Praszka, dnia 2015-08-25
OR.I. 0057.5.2015
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 19 czerwca 2015 r. do 25 sierpnia 2015r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 31.07.2015r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.07.2015 r.
Na plan dochodów w kwocie 34.552.737,52 zł wykonanie wynosi 21.201.798,32 zł tj.
61,4% w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.07.2015 r.
Na plan wydatków w kwocie 36.889.626,52 zł wykonanie wynosi 18.008.014,54 zł tj.
48,8% w stosunku do planu.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych o kwotę 182,34 zł, w zakresie pomocy społecznej o kwotę 22.220
zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum krajowego o kwotę
11.829 zł.
Sporządzono informację z wykonania budżetu gminy za 1 półrocze 2015r. oraz informację o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje zostały przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania oraz do Biura Rady
Miejskiej w dniu 19.08.2015r.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Zakończono realizację zdania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w rejonie ulic
Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce. Etap II – ul. Dąbrowskiej w Praszce”.
2. Trwają prace przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach PSP w
Kowalach i PSP nr 2 w Praszce. Roboty wykonują firmy: Merwent s.c. oraz Polterm Łukasz
Późniak za łączną kwotę 256.493,22 zł.
3. Trwają prace przy dociepleniu budynku PSP W Kowlach. Roboty wykonuje firma PPHU
Tadeusz Pędziwiatr z Przedłęcza za cenę 539.377,45 zł

4. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę odcinka ul. Listopadowej i Styczniowej oraz ul.
Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Remost z Olesna za kwotę 1.027.778,82 zł. Termin wykonania robót: 16 11.2015r.
5. Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Koszt wykonania remontu
wyniósł 120.153,17 zł.
6. Ogłoszono drugi przetarg na „Modernizację ujęcia wody w Kowalach”. Termin otwarcia
ofert: 04.09.2015 r. Termin wykonania robót: 18.12.2015r.
7. Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku ŚDS w Ganie do
Wojewody Opolskiego. Oczekiwana wartość pomocy finansowej: 480.000,00 zł.
8. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Praszka. Umowę na okres jednego roku zawarto ze Spółką
Eko-Region z Bełchatowa. Wartość usługi: 1.433.035,20 zł brutto.
9. Zakończono remont chodnika przy ul. Kościuszki w Praszce. Trwa rozliczanie robót.
10. Zakupiono kosze uliczne w ilości 42 szt. Za kwotę 14.320,00 zł Kosze montuje firma
GOSKOM w ramach umowy.
11. Od 26.08.2015 r. gminna komisja powołana przez Wojewodę Opolskiego do szacowania
szkód w rolnictwie spowodowanych suszą rozpocznie pracę w terenie. Do chwili obecnej
wpłynęło 7 wniosków o szacowanie szkód.
- w zakresie oświaty:
1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki Nr Or.0050.68.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
W wyniku egzaminów odbytych 8 lipca czworo nauczycieli zdało egzamin na nauczyciela
mianowanego.
2. Dyrektorzy przygotowują placówki do rozpoczęcia roku szkolnego. W placówkach
przeprowadzono niezbędne remonty oraz przygotowano pomieszczenia dla kolejnych klas
pierwszych. W szkołach w Praszce utworzono po dwa oddziały klas pierwszych. W
Przedmościu i Strojcu jest po jednym oddziale. Łącznie w klasach pierwszych będzie 199
dzieci
3. Realizowany jest program zakupu podręczników dla klas I ( w przypadku szkół gdy liczba
uczniów jest większa niż w ubiegłym roku) , II i IV szkół podstawowych oraz I
gimnazjalnych.
4. Dyrektorzy szkół – zgodnie z uchwałą złożyli wnioski o stypendium burmistrza. Wnioski
złożyło Publiczne Gimnazjum – 4, PSP Nr 4 – 2 wnioski, PSP 2 – 1 wniosek i PSP Kowale
– 1 wniosek.
5. Po przeprowadzonych przetargach – podpisano umowę z firmą J&R AUTO-SALON Sp.
z. o.o. Opole na „Dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku
inwalidzkim”. Koszt zakupu 133.000,00 z terminem realizacji 15 wrzesień 2015.
