SPRAWOZDANIE WÓJTA
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
obejmujące okres działalności Urzędu
od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 24 kwietnia 2008 roku

W tym okresie przyjęłam około 80 petentów w sprawach indywidualnych.
Uczestniczyłam równieŜ w spotkaniach dotyczących spraw Gminy, z których
do najwaŜniejszych naleŜały:
1. w Słowińskim Parku Narodowym pod hasłem: „SPN nasza wspólna sprawa”
z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska P. Stanisławem Gawłowskim
na zaproszenie Starosty Słupskiego);
2. w Urzędzie Miasta Ustka w sprawie uzdrowiska i parku uzdrowiskowego, wspólnej
oczyszczalni ścieków oraz odprowadzenia wód opadowych z terenu Przewłoki;
3. w Gdyni, gdzie odbyła się debata społeczna pt. „ Gmina i Inwestor – spór podatkowy
czy wspólny interes w sprawie energetyki wiatrowej”;
4. w Starostwie Powiatowym w Słupsku z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Kazimierzem Plocke – omówienie aktualnej sytuacji
w rolnictwie i gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa;
5. w Słupsku – Starostwo Powiatowe –w sprawie podziału środków RPO dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013;
6. w Machowinie, gdzie nastąpiło oddanie do uŜytku Kładki dla pieszych.
Ponadto, uczestniczyłam w zebraniach sprawozdawczych ochotniczych straŜy poŜarnych
w MoŜdŜanowie, Starkowie, Zaleskich, Pęplinie, Duninowie, Objeździe i Rowach
oraz w zebraniach wiejskich w Grabnie, Niestkowie, Starkowie, Objeździe, Rowach,
Charnowie, Gąbinie, Wytownie i Pęplinie.
W omawianym okresie uczestniczyłam równieŜ w Konwencie Wójtów i Burmistrzów
powiatu słupskiego.
Dodatkowo pragnę poinformować, Ŝe przewodniczyłam w konkursie na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wytownie, w wyniku którego w dniu wczorajszym wybrano
kandydatkę na Dyrektora tej szkoły, Panią Krystynę Konieczną.
W omawianym okresie podjęłam następujące działania:

I. Z wynikiem pomyślnym zakończyłam procedury przetargowe podpisując umowy:
1. z Przedsiębiorstwem Techniczno – Handlowym „ELEKTROSEP” Spółka z o. o.
ul. Poprzeczna 2 z siedzibą w Słupsku na budowę oświetlenia drogowego na ulicy
Usteckiej w miejscowości Przewłoka – Osiedle dz. nr 117, 225/1 – Etap III.
Umowa została zawarta w dniu 11 lutego 2008 r. za kwotę: 96.480,69 zł brutto
Termin realizacji umowy: 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Zarząd w Słupsku

