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Psary, dnia 27 maja2008 roku

Informacja mi$dzysesyjna

za okres od30.04.2008r. do 28.05.2008r.
Panie Przewodniczacv* Wvsoka Rado. Szanowni Paristwo
W miesi^cu kwietniu zrealizowano dochody w wysokosci 2.513.840,28 zl, w tym:
> dotacje 179.066,00 zl,
> subwencjew wysokosci 434.273,00 zt,

> oraz pozostale dochody w wysokosci 1.900.501,28 zl,

Wydatki zrealizowano nakwot? 2.559.134,55 zl.
Przygotowano na dzisiejsza_ sesje 14 projektow uchwal.

Wokresie objetym informacjq wydalem 6 zarzqdzeri w sprawie:
> wprowadzenia ,,Regulaminu Organizacyjnego",

> wprowadzenia zmian do zala^cznika do Zarza^dzenia Nr 0152/24/2007 z dnia 15 lipca
2007 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulamin okresowej oceny kwalifikacyjnej
pracownikow samorza^dowych"

> zatwierdzenia

sprawozdania

fmansowego

za

2007r.

Zakladu

Gospodarki

Komunalnej w Psarach z siedzibq. w Dabiu,
> zmian w budzecie oraz ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2008r,

> przyznania dotacji na realizacj? zadania publicznego pod nazwa. Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Psary,

> ogloszenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci
polozonych w Gorze Siewierskiej przy ul. Kosciuszki

Womawianym okresie:

> zameldowato si? na pobyt staly 8 osob, na pobyt czasowy 5 osob, wymeldowaly
2 osoby;

> zameldowano

11

noworodkow,

zarejestrowano

9 zgonow mieszkancow naszej gminy;

3

malzenstwa,

odnotowano

> przyj?to 21 wnioskow o wydanie dowodu osobistego i wydano 102 dowody
osobiste.

Wokresie obj$tym informacjq zawarlem 6 umow::

z P. Andrzejem Pawlikiem prowadzacym dzialalnosc gospodarczajako ,,KSEDAN"

Uslugi Budowlane z siedziba^ w Strzyzowicach, ul. Szosowa 23 A, na Opracowanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej - Remontu nawierzchni drogi i fragmentu
chodnika przy ul. Szkolnej w Sarnowie na kwot?: 11.874,99 zt bmtto;
z firma; Uslugi Remontowo Budowlane z/s w Zawierciu ul. Okiennik 22, na Remont
nawierzchni chodnikow przed budynkiem Urze_du Gminy w Psarach na kwot?:
65.738,77 zlbrutto;

zP. Jozefem Kupajskim na pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej
nad remontem nawierzchni chodnikow przed Urze.dem Gminy w Psarach na kwot?:
1.200 zlbrutto;

z firma; Uslugi Remontowo Budowlane z/s w Zawierciu, ul. Okiennik 22, na remont
nawierzchni drogi gminnej przy ul. Gornej w Gorze Siewierskiej na kwote;
65,870,50 zlbrutto;

z P. Ryszardem Czykiel na pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej
nad Remontem nawierzchni drogi przy ul. Gornej w Gorze Siewierskiej na kwot?:
1.200 zl bmtto;

z firma_ ,/WALDI" z/s w Piekarach Slaskich, ul. Gen.Maczka 9/37 na dostaw?
i montaz rolet materialowych do budynku OSP w Psarach na kwote; 878 zl brutto

Ochrona Srodowiska:

1.

Decyzja Nr PP. 7066-3/08 Wqjta Gminy Psary z dnia 05.05.2008r. w sprawie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oproznienia zbiornikow
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych dla finny Uslugi Asenizacyjne

,,Eco Bus" Gora Siewierska,
2. Kontynuacja kontroli zawartych umow na odbior nieczystosci ciekrych oraz
odpadow komunalnych na nieruchomosciach znajduja^cych si^ na terenie gminy,

3. Wydano 6 decyzji zezwalaja^cych na usuni^cie drzew,
4. Ogl^dziny drzew wnioskowanych do usuni^cia,
5. Kontynuacja prac zmierzaj^cych do powstania Gminnego Punktu Zbiorki Odpadow
Elektrycznych i Elektronicznych,

6.

