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Informacja miqdzysesyjna

za okres od 24.11.20Un do 22.12.20Ur.
Panie Przewodniczacv. Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo
W miesiacu listopadzie zrealizowano dochody w wysokosci 4.570.788,12 zl
wtym:

> Wydatki zrealizowano na kwote. 2.274.790,78 zl

Przygotowano na dzisiejszq sesje 16projektow uchwal

>

Wokresie objetym informacjq wydalem 6 zarzqdzen w sprawie:
Przeprowadzenia konsultacji spolecznych Programu wspolpracy gminy Psary
z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami prowadzajsymi dzialalnosc
pozytku publicznego na rok 2012.

>

Ogloszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do dzierzawy
(ul. Kolejowa i Wiejska w Psarach).

> Ogloszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci
polozonych w Dajbiu Chrobakowym.

> Powolania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.
> Zmian w budzecie oraz planie finansowym gminy na 2011.
> Zmiany Zarzadzenia Nr 0152/39/2009 Wojta Gminy Psary z dnia 16.06.2009r.

w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu wynagradzania pracownikow Urz^du

Gminy w Psarach".
Wokresie objetym informacjq zawarlem 15 umow:

>

>

Z Przedsi^biorstwem Geodezyjno - Prawnym ,,Geoartis" z siedziba^ w Czeladzi
na wykonanie map do celow projektowych dla zagospodarowania przestrzeni
publicznej przy 8 - obiektach gminnych. Umowa zostala zawarta na kwote,
11 OOOzlbrutto.

Z Zakladem Projektowo Budowlanym ,,Projekt - Bud" z siedziba.
w Siemianowicach Sla^skich na wykonanie projektu trybuny wraz z dojsciem na
boisko sportowe ,,Znicz" w Gorze Siewierskiej. Umowa zostala zawarta na

>

kwote. 2. 988,90 zl brutto.

Ze Starostwem Powiatowym w B^dzinie w ramach unijnego projektu ,,Edukacja
dla zrownowazonego rozwoju".

>

Na organizacj^ przyj^c okolicznosciowych w budynku bylej szkoly podstawowej
w Malinowicach (2 umowy) oraz zabawy andrzejkowej w szkole podstawowej

>

Umow? dzierzawy na okres 3 lat cze^sci dzialki ozn. nr 478/69 polozonej w Gorze
Siewierskiej na ,,czerwonym kamieniu" na rzecz wlasciciela dzialki 478/68.

w Strzyzowicach.

>

Umow? najmu lokalu uzytkowego mieszcz^cego si? w budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Sarnowie na okres 3 lat z przeznaczemem na prowadzeme
dzialalnosci w zakresie uslug projektowych.

>

Z Pania. Ewa, Bieszczad prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. jako Bmro Uslug

>

Z Panem Zbigniewem Radeckim prowadzacym Biuro Projektow Lesnych na

>

w Brze_kowicach (dzialka ozn. nr ewid. 231/15).
Z Panem Andrzejem Szepe prowadzacym dzialalnosc gospodarcza^pod nazwa^AS

Geodezyjno - Kartograficznych na podzial dzialki polozonej w Preczowie przy
ul. Szkolnej, ozn. nr ewid. 931/1.

wykonanie

uproszczonego

r

planu urzadzania

lasu

gminnego

polozonego

Zaklad Systemow Komputerowych na obj?cie nadzorem konserwacyjnym

oprogramowania produkcji firmy AS - Ewidencja Dzialalnosci Gospodarczej
(SEDziG) i Ewidencja Zezwolen Alkoholowych (Koncesja).

> Z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pn. ,,Termomodernizacja wraz

z wymiana. zrodla ciepla i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka
Kultury przy ul. Szkolnej w Sarnowie".

>

Z Energa Obrot S.A z Gdanska na zakup energii elektrycznej na potrzeby

>

>

oswietlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary oraz na potrzeby obiektow
Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych. Zawarcie umowy o swiadczeme
uslugi dystrybucyjnej z Tauron Dystrybucja S.A planowane jest do 30.12.201 lr.
Ze Zbigniewem Ploszajem prowadzacym dzialalnosc gospodarcza^ jako
Przedsiebiorstwo Transportowo - Sprz?towe do wykonania uslugi wyci^cia,
usuni^cia i zrebkowania 1 szt. drzewa z gat. klon jesionolistny znajduja_cego si?
w pasie drogowym drogi lokalnej - ul. Bocznej w Psarach oraz gal?zi drzew
przedstawionych podczas wizji lokalnej usytuowanych w pasach drogowych
ul. Granicznej w Strzyzowicach, ul. Podgornej w Sarnowie i Brzekowicach Wale
oraz na cmentarzu komunalnym w Strzyzowicach.