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk na usługę dot. „Organizacji kąpielisk i zapewnienie
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
na kąpieliskach prowizorycznych w Rowach, Poddąbiu i Dębinie, w okresie sezonu
letniego tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2008 roku; w okresie sezonu letniego tj. od 15
czerwca do 31 sierpnia 2009 roku; w okresie sezonu letniego tj. od 15 czerwca do 31
sierpnia 2010 roku.
Umowa została zawarta w dniu 18 lutego 2008 r. za kwotę: 480.000,00 zł.
Termin realizacji umowy: okres sezonu letniego tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2008,
2009, 2010 r.
3. z Panem Joachimem Kijewskim prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą
pod nazwą KIJEWSKI – INSTALACJE SANITARNE z siedzibą w Słupsku
ul. Poprzeczna 2 na usługę dot. opracowania projektu budowlanego sieci wodociągowej
z przyłączami do działek nr 198/13, 198/14 i 198/15 w m. Rowy o dł. ca. 110 mb
Umowa została zawarta w dniu 29 lutego 2008 r. za kwotę: 8.540,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: 28 marzec 2008 rok.
4. z Panią Angeliką Elas – Bińczyk prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą
pod nazwą Pracownia Projektowa ELBI z siedzibą w Starych Bielicach 70 i, 76-039
Biesiekierz na usługę dot. wykonania dokumentacji projektów budowlano –
wykonawczych przebudowy dróg w miejscowościach Przewłoka, Rowy, Poddąbie.
Umowa została zawarta w dniu 10 marca 2008 r. za kwotę: 79.751,40 zł brutto.
Termin realizacji umowy: 25 lipca 2008 rok.
5. z Panem Ryszardem Ziegert prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą
pod nazwą Usługi Transportowe „ZIMAR” z siedzibą w Bytowie ul. Konarskiego 4
na dostawę wraz z transportem około 4.300 ton kruszywa mineralnego – mieszanki
tłucznia łamanego o frakcji 0 - 32 mm na remont nawierzchni dróg gminnych
w 2008 r.
Umowa została zawarta w dniu 10 marca 2008 r. za kwotę: 314.244,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: 15 września 2008 rok.
6. z Panem Joachimem Kijewskim prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą
pod nazwą KIJEWSKI – INSTALACJE SANITARNE z siedzibą w Słupsku
ul. Poprzeczna 2 na usługę dot. wykonania dokumentacji projektu sieci przesyłowej
wodociągowej z miejscowości Objazda do Dębiny i Rowów o długości ca 8,6 km.
Umowa została zawarta w dniu 11 marca 2008 r. za kwotę: 65.270,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: 28 września 2008 rok.
7. z Państwem J. Kozłowski, A. Król, M. Ossowska prowadzącymi ewidencjonowaną
działalność gospodarczą pod nazwą CCK ARCHITEKCI Biuro Projektowe S. C.
z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 87/6 na usługę dot. wykonania dokumentacji
projektowej budowlano – wykonawczej na budowę muszli koncertowej w formie małej
architektury wraz z zagospodarowaniem placu zabaw w miejscowości Rowy na działce
nr 23/2 (obręb geodezyjny Rowy).
Umowa została zawarta w dniu 21 marca 2008 r. za kwotę: 24.278,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 maja 2008 r., natomiast pozwolenie na budowę
w terminie 65 dni od chwili przedłoŜenia Wykonawcy wypisu i wyrysuj z planu przez
Zamawiającego.

8. z Przedsiębiorstwem Robót InŜynieryjno – Drogowych „KręŜel” Sp. z. o. ul. Kasztanowa
1, 76-251 Kobylnica na robotę budowlaną dot. wykonania robót budowlanych
w zakresie przebudowy ulicy Głogowej (dz. nr 142/2, 483) w miejscowości Rowy gmina
Ustka.
Umowa została zawarta w dniu 1 kwietnia 2008 r. za kwotę: 753.942,76 zł. brutto
Termin realizacji umowy: 30 maja 2008 r.
9. z Panem Bogdanem Kordasińskim prowadzącym ewidencjonowaną działalność
gospodarczą pod nazwą „AKMA” Przedsiębiorstwo WielobranŜowe z siedzibą
w Zaleskich 40 A, 76-270 Ustka na usługę dot. mechanicznego profilowania
z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Ustka
w 2008 roku.
Umowa została zawarta w dniu 2 kwietnia 2008 r. za kwotę: wartość umowy nie moŜe
przekroczyć kwoty: 62.403,00 zł. brutto
Termin realizacji umowy: 31 lipca 2008 r.
Ponadto:
1. rozpoczęłam prace budowlane dot. zmiany lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz
likwidację zbiorników w m. Charnowo, w związku z toczącą się sprawą sądową;
2. podpisałam umowę na wykonanie prac konserwacyjnych rowu w Objeździe;
3. doprowadziłam do wymiany pompy w hydroforni w Zapadłem.

II.

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

1. przystąpiłam do Programu „Moje Boisko Orlik 2012” ze wskazaniem lokalizacyjnym
w Objeździe
2. podpisałam umowę na realizację „Strategii Rozwoju Gminy Ustka” z Firmą
/*/ .
3. przygotowuję dokumenty do wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dotację na „Budowę kładki pieszo-jezdnej na rzece Grabownica”
oraz na zakup samochodu bojowego średniej klasy.
5. rozpoczęłam procedurę sporządzenia wniosku z poddziałania 8.1.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na budowę drogi Armii Krajowej w kierunku
wsi Przewłoka.