Wystaj)ienie do Wojewody w sprawie wydania zaswiadczenia o obszarach Natura
2000.

Prace brygady remontowej przy Urzqdzie Gminy objgty:

1. Prace drogowe - pozimowe wypelnianie ubytkow w nawierzchniach asfaltowych
drog gminnych; Psary i Strzyzowice, ul. Graniczna; Preczow, ul. Zielona
i Szkolna; Dabie Chrobakowe, Brz^kowice Wai,
2. ZGK Dabie - prac zwiazanych z ulozenie plytek ceramicznych i paneli
podlogowych w pomieszczeniach biurowych na parterze; zakoriczenie prac

3. Cd. wykonawstwa konstnikcji stalowej
oblachowanie i malowanie antykorozyjne,

wiat

przystankowych;

montaz,

4. Rozpoczeeie prac zwiazanych z demontazem stawu ppoz w Malinowicach,
5. Wykonanie utwardzenia terenu przy kapliczce w Dabiu ul. Pocztowa,
6. Prace porzadkowe przy pomniku zomierzy radzieckich,
7. Wykaszanie poboczy oraz wycinki krzakow przy drogach gminnych,

8. Prace porzadkowe na stadionie Iskry Psary ( w zwiazku z przygotowaniem do
obchodow XXXV-lecia Gminy).

9 Stan zatrudnienia w brygadzie budowlano - montazowej do 21 maja br. wynosil

7 pracownikow zatrudnionych przez Urzad Gminy Psary; grupa wiezniow z ZK
Wojkowice w ilosci srednio 3 pracownikow na dniowke - nieodplatme, na
podstawie umowy z UG Psary, realizuje prace komunalne i drogowe.

W minionym okresie koordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Zespol Obstugi Szkol i Pnedszkoti

1. Rozliczeme srodkow pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Spolecznego na
realizacj? projektu matematycznego w szkolach w okresie styczeii - luty 2008

roku. Przygotowanie umow dla nauczycieli pracujaeych w projekcie na realizacj?
zaj?c w miesia^cach marzec - maj,

2. Przygotowanie wniosku do Urzedu Wojewodzkiego o dofinansowanie kosztow
zainstalowania w Szkole Podstawowej w Strzyzowicach oraz Gimnazjum
w Psarach monitoringu wizyjnego w ramach programu rz^dowego,

3. Przygotowanie umow na realizacje zadaii publicznych w zakresie upowszechniama
kultury fizycznej i sportu. W wyniku II edycji konkursu w/w umowy zawarto

z LKS ,,Iskra" Psary na kwot? 11.500 zl oraz LKS ,,Znicz" Gora Siewierska na
kwot? 8.000 zl,

4. Zakup nagrod dla szkol bioracych udzial w konkursach gminnych oraz zawodach
sportowych,

5. Udzial w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Urza^d Marszalkowski
w zwiazku zogloszonymkonkursemw ramach POKLdzialanie 9.1.1 i9.1.2.

W ramach w/w dzialan mozna pozyskac srodki finansowe m.in. na reahzacj? zaj^c
pozaszkolnych,

6. Rozpoczecie prac zwiazanych z organizacja. roku szkolnego 2008/2009,
tj. zatwierdzenie u wizytatorow arkuszy organizacyjnych szkol i przedszkoh na
nowy rok szkolny. Powyzsze arkusze przedlozono do zatwierdzenia Wojtowi
Gminy.

Przedszkole Piibliczne w Sarnowie:

> udzial nauczycieli, rodzicow i dzieci w szkoleniach:
- ,,Jak pomoc dziecku agresywnemu",
- !!Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie",
- ,Jak zachowywac sie w sytuacjach zagrozenia",

> udziat w:

- konkursie ekoiogicznym ..Zbieraj, segreguj odpady - chrori srodowisko - swiec
przyktadem" orgamzowanym przez spolke RECYKLING w Wojkowicach udzial w uroczystej gali wreczenia nagrod - zdobycie I miejsca przez Mart?
Sobczyk i I miejsca przez grupe_ 6-latkow,

- Ogolnopolskim konkursie plastycznym ,,Wiosenne origami z kola i kwadratu" wyroznienie dla Michata Katuzy,

