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Informacja migdzysesyjna
za okres od26.03.2008r. do 30.04.2008 r.
Panie Przewodniczacv. Wvsoka Rado, Szanowni Panstwo
W miesiacu marcu zrealizowano dochody w wysokosci 1.841.148,32 zl, w tym:
> dotacje 174.853,00 zl,

> subwencje w wysokosci 434.273,00 zl,
> oraz pozostate dochodyw wysokosci 1.232.022,32 zl,

Wydatki zrealizowano na kwote_ 1.786.543,12 zl.
^ "Przygotowano na dzisiejszq. sesje 6 projektow uchwal.

Wokresie objetym informacjq wydalem 6 zarzqdzeri w sprawie:
r zmian w budzecie oraz ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2008 r.;
r wprowadzenia Regulaminu premiowania Dyrektorow Kierownikow jednostek
organizacyjnych gminy;
r powolania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ushige:

uruchomienia i obshig$ dhigoterminowego kredytu w kwocie 1.100,000 zl. na
realizacj? zakupow inwestycyjnych;

~r uUvorzenia ,;Zast?pczego Miejsca Szpitalnego" dla Gminy Psary na wypadek
wystapienia masowych strat sanitarnych w warunkach ze\vn?trznego zagrozenia
bezpieczehstwa panstwa i w czasie wojny;
r wykorzystywania sluzbowego samochodu dostawczego marki GAZ oraz ustalenia
norm ziizycia paliwa;

> upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach do prowadzema
dokumentacji i rozliczen zorganizowanych przez Gmine Psary prac spolecznie
iizytecznych.
W omawianym okresie:

> zameldowaly sie na pobyt staly 22 osoby, na pobyt czasowy 12 osob, wymeldowab
si? 5 osob;

> zameldowano 6 noworodkow, zarejestrowano

15

malzenstw, odnotowano

14

zgonow mieszkancow naszej gminy;

> przyj?to 54 wnioskow o wydanie dowodu osobistego i wydano 372 dowody
osobiste.

Wokresie objetym informacjq zawartem 4 umowy:

> z firma ,,OKNOLAND" na dostaw? i montaz stolarki okiennej z PCV do budynku
OSP w Psarach ul. Szkolna 45 na kwot?: 10.611 zl. brutto;

> z firma. ,,Pracownia Inwestycyjno Projektowa Jerzy Kolodziejczyk, na pelnienie
nadzoni inwestorskiego w branzy: instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO., instalacji

gazowej w ramach realizacji zadania pn: ,.Termomodemizacji wraz z rozbudowa i

modemizacja, zrodla

ciepla i

instalacji

grzewczej

w budynku Przedszkola

Publicznego w Strzyzowicach ul. 1 Maja 1V na kwot? 6.710 zl. brutto;

> z firma, ~.Eldosta" na pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy instalacji
elektrycznej w ramach zadania pn: ,,Termomodernizacja wraz z rozbudowa i
modemizacja. zrodla ciepla i instalacji grzewczej budynku Przedszkola Publicznego
w Strzyzowicach nakwote,: 2.750 zl brutto. ;

r z firma PHU .;Wimar" na pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy instalacji
elektrycznej w ramach zadania ,;Okablowanie strukturalne z siecia_ napie.cia
wydzielonego w Urze.dzie Gminy Psary" na kwote. 1.500 zl. brutto.
W dniu 26 marca 2008 r. zostal przeprowadzony drugi przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaz dziatek w Gorze Siewierskiej w tzn. Xzerwonym KamienhT.
Przedmiotem przetargu byto 10 dzialek. Zlozonych zostalo 5 ofert. Wynikiem przetargu
b?dzie sprzedaz 4 dzialek. Akty notarialne-umowy sprzedazy zostan^ zawarte vv maju.
Ochrona Srodowiska:

1. Wydano decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
oprozmania zbiornikow bezodprywowych i transportu nieczystosci cieklych dla
firmy F.H.U. ,?Skataqua" Psary.

2. Przygotowano porozumienie w sprawie Programu Rewitalizacji doliny Czarnej
Przemszy ..Wspolna rzeka".
3. Wydano 5 decyzji zezwalaja^cych na usuniecie drzew.

