czach kon fe ren cją ry bac ką pod na zwą „Ry bac two
Opolsz czy zny – roz wój re gio nal ny i glo bal ny”. Obec -
nych w „Dwor ku” pre le gen tów i go ści przy wi tał pre -
zes Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna” – Ja -
kub Ro szuk, a tak że bur mistrz Nie mo dli na. – Kie dy
kil ka lat te mu two rzy li śmy LGR Opolsz czy zna m.in.
z sa mo rzą da mi, na wet nie przy pusz cza łem, że ta or -
ga ni za cja tak wspa nia le się roz wi nie, bę dzie mia ła
ty le po my słów i spo so bów dzia ła nia. Cie szę się, że
wie le środ ków za wa szym po śred nic twem tra fi ło
do go spo darstw ry bac kich, z któ rych sko rzy sta li rów -
nież na si ho dow cy – po wie dział Mi ro sław Stan kie -
wicz. Pod czas kon fe ren cji wła ści cie le sta wów ho -
dow la nych pod su mo wa li se zon. Wo je wódz two
opol skie utrzy ma ło trze cie miej sce w ran kin gu cho -
wu i sprze da ży kar pi. Na ten wy so ki wy nik za pra co -
wa ło w du żej mie rze go spo dar stwo ry bac kie z Nie -
mo dli na – jed no z dwóch go spo darstw, któ re mo że
po chwa lić się naj więk szą pro duk cją. Oprócz pod su -
mo wań waż nym te ma tem by ła przy szłość opol skie -
go ry bac twa. Że by karp nie był ry bą tyl ko od świę ta
i je go sprze daż utrzy my wa ła się przez ca ły rok, na -
le ży pójść w stro nę prze twór stwa, któ re by ło te ma -
tem dru giej czę ści kon fe ren cji. To masz Ku li kow ski
przed sta wił per spek ty wy roz wo ju prze twór stwa ryb
słod ko wod nych, zaś pierw szy mi do świad cze nia mi
w te ma cie prze twór ni ryb na Opolsz czyź nie po dzie -
lił się Ma riusz Wój ciak.

Dru gim wy da rze niem pierw sze go dnia Świę ta
Kar pia by ło wrę cze nie na gród lau re atom kon kur su
pla stycz ne go dla dzie ci „Ma ły Kar pik”. Oprócz lau -
re atów, ro dzi ców i spon so rów na gród, w uro czy sto -
ści uczest ni czy ły rów nież ca łe kla sy z nie mo dliń skich
szkół pod sta wo wych i przed szko li, któ re en tu zja -
stycz nie re ago wa ły na wy róż nio nych. – Je stem
pod wra że niem wa szych prac. Dzię ku ję wszyst kim
uczest ni kom. Tak na praw dę wszy scy je ste ście zwy -
cięz ca mi. Lau re atom gra tu lu ję przede wszyst kim
po my słów. Ma my dla was na gro dy proz dro wot ne,
bo war to ćwi czyć, jeść ry by oraz owo ce i wa rzy wa
– za chę ca ła Agniesz ka Za go la, wrę cza jąc lau re atom
na gro dy Agen cji Ryn ku Rol ne go. Wy ni ki „Ma łe go
Kar pi ka” po da li śmy w po przed nim nu me rze. 

Tu taj war to wspo mnieć, że na gro dę Grand Prix
ufun do wa ną przez sta ro stę opol skie go otrzy ma ła Mar -

ce li na Kul czyc ka ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo -
dli nie za ry su nek przed sta wia ją cy ryb ny pie niądz. – Na -
ry so wa łam bank not z kar piem. Za miast kró la jest ry ba
Karp I Nie mo dliń ski, wa lu tą są łu ski, za miast NBP jest
Na ro do wy Karp Pol ski, za War sza wę jest pod pis Je zio -
ro. Po mysł jest mój i sa ma wszyst ko na ry so wa łam – po -
wie dzia ła Mar ce li na. Po wrę cze niu na gród obec ne
w Ośrod ku Kul tu ry dzie ci obej rza ły i wspól nie ba wi ły się
na przed sta wie niu o Smo ku Wa wel skim.

Głów nym punk tem Świę ta Kar pia by ła ga la wrę -
cze nia na gród lau re atom XII Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” 2014. Na wy peł -
nio nej po brze gi wi dow ni zna leź li się miesz kań cy gmi ny
Nie mo dlin, ry sow ni cy, wła dze sa mo rzą do we, de le ga -
cja mia sta part ner skie go Sti ty, spon so rzy, przed sta wi -
cie le or ga ni za to rów i go ście. Spo śród 321 prac z 43
kra jów, ju ry Grand Prix przy zna ło Zbi gnie wo wi Woź nia -
ko wi ze Zduń skiej Wo li, któ ry rów nież w ze szłym ro ku
wy je chał z Nie mo dli na z głów ną na gro dą.

– Pra ca przed sta wia węd ka rza, któ ry po dą ża
na po most nad sta wem. Obok jest las, w któ rym
część ryb al bo – jak ja bym te go chciał – wszyst kie wy -
szły ze sta wu, ukry wa ją się za drze wa mi i się uśmie -
cha ją – po wie dział zwy cięz ca. Na gro dzo nej pra cy
mia ło w ogó le nie być. – Ona wy szła tro chę spon ta -
nicz nie. Wie czo rem na nio słem far by, jed nak w no cy

do sze dłem do wnio sku, że nie po do ba mi się ta pra -
ca. Ra no chcia łem to zma zać i na ma lo wać co in ne go,
ale far ba mi za schła. Mó wię, mu szę to skoń czyć, i im
dłu żej ma lo wa łem, tym bar dziej po do bał mi się ten po -
mysł. Zbi gniew Woź niak żar to wał, że wie, co ma lu je,
bo przez po nad dwa dzie ścia lat na le żał do Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go, jed nak co raz czę ściej wy pusz -
czał zła pa ne oka zy, w tym czte ro ki lo gra mo we go kar -
pia. Wi docz nie karp mu się od wdzię czył. – Udział
w „Kar pi ku” to przede wszyst kim sa tys fak cja, prze cież
w kon kur sie wzię ło udział po nad 300 prac z czter dzie -
stu trzech kra jów. Po za tym żo na pro si ła mnie, że bym
po sta rał się coś wy grać na „Kar pi ku”, po nie waż bar -
dzo po do ba jej się ta im pre za i chcia ła, aby śmy tu taj
po now nie przy je cha li – śmiał się ry sow nik. 

W tym ro ku wy cho dzą cy na sce nę lau re aci, jak
i zgro ma dzo na pu blicz ność, mo gli czuć się szcze gól -
nie zre lak so wa ni i od prę że ni, po nie waż ju ro rzy wcie -
li li się w ro lę pla żo wi czów – by ły więc dmu cha ne za -
baw ki, ręcz ni ki, klap ki i ka pe lu sze pla żo we.
Bez pie czeń stwa i po rząd ku wśród ju ro rów pil no wał ra -
tow nik – Mariusz Ja rzom bek.

(ciąg dalszy na s. 4)

Świę to Kar pia 2014Świę to Kar pia 2014

Degustacja karpia

Grand Prix dla Zbigniewa Woźniaka

Grand Prix Małego Karpika
dla Marceliny Kulczyckiej



(dokończenie ze s. 3)

Trzy rów no rzęd ne na gro dy otrzy ma li: Pa weł Na -
wrot, Ma ciej Trze pał ka i Da riusz Pie trzak. Oprócz ry -
sow ni ków uho no ro wa ny zo stał rów nież pre zes RSP
Wy dro wi ce Zbi gniew Ko ster kie wicz, któ ry otrzy mał
sta tu et kę Kar pi ka za to, że od pierw szej edy cji kon kur -
su wspie ra je go ideę i or ga ni za cję. Po ce re mo nii roz -
da nia na gród na sce nie wy stą pił zie lo no gór ski Ka ba -
ret No wa ki ze świet ną Ad rian ną Bo rek i ske czem
„Pa ni Kry sty na, ksiądz i po li cjant”. Po wy stę pie ka ba -
re tu, na Ścia nie Sa ty ry ków uro czy ście od sło nię to trzy
ta bli ce uzna nych ar ty stów, tym ra zem by li ni mi: Zbi -
gniew Woź niak, Ar ka diusz Ma niuk i Ma ciej Trze pał ka.

Ko lej nym punk tem Świę ta Kar pia by ło otwar cie
wy sta wy prac kon kur so wych oraz de gu sta cja ryb nych
po traw. Pierw si zro bi li to ju ro rzy Pol sko -Cze skie go Kon -
kur su na Po tra wę z Ryb: bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, sta ro sta mia sta Sti ty Ji ri Vo gel, Ja kub
Ro szuk – pre zes LGR Opolsz czy zna, Agniesz ka Za go -
la – dy rek tor OT ARR w Opo lu oraz Ka ta rzy na Pa szu -
la – dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Naj lep -
szy oka zał się karp fa sze ro wa ny kur ka mi na so sie
wa rzyw nym i pie roż ki ze szpi na kiem przy go to wa ny
przez re stau ra cję „Nie bo w gę bie” z Opo la. – Bar dzo
lu bię ry bę, lu bię kar pia, ale bez ości. Że by po zbyć się
po sma ku mu łu, ry by za wsze mo czę w mle ku z do dat -
kiem so li i pie przu. Karp jest wte dy kre mo wy, de li kat -
ny. My ślę, że karp przyj mie się nie tyl ko w okre sie
świą tecz nym, tyl ko trze ba przy zwy cza ić do te go lu dzi.
Dla te go na dniach wpro wa dza my w na szej re stau ra -

cji kuch nię ślą ską i wszyst kie da nia, któ re ostat nio do -
sta ły na gro dy na kon kur sach ku li nar nych m. in.: że ber -
ka z pańć krau tem oraz karp na gro dzo ny w Nie mo dli -
nie i w Kro gul nej – po wie dział Ja cek Haj zyk, wła ści ciel
„Nie ba w gę bie”.

Po zo sta łe na gro dy w kon kur sie ku li nar nym
Na gro dy Agen cji Ryn ku Rol ne go
I – He le na Woj ta sik, Śledź He le ny z cur ry
II – Sta ni sła wa Ga la, Zu pa ryb na Sta si
III – Mał go rza ta Za wie ja, Prze ką ski z ryb wsze la -

kich z so sa mi
Na gro dy Sta ro sty Mia sta Sti ty
I – Ho tel Do mi no, Ry ba w koł der ce
II – Sta ni sla va Smrc ko va, Mig da ło wy san dacz
III – Izabella Tarczyn, Śledź Izy z cebulą

i pomidorami

Wy róż nie nie Sta ro sty Mia sta Sti ty: Do ro ta Ol -
szew ska (Min taj Do rot ki pod czer wo ną pie rzyn ką z ro -
dzyn ka mi), Bar ba ra Pa lusz kie wicz (Pasz tet ryb ny).

– Zwy cię ska po tra wa urze kła nas sma kiem, kom -
po zy cją z kur ka mi i za pre zen to wa niem kar pia w in ny
spo sób. Mo gę na wet po wie dzieć, że w luk su so wy spo -
sób. Mam na dzie ję, że po tra wa z kar pia bę dzie do stęp -
na w re stau ra cji „Nie bo w gę bie” przez ca ły rok. Był -
by to nie wąt pli wie suk ces. Do te go dą ży my, aby
prze ko nać re stau ra to rów, by karp za go ścił w me nu ich
lo ka li na sta łe. Że war to za pła cić za pro dukt spraw dzo -
ny, z na sze go te re nu, zdro wy i eko lo gicz ny. Po za tym
dro ga kar pia ze sta wu na ta lerz jest o wie le krót sza niż
np. ło so sia czy min ta ja. Dla te go mo że my mieć w re -
stau ra cjach i w do mach ry bę „pro sto z wo dy”. Na stro -
nie in ter ne to wej LGR Opolsz czy zna są za kład ki „Gdzie
ku pić ry by” i „Gdzie zjeść smacz ną ry bę” po cho dzą cą
od na szych ho dow ców – po wie dział Ja kub Ro szuk.

Roz strzy gnię cie kon kur su ku li nar ne go i de gu sta -
cja po traw z kar pia za koń czy ły te go rocz ne ob cho dy
kar pio we go świę ta. Za pra sza my na wy sta wę po kon -
kur so wą do Ośrod ka Kul tu ry oraz do spo ży wa nia
świe żych i zdro wych ryb z nie mo dliń skiej ho dow li.