- Ogolnopolskim konkursie plastycznym: ,,Poranek Misia Haribo - pocztowka
przedszkolaka"

- Regionalnym konkursie plastycznym ,,Malowane bajki"
> Zaje_cia teatralne:

- ogladanie przedstawienia ,,Nowe przygody Koziolka Matolka"
Zaj?cia biblioteczne ,,Poznajemy literature dziecieca;'
Obchody Mi^dzynarodowego Dnia Ziemi - porzadkowanie terenu
przedszkola i budynku Domu Kultury w Saraowie

wokol

■ Organizacja:

- wycieczki do OSP w Sarnowie - ,:Spotkanie ze strazakami"

- wycieczki ( nagroda za I miejsce w konkursie ekoiogicznym) do zaktadu
recyklingu ,,DREWNEX RECYKLING" w Dabrowie Gorniczej

Pnedszkole Publiczne w Stnyiowicach:
> Comiesie.czne spotkania z teatrem
> Organizacja:

- wycieczki do Muzeum Chleba w Radzionkowie; oraz do Zaczarowanego Lasu
w Janowie

- Konkursu Miedzyprzedszkolnego nt wiedzy o Unii Europejskiej,
- Plastycznego Konkursu Mi?dzyprzedszkolnego pt. Bajki malowane w ramach
akcji Cata Polska czyta dzieciom,
> Udzial wychowankow w:

- Konkursie grafiki komputerowej pt. Kubus Puchatek organizowanym przez
Przedszkole Publiczne w Sarnowie,

- Festiwalu Piosenki organizowanym przez GOK w Mierze.cicach,
- warsztatach bibliotecznych organizowanych przez strzyzowicka. biblioteke_
> Udzial wychowankow grup starszych, nauczycieli i rodzicow w warsztatach
szkolemowych z zakresu programu Labirynt w ramach rzadowego programu
ograniczania przest^pczosci i aspolecznych zachowari ,,Razem bezpieczniej"
> Naukajazdy konnej

5

Szkola Podstawowa w Sarnowie
* Osi^gni^cia uczniow:

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bedziriskiego w Mini Pilce Noznej
Chlopcow,

- IV miejsce w Rejonowych Mistrzostwach w Mini Pilce Noznej Chlopcow
" Udzial uczniow szkoly w:

- Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kanguf' - wyroznienie oraz
nagroda II-go stopnia - tukasz Nowak kl.V oraz Szymon Janota kl.IV,
-

Gminnym Konkursie Ortograficznym,

-

Powiatowym Konkursie Matematycznym - Liga Matematykow,
XIV Gminnym Konkursie Ekologicznym - III miejsce,
realizacji projektu plastycznego pt. ,,Kosmiczne w^drowki",
konkursie zbiorki organizowanej w ramach konkursu ,,Zbieraj, segreguj odpady Chrori srodowisko - Swiec przyktadem" - wyroznienie dfa uczniow klasy III
> Organizacja oraz udzial w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas III ,,Mistrz ortografii"
*- Zorganizowanie:

-

Apelu z okazji swiat majowych

>- Wyjazdy uczniow szkoly:
- na seans filmowy ,5Horton styszy ktosia",
- wycieczka krajoznawcza - poznawanie zabytkow najblizszej okolicy,

- wycieczka dydaktyczna - tworzeme interaktywnej mapy najblizszej okolicy,
- wycieczka ,,Poznawanie miejsc zwiazanych z zyciem Jana Pawla II"
> Pasowanie uczniow klasy I na czytelnika
> Zebranie z rodzicami

> Posiedzenie Rady Pedagogicznej

> Udzial dyrektora i nauczycieli w roznych formach doskonalenia zawodowego
> Udzial dyrektora szkoly w naradach

> Doposazeme placowki w pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne

Szkola Podstawowa w Grodkowie

> Udzial nauczycieli w konferencjach:
- w ramach projektu ,,Labirynt",
- konferencja szkoleniowa rady pedagogicznej,

-

metodycznych i szkoleniowych nt.: - ,,Matematyka z plusem" - Seria gotowa na

wszystko";

> udzial uczniow w zaje_ciach:

- w zaje_ciach kolka matematycznego, dziennikarskiego, kolek artystycznych
i kolka informatycznego,