4. Dokonano ogl?dziny drzew wnioskowanych do usuni?cia.
5. Prowadzenie post^powania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow bezodprywowych i transportu
nieczystosci cieklych dla finny Uslugi asenizacyjne ,,EKO BUS" Gora Siewierska.
6. Przeprowadzono kontrole w solectvvie Gora Siewierska na ul. Kosciuszki oraz ul.
Gornej
pod
wzgle_dem
posiadania
umow
na
oproznianie
zbiornikow
W
bezodplywowych oraz odbior odpadow komunalnych.
Prace brygady remontowej przy Urzgdzie Gminy obj^fy:
1. Szkola Podstawowa w Dabiu - zakoiiczenie prac ogolnobudowlanych; scian klatki

schodowej, korytarza na II.p oraz na poz. szatni (ulozenie wyprawy tynkarskiej,
akrylowej scian), malowanie.

2. ZGK Dabie - prac zwiazanych z ulozenie plytek ceramicznych w pomieszczeniach
biurowych na parterze; cyklinowanie i malowanie podlog na I. pi?trze
(pomieszczenia biurowe i gospodarcze ZGK.)
3. Ciaj dalszy wykonawstwa konstnikcji stalowej wiat przystankowych; montaz,
oblachowanie i malowanie antykorozyjne.

4. Prace drogowe - pozimowe wypemianie ubytkow w nawierzchniach asfaltowych
drog gminnych; Psary i Strzyzowice, ul. Graniczna; Preczow, ul. Zielona; Dabie
Chrobakowe.

5. Prace ogolnobudowlane - pomieszczenia szatni Iskry Psary - wylewki betonowe
posadzek; montaz sanitariatow na parterze

W minionym okresie koordynowatem prace jednostek organizacyjnych grainy:
Zespol Obslugi Szkol i Przedszkoli

1. Przygotowanie i podpisanie porozumienia pomie_dzy Zespolem Obshigi Szkol i

Przedszkoli a Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Psarach i Przedszkolem w Sarnowie
oraz Przedszkolem w Strzyzowicach w sprawie wspolnej realizacji projektu
J-abirynt 2008" w ramach Rzadowego programu ,,Razem Bezpieczniej" Na
realizacje w/w projektu pozyskano dofinansowanie w wysokosci 19.480 zt.
2. Sporzadzenie sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oswiatowej, edycja
marzec 2008 r.

3. Przygotowanie
sprawozdania
z
wspolfmansowanego
ze
srodkow

realizacji
projektu
matematycznego
Europejskiego
Funduszu
Spoiecznego.

Opracowanie budzetu projektu na okres styczeii - maj 2008 roku w celu dalszej
realizacji dodatkowych zaje_c z matematyki w szkolach funkcjonujacych na terenie
gminy.

4. Przygotowanie wniosku do Urz?du Wojewodzkiego o dofinansowanie kosztow
zakupu podre_cznikow dla dzieci z oddzialow przedszkolnych, uczniow klas
pierwszych i drngich szkol podstawovvych pochodz^cych z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej w ramach przygotowari do realizacji kolejnej edycji rzadowego
programu ..Wyprawka szkolna".

5. Zorganizowanie dwoch spotkari roboczych z dyrektorami przedszkoli i szkol
podstawowych z oddziatami przedszkolmmi w zwiazku z rozpocz?ciem prac nad
sporza^dzeniem wniosku o srodki finansowe z Europejskiego Funduszu Spolecznego
na dodatkowe zaj^cia w przedszkolach oraz wydhizenie czasu pracy przedszkoli.
Wniosek zbzony zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
priorytet IX poddzialanie 9.1.1.

6. Sporzadzenie wniosku do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu srodrocznego
uczniow klas III na tzw. 7,zielone szkoly'\
7. Przygotowanie wniosku do Urze_du Wojewodzkiego o dofinansowanie pracodawcom

kosztow ksztalcema mlodocianych pracownikow - mieszkaricow gminy Psary.
8. Udzial w posiedzeniu Powiatowej Rady Sportu.
9. Przygotowanie Zarzadzenia wewn?trznego Wojta

Gminy Psary w sprawie
powolama komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizacj? zadan publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin skladania ofert do II
edycji konkursu uprywa z dniem 28 kwietnia, a posiedzenie komisji wyznaczono na
dzien 29 kwietnia.

lO.Zakup nagrod dla szkol biora.cych udzial w konkursach gminnych oraz zawodach
sportowych.