6. Przeprowadzona była kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej z Opola na temat danych
statystycznych na podstawie których naliczana jest subwencja oświatowa. Kontrola
dotyczyła subwencji na 2012 rok. W wyniku kontroli ustalono, że był jeden przypadek
niewłaściwego zaliczenia orzeczenia ucznia i zawyżono kwotę otrzymanej subwencji
o kwotę 28.505,91 zł. Po zakończeniu całej procedury kwota ta będzie podlegała
zwrotowi.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność

- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy dwa razy udzielali asysty pracownikowi OPS w związku
z czynnościami służbowymi wykonywanymi u podopiecznych, siedem razy pracownikowi ochrony
środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto
wykonano 31 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. Przez siedem dni
rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące braku opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Przez trzy dni rozwożono po terenie gminy materiały dotyczące wrześniowego referendum oraz
Dożynek gminnych. Ponadto cztery razy rozwożono po terenie gminy inną korespondencję urzędową.
W związku z wichurami uczestniczono też w oględzinach miejsc gdzie wiatry wyrządziły szkody. W
związku z groźnym pożarem na terenie gminy uczestniczono przy czynnościach pomocowych u
pogorzelców. W związku ze zgłoszeniami docierającymi do Urzędu Miasta na temat występowania
„Barszczu Sosnowskiego” sprawdzano te miejsca, wykonywano dokumentacje fotograficzną, którą
przesyłano do PIORiN celem weryfikacji. Z tej instytucji otrzymano też ulotki, które przekazano na
wioski celem zapoznania się ze sposobem zwalczania tej niebezpiecznej rośliny. W miejscach gdzie
w/w roślina rosła na terenie gminnym została zlikwidowana. Były tez przypadki zgłaszania roślin
podobnych do Barszczu Sosnowskiego. Po weryfikacji informowano zgłaszających, że nie jest to ta
szkodliwa roślina.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli siedem służb z czego jedną w
godzinach popołudniowych a wszystkie pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas których
patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o
prowadzeniu działalności handlowej, interweniowano min. w sprawie tamowania i utrudniania ruchu
poprzez wystawienie na ulicę skrzynek transportowych. Podczas wspólnych patroli zwracano też
uwagę na cmentarz żydowski, okolice garaży oraz dzikie kąpieliska gdzie najczęściej gromadzą się
dzieci oraz młodzież. W omawianym okresie na terenie gminy odbywały się różnego rodzaju
uroczystości i imprezy rozrywkowe w związku z tym patrolowano okolice tych imprez celem
eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników imprez i uroczystości. W związku z wakacjami
odbyto dwa spotkania z dziećmi uczestniczącymi w zbiorowej formie wypoczynku. W związku z
przypadającym w tym okresie dużym ruchem pielgrzymkowym zwracano uwagę na grupy pątnicze i
w razie konieczności udzielano im pomocy. Na prośbę Komisariatu Policji zajęto się potrącona przez
samochód sarną w Strojcu, do której sprowadzono weterynarza, który ze względu na liczne obrażenia
uśpił zwierzę, które następnie wraz z innymi padłymi w Strojcu sarnami zostało zabrane do utylizacji
przez firmę Farmutil. W miesiącu lipcu odbyły się trzy spotkania robocze Komendanta Straży,
Komendanta Komisariatu Policji oraz Kierownika Rewiru Dzielnicowych, które były poświęcone
bieżącej współpracy Straży oraz Policji. Wspólnie z Urzędem Celnym z Opola przeprowadzono
działania związane z obcokrajowcami oraz skontrolowano miejsca, w których mogły występować
automaty do gier hazardowych. Ponadto Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dziesięć razy: w tym 5 razy w
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano m.in. do oczyszczenia chodnika z zalegających
nieczystości oraz gałęzi, które odłamały się z drzew w wyniku wiatrów, potłuczonego szkła, które
wypadło z wybitego okna na chodnik i konieczności przycięcia gałęzi żywopłotu, które wychodzą na
chodnik i utrudniają przejście pieszym. W podobnych sprawach interweniowano 5 razy w stosunku do
instytucji w tym konieczności ustawiania reklam w taki sposób aby nie utrudniały przejścia pieszym.
