Praszka, dnia 2016-08-23
OR.I. 0057.5.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 17 czerwca 2016 r. do 23 sierpnia 2016r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie
pomocy społecznej o kwotę 307.645,70 zł.
Zostały sporządzone następujące sprawozdania kwartalne:
Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.07.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 40.984.386,60 zł wykonanie wynosi 24.865,528,24 zł
tj. 60,7 % w stosunku do planu.
Rb 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.07.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 42.805.606,60 zł wykonanie wynosi 21.952.007,50zł
tj. 51,3 % w stosunku do planu.
Została sporządzona informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016r. i przekazana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz do Rady Miejskiej.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Podpisano umowę z firmą Instal Marian Janas na budowę oświetlenia drogowego w ul.
Wodnej i Ogrodowej w Kowalach na kwotę 59.496,49 zł.
2. Zakończono remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Praszka,
polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowych i utwardzeniu poboczy.
3. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi wewnętrznej w miejscowości Gana-Gawroniec.
Koszt robót wyniósł: 91 tys. zł.
4. Podpisano umowę z wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy
pływalni krytej w Praszce. Prace w wyniku przetargu zlecono firmie PRO-ARCH 2 z Tychów
za kwotę 196.800,00 zł. Trwają prace projektowe- zaakceptowano koncepcję projektanta.
5. Trwają prace I etapu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce. Prace wykonuje firma ZRB Mieczysław
Domański z Praszki za kwotę 168.000 zł.
6. Ogłoszono przetargi na dobudowę klatki schodowej w Przedszkolu w Kowalach oraz
budowy windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1 w Praszce i w Zespole

Placówek Specjalnych w Praszce. W obydwu przetargach wpłynęły oferty, których kwoty
przewyższają wartość posiadanych przez gminę środków finansowych.
7. Otwarto oferty w drugim przetargu na przebudowę dróg ul. Chabrów, Tulipanów, Maków,
Bratków i Astrów w Praszce oraz sięgaczy ul. Mickiewicza. Wpłynęły dwie oferty. Najtańsza
oferta na kwotę 395.000 zł. Trwa ocena ofert.
8. Otwarto oferty w przetargu na budowę oświetlenia drogowego w ul. Listopadowej w
Praszce. Najtańsza oferta na kwotę 43 tys. zł. Trwa ocena ofert.
9. Trwa remont pływalni krytej po pożarze. Prace wykonuje ZRB Mieczysław Domański za
kwotę 140 tys. zł.
10. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toalety pub licznej w
Praszce. Szacunkowy koszt budowy: ok. 208 tys. zł.
11. Wykonano utwardzony plac pod siłownię zewnętrzną przy boisku ORLIK w Praszce oraz
zamontowano urządzenia. Całkowity koszt to: 37 tys. zł.
12. W gimnazjum w Praszce wykonano częściowe utwardzenie kostką brukową placu
apelowego.
13. Trwają prace dociepleniowe budynku PSP Nr 2 w Praszce. Roboty wewnętrzne-posadzki
na korytarzach I i II piętra są wykonane. Zlecono również wykonanie kanalizacji deszczowej
Firmie POLAN. Prace są na ukończeniu.
14. Zlecono firmie TAURON uzupełnienie na sieciach elektrycznych uzupełniających
oświetlenie drogowe w Skotnicy, Kowalach i Szyszkowie.
15. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia w Strojcu ul. Ogrodowa.
- w zakresie oświaty:
1. 20 czerwca 2016 r. wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych oraz wczasy pod gruszą dla administracji i obsługi szkół i plac. ośw.
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 498.322,67 zł.
2. 27 czerwca 2016 r. została przyznana na rok 2016 kwota 14.000,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół
i plac. ośw. w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
3. 19 lipca 2016 r. przeprowadzono egzamin dla 2 nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
4. 22 lipca 2016 r. została zwiększona dotacja celowa na 2016 r. w kwocie 80.170,45 zł
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe.
5. 25 lipca 2016 r. została przyznana na rok 2016 kwota 37.692,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów
stomatologicznych w szkołach i plac. ośw.
6. 17 sierpnia 2016 r. podpisane zostały umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. na dowóz uczniów do przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum w roku szk. 2016/2017 oraz na dzierżawę autobusu o nr
rej. OOL 547N.