Z Panem Jaroslawem Kuspielem prowadzacym dzialalnosc gospodarcza^ jako:
FHU

Taurus" umowa najmu swietlicy w Preczowie z przeznaczemem na

zorganizowanie
slonecznych.

W poszczegolnych

spotkania

dotycza^cego

komorkach

dotacji

organizacyjnych

na

zakup

kolektorow

Urzedu zreahzowano

num.

nastepujace zadania:
Wrakresie inwestyrfi i remontow:
>

Zlozono:

.

. .

- wniosek w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w B?dzime
o wydanie decyzji pozwolen na:

- zadanie polega na rozbudowie Biblioteki

- ,,rozbudow? budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Psarach" rozbudowa Biblioteki,

- ,,budow? boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej w Sarnowie
i Dajbiu oraz gimnazjum w Psarach".

>

Skierowano zapytania ofertowe do 5 podmiotow, na zlozenie oferty cenowej na
wykonanie dokumentacji projektowych dla remontu drog gminnych na terenie
gminy Psary.

>

Przygotowywany jest projekt SIWZ na wykonanie projektow technicznych
zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Wzakresie pozyskiwania srodkow zfunduszy krajowych i zagranicznvch:

>

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych zatwierdzil zlozony wniosek
o platnosc i przeslal na konto Urz?du Gminy kwot? 1.368.000zl na zadanie pn.
,,Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej - Psary, Strzyzowice wraz z budowq,
chodnika i odwodnienia na odcinku od ul. Belnej w Strzyzowicach do granicy
miasta Wojkowice".

>

Wniosek o prace dodatkowe do Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych na zadanie pn. ,,Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej - Psary,

Strzyzowice wraz z budowa^ chodnika i odwodnienia na odcinku od ul.Belnej
w Strzyzowicach do granicy miasta Wojkowice" zostal zaakceptowany i kwota
12.300,00 zl wplyn^la na konto Urzejdu Gminy.

>

Wniosek dla zadania ,,Remont drogi gminnej ul. Belnej w Stzyzowicach"
zlozony do NPPDL zostal oceniony pozytywnie i umieszczony na liscie
rankingowej - wnioskowana dotacja 30%.

>

13 grudnia 2011r. na 6 miejscu listy projektow wybranych do dofinansowania
z RPO WSL, Priorytet II, Spoleczenstwo Informacyjne, Dzialanie 2.1.
Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego, znalazl si? Projekt pn. "Budowa
sieci publicznych punktow dost?pu do Internetu na terenie Gminy Psary - uzyska
dofmansowanie 85% tj - 773.092,00 zl. Koszt calkowity inwestycji 909.520,00
zt.

>

Wnioski zlozone do POKL z dzialania 9.5 pod wzgl^dem formalnym zostaly
ocenione pozytywnie i dopuszczone do oceny merytorycznej: Ucz si?
nowoczesnie i Sposoby na szybkie i efektywne uczenie - dzieci powinny je znac.

>

Wnioski zlozone w partnerstwie do POKL z dzialania 9.5 pod wzgl^dem
formalnym zostaly ocenione pozytywnie i dopuszczone do oceny merytorycznej.
(13 wnioskow).

>
Wniosek RPO WSL z dzialania 5.3 pn. ,,Eko Gmina Psary - Kompleksowa
termomodernizacja z wymiana^ zrodel ciepla i montazem instalacji solarnej
w budynkach Przedszkola Publicznego w Strzyzowicach oraz Gminnego Centrum

Kultury w Sarnowie" uzyskal pozytywna^ ocen?, tj. 33 pkt, co stanowi 82,5%
maksymalnej ilosci punktow. Z uwagi na ograniczona^ ilosc dost?pnych srodkow
fmansowych projekt zostal umieszczony na 17 miejscu listy rezerwowej.