Interweniowano też w Zarządzie dróg powiatowych z wnioskiem z konieczność poprawienie
uszkodzonego chodnika przy ul. Kościuszki oraz podcięcia gałęzi, które utrudniają przejście pieszym.
W podobnych sprawach interweniowano dwa razy w ZDKiA. Interweniowano też w firmie
obsługującej pojemniki na odzież używaną celem takiego ich zabezpieczenia aby nie można było ich
przewrócić. Mimo obietnic tych czynności nie wykonano a nawet podczas kolejnych kontaktów z
firmą nikt nie odbierał telefonów ale wreszcie po kilkunastu interwencjach telefonicznych i
zagrożeniem, że gmina zabierze te pojemniki wszystko zostało załatwione zgodnie z oczekiwaniami,
choć systematycznie przy ul. Kaliskiej te pojemniki po ich ustawieniu ponownie były przewracane. W
związku z tym ponownie kontaktowano się z firmą obsługującą te kontenery i zasugerowano aby
pojemniki umieścić w innych miejscach lub poprosić firmę GOSKOM aby podczas sprzątania miasta
te pojemniki ustawiano we właściwych miejscach. Tu należy jednak nadmienić, że te pojemniki mają

być ponownie przejęte przez PCK, który jest obecnie w fazie uzgodnień z gminami miejsc ich
lokalizacji oraz opracowywania nowego wyglądu tych pojemników.
4/ W omawianym okresie przyjęto 18 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach:
tamowania i utrudniania ruchu na ścieżce rowerowej, pozostawiania pojazdów w bramie wjazdowej
do posesji oraz wjazd na teren prywatny co powoduje brak możliwości dojazdu śmieciarki celem
zabrania odpadów, zajmowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego
nieuprawnione, wypuszczania ścieków na łąki przyległe do posesji sąsiada, gałęzi z drzew, które
przechodzą na sąsiednią posesję i niszczą ogrodzenie, wałęsających się psów ( takich skarg było 3 ),
zwisających nad chodnikami gałęzi, które utrudniają przechodzenie, nieprawidłowego lub mało
czytelnych znaków na parkingu, złego oznakowania objazdu w związku z remontem mostu w
miejscowości Skotnica, ustawiania w pasie drogowym donic kwiatowych, które utrudniają przejazd
pojazdom, borsuka, który przybłąkał się na posesję, opadających przewodów doprowadzających
Internet, które w wyniku dużych wiatrów uległy zerwaniu oraz padłych lub zabitych przy drogach
zwierząt - takich zgłoszeń było aż 5. Wszystkie skargi i zgłoszenia były na bieżąco weryfikowane i
załatwiane.
5/ W czerwiec, lipiec i sierpień interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które dotyczyły
min: pozostawiania psa bez opieki w miejscowości Brzeziny oraz Kowale i Kik. Psy niszczyły
ogródki sąsiadów oraz ogrodzenia posesji. Te sprawy zostały załatwione polubownie gdyż sąsiedzi się
porozumieli co do formy rekompensaty. Były też spory sąsiedzkie dotyczące zawężania pasa
drogowego poprzez sadzenie na nim drzew bez zgody właściciela terenu i dodatkowo wystawiania
donic ozdobnych, które zawężają pas drogowy. Wysypywania popiołu na teren sąsiada pod pretekstem
utwardzania drogi oraz wylewania nieczystości bezpośrednio przy płocie sąsiedniej posesji.
6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w omawianym okresie interweniowano 1 raz w
stosunku do osoby nietrzeźwej. Siedem razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki
na ulicach miasta. W związku ze znalezieniem kluczy oraz dokumentów w tej sprawie dano
ogłoszenie do telewizji Kablowej (zgłosił się właściciel kluczy) a o dokumentach powiadomiono ich
właściciela, który odebrał je z siedziby Straży Miejskiej. W płatnej strefie parkowania interweniowano
osiemnaście razy wystawiając wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

7/ W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego skontrolowano
okolice szkół pod względem prawidłowości i czytelności oznakowania przejść dla pieszych
oraz prawidłowości i czytelności znaków drogowych. Z przeprowadzonych czynności został
sporządzony protokół, który przekazano Zarządcom Dróg z wnioskiem o usuniecie
nieprawidłowości.
