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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
za okres od 22 maja do 25 czerwca 2015 r.
22.05.2015
• Spotkanie z p. dyr. T. Adamczyk w sprawach dotyczących SZOL.
• Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla
OSP Grodziec.
24.05.2015
• Udział w obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego.
25.05.2015
• Wizyta i złożenie życzeń u jubilatki, p. Zofii Kisielewskiej (90 lat).
• Spotkanie z mieszkańcami związane z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania budynku przy Alei Wolności.
26.05.2015
• Spotkanie kapituły Złotego Sokoła.
• Spotkanie komitetu organizacyjnego uroczystości 25-lecia samorządności.
• Spotkanie z p. Jolanta Juzwą – dyr. PP w Graczach.
27.05.2015
• Spotkanie robocze w sprawie przeprowadzenia
procedury przetargowej dot. wznowienia pracy
stołówek szkolnych.
• Spotkanie komitetu organizacyjnego uroczystości 25-lecia samorządności.
28.05.2015 – 30.05. 2015
• Oficjalna wizyta w mieście partnerskim Vechelde.
01.06.2015
• Spotkanie z pracownikami straży miejskiej.
• Spotkanie z przedstawicielami TVS Katowice.

02.06.2015
• Spotkanie zespołu roboczego, z udziałem komendanta policji w Niemodlinie, dot. organizacji Dni Niemodlina.
03.06.2015
• Spotkanie z mistrzem świata w stuncie motocyklowym, p. Rafałem Pasierbkiem.
• Spotkanie z p. radną Danutą Unijewską w sprawie interpelacji.
13-14.06.2015
• Udział w obchodach Dni Niemodlina.
• Udział w uroczystości 50-lecia PP „Bajka” w Niemodlinie.
15.06.2015
• Spotkanie z p. Jolantą Włoch – dyr. PSP w Rogach.
• Spotkanie z p. Jolanta Juzwą – dyr. PP w Graczach.
16.06.2015
• Spotkanie robocze z przedstawicielami sołectwa Grabin w sprawie organizacji dożynek gminnych.
• Udział w spotkaniu informacyjnym Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” dot. opracowania
lokalnej strategii rozwoju.
17.06.2015
• Spotkanie z mecenas Michalską oraz p. Aldoną
Pliszką w sprawie problemów wspólnoty mieszkaniowej na ul. Żeromskiego.
18.06.2015
• Udział w walnym posiedzeniu członków Aglomeracji Opolskiej.

XIV sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyła się XIV sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2014-2018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr XIV/53/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niemodlin
za 2014 rok.
Uchwała nr XIV/54/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Niemodlina absolutorium.
Uchwała nr XIV/55/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Niemodlin za 2014 rok.
Uchwała nr XIV/56/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

• Udział w konferencji „Perspektywy rozwoju bazy spor towej w województwie opolskim”.
20.06.2015
• Udział w zawodach spor towo-pożarniczych OSP
w Graczach.
21.06.2015
• Udział
w
podsumowaniu
konkursu
AgroLiga 2015 w OODR w Łosiowie.
• Udział w podsumowaniu zajęć w OK w Niemodlinie.
22.06.2015
• Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
23.06.2015
• Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych.
• Spotkanie z przedstawicielami ZNP.
• Udział w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych najlepszym uczniom szkół oraz ich rodzicom i nauczycielom.
• Pierwsze warsztaty w ramach opracowania Strategii Gminy Niemodlin na lata 2015-2025.
24.06.2015
• Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
• Spotkanie z przedstawicielami klubu spor towego „Sokół”.
• Udział w uroczystej gali wręczania „Medali
Chrobrego”.
25.06.2015
• Udział w sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

Uchwała nr XIV/57/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała nr XIV/58/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
Uchwała nr XIV/59/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie planu nadzoru nad żłobkami.
Uchwała nr XIV/60/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami dla gminy Niemodlin na lata 2015 – 2018.
Uchwała nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie skargi na działalność burmistrza Niemodlina.
Uchwała nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25
czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2015.
Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu miejskiego – www.niemodlin.pl. Można również zapoznać się z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz
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Obwieszczenie burmistrza z dnia 23 lipca 2015 r. o granicach stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) i art. 16 §1 pkt 3
i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej

w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Opol., poz. 991 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Siedziby obwodowych komisji
do spraw referendum

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

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

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

2

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

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 5,
Niemodlin

3

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

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

4

NIEMODLIN, ulice: Aleja Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego, Wyzwolenia.

