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SPRAW OZD ANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SOŁECTWA WSI NOWE SIODŁO.

W pierwszej częścisprawozdania pragnę podziękować osobom zaangażowanym

w codzienne Życie naszej małej społecznościlokalnej. Dziękuję radzie sołeckiej Nowego
Siodła tj. Agnieszce Petryszyn, Monice Jankowskiej, Pawłowi Rychłemu za czynny udział.
Dziękuję również Martinowi Poriz, Alinie i Piotrowi Kołpak, Marcie i Markowi Dąbrowskim,

Beacie Poriz, Dawidowi Kowal, Jolancie Paluch

i

Dariuszowi Czyrskiemu, Barbarze i

Markowi Dalidowicz, Danucie, Eugeniuszowi Kowalskim, Kamili Kowal, Patrykowi
Jankowskiemu, Pawłowi Petryszyn, Bartoszowi Chuchra, Leszkowi Surosz. Danielowi Kowal,

Annie Wilczyńskiej, Bożenie Dąbrowskiej, Józefie Dąbrowskiej, Halinie Kubień, Marcie
Kowalczyk, Tomaszowi Łużeckiemu, Leszkowi Surosz, Sławomirowi Paraszczak, Ochotniczej
StraŻy PoŻarnej w Mieroszowie, Dariuszowi Bydłosz oraz Marianowi Milewskiemu

Dziękuję także sołectwu wsi Kowalowa za współpracę.

Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam a jeślitak, to również składam podziękowania.

W merytorycznej częścisprawozdania chcę się odnieśćdo tego, co udało nam się zrobić
ze środków funduszu sołeckiego:

-

zakończono remont elewacji oraz wejściado świetlicy,

- na

palc zabaw zamówiono dodatkowe urządzenia,

-

zakupiono i ustawiono donice przy wejściudo świetlicy,

-

zakupiono tablice informacyjne,

-

zakupiono ozdoby świąteczneled, które usytuowano pod świetlicą

-

realizowano bieŻące zadania

i

obowiązki mające na celu prawidłowe funkcjonowanie

sołectwa

-

doposaŻono Świetlicę (naczynia, grzejniki elektryczne, komptety firan, rolety okienne,

obrusy)

Ponadto dokonywaliśmy bieżących napraw i utrzymania świetlicy oraz dbaliśmy o estetyczny
wygląd naszej wsi.

ZrealizowaliŚmy również szereg imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych:

- LUTY, Karnawał, zabawa taneczna integracyjna,
-

LUT!

zebranie wiejskie

- MARZEC, Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa
-

MARZEC,

spotkanie z pasją. Opowieść o wyprawach w góry

-MARZEC, WIELKANOC- zbieranie jajeczek i zajączków przez dzieci
-KWIECIEry wystawa fotografii Ocalić od Zapomnienia
-

MAJ, czyn społeczny. Uporządkowanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy

- MAJ, Msza Święta polowa oraz nabożeństwo majowe codzienne

- CZERWIEC, Dzień Dziecka
-

oraz festyn rodzinny we współpracy z sołectwem Kowalowa

WRZESIEŃ Uożynki Gminne Msza Święta i wspólne świętowanie rolników, chlebki
dożynkowe dla rolników ze wsi Nowe Siodło

-WRZESIEŃ, zebranie wiejskie (fundusz sołecki)

-

GRUDZIEŃ, Mikołajki oraz zabawa dla najmłodszych przy współpracy z Ochotniczą

Strażą Pożarną w Mieroszowie

Na rok bieŻący zaplanowaliśmy szereg zadań, które mamy nadzieję uda się nam zrealizować.

