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Sprawozdanie burmistrz Niemodlina z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 19 sierpnia do 21 września 2016 r.

19.08. – 22.08.2016
•  Pobyt w mieście partnerskim Dolina na Ukrainie. 

Udział w uroczystościach związanych ze świętem 
miasta.
23.08.2016

•  Wizja lokalna budynku przy ul. Daszyńskiego 11 
pod kątem przeprowadzenia prac remontowych 
koniecznych do wykonania przed ewentualnym 
przejęciem budynku od ANR.

•  Podpisanie umowy na dostarczenie energii elek-
trycznej na potrzeby organizacji dożynek gmin-
nych.

•  Odbiór prac remontowych w PP w Graczach.
•  Udział w roboczym spotkaniu z radnymi rady miej-

skiej w sprawie planowanych inwestycji.
24.08.2016

•  Spotkanie w Warszawie z Generalnym Dyrektorem 
Dróg Krajowych i Autostrad – Jackiem Bojarowi-
czem, w sprawie obwodnicy Niemodlina.

•  Spotkanie z Dyrektor Departamentu Ochrony i Go-
spodarowania Wodami NFOŚ w Warszawie – Ewą 
Kamieńską, na temat pozyskania źródeł finanso-
wania inwestycji związanych z kanalizacją gminy.

•  Spotkanie z p. Krzysztofem Kacą – dyrektorem Wy-
działu Analiz i Programowania PFRON w Warsza-
wie, na temat pozyskania środków na likwidację 
barier architektonicznych dla osób niepełnospraw-
nych.
25.08 – 26.08.2016

•  Udział w uroczystościach jubileuszu 10 – lecia 
współpracy partnerskiej Niemodlin – Vechelde 
w Niemczech.
27.08.2016

•  Udział w dożynkach gminnych na terenie Roszko-
wic.
28.08.2016

•  Wręczenie pucharów uczestnikom XIII Wyścigu 
Dwójek Kolarskich im. Mariana Zużałka w Gra-
czach.
29.08.2016

•  Udział we wspólnym posiedzeniu komisji rady miej-
skiej.
30.08.2016

•  Narada z dyrektorami placówek oświatowych.
•  Wizja lokalna lokalizacji przystanku na wniosek 

mieszkańców wsi Gościejowice.
31.08.2016

•  Wizyta u rodziców dzieci niepełnosprawnych 
w Graczach w związku z potrzebą udzielenia po-
mocy dot. doprowadzenia do szkoły.
01.09.2016

•  Udział w uroczystościach inauguracji roku szkol-
nego 2016-2017 w PSP nr 1 w Niemodlinie oraz 
w gimnazjum w Graczach.

•  Udział w sesji rady miejskiej.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Jaczowicach.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Lipnie.

02.09.2016
•  Spotkanie z Prezesem RLGD Opolszczyzna, Ja-

kubem Roszukiem, p. Dyrektor Biura RLGD Alek-
sandrą Czerkawską, p. dyr. OK w Niemodlinie, 
Katarzyną Paszulą, na temat organizacji Woje-
wódzkiego Święta Karpia.
03.09.2016

•  Udział w Narodowym Czytaniu „Quo Vadis” H. 
Sienkiewicza na terenie zamku w Niemodlinie.
04.09.2016

•  Udział w dożynkach powiatu opolskiego w Polskiej 
Nowej Wsi.
05.09.2016

•  Spotkanie z radą sportu.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Sadach.
06.09.2016

•  Spotkanie z komendantami Komisariatu Policji 
w Niemodlinie. Przekazanie aparatu Alkoblow na 
rzecz policji.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Magnuszowiczkach.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Magnuszowicach.
07.09.2016

•  Udział w uroczystym otwarciu przebudowanej dro-
gi powiatowej w Magnuszowicach.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Jakubowicach.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Grabinie.
08.09.2016

•  Spotkanie z p. Przemysławem Parkitnym, dyrektora-
mi szkół oraz nauczycielami wychowania fizyczne-
go, w sprawie aplikowania o środki finansowe na re-
alizację zajęć sportowych do Euroregionu Pradziad.

•  Spotkanie robocze dot. programu Senior – Wigor.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Graczach.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Wydrowicach.
09.09.2016

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatowi, p. Adamowi 
Dziewięckiemu (lat 91).