7. 17 sierpnia 2016 r. przyznano 12 uczniom Stypendium Burmistrza Praszki.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Wykonano okresową inwentaryzacje zasobów gruntów Gminy Praszka.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:

1/ W miesiącu maj - sierpień strażnicy miejscy dwa razy udzielali asysty pracownikowi
OPS w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u podopiecznych w tym jeden
raz w stosunku do bezdomnych. Po tej interwencji dwie osoby zostały skierowane do
schroniska dla bezdomnych, pięć raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z
prowadzoną wizją lokalną w miejscu zamieszkania oraz innymi czynnościami w tym
związanymi ze zgonem poza granicami Polski, piętnaście razy pracownikowi ochrony
środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia.
Ponadto wykonano 67 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W
trakcie służby wykonano też dziesięć wyjazdów służbowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego
celem dostarczenia korespondencji urzędowej dla mieszkańców gmin, sołtysów oraz do szkół.
Rozwożono też zaproszenia na Dożynki Gminne dla Sołtysów i Radnych. Przez cztery dni
rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. Sześć razy udzielono
też asysty inkasentowi targowiska w związku trudnością egzekucji opłat od obywateli
Rumunii i Bułgarii, którzy zajmują więcej miejsc niż wnoszą opłat. Na targowisku miejskim
interweniowano w stosunku do pięciu sprzedawców, którzy używali w obrocie publicznym
wag bez ważnych cech legalizacji. Interweniowano też w stosunku do jednego sprzedawcy,
który miał odmówić wymiany wadliwego towaru. Jak się okazało towar nie pochodził z jego
stoiska – skarga bezzasadna. Na targowisku miejskim interweniowano też w sprawie
pozostawionego pojazdu, który utrudniał prowadzenie działalności handlowej, ustalono
właściciela, którego zobowiązano do natychmiastowego zabrania pojazdu – wydano też
dyspozycje jego usunięcia w przypadku nie wykonania polecenia do określonej w wezwaniu
godziny.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli siedemnaście służb z
czego trzy w godzinach nocnych, jedną popołudniowych a wszystkie pozostałe w godzinach
dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano
uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej, zwracano też
uwagę na osoby podejrzanie się zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom
kieszonkowym. W godzinach nocnych czynności służbowe wykonywano wspólnie z
Dzielnicowym. Jeden raz wspólnie zabezpieczano miejsce kolizji drogowej oraz przejście
uczniów z PSP Nr 3 do Kościoła i z powrotem w związku ze świętem patrona szkoły.
Wspólnie zabezpieczano też uroczystość Bożego Ciała w dwu Parafiach oraz uroczystości
związane z Biesiadą Świętojańską, II Bieg Paulinki oraz miejsce działań prowadzonych
przez CBŚ na terenie Praszki. Wspólnie prowadzono też postepowanie w sprawie zasypania
gruzem drogi Kowale – Gana. W wyniku podjętych czynności gruz został rozplantowany co
wyrównało powstałe na drodze wyrwy. Wspólnie zabezpieczano też uroczystości związane z
Galą orkiestr dętych w Przedmościu. Czynności służbowe polegały na patrolowaniu okolicy i
zwracaniu uwagi na kierowców czy nie prowadzą pojazdów po spożyciu alkoholu. Wspólnie
prowadzono też postępowanie wyjaśniające w sprawie uszkodzenia przystanku PKS na Placu
Grunwaldzkim w Praszce – kierunek Wieluń. W dniach 17 – 18 sierpnia wspólnie dokonano
objazdów i wizji lokalnych w okolicach szkół w ramach działań : ”Bezpieczna droga do
szkoły”. Z tych czynności został sporządzony protokół i przekazany właściwym zarządcą
dróg celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dziesięć razy w
stosunku do właścicieli posesji prywatnych i osiemnaście razy w stosunku do instytucji.
Podczas interwencji zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości
oraz pozostałości na chodnikach odpadów po prowadzonych remontach. W zarządzie Dróg
Krajowych interweniowano w sprawie obcięcia gałęzi i odrostów przy drzewach na ulicy
Kaliskiej DK 45, które zasłaniały znaki drogowe, w podobnej sprawie interweniowano też w
Zarządzie Dróg Powiatowych gdzie sprawa dotyczyła ul. Fabrycznej i Gańskiej. W ZDP

interweniowano też w sprawie zarwanej studzienki na ulicy Gańskiej – to miejsce strażnicy
zabezpieczyli taśmą ostrzegawczą. W związku z brakiem reakcji ze strony Dróg Powiatowych
sprawę zgłoszono telefonicznie do firmy Orynge, która zajmuje się utrzymaniem
infrastruktury – po kilku interwencjach telefonicznych i pisemnej do zakładu infrastruktury w
Skierniewicach studzienka została wymieniona na nową. Interweniowano też w sprawie
porządków w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi pawilonu GS przy ul.