>
Gmina Psary w Partnerstwie z Firms}. Horyzont Projekt zlozyla wnioski
z POKL Priorytet VII Promocja Integracji spolecznej, Dzialanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „ Aktywna jazda - mobilne przeciwdzialanie
marginalizacji nieaktywnych zawodowo wychowankow Domu Dziecka w Sarnowie
i Lepszy start w doroslosc - przeciwdzialanie marginalizacji nieaktywnych

zawodowo wychowankow Domu Dziecka w Sarnowie".
Wzakresie realizacii zadan oswiatowvch:
>

Opracowano i przekazano:

- do Slajskiego Urz^du Wojewodzkiego w Katowicach rozliczema kosztow
dofinansowania mlodocianych pracownikow w 201 lr oraz prognozy na 2012r.
- do Kuratorium Oswiaty w Katowicach sprawozdan z realizacji rza^owego
programu ,,Wyprawka szkolna".

>

Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu ,,Jestem wyjatkowy"
wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.

>

Wyplacono stypendia i zasilki szkolne.

W zakresie promocii Gminv:

>

Wydano kolejny numer gazety ,,Glos Gminy Psary",

>
>

Zostaly przygotowane plakaty promuj ace wydarzenia w gminie, tzw. slepaki,
Sporzadzono zapytanie ofertowe na druk materialow promujacych gmine..

Wzakresie ochronv srodowiska:

>

Mieszkancy solectwa Preczow i Sarnow, ktorzy posiadali aktualna^ umowe. na

odbior odpadow komunalnych odbierali stojaki na worki foliowe do segregacji
naste.pujacych odpadow: papier, metal, plastik, szklo. Obecnie wydano 518 szt.
stojakow.

>

Wysiano zapytania ofertowe dotyczace:

- odlawiania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierz^tami z terenu Gminy

Psary,

- zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierze>mi z terenu Gminy Psary,
- zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen

>

drogowych z udzialem zwierzat

Wystosowano pismo do osob zdeklarowanych przed 30 wrzesnia 2010r. dot.
,,Programu budowy przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy
Psary" w sprawie okreslenia si? mieszkancow czy podtrzymuja. swoj akces

uczestnictwa w programie i kiedy planuja^ zlozenie wniosku o zwrot cz^sci

kosztow do tut. Urze.du, a tym samym zwolnienia miejsca osobom, ktorzy chca^
przystatic do ,,Programu".

Wzakresie gospodarki mieniem komunalnvm i gospodarki nieruchomosciami:

> Zostal podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni wykaz nieruchomosci
gminnych przeznaczonych do dzierzawy obejmuja^cy:

- cze.sc dzialek ozn. nr 2367/38 i 2389/6 o pow. 132 m2polozonych w Psarach przy

ul. Wiejskiej,

- cz?sc dzialki ozn. nr 162/2 o pow. 4m2 polozonej w Psarach przy ul. Kolejowej,
> Zostal ogloszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dzialek ozn. nrnr
1210/1,

1211/1,

polozonych

w

Dabiu

Chrobakowym.

Przetarg

zostame

przeprowadzony w dniu 14.02.2012r.

> Zostalo zlecone rzeczoznawcy majatkowemu opracowanie wyceny wartosci

nieruchomosci ozn. nrnr 478/1, 478/2, 478/59 polozonych w Gorze Siewierskiej

na ,,czerwonym kamieniu" oraz dzialki ozn. nr 114/2, polozonej w Preczowie,
celem przygotowania nieruchomosci do sprzedazy.

> Zostat podpisany akt notarialny - umowa nabycia od osoby fizycznej na mienie
komunalne gminy dzialki ozn. nr 1234/2 polozonej w Malinowicach, w celu
poszerzenia zatoki do zawracania autobusow.