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

• 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

Karpik dla Zbigniewa Kosterkiewicza

Kabaret Nowaki

Przedstawienie dla młodej publiczności Małego Karpika
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Z oka zji 96. rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie od by ła się se sja Ra dy Miej -
skiej po łą czo na z ga lą Zło te go
So ko ła.

Uro czy stą se sję otwo rzył prze wod ni czą cy Ma -
riusz Niec karz: – Czas świę to wa nia i wspo mi na nia
hi sto rii Pol ski to czas lo kal ne go pa trio ty zmu.
Wspól ne świę to wa nie, pa mięć o tych, któ rzy od da -
li ży cie za wol ność na ro du i oj czy zny, łą czy lu dzi.
Mo bi li zu je do pu blicz ne go wy ra ża nia uczuć, do pa -
trio ty zmu. A to z ko lei jest sy gna łem dla świa ta, że
ten na ród jest sil ny. W tym ro ku mi ja 25 lat od cza -
su wol nych wy bo rów. Na ród sam za de cy do wał
o przy szło ści. 25 lat te mu, tak jak w 1918 ro ku,
na uli cach Pol ski pe łen eu fo rii tłum świę to wał zwy -
cię stwo de mo kra cji. Wie rzę, że dziś, z tak ogrom -
nym do świad cze niem i dzie dzic twem na ro do wym,
je ste śmy w sta nie sa mi de cy do wać o so bie, po dej -
mo wać mą dre de cy zje i przy czy niać się do roz wo -
ju na szej oj czy zny.

Czę ścią wspól ne go świę to wa nia był wy stęp na -
uczy cie li i uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach
oraz Ama tor skie go Ze spo łu Te atral ne go w mon ta żu
słow no -mu zycz nym „Ze gar mistrz cza su”. W pa trio -
tycz nych pie śniach i wier szach oraz pan to mi mie
i pre zen ta cji uka za na zo sta ła hi sto ria znie wo le nia
oraz od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę.

W dru giej czę ści ob cho dów Świę ta Od zy ska nia
Nie pod le gło ści na stą pi ło uro czy ste wrę cze nie sta tu -
et ki Zło te go So ko ła. Jest to wy róż nie nie dla firm, in -
sty tu cji oraz osób, 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 tym ro ku no mi na cje do na gro -
dy otrzy ma li: Przed się bior stwo Wy twór czo -Han dlo -
we Ra pex Gra bin – pre zes Bro ni sław Ha ła dus, Mi -
chał Gra czyk, Dom Mo na ru w Gra czach, Ta tia na
Śnie żek, Alek san dra Pasz kow ska oraz Nie mo dliń -
skie Sto wa rzy sze nie Do bro czyn ne „Na dzie ja”.

– Przed ka pi tu łą sta nę ło trud ne za da nie wy bra -
nia te go rocz ne go lau re ata spo śród na praw dę za słu -
żo nych osób i in sty tu cji dla roz wo ju Zie mi Nie mo dliń -
skiej. Gło so wa nie człon ków ka pi tu ły od by wa się
w spo sób taj ny, każ dy od da je głos z punk ta mi. Su ma
wszyst kich punk tów wy ła nia lau re ata. W tym ro ku
ka pi tu ła po sta no wi ła, że ho no ro we wy róż nie nie Zło -

te go So ko ła otrzy mu je pan Mi chał Gra czyk – ogło sił
bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz.

– Dzię ki ry sun kom sa ty rycz nym, któ re da ły pod -
wa li ny pod kon kurs „Kar pi ka”, po zna li śmy wie lu
wspa nia łych lu dzi, któ rzy co ro ku przy jeż dża ją
do Nie mo dli na i któ rzy mó wią o Nie mo dli nie jak
naj le piej – po wie dział Mi chał Gra czyk, od bie ra jąc
sta tu et kę z rąk bur mi strza.

W uza sad nie niu no mi na cji mo że my prze czy tać:
„Mi chał Gra czyk jest pra cow ni kiem Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. Jest po my sło daw cą Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”.
Od lat pro wa dzi w Ośrod ku Kul tu ry za ję cia kół ka pla -
stycz ne go, któ re cie szą się spo rym za in te re so wa -
niem wśród naj młod szej gru py adep tów sztu ki. W ro -
ku 2001 zo stał przy ję ty do Sto wa rzy sze nia Pol skich
Ar ty stów Ka ry ka tu ry, a od 2005 jest człon kiem za -
rzą du. Jest czyn nym ry sow ni kiem sa ty rycz nym, swo -
je pra ce pu bli ko wał w po nad 30 ty tu łach pra so -
wych. Je go do ro bek to pra wie 5000 pu bli ka cji.
Zaj mu je się głów nie te ma ty ką spo łecz no -po li tycz ną.
Brał udział w po nad 700 kon kur sach sa ty rycz nych
w Pol sce i na świe cie, w su mie w pra wie 50 kra jach.
Zdo był 53 na gro dy i wy róż nie nia. W ro ku 2004 usta -
no wił pierw szy na świe cie re kord w ry so wa niu sa ty -
ry przez 24 go dzi ny na do bę, two rząc 421 ry sun ków,
za co otrzy mał wy róż nie nie w po sta ci sta tu et ki „Ma -
łe go Ery ka”, ufun do wa ne przez Sto wa rzy sze nie Pol -
skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry”.

W dal szej czę ści uro czy sto ści wrę czo no od zna -
cze nia „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”. Otrzy -
ma li je: Da nu ta Uni jew ska, Bar ba ra Ol szew ska, Ma -
rek Ada mus, Le szek Wo ło wiec, Krzysz tof Bu nia.

Ga lę Zło te go So ko ła uświet ni ła na stro jo wy mi
pio sen ka mi Mał go rza ta Ka liń ska, wo ka list ka Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

mk

Zło ty So kół 2014

Zasłużeni dla Ziemi Niemodlińskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach

Małgorzata Kalińska

Michał Graczyk



30 paź dzier ni ka set ną rocz ni cę uro dzin świę to wa ła He -
le na Kwa śnik z Gra czy.

Ju bi lat ka otrzy ma ła pre zent, kwia ty i ży cze nia od bur mi strza Mi ro -
sła wa Stan kie wi cza: – W imie niu władz sa mo rzą do wych gmi ny Nie mo -
dlin oraz ca łej spo łecz no ści na szej gmi ny mam przy jem ność zło żyć do -
stoj nej ju bi lat ce z oka zji 100-le cia uro dzin naj ser decz niej sze gra tu la cje
oraz ży cze nia zdro wia i wszel kiej po myśl no ści na ko lej ne la ta. Dzi siej szy
ju bi le usz to oka zja nie co dzien na i do nio sła. To pięk na rocz ni ca skła nia -
ją ca do re flek sji, za du my i wspo mnień w gro nie naj bliż szych. Ozna cza
wszak ca ły wiek wy peł nio ny co dzien ny mi ra do ścia mi i smut ka mi, ale też
cięż ką pra cą i tro ską o do bro ro dzi ny. Ta ki wiek osią ga ją tyl ko wy brań -
cy, do gro na któ rych za li cza się rów nież pa ni. Gra tu lu jąc ju bi le uszu, ży -
czę speł nie nia oso bi stych pra gnień, aby na stęp ne la ta mi ja ły pa ni wśród
naj bliż szych, w at mos fe rze mi ło ści i wspar cia. Niech każ da chwi la bę dzie
źró dłem szczę ścia i niech upły wa w spo ko ju i zdro wiu.

Ży cze nia w imie niu pre mier Ewy Ko pacz zło ży li przed sta wi cie le
władz wo je wódz kich, a tak że przed sta wi ciel Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych. Na spo tka niu nie za bra kło oko licz no ścio we go tor tu, za śpie wa -
ne go „Dwie ście lat”, to a stu i wspo mnień ju bi lat ki. Pa ni He le na uro dzi ła
się i wy cho wa ła w Kra ko wie, z któ rym jest bar dzo zwią za na i wspo mi na
go czę sto. Jej oj ciec i mąż by li woj sko wy mi, któ rzy słu ży li oj czyź nie. Stąd
wi docz ny i szcze ry pa trio tyzm ju bi lat ki. mk

Gmi na Nie mo dlin od wie lu lat do strze -
ga pro blem ko niecz no ści bu do wy no we go
przed szko la w Nie mo dli nie, w związ ku
z tym w ro ku bie żą cym skon cen tro wa no
się na opra co wa niu kom plek so wej do ku -
men ta cji tech nicz nej w ce lu uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę no we go obiek tu.

Zgod nie z do ko na ną ana li zą i przy go to wa ną
kon cep cją, pla nu je się lo ka li za cję no we go przed -

szko la w są siedz twie Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie, od uli cy Rey mon ta. W ten spo -
sób po wsta nie no wo cze sny kom pleks edu ka cyj ny
z do stę pem do ba zy spor to wej – kom pleks Or lik
i ha la spor to wa oraz z do stę pem do ba zy kul tu ral nej
– Ośro dek Kul tu ry.

Do ku men ta cja za kła da bu do wę sze ścio oddzia -
ło we go przed szko la wraz z do dat ko wą sa lą umoż li -
wia ją cą pro wa dze nie klu bu (żłob ka) dzie cię ce go dla

naj młod szych dzie ci. Po nad to obiekt wy po sa żo ny
bę dzie w sal ki umoż li wia ją ce pro wa dze nie te ra pii za -
ję cio wej oraz za jęć ko rek cyj nych. W bu dyn ku za sto -
so wa ne zo sta ną no wo cze sne roz wią za nia ener go -
osz częd ne, a tak że wy ko rzy sta ne bę dą od na wial ne
źró dła ener gii. Pla nu je się re ali za cję in we sty cji w cy -
klu dwu let nim. Obec nie trwa ana li za pro gra mów
w ce lu opra co wa nia wnio sku i uzy ska nia do fi nan so -
wa nia ze wnętrz ne go. Do ku men ta cję tech nicz ną wy -
ko nu je biu ro pro jek to we Pra cow nia Pro jek to wa W. P.
pod kie row nic twem Woj cie cha Pasz kow skie go. 

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Po wsta je do ku men ta cja no we go przed szko la

Sto lat
No wy
plac za baw

Dzie ci i ro dzi ce z Sa dów mo -
gą spę dzać czas ra zem na za -
ba wie na od da nym do użyt ku
pla cu za baw.

Naj pierw ko ło świe tli cy wiej skiej
oczysz czo no, wy rów na no te ren i za -
sia no tra wę. Po tem wy bu do wa no wia -
tę i wy po sa żo no ją w ław ki i sto ły.
Od paź dzier ni ka jest do stęp ny plac

za baw, któ re go koszt wy niósł
po nad dzie sięć ty się cy zło tych
– po cho dzą cych w ca ło ści z fun -
du szu so łec kie go. Dzię ki pra cy
i sta ra niom soł ty ski, ra dy so łec -
kiej, gru py od no wy wsi, miesz -
kań ców i spon so rów Sa dy po -
wo li pięk nie ją. – Plac za baw
bę dzie otwar ty ca ły czas. Cie -
szę się, że po wstał. Na szym
ma rze niem jest ka pi tal ny re -
mont świe tli cy – mó wi Mar ta
Bier nac ka, soł ty ska Sa dów.

mk

Aktualności 6PULS
Niemodlina



Aktualności 7

– Ser decz ne ży cze nia z oka zji 65. rocz ni cy ślu bu ko lej nych dni, mie się cy i lat
peł nych szczę ścia i ra do ści, cią głe go uśmie chu na twa rzy, jak rów nież te go, aby
cie szyć się ży ciem w każ dym je go mo men cie – ży czył ju bi la tom bur mistrz Mi ro -
sław Stan kie wicz. Oprócz ży czeń pań stwo Ju kow scy otrzy ma li pięk ny bu kiet oraz
kosz roz ma ito ści. Po to a ście i „Sto lat” przy szedł czas na wspo mnie nia.

Ja ki jest prze pis na wspól ne ży cie mał żon ków? – Nie być upar tym i nie stać
twar do przy swo im. Ży cie nie jest ide al ne, dla te go jed no mu si ustą pić, prze pro sić,
je śli zawiniło, a dru ga stro na mu si wy ba czyć – po wie dział pan Hen ryk. – Naj waż -
niej sze jest po ro zu mie nie, że by du żo ze so bą roz ma wiać, nie być po chop nym i nie
prze kre ślać dru giej oso by. No i że by ci che dni nie by ły za dłu gie, cho ciaż nam już
się od daw na nie zda rza ją – do da ła ze śmie chem pa ni Łu cja. mk

Pod ko niec paź dzier ni ka Nie mo dlin od -
wie dził Ra iner graf Pra sch ma z ro dzi ną
– żo ną, cór ką i dwie ma na sto let ni mi
wnucz ka mi.