11.Udzial

w

spotkaniu

szkoleniowym

dotycza.cym

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009.

naboru

do

szkot

Przedszkole Publiczne w Sarnowie:
'r udziai nauczycieli w szkoleniach:

-

Uczymy si? bawia_c - proste taiice integracyjne, zabawy i dzialania plastyczne"

-

„ Pierwsza pomoc"

-

,,Wielozmysk)we

poznanie

na

pierwszych

etapach

edukacji.

Nowe

doswiadczenia"
> udziaf uczniow \v:

- konkursie plastycznym :,Popieram, segreguje odpady" organizowanym przez
spoik? RECYKLING w Wojkowicach- zaj^cie I miejsca przez Mart? Sobczyk
,wyroznienie dla Pauliny Zak, Michala Kaluzy

- Regionalnym konkursie plastycznym ,,Tradycyjne ozdoby zwiazane ze Swietami
Wielkanocnymi"- zaj^cie I miejsca przez Ale. Galeja, Edyte. Ge_gotek, II miejsce
Kacper Sobczyk,

-

Ogolnopolskim konkursie ,,Jezyki poszly spac", wyroznienie dla Marty Sobczyk,

-

Ogolnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wiosenne origami z kola i kwadratif.

> zajecia teatralne:

- ogla^danie przedstawienia „ O Plastusiu co zagina^l w borze" w wykonaniu
aktorow z teatrzyku „ Skrzat" z Krakowa.
> Zaj?cia plastyczne „ Kosmos" prowadzone przez pracovvnikow Domu Kultury w

Preczowie vv ramach projektu „ Kosmiczne w?drowki.
> Zgloszenie do Kuratorium Oswiaty w Katowicach innowacji pedagogicznej ,. Juz
pi^ciolatek zna ABC.. .komputera"

> Organizacja drugiej mini-pracowni komputerowej dla dzieci 5-letnich.
Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach
> Udziai dwoch zespolow przedszkolnych w IV Gali Tanecznej organizowanej z

okazji Miedzynarodowych obchodow Tarica przez GOK Tapkowice;
> Comiesi?czne spotkania z teatrem;

> organizacja:

- zaje,cia otwartego dla rodzicow w I grupie 5 latkow pt, ,,Wiera, umiem, potrafi?
- kursu w ramach WDN z zakresu pedagogiki zabawy;
> udziai nauczycieli w szkoleniach:
-

,,WielozmysIowe poznanie swiata'"

- ,,Stosowanie technik Freneita w pracy przedszkola"
> Naiikajazdy konnej;

Szkola Podstawowa w Sarnowie
> udziai uczniow w:

- Konkursie Informatycznym KLIK - I miejsce Piotr Elmrych, uczeri kl. VI;

- Gminnym Konkursie Literackim ,Jropem gminnych opowiesci" - I miejsce
Klaudia Koscielna, uczennica kl.VI;

- Gminnym Konkursie Plastycznym ;!Nasza gmina wczoraj i dzis" - II miejsce
zespolowo;

-

-

Powiatowym Konkursie Plastycznym ?,We_dr6wki po Bedzinie" - III miejsce
Patrycja Oleks - uczennica kl. Ill,

Gminnych Zawodach Sportowych - mini koszykowka dziewcza> I miejsce
Gminnym Konkursie ,,Szkolne Spotkania z Melpomene" - wyroznienie dla
Oktawii Kozlowskiej , Dominika Kyrcza, Grzegorza Wronskiego, Klaudii
Trzcionki;

-

Gminnym Konkursie Plastycznym ,7Wedr6wki po naszej gminie" - wyroznienie
Magdalena Kalinska, uczennica kl.II

> Udzial uczniow szkoiy w:

- Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2008,
ogolnopolskim programie edukacyjnym ,,Kazdy uczefi wie co zrobic z ZSEE" -

wyroznienie dla klasy III,
Powiatowym Konkursie Matematycznym - Liga Matematykow,