> Zostala sfinalizowana sprzedaz 3 dzialek w Gorze Siewierskiej poprzez podpisanie
aktow notarialnych - umow sprzedazy.
Prace brvgadv remontowei przv Urzedzie Gminv obietv:
> Prowadzono prace:

- przy termomodernizacji budynku OSP i Gminnym Osrodku Kultury
w Preczowie (zakonczono montaz obrobek blacharskich, prac na elewacji
wschodniej i polnocnej),

- remontowe w budynku OSP w Gola^szy Gornej (polegajajse na plytkowaniu
i instalacji elektrycznej),

- przy instalacji elektrycznej w Urzedzie Gminy Psary (przygotowanie do prac
adaptacji archiwum w budynku Urz^du),
- trwaja^ prace remontowe przy scenie w GOK w Grodkowie,
> Prace drogowe polegajajse na sprzataniu poboczy drog na terenie gminy oraz
parkingu przed Urz^dem Gminy,

> Zakonczono montaz ogrodzenia panelowego na stadionie w Sarnowie,
> Zamontowano tablice z nazwami ulic,
> Wykonano banery informacyjne.

Wminionym okresie koordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placowki oswiatowe

> We wszystkich placowkach oswiatowych odbyly si? Andrzejki oraz Mikolajki.
> Uczniowie brali udzial m.in. w:

- Ogolnopolskich Konkursach Plastycznych ,,Okolica, w ktorej mieszkam",
,,Wiersze p^dzlem malowane", ,,Piraci z Karaibow",
- Mi^dzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Labirynt wyobrazni",

- Gminnym Konkursie Literackim z cyklu ,,Wielcy Polacy" 2011 - Rok
Czeslawa Milosza,
- Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Lokomotywa",

-

VI

Festiwalu

Piosenki

Dzieci^cej

i

Mlodziezowej

pt:

,,Ocalic

od

zapomnienia",

- Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Barwy Jesieni"

>

Szkoly wzbogacaja^ swoja^ ofert? edukacyjnq. dla uczniow poprzez organizacj?
warsztatow, czy rozszerzenie oferty zaj?c pozalekcyjnych, takich jak: zaj^cia
z lekkiej atletyki, zaj?cia plastyczne, nauka tanca, nauka gry na instrumencie,
zaje_cia karate i kick boxingu. Ponadto korzystaja^ z nast^pujajDych programow,
jak: ,,Szklanka mleka", ,,Owoce w szkole", ,,Jestem wyjajtkowy", ,,Tata, mama,
przedszkole i ja", ,,Szkola bez przemocy".

> Dyrektorzy szkol i nauczyciele uczestniczyli w roznych formach doskonalenia

zawodowego oraz realizowali programy autorskie.
Gimnazium w Psarach

> Uczniowie brali udzial w :

- Wojewodzkim konkursie piosenki ,,Murmurando",

- Konkursie matematycznym ,,Nudna matematyka" i ,,Matematyczne potyczki".

> Zorganizowano:

- Mi?dzygimnazjalny Turniej Mikolajkowy w siatkowce chlopcow i koszykowce
dziewczat.

>W ramach projektu Comenius odbyla si? tygodniowa wizyta robocza we
Wloszech.
>

Przedszkole Publiczne w Sarnowie i w Strzvzowicach:

Zorganizowano:

- Andrzejkowe wrozby,

- spotkanie z Mikolajem,

- obchody Swiatowego Dnia Pluszowego Misia,
- koncert muzyki jazzowej.

> Przedszkolaki brary udzial m.in. w spotkaniu z gornikiem, w wyjezdzie do teatru
w B?dzinie, w uroczystym zakonczeniu projektu ,,Mali odkrywcy - grupy
wspierania rozwoju malych dzieci w wieku 0 - 4".
Osrodek Pomocv Spolecznei

> W ramach projektu systemowego ,,Praca si? oplaca" wspolfinansowanego ze

srodkow Unii Europejskiej zakonczyly si? warsztaty z informatykiem, spotkanie
z psychologiem.

> Odbytsi?:

- wieczor wrozb z okazji Andrzejek,

- IV Mikoiajkowy Turniej w pilce noznej klas IV i V szkol podstawowych
o puchar zdrowia Osrodka Pomocy Spolecznej,]

> Odbylo si?:

.

.

.

- spotkanie ze Sw. Mikolajem, ktory w tym roku obdarowat paczkami 35 dzieci
klientow Osrodka i 12 dzieci niepelnosprawnych, ktorych rodzice ucz?szczaja_ na
grup? wsparcia ,,Nadzieja",

- interaktywne przedstawienie dla dzieci pt. ,,Marzenie choinki Marcelinki"
w wykonaniu Agencji Kris z Katowic, w ktorym wzi?lo udzial 21 dzieci.