•  Udział w obchodach jubileuszu 70 – lecia SEP 
w Nysie.
12.09.2016

•  Spotkanie z p. Przemysławem Partyką w sprawie 
projektu polsko – czeskiego dla uczniów PSP i PG 
finansowanego ze środków Euroregionu Pradziad.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Władysławie 
Kownackiej (lat 91).

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Rutkach.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Górze.
13.09.2016

•  Podsumowanie organizacji dożynek gminnych - wy-
ciagnięcie wniosków.

•  Spotkanie z z-cą dyrektora ANR OT w Opolu, 
w sprawie ustanowienia służebności dla posesji 
przy ul. Daszyńskiego 11.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Gościejowicach.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Sarnach Wielkich.

•  Spotkanie z organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na terenie gminy Niemodlin.
14.09.2016

•  Udział w szkoleniu z zakresu OC w Opolu.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Radoszowicach.
•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-

go funduszu sołeckiego w Molestowicach.
15.09.2016

•  Udział w spotkaniu członków stowarzyszenia Aglo-
meracja Opolska w Opolu.

•  Udział w zebraniu sołeckim w sprawie planowane-
go funduszu sołeckiego w Piotrowej.
16.09.2016

•  Spotkanie z kierownikiem obwodu nyskiego GDD-
KiA, p. Marcelim Grzejszczakiem, w sprawie na-
prawy drogi krajowej na odcinku w Sosnówce, 
oraz w sprawie udrożnienia rowów i przepustu pod 
drogą krajową nr 46. W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy wsi Sosnówka wraz z p. sołtys Elżbietą 
Żelichowską – Lewko oraz radnym, p. Grzegorzem 
Zawałką.

•  Wizja lokalna dot. naprawy drogi w miejscowości 
Michałówek.

•  Wizja dot. utrzymania pasa drogowego drogi wo-
jewódzkiej nr 405 przy Al. Wolności w Niemodlinie.
19.09.2016

•  Spotkanie z p. Czesławem Paszkowskim w sprawie 
budynku po byłej szkole podstawowej przy Alei 
Wolności w Niemodlinie.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Annie Lachow-
skiej (lat 90).

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Zofii Florczak 
(lat 91).

•  Uroczysta kolacja z udziałem delegacji z miasta 
partnerskiego Vechelde.
20.09.2016

•  Prezentacja dorobku gminy Niemodlin z udziałem 
delegacji z miasta partnerskiego Vechelde.

•  Udział w uroczystej sesji i „Koncercie przyjaźni” 
z okazji jubileuszu 10 – lecia podpisania umowy 
partnerskiej Niemodlin – Vechelde.
21.09.2016

•  Otwarcie IV Memoriału Leszka Opałacza w Hali 
OSiR w Niemodlinie.

•  Wręczenie nagród uczestnikom zawodów w siat-
kówce oraz meczu ZAKSA Kędzierzyn – Koźle – 
GKS Katowice.

Burmistrz
Dorota Koncewicz
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XXIX i XXX sesja
Rady Miejskiej
w Niemodlinie

W dniu 20 września 2016 r. w Ośrod-
ku  Kultury  w  Niemodlinie  odbyła  się 
XXIX uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Niemodlinie w kadencji 2014-2018, 
poświęcona jubileuszowi 10 – lecia pod-
pisania umowy partnerskiej Niemodlin 
– Vechelde. W sesji uczestniczyła dele-
gacja z Niemiec na czele z burmistrzem 
miasta Vechelde, Ralfem Wernerem 
oraz  byłym  burmistrzem  tego  miasta, 
Hartmutem Marotzem.

W dniu 29 września 2016 r. odbyła się XXX 
sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 
2014 – 2018, podczas której, po rozpatrzeniu 
projektów, podjęto nw. uchwały:

Uchwała nr XXX/169/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie skargi na działalność dyrektora ZG-
KiM w Niemodlinie.

Uchwała nr XXX/170/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w spra-
wie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Niemodlina na lata 2016-2023.

Uchwala nr XXX/171/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika.

Uchwała nr XXX/172/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w spra-
wie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy 
Niemodlin i nadania jej statutu. 

Uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na 
rok 2016.

Uchwała nr XXX/174/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w spra-
wie zawarcia porozumienia.