-

XVIII Ogolnopolskim Konkursie Literackim o Tematyce Olimpijskiej im. Jana
Parandowskiego organizowany przez PKO
- Dniu Otwartym w Gimnazjum w Psarach - II miejsce Natalia Podgorska
-

spektaklu teatralnym ,,Marzenia o Bullerbym" - Opera Sla_ska
zaj?ciach warsztatowych w Gimnazjum w Psarach - Unia Europejska

> Zorganizowanie:

- Apelu z okazji Dnia Ziemi polacz°nego z sadzeniem drzewek w otoczeniu szkoly
-

Dnia Patrona

> Sprawdzian po klasie III i VI

> Zaj?cia otwarte w kl. II na temat ,,Co to jest encyklopedia i kiedy z niej
korzystamy? Wyszukiwanie hasel w encyklopedii. Poznanie roznych rodzajow
encyklopedii."

> Wizytacja szkoly przeprowadzona przez przez wizytatora KO - Delegatura w
Sosnowcu - mgr Miroslaw? J^druch .

> Szkolenia nauczycieli dotyczace pomocy przedmedycznej organizowanego w
ramach rza.dowego programu ograniczania przest^pczosci i zachowan aspolecznych
Maryszomania - ,,Razem Bezpieczniej".
Szkola Podstawowa w Grodkowie

> Uczestnictwo Dyrektora szkoly oraz Przewodnicza^cej Szkolnego Zespolu
Egzaminacyjnego w szkoleniu z zakresu procedur organizowania i przebiegu
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
zorganizowanym przez OKE Jaworzno.

> Udzial nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniowych:
-

,,Pierwsza pomoc przedmedyczna",

-

warsztat>- metodyczne z matematyki.

> Przystapienie Szkoly do Ogolnopolskiego Projektu Pilotazowego ,,Ortografiti"ProgTam Edukacyjno - Terapeutyczny dla uczniow z dysleksja.
> udzial uczniow w zaj?ciach:

- kolka

matematycznego,

informatycznego.

dziennikarskiego,

kotek

artystycznych

i

kolka

- nauki prywania i doskonalenia umieje_tnosci ptywania na krytym basenie w
Bedzinie.
organizacja:

- VI Miedzyszkolnego Przegladu Malych Form Teatralnych ,rSzkolne Spotkania z
Melpomena;" wspolnie z GOK.
-

sprawdzianu uczniow klasy VI.

-

uroczystego apelu z okazji ,,Swie_ta Ziemi".

udzial uczniow w:

-

Ogolnopolskim Tescie Trzecioklasisty - ,,Operon"

-

coroczme organizowanych ,,Dmach otwartych Gimnazjum w Psarach"
Miedzynarodowym konkursie Matematycznym ,JCangur"
Ogolnopolskim Konkursie Przedmiotowym z J?zyka Polskiego - ,,EDP
Ogolnopolskim Konkursie Matematycznym ,JCwadratura kola" zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Kulturalno -Oswiatowe ,,Sciezki Nieskonczonosci",
- Gminnym Konkursie Regionalno- Plastycznym dla klas I -III - ,,We_dr6wki po
Naszej Gminie",

- Warsztatach z j?zyka angielskiego - ,.Wielka Brytania",

- Miedzyszkolnym Konkursie - Szkolne Spotkania z Melpomene - VI Przeglad
Malych Form Teatralnych,

Osi^gniecia uczniow:
- zajecie I miejsca w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i

Mlodziezy ,,Kwadratura kola" - kategoria kl. IV-VI - Patryk Gut
-

zajecie I miejsca w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i

Mlodziezy ..Kwadratura kola"- kategoria kl. I-III - Adrian Rucinski, Dawid
Merda,

-

zajecie II miejsca w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i
Mlodziezy ,,Kwadratura kola"- kategoria kl. IV-V - Wojciech lata, Michal
Jaworski,

- zajecie III miejsca w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i

Mlodziezy !:Kwadratura kola"- Kategoria kl. IV- V - Lukasz Grzomba,
-

wyroznienia w Miedzyszkolnym VI PrzegHdzie Malych Form Teatralnych ,,Szkolne spotkania z Melpomena „ za osobowosc teatralna^ - dla Karolmy

Dobrznskiej, Pauliny Podsiadlo i Michala Jaworskiego,
Szkoia Podstawowa w Strzyzowicach
Organizacja imprez:

- spotkania uczniow klas IV - VI z ciekawymi ludimi - w ramach obchodow 35lecia Gminy Psar>r
-

Dzien Otwarty dla ,,zerowkowiczow",

-

Apel z okazji Swi?ta Ziemi.