> Dzial pomocy spolecznej wydal:

- 65 decyzji uprawniajacych do swiadczen z pomocy spolecznej oraz swiadczen
zdrowotnych,

- 1 decyzj? umarzaj^ca^post?powanie oraz 1 decyzj? odmowna^.

> Dzial swiadczen rodzinnych wydal 37 decyzji w sprawie uprawnien do swiadczen
rodzinnych oraz swiadczen z funduszu alimentacyjnego,

> Zorganizowano zbiork? art. spozywczych w ramach akcji ,,Lokalna zbiorka
zywnosci".

Gminnv Osrodek Kulturv

> w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie:

- odbylo si? podsumowanie projektu ,,Akademia sztuki i tradycji" realizowanego
w ramach programu Dom Ku;tury +, wspoifinansowanego przez Narodowe
Centrum Kultury, w ramach ktorego zorganizowano wernisaz prac Beneficjentow
projektu,

- na zaproszenie czlonkow Zespolu ,,Nasz Grodkow" odbyto si? spotkanie
z Prezydentem Miasta B?dzina - Lukaszem Komoniewskim,
- odbyl si? kameralny koncert Zespolu ,,HeartSoulMind",
- odbylo si? spotkanie Mikolajkowe dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Psary,

w czasie ktorego wystapily dzieci z Osrodkow Kultury oraz uczestnicy zaj?c
tanecznych ze szkol podstawowych w kategorii wiekowej 0 - III klasy,
- Z okazji Swi?ta Barborki odbyio si? spotkanie emerytowanych gornikow
z terenu gminy Psary,

> w remizie OSP w Gorze Siewierskiej:

- odbylo si? spotkanie Andrzejkowe, na ktorym zaprezentowat si? zespol ,,Dabie"
i ,,G6rzanie" oraz goscinnie Zespol ,,Grodzczanie" z Osrodka Kultury
w B?dzinie,

- odbylo si? uroczyste przekazanie instrumentow muzycznych zakupionych
w ramach projektu ,,Kuznia talentow muzycznych" w ramach dzialania ,,Odnowa
i rozwoj wsi" obj?tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 2013.

> w Osrodku Kultury w Preczowie:
- odbylo si? spotkanie mikolajkowe dla dzieci i mlodziezy z solectwa Preczow.

> Ponadto, zgodnie z harmonogramem pracy w kazdej placowce Gminnego Osrodka
Kultury odbywaja^ si? zaj?cia oraz proby Zespolow Spiewaczych. W zwiazku
z duzym zainteresowaniem nauka^ gry na gitarze w Osrodku Kultury
w Grodkowie otwarto drug% grup? zaj?c dla osob zainteresowanych, ktore
odbywac si? b?da^raz w tygodniu.
Gminna Biblioteka Publiczna

> W okresie sprawozdawczym zarejestrowala 47 nowych czytelnikow, w tym
28 czytelnikow do lat 15,

> Wypozyczalni? i czytelni? odwiedzilo 1396 czytelnikow,
> Ogolem wypozyczono 2077 jednostek inwentarzowych.

> W dniach 24 i 25 listopada Biblioteki Gminy Psary zaprosily uczniow klas ,,0",
klas I i przedszkolakow do obchodow Swiatowego Dnia Pluszowego Misia (w
imprezie uczestniczylo 149 dzieci).
> Zorganizowano spotkanie z Jaroslawem Kretem.
Zaklad Gospodarki Komunalnei

>

Usuni?to 15 awarii wodoci^gowych, w tym 11 na przylajszach wodoci^gowych

>

do budynkow.
Kontynuowano budow? wodoci^gu w Gorze Siewierskiej na tzw. ,,czerwonym

kamieniu" z rur PE 0 160 mm - ulozono 54 mb z rur PE 0 125 mm - 24 mb
i z rur PE 0 40 ulozono 50mb.

>

Kontynuowano wymian? wodoci^gu 0 100 Stal na rury PE 0 110 mm w ilosci
48 mb w ul. Granicznej, kierunek ul. Belna i 4 szt. przylaczy wodoci^gowych.
Wykonano phikania wodoci^gow hydrantami po usuwanych awariach i na

>

koncowkach sieci wodoci^gowych.

>

Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i uje.ciach

>

wody.