Kopernika skąd gruz został przewieziony na teren należący do gminy i powiatu. W wyniku
podjętych czynności gruz został rozplantowany a miejsce zasypane czarnoziemem.
Interweniowano też w Zarządzie Nieruchomości PKP w sprawie piwnicy ziemnej znajdującej
się na ich terenie, gdzie osoby bezdomne zrobiły sobie tymczasowe lokum. W tej sprawie
zgłosili się przedstawiciele PKP, którzy po wizji lokalnej tego miejsca będą wnioskować w
Dyrekcji o zamurowanie wejścia do tej piwnicy. Interweniowano też u jednego właściciela
posesji, który porządkując dom po rodzicach wystawił worki przy drodze nie uzgadniając
tego z odbiorcą odpadów. Po interwencji worki zostały zabrane i maja być dostarczone na
wysypisko. Interweniowano też w PCK z wnioskiem o opróżnienie pojemników na odzież
używaną, które są przepełnione i nie ma możliwości do dokładania następnych worków, które
są składowane przy pojemnikach. Do referatu infrastruktury Urzędu Miejskiego zgłoszono
sprawę zasłoniętych przez drzew znaków drogowych w tym znaku informującego o postoju
TAXI. W podobnej sprawie interweniowano też w Spółdzielni Mieszkaniowej, której drzewa
utrudniały przejście chodnikiem przy ulicy Kościuszki.
4/ W omawianym okresie przyjęto dwudziestu dziewięciu interesantów, którzy zgłaszali
skargi min. w sprawach: kartonów pozostawionych przez sąsiadów przy nie swojej posesji,
reklam ustawianych na terenach spółdzielczych bez zgody zarządcy terenu, bezpańskich
kotów na terenach osiedlowych, zajmowania w sposób niezgodny z przepisami miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych, nie uprzątania terenów podczas prac budowlanych
przy ulicy Kopernika, zaniedbanej działki w Przedmościu, zaniedbanego psa (sprawę
przekazano do gminy Mokrsko gdyż jest to na jej terenie), przeprowadzenia kontroli
porządków we wsi Uszyce i tu podobnie jak poprzednio sprawę przekazano do Gorzowa ŚL.
czyli właściwego adresata, zaginionego psa, którego w wyniku podjętych czynności
znaleziono i powiadomiono właściciela, sarny na terenie Liceum Ogólnokształcącego, oraz
nie sprzątania chodnika przy niezamieszkałej posesji – dwa zgłoszenia. Pozostawionych na
ulicy koszy – wózków sklepowych z markety netto, samochodu bez tablic rejestracyjnych
pozostawionego przy garażach na ulicy Styczniowej, pozostawienia samochodu na osiedlu
Kopernika mimo informacji o prowadzonych pracach naprawczych drogi, bezpańskiego psa
w miejscowości Rozterk i podobne zgłoszenie z miejscowości Marki, tutaj w wyniku
podjętych czynności ustalono właścicieli i zobowiązano do zabrania psów. Wykonywania
czynności porządkowych na swojej posesji i składowania drewna na płocie sąsiada co może
doprowadzić do jego uszkodzenia, parkowania pojazdu przy bramie wyjazdowej z posesji co
utrudnia wjazd i wyjazd, pozostawienie opony ciągnikowej w wejściu do posesji sąsiada, kóz,
które obgryzają krzewy na posesji sąsiada oraz utrudniania przycięcia gałęzi, które zachodzą
na przewody elektryczne. Zarastania rynien przez bluszcz z posesji sąsiada, ustawiania w
pasie drogowym palików utrudniających wyjazd z posesji sąsiada, nieprawidłowego
podcinania drzew na terenie miasta (w tej sprawie poinformowano składającego
zawiadomienie, że te prace wykonuje wyspecjalizowana firma i robi to zgodnie z planem),
zachwaszczonych działek w miejscowości Strojec, nie przestrzegania przepisów o trzymaniu
zwierząt.
Z pośród tych zgłoszonych zawiadomień i interwencji w dwu przypadkach zostały nałożone
mandaty karne a w jednym przypadku sprawa została skierowana do Sądu w Oleśnie.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: utrudniania prac przy wykonywaniu nowego ogrodzenia posesji, otwierania

bram hal produkcyjnych co zakłóca spokój mieszkańców sąsiadujących posesji, głośnej
muzyki na posesji sąsiada po godzinie 22,00, nie obcinania gałęzi przechodzących na posesję
sąsiada oraz nieodpowiedniego zabezpieczania drobiu, który przechodzi na sąsiednie posesje i
niszczy zasiewy. Psa, który notorycznie przechodzi na posesję sąsiada i niszczy zasiewy w
ogródku, wywiezienia zmurszałej słomy bezpośrednio w okolice zabudowań sąsiada,
podgryzania krzewów przez kozy sąsiada i nie obcinania gałęzi drzew, które zacieniają
posesję sąsiedzką. Przelatujących na teren posesji pszczół z pasieki sąsiada, które atakują
mieszkańców, pozostawiania pojemników z odpadami przy posesji sąsiedzkiej,
prawdopodobnie wściekłego kota sąsiadów – w tej sprawie zasięgnięto opinii lekarzy
weterynarii, którzy stwierdzili, że na naszym terenie od dawna nie odnotowano wścieklizny u
kotów a zachowanie chorych na ta chorobę kotów jest bardzo dziwne i łatwe do rozpoznania.