- w uroczystej akademii z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji,
> Oddzial przedszkolny - grupa starsza zorgamzowala uroczysty ,,Dzieri Mamy
i Taty1',

*

Przedszkolaki braly udzial w zorganizowanych dla nich konkursach: ,,Mistrz
liczenia", MMistrz czytania", ,,Mlody ekolog", oraz przeprowadzaja. obserwacje
w swoim ,,Eksperymentalnym kaciku przyrodniczym",

■* Wyjazdy uczniow:

- uczniowie klasy III wyjechali na ,?zielona_ szkole/' do Dartowka,

- klasa I oraz grupa przedszkolakow brala udzial w lekcji bibliotecznej w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Psarach. Pierwszoklasisci otrzymali karty czytelmka.

- Udzial uczniow w konkursach:

- w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas III, oraz klas IV-V;
- w Gminnym Konkursie Regionalno - Plastycznym - ;!Pi?kna Nasza Gmina",
- w Gminnym Konkursie Inform atycznym ,,KLIK",

- w Gminnym Konkursie Matematycznym - ,,Matematyk Roku"
* Osiajmi^cia uczniow:

- zajecie III miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniow kl. IV-V
- dla Jakuba Plonki,

- wyroznienie w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla kl. Ill - dla Dominiki
Budziosz

Szkoia Podstawowa w Strzyzowicach
> Organizacja imprez:

- Apel z okazji ,,Mi?dzymirodowego Dnia Ksiazki i Praw Autorskich",
- Akademia z okazji ,,3 Maja",

- Szkolny Konkurs dla klas trzecich z j?zyka angielskiego podsumowuj^cy
realizacj? programu autorskiego ,,I speak more better"
> Sukcesy uczniow:

- Ill miejsce Igora Kotury w Konkursie Inform atycznym KLIK organizowanym

W

przez Gimnazjum w Psarach,

- II

miejsce Kamili

Zdenkowskiej

w Mi?dzyszkolnym

Festiwalu Piosenki

Dzieci?cej w B?dzinie,

- Ill miejsce Zuzanny Wieczorek i Natalii Kotury w IX Mi^dzygminnym Festiwalu
Piosenki Ekologicznej w S^czowie,

- II miejsce Gromady Zuchowej ,Xesne Skrzaty" w kategorii PIOSENKA
w Festiwalu Kultury Zuchowej ,,Wesolek 2008",

- II miejsce w Gminnym Konkursie ,,Parki Narodowe",

- wyroznienia dla Mai Ligenzy i Zuzanny Wieczorek w konkursie na plakat do
sztuki ,,Dzikie tab?dzie" organizowanym przez TDZ w Bedzinie,
- I miejsce Wojciecha Wyderki w Gminnym Konkursie Ortograficznym,

- I miejsce i uzyskanie tytuhi ,,Matematyka roku 2008" w Gminnym Konkursie
Matematycznym dla Michala Jakobczyka oraz III miejsce dla Marcina Dudaly
> Udziai uczniow w konkursach:

- w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,B?dzin przez wieki",

- w Ogolnopolskim Konkursie Historycznyin ,,KRAG" - I miejsce w szkole (praca
indywidualna) Magdalena Paean, I miejsce w szkole (test) Beata Rudy
■ Wyjazdy uczniow:

- Wycieczka

,,Lesnych

Skrzatow"

do

Centralnego

Muzeum

Pozarnictwa

w Myslowicach,

- Wycieczka klas I i II do Nadlesnictwa w Siewierzu.

- Zakonczono prace remontowe zwiazane z utwardzeniem terenu i polozeniem
kostki bmkowej przy placu zabaw

Szkola Podstawowa w Dqbiu

> Prowadzenie zajec pozalekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem dzialan
> Rozprowadzanie wsrod dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mieka
> Osiajmie^ia uczniow:

- Zaj?cie IV i XII miejsca w Ogolnopolskim Konkursie MIX z j. angielskiego
zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej,
- Zdobycie II miejsca w Gminnym Konkursie Informatycznym KLIK,
- Zajecie 1 miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas IV-VI, oraz
wyroznienia - klas III,