Wykonano badania probek wody pod wzgle_dem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrow obje_tych monitoringiem
kontrolnym:

- Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach przy ul. Wiejskiej,

>

>

- studnia gle>inowa SD-1 w Dabiu,
- zrodlo powierzchniowe w Gorze Siewierskiej.
Wykonano badanie wody w zakresie wartosci wskaznikow zanieczyszczen w

oczyszczonych sciekach komunalnych z Oczyszczalni Sciekow typu BD-370 na
osiedlu Malinowice w Malinowicach.

Prowadzono monitoring zuzycia wody i szczelnosci sieci.
W zakresie reprezentowania Gminv:

>

>

24.11. - uczestniczylem w obchodach 20-lecia Komunikacyjnego Zwiazku
Komunalnego Gornoslajskiego Okre.gu Przemyslowego w Katowicach,
25.11. - uczestniczylem w koncercie Heart Soul and Mind w GOK-u
w Grodkowie,

>

>
>

>
>
>

>

>
>

28.11. - uczestniczylem w gminnym zarzadzie OSP,

29.11.

-

uczestniczylem

Nadzwyczajnym

Walnym

Zgromadzeniu

Akcjonariuszy firmy Recykling Wojkowice,

01.12. - razem z Przewodniczacym Rady Gminy uczestniczylem
w uroczystosciach pogrzebowych Przewodniczajcego Rady Gminy Bobrowniki
Pana Jerzego Chwaly,

02.12. - uczestniczylem w Mikolajkach w GOK-u w Grodkowie,
04.12. - uczestniczylem w obchodach Barborki w Psarach,
05.12. - razem z Panem Zast^pca. i Kierownikiem Referatu Przedsie.wzie,c
Publicznych uczestniczylem w spotkaniu z pracownikami Zarzaxiu Drog
Wojewodzkich w Katowicach w sprawie budowy chodnika przy drodze
wojewodzkiej 913,

07.12. - bralem udzial w seminarium dotycza^cym Zarzaxlzania energiq.
w gminach, ktore odbylo si? w Katowicach oraz uczestniczylem w rozdaniu
nagrod w mikolajkowym turnieju pilki r^cznej i noznej organizowanym
w Szkole Podstawowej w Sarnowie,

07.12. - uczestniczylem rowniez w uroczystym przekazaniu instrumentow dla
Orkiestry d^tej w Gorze Siewierskiej polajszonej z koncertem,

08.12. - uczestniczylem w spotkaniu dotyczaj=ym budowy tras rowerowych

i infrastruktury przyjaznej dla rowerzystow w Urz^dzie Miasta w Dajbrowie
Gorniczej,

>

09.12. - uczestniczytem w osmym konkursie ,,Wielcy Polacy" organizowanym
przez Szkole_ Podstawowa^ w Sarnowie,

>

12.12.

-

bralem

udzial

w

spotkaniu

optatkowym

w

uczestniczytem

w

obradach

Mlodziezowej

Urz^dzie

Miasta

w B?dzinie,

>

14.12.

-

Rady

Gminy

oraz

w uroczystosciach zakonczenia Projektu ,,Mali odkrywcy" realizowanego

przez Przedszkole Publiczne w Sarnowie przy unijnym dofinansowaniu,
>

15.12. - uczestniczytem w posiedzeniu Rady Soleckiej w Sarnowie,

>

16.12. - uczestniczytem w spotkaniu Gromady zuchow, na ktorym odbylo si?
ztozenie obietnicy zuchowej,

>

17.12.- uczestniczytem w koncercie zespotu Sojka Band w Preczowie,

>

19.12. - uczestniczytem w Festynie Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej w Strzyzowicach,

>

20.12. - bratem udziat w podsumowaniu mi^dzygminnego turnieju siatkowki
i koszykowki w Gimnazjum w Psarach oraz uczestniczytem w spotkaniu
wigilijnym organizowanym przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Osrodku
Kultury

w

Sarnowie,

a

takze

uczestniczytem

w

spotkaniu

wigilijnym

zorganizowanym w Domu Dziecka w Sarnowie,

>

21.12. - uczestniczylem w wigilijnym spotkaniu pracownikow Gminnego
Osrodka Kultury w Grodkowie,

>

w okresie mi^dzysesyjnym przyjajem 30 interesantow.

I rT