Ośrodek Kultury, ul. Mikołaja Reja 1,
Niemodlin

5

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

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Reymonta 9, Niemodlin

6

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Reymonta 11, Niemodlin

7

NIEMODLIN, ulice: Osiedle Piastów.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Reymonta 9, Niemodlin

8

NIEMODLIN, ulice: Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa, Gościejowicka, Klonowa, Lipowa,
Opolska, Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego.

Zespół Szkół, ul. Opolska 34, Niemodlin

9

Sołectwa /wsie: GRABIN, JACZOWICE, JAKUBOWICE.

Remiza OSP, ul. Nyska 80, Grabin

10

Sołectwa /wsie: GÓRA, Przysiółek Mała Góra, KRASNA GÓRA, ROGI, ROSZKOWICE, RUTKI, TARNICA,
TŁUSTORĘBY.

Szkoła Podstawowa, Rogi 10a

11

Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Kolonia Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Kręta, Polna,
RADOSZOWICE, SARNY WIELKIE.

Publiczne Gimnazjum, ul. Niemodlińska 21, Gracze

12

Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL, MOLESTOWICE.

Szkoła Podstawowa, ul. Niemodlińska 21, Gracze

13

Sołectwa /wsie: GOŚCIEJOWICE, Przysiółek Gościejowice Małe, MAGNUSZOWICE, MAGNUSZOWICZKI,
RZĘDZIWOJOWICE, SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI.

Świetlica wiejska, Rzędziwojowice 29a

14

Sołectwa /wsie: GRODZIEC, GRODZIEC DRUGI, MICHAŁÓWEK, SOSNÓWKA.

Świetlica wiejska, Grodziec 13a

15

Sołectwa /wsie: BRZĘCZKOWICE, LIPNO, SADY, WYDROWICE.

Świetlica RSP, Wydrowice 7

Lokale w dniu referendum czynne będą od godz. 6.00 do godz. 22.00.
Obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.
Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowane są lokale:
- obwodu nr 6 w Niemodlinie (OSiR przy ul. Reymonta 11);
- obwodu nr 8 w Niemodlinie (Zespół Szkół przy ulicy Opolskiej 34);
- obwodu nr 11 i 12 w Graczach (Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
ul. Niemodlińska 21);

- obwodu nr 15 w Wydrowicach (świetlica RSP, Wydrowice 7).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy powinni zgłosić
burmistrzowi Niemodlina w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawni
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą zgłosić burmistrzowi
Niemodlina do dnia 28 sierpnia 2015 r. Bliższe informacje udostępnione są
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niemodlin.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz
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Przebudowa drogi
w Sarnach Wielkich
zakończona
Zakończyła się przebudowa 291-metrowego odcinka drogi w Sarnach Wielkich
umożliwiająca dojazd mieszkańcom do posesji i pól uprawnych.
Nawierzchnię z tłucznia zastąpiono asfaltem,
pobocza zostały uzupełnione kruszywem, wykonano także zjazdy do posesji. Przed wykonaniem inwestycji na drodze gruntowej, szczególnie po opadach

deszczu, tworzyły się zastoiska wody. W dniu 5 sierpnia br. odbył się obiór techniczny gminnej inwestycji.
W spotkaniu z wykonawcą
drogi uczestniczyli m. in.: wiceburmistrz Aleksander
Juszczyk wraz z merytorycznymi pracownikami Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie,

Artur Pieczarka

Dożynki
Gminne 2015

Niemodlin z partnerami
z Czech wydał nowe mapy dla
mieszkańców oraz turystów.