Ini cja to rem wi zy ty i prze wod ni kiem był Ma riusz
Woź niak, a ba rie ry ję zy ko we po ma ga ła po ko ny wać
Mar ga re te Rack -Rzy chak. Mia ła to być sen ty men tal -
na po dróż śla da mi dzie dzic twa hra biow skie go ro du.
Nie ste ty, głów ny cel wi zy ty, czy li za mek w Nie mo dli -
nie, oka zał się nie do stęp ny. Mi mo usil nych za bie gów
nie uda ło się nam uzy skać zgo dy na wej ście na te ren
obiek tu. Ca ła ro dzi na z wiel kim wzru sze niem mo gła
tyl ko obejść zam ko wy te ren, spo glą da jąc na daw ne
ro do we gniaz do zza ogro dze nia. 

Fa tal ny po czą tek wi zy ty zo stał zła go dzo ny przez
bur mi strza Mi ro sła wa Stan kie wi cza, któ ry bar dzo
cie pło i życz li wie przy jął go ści, wy tłu ma czył obec ną
sy tu ację praw ną, a na stęp nie za pre zen to wał ory gi -
nal ne zam ko we me ble, któ re są na wy po sa że niu
Urzę du Miej skie go. Rów nież wi zy ta w nie mo dliń -
skim ko ście le i spo tka nie z ks. pro bosz czem do star -
czy ło po zy tyw nych emo cji.

W na stęp nych dniach go ście od wie dzi li zam ki
w Ro gach i w Tu ło wi cach, park w Lip nie, ka pli cę
na nie mo dliń skim cmen ta rzu, a tak że daw ną zam ko -
wą staj nię, czy li obec ną sa lę gim na stycz ną SP nr 2,
gdzie wła śnie od by wa ły się za wo dy te ni sa sto ło we -
go. Wszę dzie spo ty ka li się z życz li wym przy ję ciem.
Ca ła ro dzi na by ła nie zwy kle po ru szo na tym, że pa -
mięć o ich ro dzie jest cią gle ży wa, a na zwi sko Pra sch -
ma zna ne jest na wet przy pad ko wo spo tka nym na uli -
cy lu dziom. 

Pań stwo Pra sch mo wie wy je cha li z Nie mo dli na
peł ni po zy tyw nych wra żeń i na pew no jesz cze przy -
ja dą w od wie dzi ny, kie dy za mek bę dzie udo stęp nio -
ny do zwie dza nia.

Elż bie ta Woź niak

Po dzię ko wa nia
Wszyst kim oso bom i in sty tu cjom skła dam wy ra zy sza cun ku i po -

dzię ko wa nia za oka za ne ser ce i po moc w od bu do wie mo je go miesz ka nia.
Sta ni sła wa Po chwat

65 lat ra zem
Łu cja i Hen ryk Ju kow scy z Rzę -
dzi wo jo wic świę to wa li sześć dzie -
sią tą pią tą rocz ni cę mał żeń stwa.

Wi zy ta
ro dzi ny
Pra sch mów
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Doposażenie
placu zabaw

Pod pi sa no umo wę na re -
ali za cję za da nia „Do po sa że -
nie pla cu za baw przy uli cy
Spor to wej w Nie mo dli nie”.

Ce lem za da nia jest prze pro wa -
dze nie mo der ni za cji ist nie ją ce go pla -
cu za baw po przez usu nię cie sta rych
i znisz czo nych urzą dzeń za ba wo wych
oraz po sa do wie nie no wych, bez piecz -
nych ele men tów. Za da nie fi nan so wa -
ne jest cał ko wi cie ze środ ków bu dże -
tu gmi ny Nie mo dlin i za koń czo ne
na być pod ko niec li sto pa da br. 

Bernadeta
Lisson-Pastwa

Ro bo ty ka na li za cyj ne
w gmi nie

Za koń czo no re ali za cję za da nia
„Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
w Wy dro wi cach”. Za da nie zre ali zo -
wa no w cy klu dwu let nim przy udzia -
le środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich.

Kwo ta do fi nan so wa nia wy nio -
sła 792 125 zł. Ze środ ków bu dże tu gmi ny
Nie mo dlin wy ko na no trzy mniej sze in we sty cje
ka na li za cyj ne ocze ki wa ne przez miesz kań ców
za łącz ną kwo tę 295 852,53 zł. Prze pro wa -
dzo no prze bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
w cią gu uli cy Spor to wej, w są siedz twie nie mo -
dliń skie go sta dio nu, roz bu do wę ka na li za cji
sa ni tar nej do no we go osie dla w Go ście jo wi -
cach oraz bu do wę ka na li za cji w cią gu uli cy
Rey mon ta. Za da nia ka na li za cyj ne wy ko ny wa -
ła fir ma Za kład In sta la cyj no -Bu dow la ny „Isan -
-Bud” Le szek Wo ło wiec Nie mo dlin. 

W ro ku przy szłym pla no wa na jest bu do wa
ka na li za cji w cią gu uli cy 700-le cia, Pod gór nej,
Brze skiej, Zie lo nej i Bocz nej. Prze pro wa dze nie
tej in we sty cji spo wo du je stu pro cen to we ska na -
li zo wa nie mia sta Nie mo dli na oraz aglo me ra -
cji Nie mo dlin.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Ko lej na in we sty cja
na nie mo dliń skim sta dio nie 

Pod pi sa no umo wę na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go
pn.: „Bu do wa oświe tle nia bocz ne go bo iska tre nin go we go
na Sta dio nie Miej skim w Nie mo dli nie”.

Za da nie re ali zo wa ne jest przez lo kal ne przed się bior stwo „Uni tel” Ja cek
Mar kie wicz z Nie mo dli na. Re ali za cja in we sty cji moż li wa jest dzię ki uzy ska -
niu oszczęd no ści fi nan so wych zwią za nych z bu do wą i wy po sa że niem sta -
dio nu miej skie go. Za da nie po le ga na bu do wie oświe tle nia bocz ne go bo iska
tre nin go we go. Do ro bót bu dow la nych włą czy li się rów nież nie mo dliń scy
przed się bior cy, któ rzy wy ko na li ro bo ty ziem ne zwią za ne z upo rząd ko wa -
niem skar py i wy wie zie niem mas ziem nych tak, aby moż li we by ło po sa do -
wie nie słu pów oświe tle nio wych.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

No wy zjazd
Za koń czo no re ali za cję za da nia pn.

„Bu do wa zjaz du pu blicz ne go z dro gi gmin -
nej na Ko lo nii Ro bot ni czej w Gra czach”.

Bu do wa zjaz du fi nan so wa na by ła z bu dże tu gmi -
ny Nie mo dlin, a jej koszt wy niósł 55 350 zł. In we sty -

cję zre ali zo wa ła fir ma Usłu gi Trans por to we, Me lio ra -
cyj ne, Ro bo ty Ziem ne – Ma rian na Wój cik z Opo la.

No wo po wsta ły zjazd umoż li wia swo bod ne za -
wra ca nie po jaz dów po ru sza ją cych się po Ko lo nii Ro -
bot ni czej, w szcze gól no ści wo zów ase ni za cyj nych
czy śmie cia rek, któ ry to pro blem od lat był sy gna li -
zo wa ny przez miesz kań ców. 

In we sty cja jest ko lej ną in we sty cją dro go wą re ali -
zo wa ną w ro ku 2014 przez gmi nę Nie mo dlin, wcze -
śniej prze pro wa dzo no kom plek so we re mon ty chod -
ni ków m.in. w cią gu uli cy Mic kie wi cza, Kor fan te go,
Lwow skiej, Zam ko wej oraz prze bu do wa no zjazd z uli -
cy Opol skiej na Osie dle Pia stów.

Szy mon Dasz kie wicz
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na
z bur mi strzem Nie mo dli na Mi -
ro sła wem Stan kie wi czem

PN: Go rą ce dni wy bor cze w na szej
gmi nie. Jak w tym cza sie pra cu je urząd?

MS: Urząd i gmin ne jed nost ki or ga ni za cyj ne
pra cu ją nor mal nie. Spra wy miesz kań ców są za -
ła twia ne na bie żą co. Oczy wi ście ma my bar dzo
du że ob cią że nie w związ ku z wy bo ra mi, nie -
spraw nym sys te mem li cze nia gło sów, ale tak że
z two rze niem pro jek tu bu dże tu na 2015 rok oraz
z wie lo ma waż ny mi pro ce du ra mi prze tar go wy mi,
któ re mu szą być za koń czo ne do koń ca ro ku. Wy -
wóz od pa dów, za kup ener gii na oświe tle nie ulicz -
ne, usłu gi opie kuń cze i spo łecz ne, do wóz dzie ci
do szkół, a tak że wie le in nych zle ca nych przez
gmi nę do staw usług i to wa rów, któ re ma ją cha -
rak ter cią gły. Oprócz wy bo rów są jesz cze in ne
waż ne spra wy do ty czą ce wszyst kich na szych
miesz kań ców. Jest cięż ko, ale da je my ra dę.

PN: Czy w ostat nim cza sie wy da rzy ło
się coś waż ne go w na szej gmi nie?

MS: Dzie je się bar dzo du żo. Od by ła się bar -
dzo uda na ko lej na edy cja Kar pi ka. To już 12.
edy cja kon kur su i trze ba przy znać, że co ro ku stoi
on na co raz wyż szym po zio mie. Po my sło daw ca
i ry sow nik Mi chał Gra czyk zo stał lau re atem te go -
rocz nej edy cji Zło te go So ko ła. Wspa nia ły wy stęp
ze spo łu te atral ne go z Ro gów, któ ry uświet nił te -
go rocz ne ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści – 11 li -
sto pa da. Koń czy my pierwszy etap prze bu do wy
uli cy na Ko lo nii Ro bot ni czej w Gra czach. Trwa ją
od bio ry ka na li za cji uli cy Rey mon ta w Nie mo dli -
nie, jak rów nież bu do wa bo iska tre nin go we go
wraz z oświe tle niem na sta dio nie. No i ma my

bar dzo obie cu ją ce in -
for ma cje na te mat bu -
do wy ob wod ni cy Nie -
mo dli na.

PN: Co z na szą
ob wod ni cą?

MS: Po wie lu la -
tach 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,
któ ry zwia stu je szczę -
śli we za koń cze nie
wie lo let niej ba ta lii
o ob wod ni cę. Tym do -
ku men tem jest kon -
trakt wo je wódz ki za -
war ty w ostat nich
dniach po mię dzy rzą -
dem RP a za rzą dem
wo je wódz twa opol -
skie go, w któ rym za pi -
sa no bu do wę ob wod -

ni cy Nie mo dli na w la tach 2016-19 oraz
okre ślo no kosz ty jej bu do wy. Ko lej nym do ku -
men tem po twier dza ją cym de cy zję o bu do wie
jest pro jekt Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych
na la ta 2014-2020 Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i Roz wo ju, któ ry skie ro wa ny jest do uzgod nień
mię dzy re sor to wych. W tym do ku men cie ob wod -
ni ca Nie mo dli na prze su nię ta zo sta ła z li sty re -
zer wo wej na li stę pod sta wo wą (prio ry te to wą)
bu do wa nych ob wod nic w kra ju do ro ku 2020.
Cie szę się, że do tych cza so we, wie lo let nie sta ra -
nia przy no szą wresz cie efek ty.

PN: Czy to ozna cza, że bu do wa ob -
wod ni cy zo sta nie roz po czę ta za rok?

MS: We dług osób, z któ ry mi roz ma wiam
nie mal że co ty dzień, jest to spra wa prze są dzo na.
Ale – jak to zwy kle w ży ciu by wa – o każ dą spra -
wę trze ba dbać do sa me go koń ca. Trze ba cią gle
mo ni to wać po stęp prac i lob bo wać na rzecz tej
nie zwy kle waż nej dla nas in we sty cji.

PN: Wspo mniał pan o oso bach, któ re
sprzy ja ły tej in we sty cji.