8/ W związku ze zbliżającym się referendum oraz wyborami parlamentarnymi na
przystankach autobusowych umieszczono specjalne tablice na ogłoszenia urzędowe oraz
dokonano inwentaryzacji szklanych wiat na terenie gminy jest ich 23. Aby w każdej
miejscowości gdzie są takie przystanki znalazła się choć jedna taka tablica potrzeba ich 13.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji podczas, których
rozpatrzono pięć spraw indywidualnych, z których jedna sprawa została oddalona w związku
z prośba składającej wniosek o wstrzymanie postepowania na okres pół roku. Komisja
oddaliła wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ponieważ
był to już trzeci wniosek o wstrzymanie postepowania. Dwa wnioski zostały skierowane do
Biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Dwie sprawy
zostały wstrzymane do czasu ewentualnej następnej interwencji w związku z deklaracjami
dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu i już posiadanymi wyznaczonymi
terminami zgłoszenia się na leczenie odwykowe do Ośrodka w Branicach i Woskowicach.

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też siedem wniosków o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych było to wnioski jednorazowe złożonych przez podmioty
gospodarcze w związku z obsługą imprez plenerowych.
Odbyło się też jedno nieplanowane posiedzenie komisji w związku z koniecznością
zaopiniowania dwu wniosków o zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w związku z
organizacją imprez plenerowych.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się osiem osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego
problem alkoholowy. W jednym przypadku członek rodziny prosił o wstrzymanie
prowadzonego postanowiono gdyż osoba która została zgłoszona do komisji sama
postanowiła dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu i dlatego zgłaszający chce
sprawdzić ta deklarację. W jednym przypadku w związku z uzyskaniem informacji o
możliwości występowania w rodzinie przemocy domowej została uruchomiona procedura
„Niebieskiej Karty”, którą po wypełnieniu przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego i
Policji celem zbadania sprawy. Zgłosiła się też jedna osoba, która zaobserwowała, że dziecko
może mieć problem narkotykowy lub podobny i chciała złożyć wniosek do komisji. Tutaj
wytłumaczono, że komisja zajmuje się problematyką alkoholową natomiast w sprawie
narkotyków lub dopalaczy należy się udać niezwłocznie do Przychodni uzależnień w Oleśnie
lub najlepiej w Opolu gdzie są specjaliści z tego zakresu. Podano numery telefonów
kontaktowych i ustalono termin pierwszego kontaktu. Zgłosiła się też jedna osoba, która
pytała co zrobić gdy rodzina zastępcza nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Poinformowano, że pieczę nad rodzinami zastępczymi sprawuje PCPR ale aby jeszcze
dokładniej się zorientować zaproponowano kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Praszce.
3/ W dniach 20 – 21 czerwca 2015 roku 15 osobowa grupa członków Stowarzyszenia „Nasza
Szansa” i „NEPSIS” z Praszki uczestniczyła w Jasnogórskich Spotkaniach Trzeźwościowych.
4/ W dniu 28 czerwca 2015 roku członkowie stowarzyszenia KANAAN oraz NEPSIS
zorganizowali I bieg „PAULINKI” na 5 kilometrów, w którym wystartowało 79 zawodników.
Bieg ukończyło 76. Po biegu na terenie Orlika został zorganizowany festyn rodzinny. Dochód
z imprezy został przeznaczony na dofinansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Praszce.
6/ W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończyła się pierwsza część ogólnopolskiej kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której uczestniczyły wszystkie szkoły z naszej gminy oraz
Świetlica Terapeutyczna w Praszce. Łącznie to 808 uczestników. Uczestnicy kampanii
uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach zaproponowanych przez organizatorów kampanii
oraz sami organizowali różnego rodzaju imprezy i zawody. Podczas tegorocznej kampanii
były też prowadzone badania ankietowe „Młodzież i substancje psychoaktywne”. Ankiety
zostały przesłane do Poznania a po ich opracowaniu każda uczestnicząca w badaniach gmina
otrzyma raport. Jako ostatnie szkoły swój udział w kampanii podsumował Przedmość i
Kowale.