Uchwała nr XXX/175/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji 
elektronicznej są dostępne w Biuletynie Infor-
macji 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

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej 
w Niemodlinie uchwalono Lokalny Pro-
gramu Rewitalizacji Niemodlina na lata 
2016  –  2023. Opracowany  i  konsultowa-
ny z mieszkańcami dokument strategicz-
ny  jest  potrzebny m.in.  do ubiegania  się 
przez gminę o fundusze z nowej perspek-
tywy finansowej UE.

Misją działań rewitalizacyjnych jest realizacja 
kompleksowych zmian przestrzennych, technicz-
nych, społecznych i gospodarczych, które mają na 
celu przywrócenie dawnych funkcji, bądź zapropo-
nowanie nowych oraz zapewnienie trwałych warun-
ków do dalszego rozwoju miasta z wykorzystaniem 
jego zasobów w zgodzie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Wypracowane projekty rewitalizacyj-
ne można podzielić na projekty infrastrukturalne 
i społeczne (tzw. miękkie). Projekty infrastrukturalne 
to m.in.: zwiększenie atrakcyjności turystycznej mia-
sta poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb, 

rewitalizacja terenów około zamkowych: dziedzi-
niec przedzamcza i terenów zabytkowego parku, re-
witalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Niemodlinie – rozszerzenie usług 
w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi 
i niepełnosprawnymi, ochrona dóbr kultury poprzez 
modernizację zabytkowej tkanki miejskiej, poprawa 
i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków 
spacerowych, zagospodarowanie terenu parku 
miejskiego. Projekty społeczne, miękkie to m.in.: 
program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży. 
Całkowity szacunkowy koszt zaplanowanych w ra-
mach Programu działań rewitalizacyjnych wynosi 
9 092 000 zł.

Projektują parking przy SP 1

Podczas sesji Rada Miejska w Niemodlinie 
wyraziła zgodę na zawarcie przez gminę Niemo-
dlin z powiatem opolskim porozumienia w celu 
wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Budowa 

parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Nie-
modlinie - opracowanie projektu budowlano-wy-
konawczego”. Parking i chodnik służyć będą dla 
rodziców przywożących dzieci do szkoły, a chodnik 
połączy bezpośrednio ul. Tysiąclecia z halą widowi-
skowo-sportową. Obecnie brak chodnika i parkingu 
utrudnia wysiadanie dzieciom z samochodów, co 
stwarza niebezpieczne sytuacje. Chodnik ułatwi 
dojście do szkoły i hali bez konieczności przecho-
dzenia na drugą stronę ul. Reymonta.

Zmiany w niemodlińskim OPS

Na początku sesji Rady Miejskiej w Niemo-
dlinie były także podziękowania dla odchodzącej 
na emeryturę Mirosławy Dziatkowiak, która pia-
stowała stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina, 
Dorota Koncewicz przekazała podziękowania, ży-
czenia i kwiaty. Była też prezentacja radnym nowej 
kierownik OPS, którą została Edyta Kapuścińska. 
Obowiązki zastępcy kierownika OPS pełnić będzie 
Agata Donajska.

Będzie rewitalizacja miasta
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Uroczysta sesja rady miejskiej oraz 
„Koncert  przyjaźni”  zorganizowano 
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie z oka-
zji 10 lat współpracy z Vechelde.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: delegacja 
z Niemiec, na czele z burmistrzem miasta Vechel-
de, Ralfem Wernerem oraz byłym burmistrzem 
tego miasta, Hartmutem Marotzem, burmistrz 
Niemodlina, Dorota Koncewicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Niemodlinie, Zbigniew Palak, 
radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, radni po-
wiatowi i licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej 
gminy. Przed ośrodkiem kultury goście z Niemiec 
zostali powitani staropolskim zwyczajem - chle-
bem i solą, które symbolizują dobrobyt, trwałość  
i szczęście. Następnie przedstawiciele obu miast 
posadzili symboliczne drzewo z okazji jubileuszu 
10 - lecia partnerstwa Niemodlina i Vechelde. Na 
placu przed ośrodkiem odbyło się też przecięcie 
wstęgi przy dwóch nowych, artystycznych ławecz-
kach wykonanych przez wrocławskiego Mistrza 
Rzemiosła Artystycznego, Honorowego Klucznika 
Miasta Wrocławia – Ryszarda Mazura.  

W czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Niemodlinie przemówienia wygłosili: przewod-
niczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Zbigniew 
Palak, burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, 
burmistrz miasta Vechelde, Ralf Werner oraz były 
burmistrz Vechelde, Hartmut Marotz. Partnerskie 
miasto położone jest w niemieckim kraju związko-
wym Dolna Saksonia, w powiecie Peine. Umowa 
o współpracy międzyregionalnej między gminą 
Niemodlin i miastem Vechelde podpisana została 
5 maja 2006 roku przez śp. burmistrza Niemo-
dlina, Stanisława Chalimoniuka oraz burmistrza 
Vechelde, Hartmuta Marotza. W czasie swojej 
wizyty w Niemodlinie delegacja z Niemiec wraz 

z burmistrz Dorotą Koncewicz złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze na grobie byłego burmi-
strza Niemodlina, śp. Stanisława Chalimoniuka 
(1944-2007).

Podczas „Koncertu przyjaźni” z okazji jubile-
uszu wystąpili:

- artyści z Ośrodka Kultury w Niemodlinie: Han-
na Zaremba, Anna Hildebrand, Kamil Kilian, Maja 
Myśliwiec, Małgorzata Kalińska oraz Jerzy Sadłoń 
przy akompaniamencie Pawła Ostrowskiego,

- dzieci i młodzież z: Przedszkola nr 1 w Nie-
modlinie, Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, Przed-
szkola w Graczach, Szkoły Podstawowej w Gra-
czach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, Szkoły 
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Grabinie, Szkoły Podstawowej w Ro-
gach, Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie 
oraz Gimnazjum w Graczach.

W czasie występów zaprezentowano piosen-
ki, układy taneczne i prezentacje słowno-muzycz-
ne. Wiktoria Kramczyńska z gimnazjum w Niemo-
dlinie zaśpiewała w języku niemieckim „Liebe ist 
alles”, a Ewa Mucha z gimnazjum w Graczach 
recytowała wiersz „Freundschaft”. Publiczność 
nagrodziła wszystkich brawami. „Koncert przy-
jaźni” z okazji 10 – lecia jubileuszu partnerstwa 
Niemodlina i Vechelde prowadzili Katarzyna Pa-
szula i Grzegorz Budz.

Podczas pobytu w naszej gminie delegacja 
z Vechelde miała możliwość zwiedzenia Zamku 
Książęcego w Niemodlinie. Grupę po remonto-
wanym obiekcie zabytkowym oprowadzał Stani-
sław Janiak. Burmistrz Niemodlina, Dorota Kon-
cewicz, zaprosiła gości także na tereny naszych 
sołectw. Delegacja z Vechelde mogła zobaczyć 
zagospodarowany teren świetlicy wiejskiej w Lip-
nie oraz teren rekreacyjny w Molestowicach 
z wiatami grillowymi i miejscem do gry w kręgle. 
Goście byli w odrestaurowanym kościele w Szy-
dłowcu Śląskim pw. Imienia NMP. Była też wizyta 
w kopalni bazaltu i zakładzie produkcji styropia-
nu w Graczach oraz u strażaków ochotników 
w Grabinie. Przypomnijmy, że od 2000 roku tam-
tejsi strażacy użytkują samochód gaśniczy marki 
Mercedes otrzymany w darze od miasta partner-
skiego Vechelde.

Jubileusz dziesięciolecia
współpracy z Vechelde
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Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Niemo-
dlinie był organizatorem ogólnopolskiego 
biegu ulicznego „II Niemodlińska Dycha” 
pod patronatem Burmistrz Niemodlina, 
Doroty Koncewicz.