MS: W 2007 ro ku, kie dy no wo wy bra ni wo -
je wo da Ry szard Wil czyń ski i mar sza łek Jó zef
Se be sta spo tka li się z wój ta mi i bur mi strza mi
po wia tu opol skie go, pod nio słem pro blem bu -
do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Pa no wie od no to -
wa li to w swo ich no tat ni kach i przez ja kiś czas
by ła ci sza. Pod ją łem roz mo wy z Re gio nal nym
Ko mi te tem Bu do wy Ob wod ni cy Ny sy na te mat
wspól nych dzia łań do ty czą cych bu do wy obu ob -
wod nic. Pre zes An to ni Ha sen beck szyb ko roz sze -
rzył for mu łę ko mi te tu i tak po wstał Re gio nal ny
Ko mi tet Bu do wy Ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na.
W pra cach te go ko mi te tu wziął rów nież udział
ów cze sny prze wod ni czą cy RM Jan Olek sa.
W spo tka niach uczest ni czy li mar sza łek, wo je -

wo da, prze wod ni czą cy sej mi ku Bo gu sław Wier -
dak, dy rek to rzy i pra cow ni cy Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, dy rek to rzy wy -
dzia łów urzę du wo je wódz kie go oraz
par la men ta rzy ści Zie mi Opol skiej. Po pew nym
cza sie ko mi tet ze brał ty sią ce pod pi sów miesz -
kań ców Nie mo dli na i Ny sy pod pe ty cją do pre -
mie ra Do nal da Tu ska. Kie dy to nie wystarczyło,
usta li li śmy z mo im za stęp cą Bar tło mie jem Ko -
strze wą oraz Ja nem Olek są, że istot nym ele -
men tem pod ję tych dzia łań jest za in te re so wa -
nie me diów na szym pro ble mem.

Uzgod ni li śmy har mo no gram pierw szych
zbio ro wych pro te stów w po sta ci krót ko trwa łych
blo kad dróg. Zor ga ni zo wa niem ich za ję li się pa -
no wie Ma rian Olek sa oraz Ro man Szy mań ski.
Zna ko mi te wspar cie tym dzia ła niom udzie li ły pa -
nie Da nu ta Unie jew ska oraz Elż bie ta Że li chow -
ska -Lew ko. W pierw szym pro te ście wzię li udział
miesz kań cy oraz więk szość rad nych po przed niej
ka den cji. Pa mię tam te pierw sze pro te sty
przy tem pe ra tu rze pra wie mi nus 20 stop ni. Póź -
niej dzia ła nia wspie ra li i kon ty nu owa li ko lej ni
miesz kań cy na szej gmi ny, a tak że, co jest istot ne,
po li ty cy z PO, PiS oraz SLD.

PN: A in ni po li ty cy, z in nych par tii?

MS: Do tej po ry nie mia łem żad nych in for -
ma cji o za an ga żo wa niu się po li ty ków z PSL czy
Two je go Ru chu w spra wę na szej ob wod ni cy. 

PN: Ma my wy bra ną no wą ra dę miej -
ską. Jak pan oce nia jej skład?

MS: Bur mi strzo wi nie wol no i nie wy pa da
oce niać or ga nu uchwa ło daw cze go gmi ny i je go
skła du. Rad ni wy bra ni w de mo kra tycz nych wy bo -
rach pod le ga ją wy łącz nie oce nie wy bor ców.

PN: Ro zu miem, jed nak pro si my o ko -
men tarz.

MS: Wy bor cy w na szej gmi nie po ka za li, że
ma ją do syć wy bo rów po mię dzy kan dy da ta mi re -
pre zen tu ją cy mi par tie po li tycz ne. Uzna li, że
na po zio mie sa mo rzą du gmin ne go waż ne są oso -
by, ich do ro bek, wie dza i kom pe ten cje, a nie przy -
na leż ność par tyj na. Wy star czy ze sta wić wy ni ki
wy bo rów. Par tie po li tycz ne wpro wa dzi ły do ra dy:
PO -1, PiS -1, PSL -2 rad nych. Ko mi te ty wy bor cze
wy bor ców, a więc bez par tyj ne wpro wa dzi ły po zo -
sta łych 11 rad nych. Cie szy fakt, że z mo je go ko -
mi te tu do ra dy do sta ło się sześcioro kandydatów.
To do brze wró ży na stęp nej ka den cji, je że li cho dzi
o współ pra cę po mię dzy ra dą a bur mi strzem.
Mam rów nież na dzie ję, że rad ni wy bra ni z list
par tyj nych, peł niąc swój man dat, bę dą kie ro wa -
li się do brem miesz kań ców, a nie wy tycz ny mi
i wska zów ka mi pły ną cy mi od ich par tyj nych prze -
ło żo nych. Je stem rów nież dum ny z na szych
miesz kań ców, któ rzy w ogrom nej więk szo ści nie
za ak cep to wa li „brud nych me tod” po wa dze nia
kam pa nii wy bor czej. To świad czy o doj rza ło ści
na sze go spo łe czeń stwa. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
od dnia 26 wrze śnia do dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r.

W okre sie spra woz daw czym:
• W dniu 26 wrze śnia za stęp ca bur mi strza wziął udział w Wal nym Ze bra niu Człon ków Sto wa -

rzy sze nia Aglo me ra cja Opol ska. Przed mio tem spo tka nia by ło za twier dze nie spra woz da nia fi -
nan so we go sto wa rzy sze nia, jak rów nież gło so wa nie nad sta no wi skiem do ty czą cym przy wró -
ce nia że glow no ści rze ki Od ry. Na ze bra niu za pre zen to wa no rów nież pro jekt stu dium
ko mu ni ka cyj ne go Aglo me ra cji Opol skiej. 

• W dniu 29 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z dy rek to rem Za rzą du Dróg Po wia to wych w Opo lu
w ce lu omó wie nia wspól nych dzia łań zwią za nych z od bu do wą dro gi po wia to wej Gó ra -Gra cze
oraz roz wią za nia pro ble mu pod łą czeń miesz kań ców Gra czy do ka na li za cji bu rzo wej.

• W dniu 1 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się z pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to -
lic kich w Czę sto cho wie w ce lu omó wie nia pro ble mu zwięk szo nej do ta cji w ro ku 2014 dla szko -
ły w Gra bi nie. 
W tym sa mym dniu od by ło się spo tka nie w spra wie bu do wy ogniw fo to wol ta icz nych w gmi nie. 
Te go sa me go dnia za stęp ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu i wi zji lo kal nej w Kra snej Gó -
rze po świę co nej spra wie nie kon tro lo wa ne go spły wu wo dy przy spusz cza niu sta wu ryb ne go
przez Go spo dar stwo Ry bac kie La sów Pań stwo wych, w wy ni ku któ re go do cho dzi do za le wa -
nia pól rol ni ków. 

• W dniu 5 paź dzier ni ka od by ło się z udzia łem bur mi strza uro czy ste po świę ce nie od re stau ro -
wa nej rzeź by św. Ja na Ne po mu ce na w Kra snej Gó rze.

• W dniu 6 paź dzier ni ka za stęp ca bur mi strza wziął udział w uro czy sto ściach zwią za nych
z przy by ciem pierw sze go trans por tu po wstań ców war szaw skich do Łam bi no wic. 

• W dniu 7 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się z soł ty sem i człon ka mi Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Gra bi nie w ce lu usta le nia pro ce du ry prze ka za nia nie czyn nej sta cji uzdat nia nia wo dy
na rzecz so łec twa.

• W dniu 11 paź dzier ni ka prze ka za no do użyt ko wa nia sta dion miej ski w Nie mo dli nie.
• W dniu 12 paź dzier ni ka bur mistrz wziął udział w Wal nym Ze bra niu Człon ków Ogro dów Dział -

ko wych „Zło cień” w Nie mo dli nie.
• W dniu 13 paź dzier ni ka roz po czę ła się kon tro la UKS zwią za na z sys te mem in for ma cji oświa -

to wej oraz sub wen cją oświa to wą w na szej gmi nie.
• W dniu 14 paź dzier ni ka bur mistrz uho no ro wał na gro da mi pie nięż ny mi naj lep szych na uczy -

cie li na szej gmi ny w związ ku z co rocz ny mi ob cho da mi Świę ta Edu ka cji Na ro do wej.
• W dniu 20 paź dzier ni ka bur mistrz wziął udział w wi zji lo kal nej do ty czą cej no wej lo ka li za cji

przy stan ku au to bu so we go w So snów ce.
• W dniu 22 paź dzier ni ka bur mistrz pod pi sał umo wę do ty czą cą prze bu do wy dro gi do Ko lo nii

Ro bot ni czej w Gra czach. 
W tym sa mym dniu bur mistrz wziął udział w spo tka niu z se nio ra mi z oka zji Dnia Se nio ra or -
ga ni zo wa nym co rocz nie przez PKPS.

• W dniu 23 paź dzier ni ka bur mistrz pod jął roz mo wy na te mat za ku pu wo zu bo jo we go dla OSP
w Gra czach.

• W dniu 24 paź dzier ni ka z ini cja ty wy bur mi strza od by ło się spo tka nie do ty czą ce wpro wa dze -
nia na te re nie gmi ny sys te mu te le opie ki dla osób sa mot nych.

• W dniu 30 paź dzier ni ka bur mistrz zło żył ży cze nia miesz kan ce Gra czy z oka zji 100-let niej rocz -
ni cy uro dzin.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz

LXIII se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 30 paź dzier ni ka od by ła się LXIII

se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den -
cji 2010-2014, pod czas któ rej, po roz pa trze -
niu pro jek tów uchwał, pod ję to nw. uchwa ły:

1) Uchwa ła Nr LXIII. 393.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. zmie nia ją ca uchwa łę
w spra wie okre śle nia sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści
oraz obo wią zu ją cych wzo rów for mu la rzy, za wie ra ją cych
da ne do ty czą ce pod mio tu iprzed mio tu opo dat ko wa nia, nie -
zbęd nych dowy mia ru ipo bo ru po dat ku odnie ru cho mo ści;

2) Uchwa ła Nr LXIII. 394.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie wy ra że nia
zgo dy na udzie le nie wyż szej do ta cji;

3) Uchwa ła Nr LXIII. 395.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie zmian bu -
dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2014;

4) Uchwa ła NrLXIII.396.14 Ra dy Miej skiej wNie mo dli -
nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie Re gu la mi nu
utrzy ma nia czy sto ści ipo rząd ku nate re nie gmi ny Nie mo dlin;

5) Uchwa ła Nr LXIII. 397.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie szcze gó -
ło we go spo so bu i za kre su świad cze nia usług w za kre sie od -
bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści i za go spo da ro wa nia tych od pa dów;

6) Uchwa ła Nr LXIII. 398.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. zmie nia ją ca uchwa -
łę w spra wie okre śle nia wa run ków i try bu fi nan so wa nia za -
da nia wła sne go gmi ny Nie mo dlin w za kre sie two rze nia
wa run ków sprzy ja ją cych roz wo jo wi spor tu;

7) Uchwa ła Nr LXIII. 399.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. zmie nia ją ca uchwa -
łę w spra wie uchwa le nia wie lo let nie go pla nu roz wo ju
i mo der ni za cji urzą dzeń wo do cią go wych i urzą dzeń ka na -
li za cyj nych w gmi nie Nie mo dlin na la ta 2011-2020;

8) Uchwa ła Nr LXIII. 400.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie za opi nio -
wa nia pro po zy cji wy zna cze nia aglo me ra cji Nie mo dlin;

9) Uchwa ła Nr LXIII. 401.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie uzgod nie -
nia prze pro wa dze nia za bie gów pie lę gna cyj nych po mni -
ków przy ro dy na te re nie gmi ny Nie mo dlin;

10) Uchwa ła Nr LXIII. 402.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie uzna -
nia nie któ rych urzą dzeń wod nych na te re nie Gmi ny Nie -
mo dlin za waż ne dla ochro ny prze ciw po wo dzio wej;

11) Uchwa ła Nr LXIII. 403.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie od rzu -
ce nia wnio sku so łec twa Ja ku bo wi ce o przy zna nie środ ków
z Fun du szu So łec kie go na rok 2015;

12) Uchwa ła Nr LXIII. 404.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie od rzu -
ce nia wnio sku so łec twa Kra sna Gó ra o przy zna nie środ -
ków z Fun du szu So łec kie go na rok 2015;

13) Uchwa ła Nr LXIII. 405.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie nada -
nia ho no ro we go ty tu łu Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej;

14) Uchwa ła Nr LXIII. 406.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie nada -
nia ho no ro we go ty tu łu Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej;

15) Uchwa ła Nr LXIII. 407.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie nada -
nia ho no ro we go ty tu łu Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej;

16) Uchwa ła Nr LXIII. 408.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie nada -
nia ho no ro we go ty tu łu Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej. 

Peł ne tek sty uchwał RM 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 się
rów nież za po znać 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

Pla ny ko mu ni ka cji
Aglo me ra cji Opol skiej

Na zle ce nie Sto wa rzy sze nia Aglo me ra -
cja Opol ska, człon kiem któ re go jest gmi na
Nie mo dlin, po wsta je „Stu dium Ko mu ni ka -
cyj ne Aglo me ra cji Opol skiej”. 

