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Barbara Jankowska

sprgwozdanie softvsa z dzialalnościsołectwd
Unisław Śtaski za 2078 rok
§prawozdanie

z

działalnościSoĘsa i Rady Sołeckiej za rok żOt9 będzie

przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszego sołectwa Unisław
Śląski. lnwestycje zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego:

.

zakup ławo-stołów na plac zabaw i plac biesiadny

.

doposażenie placów zabaw (tablice, kosze na śmieci, piaskownica)

.

naprawy konsenłacyjne na placach oraz zakup paliwa ioleju do kosiarek

.

doposażenie świetlicywiejskiej

.

utrzymanie świetlicywiejskiej (czynsz, energia , opał, środki czystości)

.

zakup billboardu z naszym logo oraz koszulek w ramach promocji naszej wsi

Jak co roku został zorganizowany "Bieg Słoneczek". Była to już Vlll edycja,

która cieszy się coraz większą publiką i frekwencją mieszkańców całej gminy

Mieroszów jak i aglomeracjiwałbrzyskiej, gdzie po biegach dla dzieci i zabawach
dla młodzieży odbyła się zabawa pod chmurką dla dorosłych. Cała impreza odbywa
się pod patronatem Burmistrza Mieroszowa. Po raz drugi sponsorem przy zakupie

medali była Pani Poseł na sejm Angnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Na uroczystych Dożynkach Gminnych reprezentowałam wieśz członkiniami

klubu §eniora.
Zorganizowaliśmy tzw. "Czyn Społeczny", w ramach którego

porządkowaliśmy place zabaw i plac biesiadny. Zwieńczeniem prac było wspólne
ognisko i biesiadowanie.
Odbyła się również impreza integracyjna z Klubem Seniora, która miała
miejsce w świetlicywiejskiej.
Tradycyjnie w grudniu odwiedził naszych milusińskich Święty Mikołaj wraz ze
śnieżynką,obda rowując obficie prezenta mi wszystkie przybyłe dzieci.
Jak zawsze można powiedzieć, że mogło być więcej, że wiele jest jeszcze do

zrobienia. Są sprawy, które ciągle czekają na załatwienie. Są nowe pomysĘ. Jako
Softys muszę zaznaczyć, że współpraca z Urzędem Miasta układa się bardzo
dobrze. Zawsze spotykam się ze zrozumieniem i przychylnościąburmistrza,
zastępcy oraz wszystkich pracowników. Na koniec pragnę podziękować wszystkim
Za

wsparcie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw, za zaangażowanie, a także za

znakomitą współpracę. Dziękuję za dobre słowo, wszelkie porady, cenne
wskazówki iuwagi. Dumna jestem, że mieszkam w Unisławiu Śląskim i mam wokół
tylu wspaniałych ludzi, którzy tak jak ja pracują społecznie na rzecz naszej małej
ojczyzny, spełniając kolejne marzenia.