III. W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:
W omawianym okresie dokonałam sprzedaŜy 6 działek stanowiących własność gminy
na łączną kwotę ponad 411 tyś. zł.
Ponadto, w wyniku przetargu wydzierŜawiono na sezon letni 14 lokalizacji pod róŜnego
rodzaju usługi.
IV.

Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji Gminy:

Sprawy organizacyjne i kadrowe.
1. Ogłosiłam nabór na stanowisko ds. inwestycji gminnych. Pierwszy nabór z lutego br. nie
został rozstrzygnięty, ze względu na rezygnację kandydata, który go wygrał. Kolejny

nabór ogłoszony w marcu został rozstrzygnięty 22 kwietnia br. i na to stanowisko zostanie
od 5 maja zatrudniony nowy pracownik.
2. W ramach prac interwencyjnych od 02 kwietnia br. zatrudniłam 2 osoby na stanowiska
administracyjno-biurowe- do Referatu księgowości i Zespołu radców prawnych.
3. Wystąpiłam z wnioskiem o organizację robót publicznych na terenie gminy, docelowo
w sezonie letnim planuję zatrudnienie bezrobotnych w ilości 12 osób.
Jednocześnie realizowany jest instrument rynku pracy– prace społecznie uŜyteczne
– dla 10 osób z terenu gminy.
Sprawy z zakresu informatyzacji Urzędu – doprowadziłam do utworzenia
i funkcjonowania na www.ustka.ug.gov.pl:
1. nowych działów: studium, inwestycji, kluby sportowe, bazy noclegowej,
2. zakupiłam serwer potrzebny do Systemu do Obiegu Dokumentów oraz 4 certyfikaty
na podpisy elektroniczne.
3. wdraŜany jest system elektronicznego obiegu dokumentów – dokonałam zamówienia
bezpłatnej skrzynki podawczej w serwisie e-puap.
4. trwają ustalenia z TP nad utworzeniem darmowego punktu dostępowego HOT-SPOT
na terenie Rowów (Internet).
Sprawy z zakresu ISO:
1. opracowałam wszystkie niezbędne procedury do wdroŜenia Systemu Zarządzania
Jakością, wykazy procesów wiodących w Urzędzie Gminy oraz karty przebiegów
procesu, które są dostępne dla klientów Urzędu na stronie internetowej oraz w Biurze
Obsługi Interesanta;
2. przeprowadziłam szkolenie dla pracowników Urzędu nt. Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2001;
3. zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opracowuję obecnie księgę jakości i mapę
do księgi jakości z uwzględnieniem realizowanych procesów istotnych dla pracy
Urzędu.

Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
1. Prowadziłam postępowanie w przedmiocie uzaleŜnienia wobec 35 osób, w tym:
a) wysłałam 12 wniosków do Sadu Rejonowego w Słupsku o zobowiązanie
do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
b) podjęłam postępowanie sprawdzające wobec uzaleŜnionych u 7osób,
c) zleciłam przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych oraz
wydanie opinii w przedmiocie uzaleŜnienia wobec 14 osób;
2. zakupiłam materiały edukacyjne ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” i zaleciłam jego realizację w szkołach i świetlicach;
3. zorganizowałam spektakle profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół
podstawowych;
4. ogłosiłam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok na organizacje kolonii
letnich z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci pochodzących
z rodzin dotkniętych uzaleŜnieniami.