Ce lem stu dium jest dia gno za sys te mu trans -
por tu oraz opra co wa nie ce lów i dzia łań wspól nych
dla roz wo ju ko mu ni ka cji w ra mach Aglo me ra cji
Opol skiej ro zu mia nej ja ko miej ski ob szar funk cjo -
nal ny ośrod ka wo je wódz kie go. Jed nym z ele men -
tów stu dium jest „Plan roz wo ju sys te mu ko mu ni ka -
cyj ne go w Aglo me ra cji Opol skiej”. Do ku ment okre śla
ce le stra te gicz ne dla trans por tu aglo me ra cyj ne go,
któ re po win ny przy czy nić się do po pra wy spój no ści
i do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej Aglo me ra cji Opol skiej.
Opra co wa nie za wie ra rów nież li stę za dań do re ali -
za cji oraz kon kret ne roz wią za nia ma ją ce na ce lu

roz wój sys te mu trans por to we go na ob sza rze ob ję -
tym przed mio tem opra co wa nia. W opra co wa niu
wska za no in we sty cje ko niecz ne do wy ko na nia w gmi -
nie Nie mo dlin, któ re bę dą mia ły za sad ni czy wpływ
na po pra wę ko mu ni ka cji:

• Bu do wa Park and Ri de przy przy stan kach
i sta cjach. Par king prze zna czo ny dla osób, któ re ko -
rzy sta ją z ko mu ni ka cji miej skiej. Miesz kań cy po zo sta -
wia ją swo je po jaz dy lub ro we ry w wy zna czo nych
miej scach, prze sia da ją się do ko mu ni ka cji zbio ro wej
i w ten spo sób kon ty nu ują dro gę do mia sta. 

• Do sto so wa nie in fra struk tu ry przy stan ko wej
do po trzeb osób nie peł no spraw nych – bu do wa, prze -
bu do wa przy stan ków ko mu ni ka cyj nych.

• Uzu peł nie nie bra ku ją cych frag men tów ścież -
ki ro we ro wej wzdłuż dro gi wo je wódz kiej nr 405 z Nie -
mo dli na do Tu ło wic Ma łych oraz w Tu ło wi cach, w ce -
lu po pra wy do stęp no ści do ko mu ni ka cji ko le jo wej.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa
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Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że
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 prze zna czo nej do od -
da nia w użyt ko wa nie za bu do wa nej bu dyn kiem
sto do ły, go spo dar czym ty pu Na my słów, po ło żo nej
przy ul. Zam ko wej w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr.
dział ki 836/11 o pow. 0,4771 ha.

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do od -
da nia na okres 3 lat w uży cze nie, ozna czo nej
nr. 594/2 o pow. 0,7645 ha po ło żo nej w Nie mo -
dli nie (te ren wód otwar tych).

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do dzier ża wy w try bie bez prze tar go wym:
• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra bi nie, ozna -

czo nej nr. dział ki 193 o pow. 0,28 ha,
• nie za bu do wa nych po ło żo nych w Gra czach,

ozna czo nych nr. dzia łek: 220/4
o pow. 0,26 ha, 575/1 o pow. 0,04 ha, 318
o pow. 0,07 ha, część dział ki nr. 576/1
o pow. 0,03 ha,

• nie za bu do wa nych po ło żo nych w ob rę bie Gó ra,
ozna czo nych nu me ra mi dzia łek: 76/1
o pow. 0,11 ha i 2/6 o pow. 0,11ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma gnu szo wi cach
ozna czo nej nr. dział ki 167/3, część
o pow. 0,04 ha, 

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ra do szo wi cach,
ozna czo nej nr. dział ki 105/2 o pow. 0,10 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro gach, ozna -
czo nej nr. dział ki 71/1 o pow. 0,1923 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Rut kach, ozna czo -
nej nr. dział ki 84 o pow. 0,29 ha,

• nie za bu do wa nych po ło żo nych w Sa dach, ozna -
czo nych nu me ra mi dzia łek: 153/7
o pow. 0,04ha; czę ści dział ki 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.

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu
ust ne go:

• Nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Gra bin,
ozna czo nej nr. dział ki 379/6 o pow. 0,0600 ha,

• Nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Gra cze,
ozna czo nej nr. dział ki 274 o pow. 0,0800 ha,

• Nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Gro -
dziec, ozna czo nej nr. dział ki 119
o pow. 0,1200 ha,

• Nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Brzęcz -
ko wi ce, ozna czo nej nr. dział ki 41/3
o pow. 0,7040 ha.

Wy kaz nie ru cho mo ści 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 nie za -
bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Gra cze,
ozna czo nej nr. dział ki 325/1 o pow. 0,0643 ha. 

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 36 tut.
urzę du, tel. 774606295 do 7, wew. 220 i 222.

Ogło sze nie o wy ło że niu
do pu blicz ne go wglą du pro jek tu
zmia ny miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 

Na pod sta wie art. 17 pkt. 9 usta wy
z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwa ły Nr
LIII/321/14 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 30 stycz nia 2014 r. w spra wie przy stą pie -
nia do spo rzą dze nia zmia ny miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go za wia da -
miam o wy ło że niu do pu blicz ne go wglą du pro -
jek tu miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go dla ob sza ru obej mu ją ce go te -
ren po ło żo ny w Mi cha łów ku i Grodź cu za bu do -
wa ny obiek ta mi ferm dro biu, w dniach
od 7.11.2014 r. do 9.12.2014 r. w sie dzi bie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, po kój nr 37,
w go dzi nach pra cy urzę du.

Dys ku sja pu blicz na nad przy ję ty mi w pro jek -
cie pla nu miej sco we go roz wią za nia mi od bę dzie
się w dniu 4.12.2014 r. w sie dzi bie Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie o godz. 13.00.

Zgod nie z art. 18 ust. 1 usta wy, każ dy, kto
kwe stio nu je usta le nia przy ję te w pro jek cie zmia -
ny pla nu miej sco we go, mo że wnieść uwa gi.

Uwa gi na le ży skła dać na pi śmie do bur mi -
strza Nie mo dli na z po da niem imie nia i na zwi -
ska lub na zwy jed nost ki or ga ni za cyj nej i ad re su,
ozna cze nia nie ru cho mo ści, któ rej uwa ga do ty -
czy, w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 23.12.2014 r.

Ja ko wnie sio ne na pi śmie uzna je się rów nież
uwa gi wnie sio ne w po sta ci elek tro nicz nej: 

1) opa trzo ne bez piecz nym pod pi sem elek -
tro nicz nym we ry fi ko wa nym przy po mo cy waż ne -
go kwa li fi ko wa ne go cer ty fi ka tu w ro zu mie niu
usta wy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o pod pi sie
elek tro nicz nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub, 

2) opa trzo ne pod pi sem po twier dzo nym pro -
fi lem za ufa nym ePU AP w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy z dnia 17 lu te go 2005 r. o in for ma ty za -
cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych za da -
nia pu blicz ne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub, 

3) za po mo cą elek tro nicz nej skrzyn ki po -
daw czej w ro zu mie niu prze pi sów usta wy
z dnia 17 lu te go 2005 r. o in for ma ty za cji dzia -
łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych za da nia pu -
blicz ne.

Jed no cze śnie, na pod sta wie art. 39, 40 i 41
usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp -
nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie,
udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska
oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko
(Dz. U. z 2013r. poz. 1235) in for mu ję, że:

1) moż li we jest za po zna nie się z nie zbęd ną
do ku men ta cją pro jek tu pla nu w sie dzi bie Urzę -
du Miej skie go Nie mo dli nie, pok. nr 37,

2) do ww. do ku men ta cji mo gą być wno szo -
ne uwa gi i wnio ski w for mie pi sem nej, ust nie
do pro to ko łu oraz za po mo cą środ ków ko mu ni -
ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści opa try wa -
nia ich bez piecz nym pod pi sem elek tro nicz nym,

3) uwa gi na le ży skła dać do bur mi strza Nie -
mo dli na w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 23-12-2014r.,

4) uwa gi zło żo ne po upły wie wy żej po da ne -
go ter mi nu po zo sta ną bez roz pa trze nia.

Bur mistrz Nie mo dli na

Za wia do mie nie
bur mi strza Nie mo dli na
o kon sul ta cjach
spo łecz nych

Na pod sta wie uchwa ły Nr
LXII/390/14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
w spra wie za sad i try bu prze pro -
wa dze nia kon sul ta cji spo łecz nych
do ty czą cych nada nia na zwy i za -
go spo da ro wa nia pla cu pu blicz ne -
go, za wia da miam, że miesz kań cy
gmi ny Nie mo dlin mo gą w ter mi nie
do 30 li sto pa da 2014 r. wziąć
udział w kon sul ta cjach, udzie la jąc
od po wie dzi na py ta nie:

Za któ rą z ni żej przed sta wio ną pro po -
zy cją nada nia na zwy i za go spo da ro wa nia
pla cu pu blicz ne go w Nie mo dli nie, okre ślo -
ne go w Re je strze Grun tów ja ko
dz. 526 km 9, po ło żo ne go obec nie
przy Ryn ku, się opo wia dasz?

1.
Na zwa pla cu: św. Ja na Paw ła II 
Za go spo da ro wa nie: bu do wa no we go
po mni ka św. J. Paw ła II, zie leń, ra ba ty
z kwia ta mi, ewen tu al ne pod świe tle nie po -
mni ka.

2.
Na zwa pla cu: św. Flo ria na
Za go spo da ro wa nie: prze nie sie nie po -
mni ka św. Flo ria na z pa sa dro go we go
z Ryn ku, zie leń, ław ki, pod świe tle nie po -
mni ka (ilu mi na cja), wy bru ko wa nie czę ści
pla cu.

3.
Na zwa pla cu: Przy jaź ni i Po jed na nia
Za go spo da ro wa nie: Plac o cha rak te -
rze wy po czyn ko wym z wo do try skiem,
ozdob ne krze wy, ław ki, w tle ta bli ce in for -
ma cyj ne o współ pra cy i przy jaź ni mię -
dzy na ro do wej (gmin nej) – Do li na (Ukra -
ina), Ve chel de (Niem cy), Sti ty oraz
Praż mo (Cze chy).

4.
Na zwa pla cu: bez na zwy  
Za go spo da ro wa nie: po zo sta wie nie
do tych cza so we go po mni ka, zie leń, ław ki,
ewen tu al ne pod świe tle nie po mni ka 

Pi sem ną od po wiedź na za da ne py ta -
nie miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin mo gą
udzie lić po da jąc swo je da ne ad re so we
oraz nr pro po zy cji po da nej w ta be li,
i prze sy ła jąc:

– w wer sji pa pie ro wej na ad res Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie – 49-100
Nie mo dlin, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37 lub do star cza jąc do biu ra po daw -
cze go w urzę dzie,

– lub w wer sji elek tro nicz nej na ad res
ma ilo wy um@nie mo dlin.pl

Bur mistrz Nie mo dli na
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Zadania z udziałem środków zewnętrznych zrealizowane przez gminę Niemodlin w latach 2011-2014
Tytuł operacji Całkowita Kwota Etap 

wartość dofinansowania realizacji

Kanalizacja obszarów wiejskich
- etap I - Budowa kanalizacji w Gościejowicach 1.713.960 1.069.032 2010-2011

Przebudowa dróg śródmieścia Niemodlina 4.653.346,83 3.876.299,86 2011-2012

Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie, etap V wraz z dokończeniem 3.033.928,32 615.472,32 2010-2013

Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VI 3.011.528,18 1.733.678,65 2011-2012

Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem 1.987.000,5 994.000,7 2011

Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie 76.800 25.000 2011

Budowa i doposażenie 19 placów zabaw na obszarach wiejskich 684.341,17 446.951,54 2011

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach 448.925,17 212.144,4 2012

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie 245.384,99 132.356 2013

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu 213.494,06 130.179 2013

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Graczach 1.569.480 401.904 2013

Kanalizacja obszarów wiejskich - etap II - Budowa kanalizacji w Wydrowicach 1.333.413,5 792.124 2014

Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie 1.966.057,42 950.508 2014

Rekultywacja zbiornika małej retencji
– Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie 219.924 151.980 2014

SUMA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 21.157.584,14 11.531.630,47

Dziedzictwo przyrodnicze gminy Niemodlin na kartach kalendarza 7.297 5.120 2012

Wprowadzenie nasadzeń na placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie 9.787,44 7.249,95 2012

Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Niemodlin 33.456 Realizacja
po 2014 roku

Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po gminie Niemodlin 16.246,5 11.056 2014

SUMA WYDATKÓW POZOSTAŁYCH 33.330,94 56.881,95
RAZEM 21.190.915,08 11.588.512,42

Wnio ski:
1. Gmi na Nie mo dlin w ka den cji 2011-2014 kon -

ty nu owa ła pro in we sty cyj ny wzrost za po cząt ko wa -
ny w 2008 r. 