Sukcesy uczniow:

- I miejsce Jakuba Swobody w Ogolnopolskim Konkursie Recytatorskim ,Jvlary
OKR 2OO8'r \v Katowicach i zakwalifikowanie do finahi Dzieci?cego Festiwalu
Stowa w Starachowicach,

- II miejsce Kamili Zdenkowskiej i Dominiki Hamery w Powiatowym Konkursie
Miizycznym „ Ksiqze pokoju " w Bobrownikach,
-

II miejsce Izabeli Pawik i Adrianny Szymochy, III miejsce Pauliny Bubel oraz
wyrozniema Aleksandry Kopocz i Katarzyny Zaluskiej w Mie_dzygminnym
Konkiirsie Plastycznym ..Najpiekniejszy usmiech Papieza Janet Pawla II" w
Bobrovvnikach,

- Ill miejsce Pauliny Bubel i wyroznienie Diany Zak \v Powiatowym Konkursie
Literackim „ Wakacje tysiqea ijednejprzygody",

- II miejsce w Mie_dzyszkolnym Turnieju Mini Pilki Koszykowej Dziewczajt,

- I miejsce na szczeblu powiatu (oddzial PTTK Be,dzin) i III miejsce na szczeblu
wojewodztwa
gromady
zuchowej
,,Lesne
Skrzaty"
w Ogolnopolskim Konkursie „ Poznajemy Ojcowizn^ ",
-

Ill miejsce

Daniela Mroziiiskiego w

Powiatowym

Konkursie Plastycznym

„ W^drowkipo Bqdzinie",

- Wyroznienia Marty Szczypy i Magdaleny Paean w Konkursie Plastycznym
,,Popieram recykling, segregujq odpady",

- I miejsce Mai Ligenzy w Powiatowym Konkursie Informatycznym ^Kartka
Bozonarodzeniowa 2007",

-

I miejsce Michaliny Chrzan i IV miejsce druzynowo w Regionalnym Konkursie
„ W^drowkipo Gmime Psary".

> Udziat uczniow w:

- warsztatach ,. Wiedza o wielktej Brytanii" organizowanych przez Gimnazjum w
Psarach,

- Przegla_dzie Zespolow Tanecznych w Bobrownikach,
-

Dniach Otwartych Gimnazjum w Psarach,

- „ VI Szkolnych Spotkaniach z Melpomenq " w Grodkowie, nagrody za osobowosc
teatralna : Marcin Totos, Michal Wirek, Kamila Zdenkowska; nagroda za afisz :
Alicja Wojcik.
> Wyjazdy uczniow:

-

Wyjazd do Sosnowca na rewi? na lodzie pt. „ Calineczka ",

- Wycieczka klas III do Planetarium i do ZOO w Chorzowie,
- Wycieczka ,Xesnych Skrzatow" do Ludzmierza „ Szlakiem Jana Pawla II",
-

Wycieczka czterodniowa Krakow - Zakopane.

> Udzial nauczycieli w warsztatach metodycznych „ Uczymy si% bawiqc -proste tance
integracyjne, zabawy i dzialania plastyczne " - 4 nauczycieli
Szkota Podstawowa w Dqbiu

> Prowadzenie zaje_c pozalekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem dzialan.
> Rozprowadzanie wsrod dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka.
> udzial w konkursach:

- )5POPIERAM RECYKLING - SEGREGUJ^ ODPADY" w konkursie edukacji
ekologicznej ,,zbieraj segreguj odpady - chron srodowisko - swiec przykladem"

organizowanym przez ,?RECYKLING Wojkowice" sp. z o.o w Wojkovvicach.

Zdobycie I miejsca w Kategorii B2 i wyroznienia;

- w Finale Powiatowego Ogolnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej ,,Mlodziez
Zapobiega Pozarom" w grupie szkoJ podstawowych. Zdobycie II miejsca;

-

Powiatowym konkursie Plastycznym ,,W?drowki po Bedzime". Zajecie I miejsca;

- Powiatowym Konkiirsie ,,Wakacje tysiaca i jednej przygody" organizowanym
przez MJodziezowy Dom Kultury w Bedzinie pod patronatem Starosty
Bedzitiskiego. Zdobycie I i III miejsca;
> Udzial uczniow w Gminnym Przegladzie Teatralnym.