5. we współpracy z Komisariatem Policji w Ustce przeprowadziłam kontrolę
przedsiębiorców pod kątem zasad sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych
w Objeździe;
6. zorganizowałam szkolenie dla kadry pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum
w Objeździe, pt. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w celu przygotowania szkoły
i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły
po substancje psychoaktywne.
Z zakresu promocji Gminy:
Zostały opracowane ulotki dotyczące:
1. czystości na terenie Gminy Ustka;
2. zadań zrealizowanych w gminie w 2007 roku;
3. kalendarza imprez letnich,
4. banner na wystawy i konferencje;
5. regulaminu konkursu na najbardziej ukwieconą posesję w Rowach Gmina Ustka;
6. regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś w Gminie Ustka;
Ponadto:
1. Gmina była uczestnikiem Targów Turystycznych „Na styku kultur” w dniach
29 lutego-2 marca 2008 roku;
2. w konkursie Gmina Manager 2008 Gmina Ustka zdobyła wyróŜnienie;
3. obecnie weźmie udział w Słupskich Dniach Gospodarki w dniu 26 kwietnia 2008
roku– w opracowaniu jest druk materiałów - ofert inwestycyjnych
Dodatkowo informuję, Ŝe od lutego w miejscowościach Objazda i Zaleskie przyjmuje
naszych mieszkańców radca prawny Pani
/*/. W tym okresie udzieliła około 54
porad prawnych dla 48 osób zamieszkałych na terenie Gminy. Porady dotyczyły głównie
spraw
spadkowych,
podatków
i
darowizn
oraz
sposobu
korzystania
z nieruchomości wspólnej. Ponadto tematem porad były sprawy związane z alimentacją.

V.
Z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1. przyznałam kwotę 3 000 zł Panu
/*/. Była to pomoc finansowa, celowa
z przeznaczeniem na częściową odbudowę domu, który uległ zniszczeniu w wyniku
poŜaru.
2. dokonałam zakupu materiału siewnego i paszy dla inwentarza kolejnemu
pogorzelcowi z tej miejscowości, p.
/*/na kwotę przybliŜonej wartości.
3. w okresie przedświątecznym GOPS pozyskał pomoc rzeczową dla podopiecznych tut.
Ośrodka. Były to następujące artykuły: z firmy Przetwórstwo Rybne „Łosoś” – puszki
rybne, „Morpol” – ryba mroŜona, Aerosol Metal Box Charnowo – dezodoranty,
Kościół Zielonoświątkowy – odzieŜ, obuwie, zabawki dla dzieci, w tym 15 rowerków,
artykuły Ŝywnościowe z innych firm i sklepów. Wszystkie artykuły rozdzielono
podopiecznym Ośrodka,
4. prowadzono akcję propagującą i umoŜliwiającą dotarcie do uprawnionych rolników
w celu składania wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o refundację składek opłacanych do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (wspólnie z sołtysami) oraz akcję szczegółowego
sprawdzenia sytuacji mieszkaniowej, materialnej, zdrowotnej, rodzinnej osób,
mieszkańców gminy, będących kombatantami i innymi osobami uprawnionymi,

w związku z planami dokonania podziału środków budŜetowych, od 2009 roku, na
pomoc pienięŜną dla tej grupy osób;
5. dodatkowo wykonany został i złoŜony:
a) projekt „Promocji Integracji Społecznej” w celu pozyskania środków
finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Ty teŜ moŜesz”. Projekt przygotowano dla 12
podopiecznych kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Ustka.
Realizacja zaplanowana została na drugą połowę roku 2008;
b) wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pomocy Bene – Vita” zorganizowano wyjazd 50
osób emerytów, rencistów z terenu Gminy Ustka, do Słupska na występ
najsłynniejszego na świecie baletu moskiewskiego Bieriozka. Wyjazd odbył się
w dniu 15 marca 2008 roku.

VI.