- Zdobycie I miejsca w XI Gminnym Konkursie Ekologicznym ,,Parki Narodowe",
- Zdobycie I miejsca uczniow klasy IV ,,POPIERAM RECYKLING SEGR£GUJ£_ ODPADY" w konkursie edukacji ekologicznej ,,zbieraj segreguj
odpady - chrori srodowisko - swiec przykladem" 1 wyjazd w nagrod? na
wycieczk? zorganizowana. przez ,,RECYKLING Wojkowice" sp. z o.o
w Wojkowicach do firmy EKO SERWIS w Orzeszu,

- udzial uczniow i wyroznienia w VI Gminnym Konkursie Matematycznym
,,Matematyk roku 2008"
> Zorganizowano:
- Dni Otwartych Szkoiy,
-

Dzien Europy,

- w szkole z okazji Dnia Mamy spotkan w poszczegolnych oddzialach
- w szkole XI edycji Konkursu Ekologicznego ,,Parki Narodowe"
> Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Mitologicznego,
> Udzial uczniow w Ogolnopolskim programie zuzyty sprz^t
i elektroniczny ,,Kazdy uczeii wie co robic z ZSEE"
Gimnazjum w Psarach
> Zorganizowano:
,orgamzowano:

Wycieczk? przedmiotowa. klas trzecich do Oswi^cimia,
3 dniowa^ wycieczk? do Kotliny Ktodzkiej
Przeprowadzono :

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny ,,OMNIBUS",

elektryczny

- Konkurs ortograficzny dla szkot podstawowych,

- Turniej Matematyczny ,,Z matematyka^ za pan brat",
'" Udzial uczniow w:

- Mi?dzygimnazjalnym konkursie matematycznym ,,Rozkosze lamania giowy" I i II miejsce,

- Konkursie matematycznym organizowanym przez LO im. Staszica w Sosnowcu
- 1 wyroznienie,

-

Konkursie matematycznym ,,Kangur" - 3 wyrozmenia,
Ogolnopolskim konkursie plastycznym ,,Trzymaj form?",
Miedzyszkolnym konkursie recytatorskim w j .angielskim - I miejsce,
Mi?dzyszkolnym konkursie recytatorskim w j.niemieckim - II miejsce,
Mi?dzynarodowym Konkursie prozy w j?zyku angielskim pod patronatem Rady
Europy Czechy '2008 (I miejsce),

- Konkursie Poetyckim Jestesmy pokoleniem J.P II - 3 wyroznienia,
- Powiatowym konkursie plastycznym ,,Cztery Pory Roku",
- Wojewodzkim Konkursie recytatorskim ,,Recytujemy w jezyku Szekspira"
> Nauczyciele brali udziat w szkoleniu ,,Praca z uczniem zdolnym".

GOK Gminy Psary

We wszystkich placowkach Gminnego Osrodka Kultury Gminy Psary realizowane

sa_ zaj^cia tematyczne dla dzieci, mtodziezy i dorosfych zgodnie z wewn^trznymi
harmonogramami.

W Osrodku Kulturv w Sarnowie:

-

16 maja o godz. 17.00 odbyla si? wystawa zabawek, wykonywanych na drutach
i szydelku przez Pania^Zofi? Pocz^ta - artystk? z Chruszczobrodu.

W Osrodku Kulturv w Preczowie:

- trwa projekt ,,Kosmiczne w?drowki" wspotfinansowany przez Polska_ Fundacj?
Dzieci i Mlodziezy w ramach ,,Make a connections". Nad projektem czuwa
Donata Lukasik, a koordynatorem prac jest Katarzyna Koziel,

- dnia 3 maja br. odbyry si? gminne obchody z okazji Dnia Strazaka.
W iu-oczystosciach udzial wzi?lo kilkuset strazakow - ochotnikow z naszej
gminy oraz zaproszeni goscie,

-

26 maja odbyl si? Gminny Dzien Matki. W pi?knych lnscemzacjach stowno -

muzycznych

zaprezentowali

si?

uczestnicy

zaj?c

wokalnych,

teatralnych

i poetyckich preczowskiego Osrodka Kultury,

- 21 czerwca na deskach amfiteatru przy Osrodku Kultury, odb?dzie si?
Regionalny Festiwal Piesni Mitosnych i Zalotnych, takze wspoifinansowany
w drodze wygranego konkursu grantowego ze srodkow Samorzadu
Wojewodztwa Sla^skiego.