Te informacje przekazano zawiadamiającemu.
6/ W miesiącu maj - sierpień sześć razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy
znaki na ulicach miasta. Interweniowano w okolicy Publicznego Przedszkola Nr 2 w związku
ze skargami dotyczącymi nie przestrzegania przepisów o ruchu pieszych i pojazdów – patroli
w okolicy przedszkola wykonano sześć. W podobnej sprawie interweniowano w okolicy PSP
3 i 4 – tu wykonano 21 patroli w godzinach rannych. W związku z wakacjami w miesiącu
czerwcu odbyto pięć spotkań z dziećmi z Przedszkoli 1 i 2 oraz uczniami szkół w Strojcu,
Kowalach i Przedmościu. Podczas wakacji odbyto trzy spotkania z dziećmi uczestniczącymi
w zajęciach świetlicowych i półkolonijnych. Patrolowano okolice dzikich kąpielisk min. w
Kowalach – las oraz okolicach rzeki Prosny.
7/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych dwa razy interweniowano w stosunku do
osób, które usiłowały spożywać alkohol w miejscu publicznym, dwa razy w stosunku do
właścicieli pojazdów, którzy pozostawiali je w taki sposób, że utrudniały widoczność.
8/ W miesiącu czerwcu Komendant Straży uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie, które było poświęcone letniemu
wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz zbliżającym się okresem pielgrzymkowym
związanym ze Światowymi Dniami Młodzieży i pobytami przyjezdnych w Parafiach na
terenie powiatu oleskiego.
9/ W miesiącu lipcu i sierpniu w związku z okresem pielgrzymkowym zwracano uwagę na
grupy pątnicze udające się do Częstochowy, którym udzielano pomocy informacyjnej.
Zwracano też uwagę na uczestników ŚDM, którzy przez tydzień w miesiącu lipcu przebywali
na terenie Praszki.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się cztery planowane posiedzenia komisji podczas, których
rozpatrzono jedenaście spraw indywidualnych, z których w dwu przypadkach sprawy zostały
zawieszona w związku z podjęciem leczenia. W trzech przypadkach sprawy zostały
skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego
sposobu leczenia. W trzech przypadkach w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się
leczeniu odwykowemu sprawy zostały zawieszone na okres jednego miesiąca celem
umożliwienia podjęcia leczenia odwykowego. W jednym przypadku w związku z wyjazdem
zagranicznym sprawa została zawieszona do końca 2016 roku. W dwu przypadkach sprawa
została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Podczas tych posiedzeń komisja zaopiniowała trzy wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. W dwu przypadkach dotyczyły lokali gastronomicznych w tym jeden
to nowe zezwolenia a drugi to wznowienie zezwolenia. W jednym przypadku wniosek
dotyczył nowego podmiotu gospodarczego – sprzedaż detaliczna. Podczas lipcowego

posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z wydatkami jakie poniesiono na realizację
programu profilaktyki w I półroczu 2016 roku.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się 12 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego
problem alkoholowy. W jednym przypadku w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie
sporządzono Niebieską Kartę a informację o występowaniu przemocy domowej przekazano
do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Udzielano też informacji o toku postepowania w przypadku
deklaracji dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub informowano jak wygląda
postepowanie w przypadku podjęcia czynności przez komisję. Jedna sprawa dotyczyła
mieszkańca naszego terenu ale czasowo przebywającego na terenie innej gminy w tym
wypadku zainteresowanego skontaktowano z komisja właściwą dla terenu zamieszkania –
pobytu.
3/ W dniu 21 maja Stowarzyszenie Nepsis oraz Klub Abstynenta zorganizowali spotkanie
trzeźwościowe w związku z X rocznicą powstania Stowarzyszenia Nepsis. Spotkanie zostało
zorganizowane w Sali OSP w Kowalach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i klubów abstynenta z województw: opolskiego, śląskiego,
łódzkiego i wielkopolskiego. Byli też przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnionych
zakładów pracy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele zarządów regionalnych z w/w
województw oraz przedstawiciel Związku Krajowego AA.