2. Dla in we sty cji re ali zo wa nych w la tach 2011-
2014 klu czo we by ły wnio ski zło żo ne w 2010 r. (ka na -
li za cja Nie mo dli na etap VI, ka na li za cja Go ście jo -
wic, bu do wa uli cy No wej, prze bu do wa ulic
Śród mie ścia Nie mo dli na, re mon ty trzech świe tlic
wiej skich). Su ma po zy ska nych środ ków w la -

tach 2011-2014 by ła niż sza i za mknę ła się kwo -
tą 2.353.379,95 zł. Łącz nie w la tach 2008-2014
po zy ska no kwo tę 22.013.431,92 zł

3. W ran kin gu cza so pi sma „Wspól no ta”, gmi na
Nie mo dlin sys te ma tycz nie prze su wa ła się w gó rę
ran kin gu pod wzglę dem po zy ska nych środ ków ze -
wnętrz nych z 290. miej sca, po przez 205., na 155.
miej sce (na 575 po rów ny wal nych wiel ko ścią sa mo -
rzą dów - da ne za 2012 r.). 

4. Wśród gmin po wia tu opol skie go gmi na Nie -
mo dlin pod wzglę dem po zy ska nych środ ków unij -
nych jest na 2. miej scu za gmi ną Po pie lów.
Uwzględ nia jąc środ ki z in nych źró deł gmi na Nie mo -
dlin jest li de rem wśród gmin po wia tu opol skie go. 

5. Dla dal sze go roz wo ju gmi ny Nie mo dlin klu -
czo wą kwe stią bę dzie po szu ki wa nie ze wnętrz nych
źró deł fi nan so wa nia in we sty cji, jak rów nież dy -
wer sy fi ka cja pod mio tów ubie ga ją cych się o środ -
ki ze wnętrz ne. Ma jąc na uwa dze ana lo gie z ka -
den cją 2007-2010, naj waż niej szym okre sem dla
za pew nie nia ze wnętrz ne go fi nan so wa nia in we -
sty cji w no wym okre sie pro gra mo wa nia UE 2014-
2020 bę dzie naj bliż sza ka den cja sa mo rzą du.

Bar tło miej Ko strze wa
Raj mund Kul za 

CAŁKOWITA SUMA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2011-2014 22.780.366,68
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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 12
2 MASZEWSKI Marian

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 10
3 DUCH Jolanta Alicja

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 14
4 KARBOWNIK Anita Brygida

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 54
5 JANIAK Stanisław Bronisław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 96
6 OLEKSA Paweł Piotr

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 35
7 GROCHOWSKA - BUDNIK Ewa Marzena

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 56

8 BUNIA Krzysztof Paweł
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Bunia, Lista nr 24 23

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 33
2 JELEŃ Barbara Izabela

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 39
3 GAJEWSKA Katarzyna Danuta

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 47
4 DOLAK Rafał

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 41
5 PIETRASIAK Alicja

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 25
6 WALKÓW Bartłomiej Grzegorz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 55

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 31
2 CUDEK Tomasz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 21
3 PAWLIŃSKA-CHMARA Romana Elżbieta

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 17
4 PALAK Zbigniew Józef

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 61
5 OSTKOWSKA Renata Elżbieta

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 55
6 GOŁUCH Izabela Monika

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 9
7 BIEDRZYCKI Marian Antoni

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 31
8 TROCHA Barbara Ewa

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 45

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 31
2 CZERPAK Mirosław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 40
3 CHROBAK Stanisław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 11
4 HUBACZ Bartłomiej Maciej

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 16
5 BIELICZ Piotr Zygmunt

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Waleriana Kalińskiego, Lista nr 17 21
6 RACZYCKI Zenon

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Lewica Opolska, Lista nr 18 54
7 WEBER Zbigniew Jan

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 76
8 DUDARZ Maria

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 27

9 CHMIEST - ROMANOWSKA Aneta Gabriela
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 30

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 32
2 CZERPAK Michał Marek

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 23
3 MISZTAL Kazimierz Witold

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 39
4 HRYCAJ Tomasz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 73
5 WYDRA Barbara Małgorzata

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 76
6 SKÓBEL Wiesław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 23
7 SZMITOWICZ Edward

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 38

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 33
2 PALIWODA Ryszard Andrzej

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 91
3 LACHOWSKA Czesława Zofia

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 99
4 PALAK Mieczysław Zbigniew

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 32
5 KACZKOWSKI Zbigniew Zdzisław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 47

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 25
2 RYNKIEWICZ Mirosław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 37
3 KANTYKA Tadeusz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 49
4 CZERWIŃSKA Barbara Eugenia

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 15
5 JANIK Jan Wiktor

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 84
6 KICZAK Mariusz Emilian

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 42
7 SALATA Katarzyna Gabriela

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 32

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 38
2 KOTWICA Paweł Marek

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 65
3 KIELOCH Sławomir Waldemar

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 22
4 SKURA - PRAJEL Ewa Wiktoria

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 51
5 KAPUSTA Piotr

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Lewica Opolska, Lista nr 18 61
6 UNIJEWSKA Danuta

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 94
7 OSTROWSKI Tomasz Stanisław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 5
8 MAZUR Helena

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 15
9 CZAJKA Tomasz Łukasz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 18

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 1 113
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2 RYBICKI Piotr
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 46

3 MARCJASZ Jadwiga Józefa
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 37

4 HAŁADUS Krystyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 82

5 WALAS Beata Małgorzata
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 1

6 SOBCZAK Ryszard
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 38

7 SŁODKOWSKA Monika Jolanta
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 50

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 42
2 RYNKIEWICZ Mariusz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 12
3 BANDROWSKI Tomasz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 56
4 DEC Mirosław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 237
5 BIELECKI Jan

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 3
6 STRÓŻYK Alina Józefa

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 4

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 61
2 KALICIAK Katarzyna Monika

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 74
3 TOMAŚ Aleksandra Sabina

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 27
4 GĘBSKI Sławomir Marian

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 29
5 BACHRYJ Tadeusz Zbigniew

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 3
6 DŻALUK Małgorzata Jolanta

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 20
7 RUTOWICZ Andrzej Marek

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 36

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 1 102
2 SZYMAŃSKI Sławomir Józef

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 17
3 BOCHYNEK Adam

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 39
4 TOCZKO Krzysztof Jan

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 61

5 KALIŃSKI Walerian Marian
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Waleriana Kalińskiego, Lista nr 17 26

6 MILLER Danuta Anna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 14

7 OSIJEWSKA Zofia Cecylia
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 89

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 29
2 SAWICKI Damian Grzegorz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 17
3 WALCZUK Zofia

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 122
4 SZCZEPKOWSKA Violetta Teresa

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 40
5 BADURA Jan Franciszek

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 24
6 ŻUREK Andrzej

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 64
7 PIENIACHA Daniel Piotr

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 73

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 36
2 MARTYNOWICZ Mieczysław

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 28
3 SŁODKOWSKA Hanna Kamila

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 7
4 ZAWAŁKA Grzegorz Jan

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 90
5 KARDASZ Jolanta Alicja

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa-Rozwój-Współpraca, Lista nr 19 77
6 WALAS Jacek Henryk

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Walas Jacek, Lista nr 20 0
7 KUBÓW Marcin

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Walków
"Wspólnie + razem = normalność", Lista nr 22 25

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 22
2 ŁOZIŃSKI Marcin Piotr

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 16
3 POGONOWSKI Wiesław Ignacy

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców - Niemodlin to Twoja i moja przyszłość, Lista nr 16 40
4 MARTYNOWICZ Magdalena Anna

zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Lokalny, Lista nr 21 40
5 WAJMAN Bartosz Eugeniusz

zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Bartosza Wajman, Lista nr 23 148

Nr obwodu Koncewicz Kubów Nieckarz Oleksa Sałacki Stankiewicz Walas Walków
Dorota Przemysław Mariusz Marian Marek Mirosław Jacek Bartłomiej

1. Niemodlin 43 17 24 37 21 113 4 40
2. Niemodlin 53 16 11 20 21 69 0 64
3. Niemodlin 49 14 25 21 15 93 6 54
4. Niemodlin 65 14 35 9 11 136 0 42
5. Niemodlin 55 17 24 6 42 131 1 31
6. Niemodlin 54 15 35 7 45 125 3 34
7. Niemodlin 42 12 38 5 15 131 7 36
8. Niemodlin 65 18 53 14 36 137 2 43
9. Grabin 269 9 11 17 4 33 2 24

10. Rog 110 7 22 7 47 135 7 22
11. Gracze 91 36 9 3 30 38 21 25
12. Gracze 121 36 37 2 18 58 62 20
13. Rzędziwojowice 96 15 94 13 9 96 37 15
14. Grodziec 86 28 40 6 6 77 3 17
15. Wydrowice 64 15 11 17 11 91 1 65
Ogółem 1263 269 469 184 331 1463 156 532

Wyniki wyborów na stanowisko burmistrza Niemodlina



Bez piecz ny, bo trzeź wy i wi docz ny
Mo da na ciem ne ubie ra nie się, brak od bla sków, cho dze nie

nie wła ści wą stro ną jezd ni, jaz da w sta nie nie trzeź wym to przy czy -
ny wie lu wy pad ków, szcze gól nie je sie nią i zi mą.

Dla te go dla dzie ci i ro dzi ców przy go to wa no ak cję pro fi lak tycz ną do ty czą cą
bez piecz ne go po ru sza nia się na dro dze oraz pro mu ją cą trzeź wość za kie row ni -
cą. W trak cie im pre zy wszyst kie oso by, któ re te go dnia od wie dzi ły ha lę spor to -
wą, mo gły zna leźć dla sie bie wie le atrak cji. Dla naj młod szych by ła baj ka edu ka -
cyj na, dla uczniów szkół pod sta wo wych tur niej wie dzy o bez pie czeń stwie w ru chu
dro go wym. Na ko niec wszy scy uczest ni czy li w po ka zie ra tow nic twa w sy tu acji wy -
pad ku dro go we go, w któ rym wzię li udział po li cjan ci z opol skiej dro gów ki i nie -
mo dliń scy stra ża cy.

W tym sa mym cza sie na par kin gu przy Ośrod ku Kul tu ry in struk to rzy i eg za -
mi na to rzy Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro go we go w Opo lu szko li li w jeź dzie
sa mo cho dem na tro le jach, któ ry sy mu lo wał po ślizg au ta. Chęt ni mo gli też sko rzy -
stać z sy mu la to ra zde rzeń czo ło wych oraz al ko go gli po ka zu ją cych upo śle dze nie
zmy słów wy stę pu ją ce po spo ży ciu al ko ho lu. – Sy mu la tor zde rze nia uzmy sła wia
nam, ja kie si ły dzia ła ją na czło wie ka, kie dy nie ma za pię tych pa sów przy pręd ko -
ści tyl ko 7 km/h. Dla te go za wsze za pi naj my pa sy. Ni ko go nie na uczy my jeź dzić
w cią gu kil ku na stu mi nut, dla te go jeż dżąc na tro le jach, za chę ca my do uży wa nia
dwóch rąk na kie row ni cy, zwłasz cza star si sta żem kie row cy za po mi na ją o tym – tłu -
ma czył Do mi nik Gra bow ski z Aka de mii Bez piecz ne go Kie row cy.

Pod su mo wa niem ak cji był po kaz Ra fa ła Pa sierb ka. Na sze mu mi strzo wi świa -
ta pod czas mo to cy klo wych akro ba cji to wa rzy szy ła Gru pa Wspar cia Stun te ra 13.

– Przez tę ak cję chce my utrwa lić świa do me i trzeź we spoj rze nie na bez pie -
czeń stwo w ru chu dro go wym. Od 1 wrze śnia ist nie je obo wią zek no sze nia od bla -
sków w te re nie nie za bu do wa nym po zba wio nym chod ni ków. We wrze śniu pa tro -
le po li cji zwra ca ły uwa gę pie szym na brak od bla sków. Te raz trze ba li czyć się
z tym, że oso by bez nich w te re nie nie za bu do wa nym bę dą po no sić kon se kwen -
cje fi nan so we. Jed nak nie cho dzi tu taj o ka ra nie, ale o na sze bez pie czeń stwo – po -
wie dział Se ba stian Gór ski, ko men dant po li cji w Nie mo dli nie.