Wspólna promocja polsko-czeska
Projekt „Mało znane zakątki Ziemi Niemodlińskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa „Przekraczamy
granice”. Wydane zostały mapy z opisem atrakcji w Niemodlinie, Jesenika i Zlatych Hor, które
doskonale sprawdzą się w turystycznym poznawaniu miast po stronie polskiej i czeskiej. W ramach projektu powstały także mapy ścienne.
W centrum Niemodlina natomiast odnowiono tablicę informacyjną, gdzie znajdują się mapy miasta i gminy oraz opisane zostały atrakcje Niemodlina, Jesenika i Zlatych Hor. W materiałach
o Niemodlinie znajdują się opisy atrakcji i zdjęcia
autorstwa Mariusza Woźniaka, miłośnika historii
Ziemi Niemodlińskiej. Mapy można nabyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie lub pobrać ze strony internetowej www.niemodlin.pl. Wartość całego projektu wyniosła ok. 37 tys. zł, z czego
dofinansowanie z Euroregionu Pradziad i budżetu państwa ok. 35 tys. zł. Gmina Niemodlin w ramach wkładu własnego na realizację projektu wydała ok. 2 tys. zł.
Artur Pieczarka

sołtys wsi Sarny Wielkie, Teresa Kociołek, oraz radne Zofia Walczuk i Katarzyna Kaliciak. Wykonawcą
inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe Best-Opebel z siedzibą w Borkach koło
Czarnowąs. Budowa drogi w Sarnach kosztowała 113 160 zł. Gmina Niemodlin pozyskała dofinansowanie na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego w wysokości 43 650 zł.

Burmistrz Niemodlina oraz sołtys
i rada sołecka Grabina zapraszają
na gminne uroczystości dożynkowe,
które odbędą się 30 sierpnia br.
w Grabinie.
PROGRAM

Burmistrz Niemodlina
informuje
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetargu
ustnego działki nr 337/6 o pow. 0,10 ha
poł. w Graczach.
Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat położonych: w Niemodlinie, część działki nr 997/10 o pow. 77
m2, w Magnuszowicach, część działki nr 106
o pow. 200 m2.

12.30 Dziękczynna Msza św. w intencji rolników i zebranych plonów – kościół św.
Mikołaja w Grabinie
13.30 Korowód dożynkowy
14.00 Ceremoniał dożynkowy, rozpoczęcie
konkursów dożynkowych
14.30 Występ zespołu Graczanki
15.00 Biesiada Neo Folk – Jonatan i Clio,
czyli polska baba z brodą
16.30 Występ zespołu Piąty Bieg
17.00 Kris Książę Disco Polo – promocja płyty „Już nie jesteś taka szalona”
18.00 Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych: koron żniwnych, żywych obrazów oraz na najładniej lub najdowcipniej dożynkowo udekorowane obejście
18.30 Kris Książę Disco Polo – największe hity disco dance
20.00 Zabawa taneczna z zespołem Blue Relax
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Kończą odbudowę drogi
Góra – Gracze
Kończą się roboty związane z odbudową drogi koło kopalni bazaltu w Graczach.
Inwestycję realizuje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – „schetynówek”, konsorcjum trzech firm. Powiat za odbudowę
zapłaci 1,6 miliona złotych. Gmina Niemodlin także dofinansowała budowę drogi powiatowej
nr 1184. W ramach robót wykonano m. in.: rozbiórkę elementów drogowych (nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych), formowanie nasypów, budowę
przepustów pod drogą powiatową, zjazdy, jezdnię
drogi o nawierzchni asfaltobetonowej, utwardzenie
poboczy, ale również przebudowę sieci teletechnicznej i linii niskiego napięcia.

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW
(STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje, że prowadzi sprawy
związane z przyznawaniem stypendiów
szkolnych na rok szkolny 2015/2016 dla
uczniów zamieszkujących na terenie
gminy Niemodlin.
Przypominamy, że przyznane stypendium
szkolne będzie realizowane poprzez dokonanie
zwrotu poniesionych kosztów, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie
na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane
z potrzebami edukacyjnymi ucznia.
Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Termin składania wniosków: od 1 do 15
września 2015 r.
Wnioski do pobrania oraz wszelkie informacje udziela: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, tel. 77 4607 945.