Z zakresu działania Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Ogłosiłam i przeprowadziłam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wytownie,
złoŜyłam ponowny wniosek do PEFRON o dofinansowanie zakupu samochodu,

W szkołach odbyły się:
1. w SP Objazda
1) 2 konkursy gminne (wiedzy o regionie i wiedzy o poŜarnictwie),
2) 2 spektakle teatralne, 1 koncert muzyczny, zaprezentowano 2 przedstawienia uczniów,
spotkanie z pisarzem,
3) placówka uczestniczyła w 2 konkursach szkolnych, w 3 gminnych, w 2 powiatowych,
w 1 wojewódzkim i 4 pozaszkolnych,
2. w SP Wytowno
1) zorganizowano 1 konkurs gminny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) szkoła uczestniczyła w 2 konkursach szkolnych, 4 gminnych, 2 powiatowych,
2 wojewódzkich, 3 konkursach sportowych gminnych,
3) na bazie placówki przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-operacyjne jednostek
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej,
3. w SP Gąbino
1) uczniowie uczestniczyli w 3 konkursach gminnych i 2 powiatowych,
2) szkoła wystawiła dla środowiska przedstawienie edukacyjno-historyczne,
4. w SP Charnowo
1) szkoła zorganizowała 9 konkursów szkolnych i 1 konkurs wokalny, gminny - „Gama2008”,
2) uczniowie uczestniczyli w 4 konkursach gminnych i 3 powiatowych, oraz w 3
sportowych, gminnych (istotne osiągnięcia to: II miejsce w konkursie powiatowym
„My i Las”, I miejsce w gminnym konkursie plastycznym Wiedzy o Regionie, III
miejsce w kat. klas młodszych i I-III miejsca w kat. klas starszych w gminnym
konkursie Wiedzy o Regionie, tytuł mistrza gminy w piłce koszykowej dziewcząt jak
i chłopców, I miejsce w drugiej kat. w konkursie „Gama 2008”),
5. SP Zaleskie
1) szkoła zorganizowała 3 imprezy dla środowiska, 2 spotkania z ciekawymi ludźmi,
2) uczniowie uczestniczyli w 9 konkursach gminnych (rejonowych) i 4 powiatowych,
oraz w 1 sportowym - gminnym (istotne osiągnięcia to: II miejsce w konkursie
wojewódzkim Sacrum w literaturze, II m. w powiatowym - poŜarniczym, I m. w
powiatowym - recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej, II m. w powiatowym VI

Przeglądzie Przedstawień, I m. „Wiolinek” i II m. indywidualnie w powiatowym wokalnym „Łajba”, III m. w gminnym, wokalnym „Gama 2008”, I i III m. w
plastycznym rejonowym „Ustka Moja mała ojczyzna”, nominacja do warsztatów
wokalnych „Twoja szansa”, I m. w gminnym „Czy znasz najbliŜszą okolicę” kl. I-III,
II i III m. w gminnym - plastycznym Wiedzy o Regionie, I i III m. w gminnym regionalnym, literackim „Czy znasz najbliŜszą okolicę” , III m. w gminnym wokalnym, III m. w gminnym - wokalnym Poezji i Pieśni Patriotycznej, III m.
w gminnym - recytatorskim Poezji i Pieśni Patriotycznej, I m. indywidualnie i I m.
zespołowo w gminnym Mini Playback Show, I m. w dwóch kat. wiekowych i III m.
w konkursie recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej, I m. w gminnym Turnieju Wiedzy
PoŜarniczej i dwa I miejsca w kat. prac plastycznych, II m. w gminie w mini
koszykówce dziewcząt),
3) pozyskano sprzęt medyczny (za 5 tys. zł) do udzielania pierwszej pomocy,
6. PG Objazda
1) uczniowie szkoły uczestniczyli w 3 konkursach gminnych - rejonowych 4
powiatowych i 2 wojewódzkich ( istotne osiągnięcia to: I i II miejsce na V
Nadbałtyckim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej, kwalifikacja do finału
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki – Gim-hit, II m. w powiatowym fotograficznym,
I m. w rejonowym fotograficznym „Ustka moja mała ojczyzna”, I m. w gminnym
Konkursie Poezji i Prozy Polskiej, III m. w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim
„Łajba”, mistrzostwo powiatu w piłce siatkowej dziewcząt),

VII. Gminna Biblioteka Publiczna w Objeździe
1. Rok 2008 jest „Rokiem Rodziny”, w związku z tym placówka zorganizowała cykl
imprez związanych tematyką rodziny.
2. Zakupiono ksiąŜki do biblioteki oraz program multimedialny.

