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Sprawozdanie burmistrz Niemodlina z działalności
międzysesyjnej za okres od 11 grudnia 2015 r.
do 28 stycznia 2016 r.
11.12.2015
• Udział w XXII „Magicznym Wieczorze Poezji”
w Publicznym Gimnazjum w Graczach.
12.12.2015
• Udział w kiermaszu świątecznym w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie.
• Udział w wystawie gołębi – organizowanej
przez PZHG w Tułowicach. Wręczenie nagród.
13.12.2015
• Podsumowanie Turnieju Tenisa Stołowego
o puchar Burmistrza Niemodlina. Wręczenie
nagród.
14.12.2015
• Spotkanie z p. Jadwigą Wójciak – prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
• Spotkanie z ks. K. Panasowcem w sprawie organizacji spotkań międzynarodowych z mieszkańcami (w tym z dziećmi i młodzieżą) partnerskiego miasta Dolina na Ukrainie.
• Udział w spotkaniu opłatkowym koła Polskiego
Związku Pszczelarzy.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce – p. Eugenii
Nawarowskiej (lat 92).
• Udział w spotkaniu opłatkowym Niemodlińskiego Uniwersytet III Wieku.
15.12.2015
• Spotkanie z p. Sławomirem Kownackim – dyrektorem Banku Spółdzielczego w Niemodlinie.
• S potkanie z przedstawicielkami firmy Remondis.
• Spotkanie opłatkowe z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
• Udział w posiedzeniu wspólnym komisji rady
miejskiej.
16.12.2015
• Spotkanie z p. H. Lakwą – Starostą Powiatu
Opolskiego.
• Spotkanie biznesowe na terenie Wałbrzyskiej
Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Wałbrzychu.
• Podsumowanie audytu w ZGKiM – I etap.
• Udział w uroczystości wręczania statuetek „Tadeuszy” w PSP Rogi.
17.12.2015
• Udział w spotkaniu opłatkowym SZOL w Niemodlinie.
• Udział w XX Sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.
18.12.2015
• Udział w spotkaniu jasełkowym w Publicznym
Przedszkolu w Graczach.
• Udział w podsumowaniu programu „Powrót do
zatrudnienia” w Opolu.

21.12.2015
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce – p. Joannie
Klecun (lat 91).
• Spotkanie opłatkowe z kombatantami.
• Spotkanie z właścicielami firmy Mieszko Biomasa w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
• Spotkanie opłatkowe z przedstawicielami OSP.
• Spotkanie opłatkowe z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Niemodlinie.
22.12.2015
• Spotkanie opłatkowe w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej
w Niemodlinie.
• Udział w spotkaniu jasełkowym w Grabinie.
• Udział w spotkaniu jasełkowym PSP nr 1 w Niemodlinie.
• Udział w spotkaniu jasełkowym w PSP nr 2
w Niemodlinie.
23.12.2015
• Udział w spotkaniu opłatkowym w Klubie Seniora.
• Udział w debacie w Radiu Doxa.
29.12.2015
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce – p. Weronice
Sabali (lat 94).
30.12.2015
• Udział w spotkaniu opłatkowym dla seniorów.
31.12.2015
• Spotkanie z p. Sławomirem Kownackim – dyrektorem Banku Spółdzielczego w Niemodlinie.
04.01.2016
• Udział w spotkaniu członków Aglomeracji Opolskiej.
• Spotkanie z p. Marianem Oleksa w związku
z planowanym rozwojem firmy.
05.01.2016
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce p. Stefanii
Kryczmanik (lat 90).
• Spotkanie z p. sołtysem wsi Piotrowa w związku
z planami remontu świetlicy wiejskiej.
• Spotkanie z p. dyr. PSP nr 1 – Krystyną Dżaluk oraz p. dyr. ZEFO, Małgorzatą Kochanek,
w sprawie rozpoczęcia funkcjonowania stołówki na terenie PSP nr 1.
• Spotkanie noworoczne z pracownikami i mieszkańcami w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
07.01.2016
• Spotkanie z p. Agnieszką Handzlik – sołtys wsi
Gracze oraz p. Krzysztofem Trzmielewskim
w obecności właścicieli firmy Mieszko Biomasa
w sprawie rozwoju firmy.
• Spotkanie z przedstawicielami OSP w Graczach
oraz p. Krzysztofem Piątkiem w sprawie zakupu
samochodu na potrzeby OSP.