Wszy scy uczest ni cy za baw i po ka zów zo sta li ob da ro wa ni od bla sko wy mi opa -
ska mi. Wszyst kie przed szko la ki z te re nu gmi ny zo sta ły wy po sa żo ne w spe cjal ne
ka mi zel ki od bla sko we. Oprócz opa sek od bla sko wych wśród mło dzie ży i do ro słych

kol por to wa no ulot ki i na klej ki pro pa gu ją ce trzeź wość. Część za ku pu tych ga dże -
tów sfi nan so wa no ze środ ków prze zna czo nych na re ali za cję gmin ne go pro gra -
mu pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych.

Ak cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez ko men dan ta po li cji w Nie mo dli nie Se ba -
stia na Gór skie go, rad ne go ra dy miej skiej Bar to sza Waj ma na oraz Ośro dek
Spor tu i Re kre acji. Pa tro na mi ho no ro wy mi ak cji zo sta li bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz, mar sza łek wo je wódz twa opol skie go, po seł na Sejm RP Raj -
mund Mil ler. mk
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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 

Na gro dy dla na uczy cie li
Dzień Edu ka cji Na ro do wej to oka zja do wrę cze nia na gród

bur mi strza dla na uczy cie li pra cu ją cych w pla ców kach oświa -
to wych gmi ny Nie mo dlin za ich pra cę dy dak tycz no -wy cho -
waw czą.

Spo tka nie bur mi strza Mi ro sła wa Stan kie wi cza z wy róż nio ny mi na uczy -
cie la mi, dy rek to ra mi szkół i przed szko li, przed sta wi cie la mi ra dy miej skiej
w oso bach prze wod ni czą ce go Ma riu sza Niec ka rza, wi ce prze wod ni czą ce go
Ze no na Kul czyń skie go, prze wod ni czą ce go KSS Cze sła wa Pasz kow skie go,
a tak że pre zes ZNP Od dzia łu w Nie mo dli nie – Ka zi mie ry Kuch ny od by ło się
w dniu 14 paź dzier ni ka w sa li se syj nej Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Bur mistrz ży cząc wszyst kim pra cow ni kom oświa ty zdro wia, wy trwa ło -
ści i wie lu suk ce sów za wo do wych, pod kre ślił, jak waż na i nie ła twa jest pra -
ca na uczy cie li w kształ to wa niu przy szłych po ko leń. Na le ży tym sa mym do -
ce niać trud wy cho wa nia i prze ka zy wa nia wie dzy, ja ki na co dzień po dej mu ją
na uczy cie le. Na gro dy bur mi strza za szcze gól ne osią gnię cia dy dak tycz no -wy -
cho waw cze otrzy ma li:

Kry sty na Dża luk – dy rek tor PSP nr 1 w Nie mo dli nie,
Jo lan ta Ju zwa – dy rek tor PP w Gra czach,
Iwo na Traw ka – dy rek tor PSP w Gra czach,
Jo lan ta Włoch – dy rek tor PSP w Ro gach, 
Mo ni ka La ta – na uczy ciel ka PG w Gra czach, 
Be ata Ho mon tow ska – na uczy ciel ka PSP w Gra czach,
Ewa Ko no wa luk – na uczy ciel ka PSP nr 1 w Nie mo dli nie,
Elż bie ta Sta che ra – na uczy ciel ka PSP nr 1 w Nie mo dli nie,
Mał go rza ta Wy soc ka – na uczy ciel ka PP nr 2 w Nie mo dli nie,
Bo że na Ga la-Ja gi – na uczy ciel ka PSP w Ro gach,
Do ro ta Kwie ciń ska – na uczy ciel ka PP nr 1 w Nie mo dli nie.

Mał go rza ta Ko cha nek

Motocykliści i organizatorzy

Pokaz ratownictwa drogowego



Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
otrzy ma sta tu et kę
Du że go Ery ka

De cy zją Za rzą du Sto wa rzy sze nia Pol -
skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry Ośro dek Kul -
tu ry w Nie mo dli nie za or ga ni za cję Mię -

dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go Karpik zo stał uho no ro wa ny sta -
tu et ką Ery ka Li piń skie go (Du ży Eryk).

Zo sta nie ona wrę czo na w dniu 13 grud nia br.
pod czas uro czy stej ga li w war szaw skim te atrze
Ram pa. To już dru ga na gro da SPAK-u przy zna na
ośrod ko wi za pro mo cję ry sun ku sa ty rycz ne go
(w 2011 r. in sty tu cja zo sta ła na gro dzo na sta tu et -
ką Ma łe go Ery ka). 

Sta tu et kę Ery ka Li piń skie go, bo w ta ki spo sób
uho no ro wa no wy bit ną po stać za ło ży cie la i wie lo let -
nie go dy rek to ra Mu zeum Ka ry ka tu ry w War sza wie,
od kil ku na stu lat przy zna je Sto wa rzy sze nie Pol skich
Ar ty stów Ka ry ka tu ry. Idea po wsta nia tej do rocz nej
na gro dy w bran ży ry sun ku sa ty rycz ne go zro dzi ła
się w ro ku 1998, a jej po my sło daw cą był Ja cek Fran -
kow ski. Twór cą sta tu et ki jest ar ty sta, Ja cek Pod la siń -
ski. Sto wa rzy sze nie Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry
przy zna ło „Du że go Ery ka” Ośrod ko wi Kul tu ry w Nie -
mo dli nie za sta ły roz wój i do sko na le nie Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”

oraz po pu la ry za cję kul tu ry i pro mo cję sztu ki ka ry ka -
tu ry. 

Sta tu et ka „Ery ka” w świe cie ry sun ku sa ty rycz ne -
go i ka ry ka tu ry jest na gro dą pre sti żo wą i ogrom nym
wy róż nie niem dla „Kar pi ka” – kon kur su za li cza ne go
obec nie do jed ne go z naj waż niej szych w Pol sce. 

Jest to wy róż nie nie dla wszyst kich twór ców i od -
bior ców te go wy da rze nia – pra cow ni ków Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie i in sty tu cji wspie ra ją cych ini -
cja ty wę, ry sow ni ków, miesz kań ców gmi ny i spon so -
rów, bez uczest nic twa i wspar cia któ rych re ali za cja
tak du że go przed się wzię cia pro mu ją ce go re gion,
nie by ła by moż li wa. To wła śnie dzię ki życz li wo ści tak
wie lu lu dzi, Nie mo dlin każ de go ro ku w li sto pa dzie
sta je się sto li cą sa ty ry na Opolsz czyź nie, a Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie wpi su je się na li stę or ga ni za -
to rów naj więk szych wy da rzeń kul tu ral nych w Pol -
sce w dzie dzi nie tak uni ka to we go wy ra zu ar ty stycz -
ne go, ja kim jest ry su nek sa ty rycz ny.

Ka ta rzy na Pa szu la
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Z wi zy tą twór czą w Ve chel de
12 paź dzier ni ka w ra tu szu mia sta part -

ner skie go Ve chel de od był się wer ni saż
prac pla stycz nych ar ty stów z gmi ny Nie -
mo dlin. Swo je pra ce za pre zen to wa li Mi -
chał Gra czyk (ry sun ki sa ty rycz ne), Ra fał
Kra ska (por tre ty).

Wy sta wy in dy wi du al ne do peł ni ła pre zen ta cja
wy bra nych prac po cho dzą cych z kil ku edy cji Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar -
pik” or ga ni zo wa ne go przez Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. W so bo tę 11 paź dzier ni ka od go dzin
po ran nych trwa ło mon to wa nie i przy go to wa nie wy -
sta wy, któ ra zo sta ła zlo ka li zo wa na na wszyst kich
pię trach oka za łe go gma chu, w któ rym na co dzień

pra cu ją miej sco wi urzęd ni cy. Po przy go to wa niu wy -
sta wy de le ga cja z Nie mo dli na zo sta ła za pro szo na
na krót ką wy ciecz kę do le żą ce go w po bli żu Ve chel -
de mia sta Brunsz wik, gdzie zwie dzo no je go za byt ko -
wą część. Pod czas nie dziel ne go wer ni sa żu wy sta wę
z udzia łem miesz kań ców Ve chel de oraz de le ga cji
z Nie mo dli na w skła dzie: Zdzi sła wa Bart ków – se kre -
tarz gmi ny Nie mo dlin, Ka ta rzy na Pa szu la – dy rek tor
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, Mi chał Gra czyk
i Ra fał Kra ska, otwo rzył bur mistrz Hart mut Ma rotz,
bar dzo po zy tyw nie wy po wia da ją cy się o trwa ją cej
od 8 lat współ pra cy mię dzy mia sta mi. Jak przy sta -
ło na wer ni saż, nie za bra kło rów nież dzien ni ka rzy lo -
kal nej ga ze ty „Der Ve chel der”. Wy sta wy cie szy ły się
spo rym za in te re so wa nie star szych, jak i młod szych
miesz kań ców, i bę dą udo stęp nio ne dla zwie dza ją -
cych do koń ca paź dzier ni ka.

M. G.

Wie czór z po ezją
Ak tyw ność se nio rów nie mo dliń skie -

go Uni wer sy te tu III Wie ku nie bu dzi żad -
nych wąt pli wo ści. Sto wa rzy sze nie
pod prze wod nic twem pre zes Ma rii Jań -
czuk dzia ła pręż nie od ro ku i już moc no
za zna czy ło swo ją obec ność w gmin nej
spo łecz no ści.

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie spo tka ło się
licz ne gro no mi ło śni ków po ezji. Po my sło daw czy -
nią i jed no cze śnie or ga ni za tor ką te go nie zwy kłe go
spo tka nia by ła Ewa Pasz kow ska – wi ce pre zes sto -
wa rzy sze nia.

Dy rek tor Ka ta rzy na Pa szu la i pra cow ni cy Ośrod -
ka Kul tu ry do ło ży li wszel kich sta rań, aby mi ło śni cy
po ezji mo gli po czuć szcze gól ną ma gię li ry ki. By ły pięk -

nie na kry te sto li ki, ka wa, her ba ta i cia stecz ka. Re cy ta -
to rzy wy gła sza li wier sze w bla sku za pa lo nych świec
i przy akom pa nia men cie na stro jo wej mu zy ki.

I tak wzru sza ją ce utwo ry o mi ło ści Bo le sła wa
Le śmia na za pre zen to wa ła Ma ria Jań czuk. Z ko lei
Ewa Pasz kow ska po ku si ła się o in try gu ją cą in ter pre -
ta cję wier sza Ju lia na Tu wi ma pt. „Dwa wia try”.
Nie zwy kłą roz mo wę Ste fa nii Gro dzień skiej z po -
etą przed sta wi ła Lu bo mi ra Cho dor ska. Swo je ulu -
bio ne wier sze re cy to wa li m.in. Kry sty na Świą tek
i Ka zi mierz Ru snak. Trud no wy mie nić wszyst kich re -
cy ta to rów, bo by ło ich wie lu. Moż na by ło usły szeć
tek sty Ja na Ko cha now skie go, Igna ce go Kra sic kie -
go, Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go, Wi sła wy
Szym bor skiej i wie lu in nych zna nych i mniej zna -
nych twór ców po ezji.

Wśród de kla mu ją cych wier sze zna la zły się tak -
że oso by, któ re pro sząc o ano ni mo wość, pre zen to -
wa ły wła sną twór czość lub utwo ry krew nych i zna -

jo mych. Z pew no ścią nie by ło to ostat nie spo tka nie
se nio rów z po ezją.

Ire na La chow ska

Ju lia Pro chow ska zOśrod ka Kul tu ry wNie mo -
dli nie zdo by ła wy róż nie nie w 11. Kon kur sie pla -
stycz nym pt. Stwo ry, po two ry, or ga ni zo wa nym
przez wro cław ski klub Ani ma. Kon ku ren cja by ła
du ża, po nie waż na kon kurs na de sła no po nad ty -
siąc prac zca łej Pol ski. Ser decz nie gra tu lu je my i ży -
czy my ko lej nych suk ce sów. red.

Wyróżnienie
dla Julii
Prochowskiej

Kolejny sukces naszych
młodych artystów

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.
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Do ta cja na książ ki
Z przy jem no ścią in for mu je my, iż Miej -

sko -Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie -
mo dli nie bie rze udział ko lej ny rok z rzę du
w pro gra mie Bi blio te ki Na ro do wej „Za -
kup no wo ści wy daw ni czych do bi blio tek
– Prio ry tet 1”.