4/ W dniu 28 maja 2016 roku LKS „Basket” oraz PSP Nr 3 w Praszce w ramach kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowali Rajd Rowerowy „Rowerem przez świat” i Festyn
Rodzinny „Pod dobrą opieką”. W trakcie tej imprezy odbył się rajd rowerowy na dystansie 20
kilometrów a po jego zakończeniu rodzicie i dzieci uczniowie PSP uczestniczyli w różnego
rodzaju konkursach i rozgrywkach sportowych.
5/ W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie ”Nepsis” i Klub Abstynenta
zorganizowali dla dzieci podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej wyjazd integracyjny, który
odbył się na terenie Rancza „Mileniówka”. Po rozegraniu różnego rodzaju konkursów i gier
zręcznościowych odbyło się wspólne ognisko. W tej imprezie uczestniczyło 20
podopiecznych świetlicy oraz dzieci członków stowarzyszenia i klubu.
6/ W dniu 2 czerwca 2016 roku w salach Muzeum w Praszce odbył się VIII finał konkursu
poezji nie tylko abstynenckiej, którego organizatorem od ośmiu lat jest Praszkowskie
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”. Na konkurs napłynęło ponad 20 prac
literackich z gmin Praszka, Olesno, Dobrodzień, Zębowice oraz z Gliwic, Sosnowca i
Tarnowskich Gór. Komisja nagrodziła 8 prac w dwu kategoriach to jest młodzieży szkolnej
oraz osób dorosłych członków Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich. W spotkaniu
uczestniczyli też przedstawiciele starostwa Powiatowego z Olesna oraz Gminy Praszka.
7/ Z dniem 30 czerwca 2016 roku zakończyła się pierwsza część tegorocznej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy
oraz świetlica terapeutyczna. Łącznie to 868 uczestników. W trakcie tej kampanii uczniowie
rozwiązywali różnego rodzaju konkursy, zawody sportowe, uczestniczyli w rajdach
rowerowych oraz festynach rodzinnych. Informacje o przebiegu kampanii były publikowane
w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych kampanii. Prace konkursowe
zaproponowane przez organizatora kampanii t/j Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych z Poznania zostały przesłane do sztabu kampanii. Rozstrzygnięcie tych
konkursów nastąpi do końca sierpnia 2016 roku.
8/ Ze środków przewidzianych na realizację programu profilaktyki w 2016 roku na
organizację akcji letniej zostały przyznane dofinansowania dla Związku Harcerstwa Polskiego
– obóz we Fromborku, Świetlicy Wiejskiej w Strojcu na zorganizowanie półkolonii, oraz
Świetlicom Klubu Osiedlowego SM, Świetlic w Brzezinach i Przedmościu. Świetlica

Terapeutyczna jest czynna przez cały okres wakacyjny za wyjątkiem okresu od 18 – 23 lipca
kiedy to podopieczni przebywali na obozie profilaktycznym.
9/ W dniu 10 sierpnia 2016 roku Świetlica Terapeutyczna przy współudziale Stowarzyszenia
„Nepsis” zorganizowała wyjazd do Warszawy w tym uczestnictwo w zajęciach
organizowanych przez Centrum Nauki Kopernika. Na wycieczkę pojechało 20 podopiecznych
oraz trzech opiekunów. Wspólnie zorganizowano też dwa wyjazdy na basen do Olesna.
10/ Sierpień to miesiąc trzeźwości w tym okresie klub abstynenta oraz stowarzyszenia
trzeźwościowe prowadzą akcję edukacyjno informacyjna połączoną z dniami otwartymi
Klubu oraz możliwością rozmowy z abstynentami z ponad 10 letnim stażem abstynenckim.

Inne informacje:
- w dniu 21 sierpnia odbyły się w Strojcu Dożynki Gminne. W konkursie koron I miejsce
zajęła Prosna, II Szyszków. Dziękujemy organizatorom- Sołectwu Strojec (P. Gędek) i
MGOKiS ,
- w Klubie MOTOR zorganizowano zajęcia piłkarskie dl młodzików oraz zorganizowano
sekcję juniorów,
- Po wizycie gości z Izraela w czerwcu, trwa korespondencja e-mailowa na temat ewentualnej
współpracy. Projekt porozumienia o współpracy został przekazany pod dyskusję radom miast
Oranit i Praszka,
- W dniu 27-28 sierpień odbędzie się Festyn Rodzinny nad Wyderką, na który zaprasza
wszystkich obecnych.