• Udział w spotkaniu jasełkowym z podopiecznymi stowarzyszenia „Nadzieja”.
08.01.2016
• Spotkanie z p. sołtys z Saren Wielkich w sprawie pozyskania dodatkowych pomieszczeń na
potrzeby świetlicy.
10.01.2016
• Udział we mszy św. oraz spotkaniu opłatkowym
organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej z udziałem gości z miasta
partnerskiego Dolina.
• Udział w Finale WOŚP.
11.01.2016
• Spotkanie z gośćmi z Doliny. Wysłuchanie koncertu grupy „Natchnienie”.
• Uczestnictwo w posiedzeniu rady sportu.
12.01.2016
• Spotkanie z p. Janem Burniakiem – prezesem
Banku Żywności w Opolu.
• Spotkanie z p. Ireneuszem Naściukiem – sołtysem Roszkowic w sprawie niezbędnych prac
porządkowych na terenie wsi.
13.01.2016
• Spotkanie noworoczne z mieszkańcami
w ośrodku kultury.
14.01.2016
• Spotkanie z p. prezes PKPS – Krystyną Maziarz.
15.01.2016
• Udział w uroczystości pożegnania prezesa BS
Zdzisława Bąka w związku z przejściem na emeryturę.
16.01.2016
• Otwarcie XXV Halowych Mistrzostw Opolszczyzny Sędziów w Piłce Nożnej oraz VI Halowych
Mistrzostw Opolszczyzny Oldbojów o Puchar
Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego ZPN.
18.01.2016
• Spotkanie z p. Teresą Radziszewską – dyrektor
PP nr 2 w Niemodlinie.
20.01.2016
• Spotkanie z p. Krystyną Bartosik-Paszkowską,
dyrektor PSP nr 2 Niemodlinie.
• Spotkanie z p. Krystyną Dżaluk – dyrektor PSP
nr 1.
• Spotkanie z p. Katarzyna Paszulą – dyrektor
OK.
• Spotkanie z p. Adamem Piętką – dyrektor ZGKiM.
• Spotkanie z p. Elżbietą Woźniak – zastępcą dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz
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XX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji
2014-2018, podczas których, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr XX/94/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Niemodlin na lata 2016-2018.
Uchwała nr XX/95/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy.
Uchwała nr XX/96/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niemodlin
na lata 2015-2032”.
Uchwała nr XX/97/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Uchwała nr XX/98/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Uchwała nr XX/99/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Niemodlin.
Uchwała nr XX/100/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2015.
Uchwała nr XX/101/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Niemodlin na rok 2016.

XXI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 28 stycznia 2016 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji
2014-2018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr XXI/103/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasna Góra na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowa na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/107/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrowice na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/108/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin”.
Uchwała nr XXI/109/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Uchwała nr XXI/110/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez gminę Niemodlin dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
Uchwała nr XXI/111/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego.
Uchwała nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz udzielenia
pomocy de minimis.
Uchwała nr XXI/113/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
w sprawie zmiany budżetu gminy Niemodlin na rok 2016.
Uchwała nr XXI/115/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Uchwała nr XXI/116/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
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