Pro gram re ali zo wa ny ze środ ków Bi blio te ki Na -
ro do wej w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Roz wo -
ju Czy tel nic twa na la ta 2014-2020 ma na ce lu wzbo -
ga ce nie i od no wie nie księ go zbio rów pol skich
bi blio tek pu blicz nych.

W ro ku 2014 bi blio te ka otrzy ma ła na za kup
ksią żek do ta cję w wy so ko ści 8350 zł, z cze go po -
nad 30% prze zna czo no na za kup li te ra tu ry dla dzie -
ci i mło dzie ży. Do ko nu jąc za ku pów uwzględ nia li śmy
su ge stie na szych czy tel ni ków, wzbo ga ci li śmy księ -
go zbiór o pro po no wa ne przez nich no wo ści czy kon -
ty nu acje se rii wy daw ni czych. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich do ko rzy sta nia ze zbio rów nie mo dliń skiej
bi blio te ki oraz bi blio tek fi lial nych w Gra bi nie, Gra -
czach i Ro gach.

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Dzień Dy ni

Ko niec je sien nych zbio rów to naj lep szy
czas na zor ga ni zo wa nie Dnia Dy ni – kró lo -
wej wa rzyw.

W Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie dzie ci od kry -
wa ły i po zna wa ły na róż ne spo so by wa lo ry wa rzyw
z ro dzi ny dy nio wa tych. Ze swo imi pa nia mi wy bie ra ły
na sio na i pró bo wa ły plac ków ziem nia cza nych, zu py,
kom po tu i bu łek z dy nią, a tak że pra żo nych pe stek. Ro -

dzi ce ze swo imi po cie cha mi przy go to wa li kon kur so we
dy nio we po sta ci. Wy sta wa ko lo ro wych dyń przy cią ga -
ła wzrok i bu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie. 

An na Ze mlik

Nie ma nu dy
W przed szko lu „Di no lan dia” w Nie mo -

dli nie od paź dzier ni ka roz po czę ły się za ję -
cia do dat ko we.

Oprócz obo wiąz ko wych za jęć dy dak tycz nych
przed szko la ki mo gą roz wi jać swo je za in te re so wa nia
ję zy kiem ob cym pod czas za jęć z ję zy ka an giel skie go,
a za in te re so wa nia mu zycz ne i ta necz ne pod czas za -
jęć z tań ca no wo cze sne go. Mi niju do po zwo li roz wi -
jać u dzie ci kon cen tra cję uwa gi oraz pod po rząd ko -
wa nie się po le ce niom. Na za ję ciach ku li nar nych
dzie ci bę dą mo gły po pró bo wać sił ja ko ku cha rze. Bę -
dą mo gły przy go to wać pysz ne de se ry, cia sta, cia -
stecz ka oraz pro ste da nia. We so łe za ba wy, któ re
wy kształ cą po praw ną wy mo wę u dzie ci od by wać
się bę dą na za ję ciach z lo go ryt mi ki. Za ję cia pro wa -
dzo ne są przez pro fe sjo nal ną ka drę. W na szym
przed szko lu dzie ci z pew no ścią się nie nu dzą!

Re na ta Jan kie wicz

Wi zy ta w pie kar ni
W ra mach „Ty go dnia do bre go chle ba

i zdro we go sty lu ży cia w szko le 2014”
ucznio wie kl. II i IV SP nr 2 w Nie mo dli nie
od wie dzi li jed ną z nie mo dliń skich pie kar ni
(PSS Spo łem).

Dzię ki go ścin no ści wła ści cie la i pra cow ni ków
dzie ci mia ły oka zję zo ba czyć, jak wy glą da pie kar nia
od środ ka oraz przyj rzeć się jak prze bie ga cykl pro -
duk cyj ny chle ba. Za ob ser wo wa ły pra cę pie ka rzy, za -
po zna ły się z ma szy na mi i urzą dze nia mi wy ko rzy sty -
wa ny mi w pie kar ni. Naj cie kaw szą czę ścią wi zy ty był
po kaz kro je nia i pa ko wa nia chle ba oraz pie cze nie
kaj ze rek. Na ko niec pa sjo nu ją cej lek cji ucznio wie zo -
sta li po czę sto wa ni prze pysz ny mi bu łecz ka mi.

To by ła cie ka wa lek cja po glą do wa, dzię ki któ rej
wzro sła wie dza uczniów na te mat war to ści chle ba
i tru du ludz kie go. Dzię ku je my bar dzo pa nu Ja no wi
Olek sie oraz pra cow ni kom pie kar ni za cie płe przy ję -
cie i wspa nia łą go ści nę.

Mag da le na Gi bas

Je sień w bi blio te ce

Ucznio wie kla sy I ze SP nr 1 od wie dzi li
Miej sko -Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną
w Nie mo dli nie. Spo tka nie po świę co ne by -
ło te ma ty ce je sien nej.

Dzie ci obej rza ły pre zen ta cję mul ti me dial ną pt.:
„Pa ni Je sień”, dzię ki któ rej po głę bi ły i utrwa li ły wia -
do mo ści o ak tu al nej po rze ro ku. Oczy wi ście nie za -
bra kło gło śne go czy ta nia i dla te go naj młod si wy słu -
cha li we so łe go opo wia da nia o roz tar gnio nym
Ku bu siu „Pu chat ko wa ster ta li ści”. Na stęp nie z wiel -
kim za an ga żo wa niem od po wia da li na „je sien ne za -
gad ki”. Ucznio wie bar dzo chęt nie bra li też udział
w za ba wach ru cho wych, m. in.: je sien ne ka pu -kap,
sło necz ni ko wy ta niec. Po za ba wach, któ re przy nio sły
wie le ra do ści, dzie ci obej rza ły książ ki te ma tycz nie
zwią za ne z je sie nią.

Do ro ta Ol szew ska

Dwój ka w świe cie na uki
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2

w Nie mo dli nie wzię li udział w za ję ciach
wy jaz do wych do Za cza ro wa ne go świa ta.

Za ję cia w for mie za ba wo wo-po znaw czej od -
by wa ły się w bo ga to wy po sa żo nych pra cow niach
eks pe ry men tal no -do świad czal nych Re gio nal ne -
go Cen trum Roz wo ju Edu ka cji w Opo lu i pro wa -
dzo ne by ły pod nad zo rem na uczy cie li – ani ma to -

rów dys po nu ją cych spe cja li stycz ną wie dzą. Obok
jaz dy na Se gway’u każ dy uczeń mógł za po znać
się m. in. z dzia ła niem trój wy mia ro wej dru kar ki,
po znać naj waż niej sze pra wa opty ki i do świad -
czyć gry na róż no rod nych in stru men tach mu zycz -
nych. Nie za bra kło rów nież za jęć ryt micz no -mu -
zycz nych oraz moż li wo ści po zna nia za sad
pro gra mo wa nia ro bo tów.

Udział w wy jeź dzie roz bu dził cie ka wość i za in te -
re so wa nia uczniów oraz, co naj waż niej sze, dał moż -
li wość po zna nia i po sze rze nia wie dzy o tym, co na co
dzień wy da je się trud ne czy wręcz nie osią gal ne.

Ol ga Ol szew ska
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Za wod ni cy So ko ła Nie mo dlin zna ko -
mi cie za koń czy li se zon w Opol skiej Li -
dze Spła wi ko wej, któ ra – na le ży przy -
znać – jest jed ną z naj moc niej szych
w kra ju. Rok rocz nie ry wa li zu ją w niej
mi strzo wie i me da li ści Mi strzostw Świa -
ta, Eu ro py i Pol ski.

Na si za wod ni cy nie mie li so bie rów nych pod -
czas ostat niej tu ry li gi roz gry wa nej w Klucz bor ku
i pew nie zwy cię ży li w kla sy fi ka cji dru ży no wej. Rów -
nież w ge ne ral nej kla sy fi ka cji czte ro run do wej li gi
So kół po ka zał, jak moc nym są klu bem. Zna czą cym
suk ce sem nie wąt pli wie by ło zwy cię stwo w ka te go -
rii U23 i zdo by cie ty tu łu Węd ka rza Ro ku przez Mar -
cina Ol szew skie go oraz zdo by cie III i V miej sca tak -
że w ka te go rii ju nio rów U23 przez Łu ka sza Gie ra ka
i Ka mi la Czar ne go. Z ko lei na bar dzo do -
brym VI miej scu ry wa li za cję wśród ko biet za koń czy -
ła Agniesz ka Ba biń ska. Naj lep szym wśród se nio rów
był Krzysz tof Bo jar ski zaj mu jąc X miej sce. Osta -
tecz nie dru ży na So ko ła upla so wa ła się na V miej scu
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

Bar dzo do bre dla za wod ni ków nie mo dliń skie go
WKS -u oka za ły się rów nież po szcze gól ne tu ry li gi.

Wio sną, w pierw szej run dzie roz gry wa nej na Ka na -
le Ulgi w Opo lu, na si za wod ni cy: Mar cin Ol szew ski
(I), Łu kasz Gie rak (II) oraz Ka mil Czar ny (III) wy wo -
ła li nie ma łe za mie sza nie, zgar nia jąc ca łe po dium
w ka te go rii ju nio rów. Pod czas dru giej run dy roz gry -
wa nej w Klucz bor ku na si za wod ni cy nie zwal nia jąc
tem pa, za ję li III miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej
w skła dzie: T. Ba biń ski, K. Bo jar ski, Ł. Pa łasz, A. Ba -
biń ska, Ł. Gie rak. Na to miast Łu kasz Pa łasz zwy cię -
żył w sek to rze, a Krzysz tof Bo jar ski był dru gi.
W trze ciej run dzie roz gry wa nej na Ka na le Gli wic -
kim na si re pre zen tan ci zgro ma dzi li cen ne punk ty
do kla sy fi ka cji ge ne ral nej bez wy bit nych suk ce sów.
Z ko lei w ostat niej run dzie do spek ta ku lar ne go zwy -
cię stwa w kla sy fi ka cji dru ży no wej wy wal czo ne go
w skła dzie: M. Ba biń ski, K. Bo jar ski, Ł. Pa łasz, A. Ba -
biń ska, Ł. Gie rak, na si za wod ni cy do rzu ci li I miej sce
w sek to rze – Krzysz tof Bo jar ski, II miej sce w sek to -
rze ju nio rów – Mar cin Ol szew ski oraz III miej sce
w sek to rze – Ma te usz Mi row ski. 

Na ko niec, na le ży po dzię ko wać za wspar cie
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do suk ce sów Węd -
kar skie go Klu bu Spor to we go So kół Nie mo dlin dzia -
ła ją ce go przy Ko le PZW w Nie mo dli nie. Bar dzo do -

bre wy ni ki, zwłasz cza w ka te go riach mło dzie żo -
wych, po zwa la ją pew nie pa trzeć w przy szłość
i mieć słusz ne na dzie je, że nasz klub bę dzie nie raz
jesz cze du mą wszyst kich nie mo dliń skich węd ka rzy.
War to jesz cze do dać na ko niec, że zwy cięz ca li gi
okrę go wej uzy sku je pra wo star tu w Mi strzo stwach
Pol ski w Węd kar stwie Spła wi ko wym, a więc mo że
i tam zo ba czy my w przy szłym se zo nie jed ne go z na -
szych re pre zen tan tów.

Za rząd PZW

Pod su mo wa nie
se zo nu WKS So kół
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Pau li na Żmu da z Nie mo dli na
zdo by ła Mi strzo stwo Pol ski
w ka ta ju nio rek.

W Ko sza li nie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski Ju nio -
rów Młod szych i Mi strzo stwa Pol ski Open Se nio rów
w Ka ra te Ky oku shin. Pau li na Żmu da, re pre zen tu ją ca
Opol ski Klub Ka ra te Ky oku shin, w swo im de biu cie
w ka te go rii ju nio rów wy wal czy ła zło ty me dal w ka te -
go rii ka ta (po ka zów). W ka te go rii se nior skiej zło te
me da le zdo by ła Alek san dra Bu ko wa oraz Kon rad Ko -
zu bow ski, co opol skie mu klu bo wi za pew ni ło I miej sce
dru ży no wo. Gra tu lu je my.

red.

Najlepsza
w kraju



Degustacja karpia

Laureaci i jurorzy

Laureaci Grand Prix konkursu kulinarnego

Zbigniew Kosterkiewicz wręcza nagrodę
Grand Prix Zbigniewowi Woźniakowi

Laureaci Małego Karpika

Publiczność

Wręczenie nagród Małego Karpika

Wręczenie nagród Małego Karpika

Ściana satyryków - Zbigniew Woźniak,
Maciej Trzepałka i Arkadiusz Maniuk