> Zorganizowanie Gminnego Konkursu Regionalnego- Plastycznego pod hastem
,,WEDROWKI PO NASZEJ GMINIF'. Zdobycie I miejsca.
> Zdobycie I miejsca w Udziat uczniow \v konkiirsie edukacji ekologicznej ,,Zbieraj,
segreguj odpady - Chroh srodowisko - Swiec prz\-kladem" organizowanym przez
,,RECYKLING Wojkowice" i zebranie najwiekszej ilosci puszek i nakre_tek.
> Udzial uczniow i zdobycie III miejsca w Gminnych Rozgrywkach Sportowych Mini
Pilki Koszykowej.
Gimnazjum w Psarach
> Zorganizowano:

- 4-dniowy pob\t gmpy ukrainskiej:
-

Dni Otwarte dla uczniow klas szostych:

- VII Gimnazjalne Mat-Party wraz z konkiirsem,,Po!ubic matematyke/r dla uczniow
klas pierwszych i mlodziezy z Ukrainy

- Mecz w pitk? nozna Polska - Ukraina z udzialem mlodziezy z partnerskich szkol
-

Wycieczke przedmiotowa, do ,Xlektrowni Lagisza"

-

Wyjazd do kina ,,Cinema-city"

> Przeprowadzono:
-

Egzaminy gimnazjalne

- Final i podsumowanie wojewodzkiego konkursu informatycznego
5,INFOGIMUS"

- Gminny Informatyczny Konkurs ,,KLIK" dla mlodziezy szkol- podstawowych
- Egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
> Udziat uczniow w:

- konkiirsie ,,Mieszkam w wojewodztwie sla^skim"
- Szkolnych spotkaniach teatralnych z Melpomene
-

Eliminacjach rejonowych w Pszczynie w tenisie stotowym

- Turnieju w pilke_ noznq_ ,,coca-cola coump"
- Konkiirsie poetyckim ,,Tu zyj?"

- Wojewodzkim Konkiirsie Literackim ,,zawsze kocham cie. mamo"
- Konkiirsie poetyckim ,,Maly OKR" (III miejsce)
- Potfinale Ogolnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie

GOK Gminy Psary

We wszystkich placowkach Gminnego Osrodka Kultury Gminy Psary realizowane

sa^ zajecia tematyczne dla dzieci, mlodziezy i doroslych zgodnie z wewn?trznymi
harmono gramami.
W Osrodku Kultury \v Sarnowie:

-

dnia 28 marca odbylo si? zakoiiczenie i podsumowanie projektu ..Fabryka Sztuki
PAKA" realizowanego w ramach

programu

,,R6wnac

szanse

2007"

Polsko-

Amerykaiiskiej Fundacji Wolnosci, wspolfinansowanego przez Polska^ Fundacje
Dzieci i Mlodziezy. Liderem projektu byia Agnieszka Jangrot-Waszczak,
-

dnia 23 kwietnia odbyla si? wystawa pt. .Artystyczne filcowanie"-prezentacje prac
wykonanych z welny czesankowej,

-

dnia 24 kwietnia Zespol Spiewaczy ,,Zagl?bianki!! odebral z rak Starosty Powiatu
B?dzinskiego Adama Lazara ,,Kasztelank?" nagrod? za wybitne osiagni^cia w
dziedzinie tworczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

-

16 maja o godz. 17.00 zapraszamy na wystaw^ zabawek.

W Osrodku Kultun" w Preczowie:

-

trwa projekt .iCosmiczne w^drowki" wspolfinansowany przez Polska, Fundacje
Dzieci i Mlodziezy w ramach ,,Make a connections"'. Nad projektem czuwa Donata
Lukasik, a koordynatorem prac jest Katarzyna Koziel,

-

dnia 3 maja br. odb$dq_ si? gminne obchody z okazji Dnia Strazaka, ktore rozpoczna
si? msza^sw. o godz. 14.00.

W Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie:

-

26 marca odbylo si? spotkanie Gminnego Zarzqdu KGW,

-

27 odbylo sie zebranie akcjonariuszy Banku Spoldzielczego w B?dzinie, ktore

uswietnily wyst?py Zespohi Spiewaczego ,,Nasz Grodkow", Zespohi Wokalnego
,,Senior" oraz Mlodziezowego Trio Wokalnego z Grodkowa,
-

5 kwietnia mial miejsce Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wqjta Gminy Psary.
W turnieju wzieli udzial zawodnicy w przedziale wiekowym od 9 do 60 lat;

-

11 kwietnia odbyty si? VII Spotkania z Melpomen% czyli Przegla_d Matych Form
Teatralnych organizowane przez Szkol? Podstawowa_ w Grodkowie iGOK Gminy

Psary. W przegl^dzie udzial wzi?ly zespoly teatralne z SP w Sarnowie, SP w Dabiu,
SP w Strzyzowicach, SP w Grodkowie, Gimnazjum w Psarach, OK w Grodkowie,
OK w Sarnowie oraz OK w Sarnowie,

-

18 maja o godz.17.00 serdecznie zapraszamy do Osrodka Kultury w Grodkowie na
poswi?cona^ pami?ci Ojca Swi?tego Jana Pawla II. Podczas

Wieczornic?

uroczystosci wr?czone zostanq. dyplomy i nagrody laureatom konkursu poetyckiego

,,Jestesmy pokoleniem JP II", ktore zostaiy ufundowane przez
Wojewodztwa Sla^skiego w drodze wygranego konkursu grantowego.

Samorza^d

Osrodek Kultury \v Brz?kowicach:

-

12 kwietnia Zespol Spiewaczy ,,Brz?kowianie" z OK uswietnil swoim wyste_pem
Mi?dzynarodowe Field Trialsy Psow Mysliwskich.

10

Osrodek Kultury w Dabiu ;

-

22 kwietma Zespot Spiewaczy »Dabie" dzialajacy przy OK w Dabiu oraz Zespol
Wokalny ..Senior" dzialaja_cy przy Ok w Grodkowie wystapily podczas spotkanmia

Klubu Seniora w Psarach.

Zapraszamy do wzi?cia udzialu w IX Regionalnym Festiwalu Strachow, ktory

odbe_dzie sie 30 maja - wymarsz z zakola przy ulicy Szkolnej na boisko LKS ,,Iskra" w
Psarach o godz. 14.30. Dzieki wygranemu konkursowi grantowemu festiwal jest
wspotfinansowany przez samorzad Wojewodztwa Sla^skiego. Patronat honorowy nad
festivvalem objeli Starosta Be_dziriski Adam Lazar oraz Wojt Gminy Psary Marian
Koziel.

Osrodek Pomocy Spoiecznej

1. Przygotowano wniosek dotyczacy Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w
ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Spoiecznej z Europejskiego Funduszu
Spolecznego. Projekt pt. ,,Praca si? oplaca" zostal zlozony do Marszalka
Wojewodztwa Slg.skiego nakwot? 54.835,75 zt.
2- Zawarto porozumienie z Fundacja. na rzecz osob poszkodowanych w wypadkach pt.
,,W drodzerr dotyczace wspoipracy na rzecz osob niepelnosprawnych polegaja_ce na
aktywizacji i integracji osob niepelnosprawnych na akwenie wodnym w
Przeczycach.

3. W trakcie realizacji sa^ projekty i programy:
> Klub Integracji Spoiecznej w srodowisku wiejskim wspolfmansowany przez

Ministerstvvo Pracy i polityki Spoiecznej.
> Rzadowy Program Ograniczania Przest?pczosci i Aspotecznych zachowari
ssRazem
Bezpieczniej"
wspolfmansowany
przez
Ministerstwo
Spraw
Wewn^trznych i Administracji.

> Wioska Internetowa - ksztalceme odleglosci na terenach wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego za posrednictwem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. W ramach Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodzinq.
realizowany jest program wolontarystyczny ,,Pom6z koledze", oraz lokalny program
wsparcia dzieci i mtodziezy ,,Podwieczorek" i lokalny program wsparcia rodzin z
dziecmi niepemosprawnymi pt. ,,Nadzieja",
5. Rozpocz?to dziatania w ramach projektu ,,Labirynt 2008" we wspoipracy z
placowkami oswiaty.