Pomoc ofiarom
przestępstw
i członkom ich rodzin
Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa
przyjdź, zadzwoń i umów się na bezpłatną poradę prawną. Jeśli znasz kogoś, kto
jest ofiarą przestępstwa, przekaż mu tę
informację.
Stowarzyszenie Quisisana realizuje projekt
Ministerstwa Sprawiedliwości „Ośrodek Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych przestępstwem - pomoc prawna i psychologiczna dla mieszkańców
województwa opolskiego” z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach tej pomocy każdemu pokrzywdzonemu przestępstwem oraz jego rodzinie
udzielana jest bezpłatna pomoc prawna.
Harmonogram: poniedziałki w godzinach
godz. 8.00 - 11.00
Dodatkowe informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Boh. Powst. Śląskich 37,
49-100 Niemodlin, pok. nr 12, 13, tel. 774607945
wew. 21.
Anna Adamowska-Kałwa

Zwolnienia podatkowe
dla remontujących zabytki
Zabytki w gminie Niemodlin mają szansę na odnowienie. Samorząd wprowadził
dodatkowe zachęty dla właścicieli budynków
wpisanych do rejestru zabytków do przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w zakresie:
remontu elewacji budynku, remontu dachu,
wykonania izolacji fundamentów. Podczas
sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu
28 stycznia br. podjęto specjalną uchwałę
w tej sprawie. W zależności od poniesionych
kosztów na remonty i konserwację budynków, właściciele zabytków w naszej gminie
mogą liczyć na zwolnienia podatku od nieruchomości od jednego do nawet sześciu lat.

Dotacja gminy na zabytkowy
kościół w Szydłowcu Śląskim
Gmina Niemodlin przyznała dotację na
prace w obiekcie zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytków. Chodzi o kościół w Szydłowcu Śląskim należący do niemodlińskiej
parafii. Kościół w Szydłowcu jest prawdziwą perełką wśród zabytków Opolszczyzny.
W ramach przyznanej w tym roku dotacji
wykonane będą badania stratygraficzne
wewnątrz zabytku, mające na celu ustalenie i określenie chronologii występujących
warstw technologicznych i nawarstwień historycznych oraz opracowany zostanie program prac konserwatorskich z obmiarem
i kosztorysem.
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Kwalifikacja
wojskowa 2016
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn.
zm.), od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia
br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Termin kwalifikacji wojskowej dla gminy Niemodlin ustalono na 8-9 marca 2016 r. Miejsc: Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2, Opole, Dom katechetyczny przy Katedrze, ul. Katedralna 4, od godz.
7.30 (oprócz sobót i niedziel).
Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej
ustawy i w 2016 roku dotyczy:
• mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996,
którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach
1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały
uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria
zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin
orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich

zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
(kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 29 kwietnia br., czyli po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te,
jeszcze przed jej zakończeniem złożyły lub złożą
wnioski o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
• kobiet urodzonych w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub
akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych, albo będących
studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na
kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski,
lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia,
ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo
medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze
określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrz Niemodlina
wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie
dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały
wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię
o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo
zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.

Budżet gminy Niemodlin na 2016 rok
przyjęty przez radnych
Radni podczas sesji Rady Miejskiej
w Niemodlinie zwołanej w dniu 17 grudnia 2015 r. jednogłośnie zagłosowali
„za” nowym budżetem dla gminy.
W czasie obrad przedstawiono pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu. Burmistrz Niemodlina,
Dorota Koncewicz, zaprezentowała założenia
uchwały. Budżet gminy Niemodlin na 2016
rok zakłada wydatki w wysokości 40 170 402
zł. Na inwestycje przeznaczona zostanie kwota
ponad 3,2 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego będzie
kwota 86 472 zł. Główne zadania inwestycyjne
w 2016 roku, na które przeznaczono fundusze,
to m.in.: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – etap VII wraz z wymianą
sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej,
700-lecia Niemodlina, dotacja gminy na termomodernizację ośrodka kultury i likwidację
barier architektonicznych, dotacja dla Powiatu
Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej
relacji Niemodlin-Lewin Brzeski wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach. Gmina

przeznaczy także pieniądze na opracowanie
dokumentacji koniecznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gościejowicach