Oprocz konkursowych zmagaii spiewakow wiele atrakcji dostarczy wszystkich
uczestnikow barwny przemarsz z ptonacymi pochodniami nad rzek? i puszczame

wiankow. W tym roku Festiwalowi towarzyszy takze konkurs poetycki
i plastyczny. Rozstrzygni?cie obydwu takze przewidziano na Noc Swie.tego Jana.
W Gminnvm Osrodku Kulturv w Grodkowie:

- 18 maja o godz. 17.00 w Osrodku Kultury w Grodkowie odbyla si? Wieczoraica
poswi?cona pami^ci Ojca Swie_tego Jana Pawta II.

Podczas uroczystosci wreczone zostaly dyplomy i nagrody laureatom konkursu

poetyckiego Jestesmy pokoleniem JP II", ktore zostaly uftindowane przez
Samorzad Wojewodztwa Sla.skiego w drodze wygranego koiikursu grantowego
oraz Nagrody Wojta Gminy Psary.

Laureaci otrzymali piejmie ilustrowane albumy o Ojcu Swi^tym oraz inne
nagrody: piora i dhigopisy firm Watermann i Parker, radiomagnetofon5 mini wieza, stacje pogody, radio budziki, odtwarzacze MP 4, dyktafony cyfrowe.

Zapraszamy do wzi?cia udzialu w IX Regionalnym Festiwalu Strachow, ktory
odb^dzie si? 30 maja - wymarsz z zakola przy ulicy Szkoinej na boisko LKS ,,Iskra"
w Psarach o godz. 14.30. Dzi^ki wygranemu konkursowi grantowemu festiwal jest
wspotfinansowany przez samorzad Wojewodztwa Sla^skiego. Patronat bonorowy nad
festiwalem obj?li Starosta Be_dziriski Adam Lazar oraz Wqjt Gminy Psary Marian
Koziel.

Zaktad Gospodarki Komunalnej

> Usuni?to 8 awarii wodocia^gowych,
> Wymieniono 2 szt. wodomierzy w ramach legalizacji u odbiorcow, usuni^to

2 awarie wodomierzy, dokonano 7 odbiorow nowych przyta^czy wodoci^gowych

do budynkow i zamontowano nowe wodomierze,
- Wymieniono 1 wodomierz odplatnie z powodu uszkodzenia z winy odbiorcy,
-

La.cznie zabudowano 11 szt. wodomierzy.

> Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i uj^ciach
wody,

> Kontynuowano wymian? wodociaju stalowego fi 150 na wodoci^g z rur fi 160 mm
wraz z przyiaczami do budynkow mieszkalnych przy ul. Gramcznej w Psarach
i Strzyzowicach,

* Koparko-Jadowarka zakladu wykonywala na zlecenie Urze.du Gminy mwelacje
terenu kolo Ochotmczej Strazy Pozarnej w Strzyzowicach przy ul. Belnej,
> Wydano:

- 7 szt. wstejmych zapewnien dostawy wody,
- 3 szt. warunkow technicznych dostawy wody.
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Wzakresie reprezentowania Gminy:

> Uczestmczylem w obchodach ,,Dni Czeladzi",

> Uczestniczytem

w

uroczystych

obchodach

,,Swi?ta

Strazy

Pozarnych

w Preczowie, Gorze Siewierskiej i Be_dzinie,
> Reprezentowalem Gmin? na konwencie Wojtow i Burmistrzow,

> Uczestniczylem w mszy prymicyjnej mieszkanca Preczowa - Arkadiusza Kajdasa,
> Uczestniczykm w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli BS w B?dzinie5
> Uczestniczytem w Powiatowym Swi^cie OSP w Dobieszowicach,
> Reprezentowalem Gmin? na zgromadzeniu KZK GOP,

*

> Ztozylem wizyt? najstarszej mieszkance Gminy - P. Walugowej z Sarnowa ktora
ukonczyla 102 rok zycia,

> Uczestniczylem w zebraniach wiejskich w Psarach, Brzekowicach, Strzyzowicach
i Preczowie,
Uczestniczytem w obchodach DNIKOBIORA,
>

Uczestniczytem w akademii poswi^conej ,,Dniu Matki" w Osrodku Kultury
w Preczowie.