6. Zawarto Porozumienie ze Starosta, Powiatu B?dzmskiego dotyczace realizacji prac
spolecznie uzytecznych w 2008 r.
Zakiad Gospodarki Komunalnej

> usuni?to 11 awarii wodoci^gowych;

> wymieniono 44 szt. wodomierzy w ramach legalizacji u odbiorcow, usuni^to 6
awarii wodomierzy, dokonano 12 odbiorow nowych przyla^czy wodoci^gowych do
budynkow mieszkalnych i zamontowano nowe wodomierze. Zamontowano 1
wodomierz u odbiorcy ryczaltowego- lq.cznie zabudowano 63 szt. wodomierzy;

> dokonano odcie_cia dostawy wody do 4 budynkow mieszkalnych z uwagi na
zaleglosci platnicze;
r wykonano odptatnie na koszt odbiorcy wymian? 4 szt. uszkodzonych vvodomierzy;
>■ przeprowadzono odczyty kontrolne vvodomierzy vv granicach gminy i uj^ciach
wody;

> przeprowadzono kontrole_ w obecnosci inspektora sanitarnego z Sanepidu w
Be_dzinie wszystkich uj?c wody bedacych vv eksploatacji zakiadu na terenie gminy
Psary;

> rozpoczeto vvymian? wodociaju stalowego fi 150 mm na wodociaj* z rur PE fi 160
razem z przyla^czami do budynkow na ul. Granicznej vv Psarach i Strzyzowicach;

> koparko-ladowarka zakiadu vvykonywala zlecenie Urz?du Gminy wyrownanie
terenu pod boisku treningowe klubu sportovvego w Samowie przy ul. Parkowej;
> vvydano:

-

4 szt. wstepnych zapewnieii dostawy wody;

-

3 szt. uzgodnien branzowych;

-

9 szt. warunkow technicznych dostawy wody.
W zakresie reprezentowania gminy

- Reprezentowalem Gmin? w Radzie Spolecznej PZ ZOZ w Czeladzi

- Uczestniczytem vv zebraniu gnipy cztonkowskiej BS w Psarach
- Reprezentowalem Gmin? w Komisji Rozvvoju KZK GOP
- Uczestniczylem vv podsumowaniu projektow finansowanych przez fundacj? polskoamerykariska^ vv Osrodku Kultury vv Sarnowie
- Uczestniczytem w zebraniu OSP Gora Siewierska
- Uczestniczytem w zebraniu wiejskim w Malinowicach
- Uczestniczytem w debacie srodowiska osvviatowego ZNP vv B^dzinie
- Wre_czylem puchary uczestnikom turnieju szachowego dla doroslych w GOK vv
Grodkowie
- Uczestniczylem

w

uroczystym

odstonieciu

tablicy

pamiatkowej

dr

Tadeusza

Kosibowicza vv Bedzinie
- Reprezentowalem Gmine_ vv zgromadzeniu KZK GOP
- Uczestniczylem \v Konkursie Regionalno - Plastycznym vv SP vv Dabiu
- Odbytem spotkanie z Dyrektorami Szkol z terenu Gminy Psary oraz zarza,dem ZNP vv
sprawie akcji strajkowej nauczycieli
- Uczestniczylem vv mie_dzynarodowych zawodach psow Field-Trialsy w Sarnowie
- Uczestniczylem vv uroczystej mszy konsekracyjnej w kosciele vv Sarnowie
- Uczestniczytem vv mi^dzyszkolnym konkursie informatycznym „ INFOGIMUS" w
Starostwie Povviatovvym

- Reprezentowalem Gmin? w Walnym Zgromadzeniu ,sRecykIing" w Wojkowicach

- Uczestniczylem w seminarium dot. ,,Czarnej Przemszy" w Sosnowcu-Wydziale Nauk
0 Ziemi Uniwersytetu Sla^skiego

- Uczestniczylem vv Sesji Rady Povviatu gdzie wr^czono nagrody starosty b^dzifiskiego
w dziedzinie upowszechniania kultury. Nagrody otrzymal Zespot ,,Zagl?bianki"
1 ,,Kapela Sarnowianie".

Maria