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę
wojskową.
Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. konieczność złożenia egzaminu maturalnego) nie może
stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym
w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do
zawiadomienia o tym fakcie burmistrza. Powinna
tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać
przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się
w tym terminie. Burmistrz określi nowy termin oraz
miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie
stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli
były do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu
31 grudnia 2015 r. ukończyły 24 lata życia, mają
obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie
uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia
pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Informacje na temat kwalifikacji wojskowej
można uzyskać w okresie do 3 marca 2016 r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37 – III piętro (pokój nr
63) lub telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu
77 460 295 wew. 218 lub 698 144 700.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz
oraz budowy kolektora kanalizacji sanitarnej
w Gracze-Gościejowice, a także na modernizację
i wyposażenie świetlic wiejskich w Roszkowicach
i Piotrowej. Z budżetu gminy udzielone zostały
także m.in. dotacje dla stowarzyszeń na zadania
gminy realizowane w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych oraz na wypoczynek
letni dzieci i młodzieży.
Red.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Grupa mieszkańców z ks. Krzysztofem Panasowcem, proboszczem parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Dolinie na Ukrainie
gościła w Niemodlinie. Już po raz piętnasty odbyło
się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Dolińskiej w Szkole Podstawowej nr 1. W dniu
10 stycznia oprócz członków stowarzyszenia i gości
z Ukrainy, podczas spotkania obecni byli, burmistrz
Niemodlina, Dorota Koncewicz, członek Zarządu Województwa Opolskiego, Grzegorz Sawicki,
przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie,
Zbigniew Palak, radni powiatowi, Kazimierz Górski
(przew. SPZD) i Jan Krzesiński, radny Rady Miejskiej
w Niemodlinie, Bartłomiej Walków, proboszcz parafii w Niemodlinie, ks. Jerzy Chyłek oraz miesz-

Wizyta mieszkańców Doliny

kańcy Niemodlina pochodzący z Doliny. Podczas
spotkania opłatkowego podsumowano działalność
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w 2015
roku, były życzenia i dzielenie się opłatkiem, a także
śpiewano kolędy.
W dniu 11 stycznia w ośrodku kultury wystąpił
zespół „Natchnienie”, działający w parafii w Doli-

Noworoczne spotkanie
Wiele atrakcji przygotowano dla publiczności,
która wypełniła Ośrodek Kultury w Niemodlinie
podczas spotkania noworocznego w dniu 13 stycznia 2016 r. W programie były występy artystyczne
wokalistek, wokalistów i zespołów działających przy
ośrodku kultury oraz wystawa prac dziecięcych

z sekcji plastycznej pod kierownictwem Michała
Graczyka. W czasie spotkania noworocznego, burmistrz Dorota Koncewicz podsumowała 2015 rok
w gminie Niemodlin i złożyła mieszkańcom życzenia
noworoczne. Publiczność obejrzała także film na temat inwestycji wykonanych w gminie w 2015 roku.

Zapowiedzi Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Wernisaż wystawy prac graficznych Karoliny Procajło – czwartek 18 lutego 2016, godz.
18:00. Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz grupa pracowni graficznej „Grafianie” zapraszają na wernisaż wystawy Karoliny Procajło pt. „Dzien dobry”. Wystawa jest prezentacją prac z zakresu grafiki.
Przedstawienie teatralne „Moralność pań Dulskich” – niedziela 21 lutego 2016, godz.
17.00. Grupa teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na
przedstawienie „Moralność pań Dulskich” w adaptacji i reżyserii Małgorzaty Dolak.
Kabaret JURKI – piątek 11 marca 2016, godz. 17:00. Bilety w cenie 40 zł można nabyć w
sekretariacie ośrodka kultury.

nie, składający się z grupy rodaków mieszkających
na Ukrainie. Zespół dzieci i dorosłych muzyków działa zaledwie od 40 dni, ale swoim występem porwał
młodą publiczność w ośrodku kultury. Kolęd i pastorałek w językach ukraińskim, polskim, a także angielskim słuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Zespół dał kilka bisów.