Inwentaryzacja azbestu
na terenie gminy
W związku z podjętymi przez gminę Niemodlin
działaniami w zakresie opracowania aktualizacji
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niemodlin”, informujemy, że
w miesiącu sierpniu br. rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych
na terenie naszej gminy. Inwentaryzację przeprowadzają pracownicy firmy „Urbanika Jan Komorowski”. Osoby przeprowadzające inwentaryzację posiadają stosowne upoważnienie wydane przez
burmistrza gminy Niemodlin.
Zwracamy się z prośbą do właścicieli i zarządców
nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie
umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej ww. inwentaryzacji.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Budowa kanalizacji
w Niemodlinie
Sieć kanalizacji o dł. 4,7 km, obejmująca zasięgiem ok. 580 mieszkańców, zakłada kolejny już etap budowy
kanalizacji wraz z przyłączami w gminie Niemodlin.
Ponadto rozpoczynają się właśnie roboty związane z odwodnieniem nowej drogi. To zadanie
za kwotę ok. 97 tys. zł finansuje i realizuje gmina
Niemodlin. Droga w Graczach zapadła się w 2011
roku na odcinku około 50 metrów. Od tamtej pory
mieszkańcy gminy muszą jeździć objazdami nawet 12 km. Zakończenie inwestycji ułatwi komunikację i skróci czas dojazdu.
Artur Pieczarka

Złoty Sokół
2015
W bieżącym roku po raz ósmy przyznana zostanie statuetka „Złotego Sokoła”. Jest to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, które
w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną, działalnością
charytatywną, zawodową lub promocją na rzecz gminy Niemodlin.
W czerwcu odbyło się posiedzenie kapituły, podczas którego zatwierdzony został harmonogram prac komitetu organizacyjnego
i kalendarz VIII edycji statuetki „Złotego Sokoła” W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia. Regulamin oraz kar ta zgłoszenia
znajdują się na stronie internetowej www.niemodlin.pl. Jednocześnie informujemy, że termin na przyjmowanie wniosków upływa 30
września 2015 r.

Rozpoczęły się właśnie roboty w rejonie
osiedla przy ul. 700-lecia w Niemodlinie. W bieżącym roku uda się zakończyć również budowę
kanalizacji na ul. Zielonej. W 2016 r., w ramach VII etapu, kanalizacja obejmie również
inne rejony Niemodlina, na ulicach: Bohaterów
Powstań Śląskich, Brzeskiej, Podgórnej, Bocznej, Wojska Polskiego i Parkowej. Oprócz kanalizacji zamontowane zostaną 4 przepompownie ścieków sieciowych i studzienki
kanalizacyjne. Po robotach ziemnych konieczne będzie odtworzenie nawierzchni dróg i chodników. Tam, gdzie to jest konieczne, przy okazji
budowy kanalizacji wymieniania jest także sieć
wodociągowa. Po zakończeniu zadania tzw.
aglomeracja niemodlińska, obejmująca miasto
Niemodlin, Wydrowice i Gościejowice, będzie
już w całości skanalizowana. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w Niemodlinie przyczyni się
do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu
środowiska, mniejszego zanieczyszczenia gleby oraz wód. Koszt budowy VII etapu po przetargu wyniesie ok. 2,5 mln zł. W bieżącym roku
na inwestycję wydana zostanie kwota z budżetu w wysokości ok. 430 tys. zł. Gmina Niemodlin będzie zabiegać jeszcze o dofinansowanie
budowy kanalizacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Artur Pieczarka

Zapisy na zajęcia Ośrodka Kultury w Niemodlinie
w roku szkolnym 2015/2016
9 września (środa)
godz. 17.00 – 18.00 (sala konferencyjna) – zapisy na zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie,
saksofonie
10 września (czwartek)
godz. 16.00 – 17.30 (sala konferencyjna) – zapisy na zajęcia taneczne grupy RYTMIX
15 września (wtorek)
godz. 17.00 – zapisy na zajęcia fotograficzne
godz. 18.00 – zapisy do zespołu wokalnego Piąty Bieg
16 września (środa)
godz. 17.00 – zapisy na zajęcia teatralne
godz. 18.00 – zapisy na zajęcia Sceny Muzycznej (zajęcia wokalne z akompaniatorem)
17 września (czwartek)
17.00 – zapisy na zajęcia plastyczne
29 września (wtorek)
17.00 – 17.30 - zapisy na zajęcia nauki gry na gitarze
17.30 – 18.00 - zapisy na zajęcia wokalne Studia Piosenki