Trasa imprezy, która odbyła się w sobotę 8 
października br., przebiegała drogami: ul. Rey-

monta – start hala widowiskowo-sportowa, ul. 
Opolską, ul. Wojska Polskiego, ul. Lwowską, ul. 
Korfantego, drogą gruntową przez Folwark do 
ul. Daszyńskiego, przez Lipno i Wydrowice, ul. 
Konopnicką do ul. Reymonta - meta obok hali 
widowiskowo-sportowej. Na starcie stanęło 191 
zawodników i tyle samo osób dobiegło do mety 

– brawo! Pierwszy po przebiegnięciu 10 km był 
Arkadiusz Gardzielewski z Wrocławia - „Gardzie-
lewski Team” - z rekordowym czasem 00:31:10, 
drugi był zawodnik z Ukrainy, Oleksii Obukhovskyi 
z „Klubu Biegacza Rawicz”, a trzeci Szymon Koty-
la z „CKS Budowlani Częstochowa”. Na wózku in-
walidzkim 10 km pokonał Mirek Jankowski z Nie-
modlina. Na mecie otrzymał ogromne brawa, był 
niepokonany na trasie.

Każdy z zawodników otrzymał na mecie pa-
miątkowy medal. Zwycięzcy za zajęcie miejsc I-VI 
zostali uhonorowani pucharami oraz przyznano 
nagrody pieniężne:  1 miejsce 800 zł, 2 miejsce 600 
zł, 3 miejsce 400 zł, 4 miejsce 300 zł, 5 miejsce 200 
zł, 6 miejsce 100 zł. Nagrody wręczali Burmistrz 
Niemodlina, Dorota Koncewicz, poseł Rajmund Mil-
ler i przedstawiciele sponsorów imprezy. Specjalne 
wyróżnienie dla Mirka Jankowskiego z Niemodlina 
wręczyli: przewodniczący Rady Miejskiej w Niemo-
dlinie, Zbigniew Palak oraz radni: Danuta Unijew-
ska, Barbara Wydra, Jan Janik, Mirosław Dec, Sta-
nisław Janiak i Zbigniew Weber.

Celem imprezy Niemodlińska Dycha było 
upowszechnianie biegania, promocja aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia, promocja gminy 
Niemodlin. Imprezę prowadził Donat Przybylski 
z Radia Opole.

Bieg odbył się przy całkowicie wstrzymanym 
ruchu drogowym. Skrzyżowania z drogami na całej 
trasie wyścigu zostały zabezpieczone przez służ-
by: Policji, Straży Miejskiej, OSP Gminy Niemodlin, 
Cywilnej Służby Porządkowej za pomocą: barierek 
i taśm ostrzegawczych.

Gmina modernizuje oświetlenie uliczne
Będzie taniej i bez nocnych wyłączeń. Rozpoczęto modernizację 

oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Niemodlin. To pierwsza na 
Opolszczyźnie kompleksowa wymiana oświetlenia na innowacyjny i eko-
logiczny system. Na gminnych słupach oświetleniowych prowadzony jest 
montaż 145 ledowych opraw. Do końca tego roku także spółka TAURON 
Dystrybucja zmodernizuje 970 istniejących opraw oraz zamontuje do-
datkowych 232 nowych punktów świetlnych na terenie gminy Niemodlin. 
Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku w Niemodlinie trwały te-
sty oświetlenia ledowego na odcinku ulicy Podwale oraz na ul. Chopina. 
Nowoczesny system ma pobierać nawet o 70 procent energii mniej od 
tradycyjnych lamp, bez praktykowanych do tej pory ze względów oszczęd-
nościowych nocnych wyłączeń. Innowacyjne oprawy pozwalają sterować 
natężeniem oświetlenia ulicznego.

Emocje sportowe na ulicach miasta

19 listopada br. o godz 18.00 podczas gali wręczenia nagród 
laureatom XIV Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycz-
nego „Karpik” 2016 wystąpi Kabaret JURKI. Bilety w cenie 30 zł 
można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie od 
dnia 10 października. Zapraszamy!

Gala „Karpika” 
2016 i występ 
Kabaretu Jurki
19 listopada
godz. 18:00
bilety 30 zł

Koncert Doroty Osińskiej - 10 listopada 2016, godz. 18:00
bezpłatne wejściówki

Zapraszamy na kon-
cert Doroty Osińskiej. 
Impreza rozpocznie się 
sesją Rady Miejskiej w 
Niemodlinie. Następnie 
odbędzie się gala wrę-
czenia statuetki Złotego 

Sokoła 2016, podczas której wystąpi artystka. Bezpłatne wejściówki można 
odbierać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. 

„To jedna z tych artystek, której głos sprawia, że na całym ciele ma się 
gęsią skórkę, a łzy same napływają do oczu” - Marek Piekarczyk. 