7/ W dniu 7 -8 lipca 2015 roku podopieczni świetlicy terapeutycznej uczestniczyli w dwu
dniowej wycieczce do miejscowości Zator koło Oświęcimia gdzie mieści się największy w
Polsce Park Rozrywki „ZATORLAND”. Po powrocie z tej wycieczki podopieczni świetlicy
uczestniczyli w obozie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Janko Muzykant” w
Miejscowości Kucoby.
8/ W dniach 14 do 18 lipca 2015 roku członkowie Praszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Nasza Szansa uczestniczyli w zorganizowanym na własne potrzeby
wyjazdowym obozie terapeutycznym gdzie mieli zajęcia prowadzone przez terapeutów z
Zakładu Lecznictwo Odwykowego w Lublińcu.

9/ W związku z tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości członkowie stowarzyszenia
„NEPSIS” zainaugurowali akcje promującą zdrowy styl życia połączony min. z akcja
ulotkową i plakatową oraz zawodami sportowymi i rekreacyjnymi, które odbyły się w okolicy
stadionu ZKS „MOTOR”. Dla zwycięzców zawodów w dniu 12 sierpnia zorganizowano
wyjazd na baseny do Uniejowa. Działania informujące o tym, że sierpień to miesiąc
trzeźwości będą prowadzić do końca miesiąca sierpnia,
10/ W dniu 24 sierpnia 2015 roku do gminy dotarły nagrody dla autorów najlepszych prac
konkursowych, które były realizowane w ramach już XV edycji ogólnopolskiej kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł. W tym roku nagrody otrzymało 7 uczniów z naszej gminy a
gmina otrzymała Złoty Certyfikat. Wszystkie nagrody zostały już przekazane do szkół i
zgodnie z sugestią organizatorów kampanii mają być wręczone w dniu 1 września podczas
rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. Listę nagrodzonych uczestników dołączono do
certyfikatu gminy, którą otrzymał Pan Przewodniczący Rady.

- w zakresie spraw wyborczych:
Zarządzeniem nr 79 (Or.0050.79.2015 ) w dniu 11 sierpnia br. powołano 11 obwodowych
komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września. W pracach komisji weźmie udział
98 osób.
Zarządzeniem nr 81 (Or.0050.81.2015) dokonano zmiany siedziby lokalu wyborczego nr 5 .
Lokal przeniesiono z OSP Wygiełdów do świetlicy wiejskiej w Wygiełdowie. Zmiana ta ma
charakter jednorazowy i jest związana z zajęciem Sali OSP na uroczystości weselne. Wybory
do Sejmu i Senatu w dniu 25 października br. odbędą się ponownie w OSP Wygiełdów.
Informacja o zmianie siedziby lokalu wyborczego zostanie umieszczona na tablicach
ogłoszeniowych na terenie obwodu wyborczego nr 5. Zmiana dotyczy wyborców,
zamieszkałych w sołectwach: Brzeziny, Prosna, Rosochy, Szyszków, Wygiełdów.
Inne informacje:
Trwają prace nad wykonaniem strategii rozwoju gminy Praszka . Spłynęły ankiety od
mieszkańców, w chwili obecnej od jednej organizacji, sołtysów i państwa radnych. Po
opracowaniu ankiet w najbliższym czasie zostaną państwu przedstawione wnioski wynikające z
tych ankiet.
Dnia 1 września odbędzie się spotkanie robocze z urbanista – Panią Elżbieta Grzelak w
sprawie omówienia i uściślenia wniosków dotyczących studium zagospodarowania
przestrzennego.
Od tej pory prace nad strategią i studium muszą przebiegać równolegle i we współpracy.
W okresie między sesjami odbyło się w naszej gminie wiele imprez sportowych i
rozrywkowych m.in. Letnia Spartakiada Wsi w Prośnie, U Jana na sportowo w Rozterku,
Turniej Rodzinny w Strojcu, Zawody Strażackie gminne w Prośnie, 80-lecie OSP Brzeziny,
Biesiada Świętojańska, 100- lecie szkoły w Szyszkowie, dożynki gminne w Lachowskim / I
miejsce w konkursie koron zajął Strojec/.