VIII. Gminny Ośrodek Kultury
W ramach planu pracy odbyły się następujące imprezy:
1. Wieczór walentynkowy,
2. XXV wojewódzki konkurs recytatorski poezji i prozy polskiej oraz 53 ogólnopolski
konkurs recytatorski - eliminacje gminne,
3. warsztaty twórcze „bliŜej sztuki”,
4. IV Gminny Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną i wesołą pisankę,
5. prezentacje teatralne „Scena Zaleskie”.
Ponadto w eliminacjach gminnych IV edycji do XXV Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego
Poezji
i
Prozy
Polskiej,
które
odbyły
się
7
marca
w GOK Zaleskie w kategorii szkół podstawowych- recytacja kl. I-III otrzymali:
/*/
wyróŜnienie –MoŜdŜanowo, kat. Kl. IV-VI /*/
- Złakowo I m
i nominacja do eliminacji rejonowych , kat. poezji śpiewanej gimnazjum
/*/
ze świetlicy wiejskiej w Objeździe I m i nominacja do eliminacji rejonowych .
Natomiast w eliminacjach gminnych II edycji 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
nagrody otrzymali: kategoria Szkół ponadgimnazjalnych – recytacja
/*/
z MoŜdŜanowa wyróŜnienie, /*/
z Gąbina III m i nominacja do eliminacji rejonowych
oraz /*/
z MoŜdŜanowa II m i nominacja do eliminacji rejonowych – opiekun
– wyróŜnienie i nominacja do
instruktor /*/
, kategoria poezja śpiewana /*/
eliminacji rejonowych – opiekun instruktor
/*/.

Na eliminacjach rejonowych do XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej, które odbyły się 14 marca w Teatrze Rondo w Słupsku nominowani odnieśli
równieŜ sukcesy:
kat. Kl. IV-VI- /*/
– Złakowo otrzymała Gran Prix i nominację do finału oraz kat.
poezji śpiewanej gimnazjum /*/
ze świetlicy wiejskiej w Objeździe I m
i nominacja do finału przesłuchań XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej.
Natomiast eliminacjach rejonowych 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbyły się 15 marca w Teatrze Rondo w Słupsku nagrody otrzymali: kategoria Szkół
ponadgimnazjalnych – recytacja /*/
z Gąbina wyróŜnienie, /*/
z MoŜdŜanowa
takŜe wyróŜnienie i kategoria poezja śpiewana /*/
równieŜ wyróŜnienie.
TakŜe w dn. 15 marca dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Objeździe –
/*/
zostały zgłoszone do uczestnictwa ( przez opiekuna prowadzącego) do Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego „GIM – HIT” organizowanym przez gimnazjum nr 2 w Jaśle.
Konkurs ten odbywa się w dwóch etapach:
1 etap- przesłuchania półfinałowe (1-4 kwietnia), w których Ola zakwalifikowała się
do finału , a Ada otrzymała wyróŜnienie- 25/30 pkt.
2 etap-przesłuchania finałowe (jako koncert galowy) , który odbędzie się w dn. 29 kwietnia
br. W przeddzień przesłuchań odbędą się warsztaty wokalne.
Koszt wyjazdu został pokryty z budŜetów: gminnego (transport) i GOK-u (noclegi,
wyŜywienie).
Dziewczęta uczestniczyły równieŜ w V Bałtyckim Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i MłodzieŜowej w Gdyni w dn. 28-30 marca. Organizatorem było Przedsiębiorstwo
Artystyczne „Tavel-Show”. Festiwal odbywał się równieŜ w dwóch etapach:
1 etap- 28-29 marca przesłuchania.
2 etap-30 marca koncert galowy – Adriana zajęła I miejsce natomiast Ola II miejsce.

Osiągnięciami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim mogą poszczycić się równieŜ
dorośli: Koło Gospodyń Wiejskich w Rowach zdobyło I-sze miejsce w eliminacjach
powiatowych reprezentując Gminę Ustka a następnie cały Powiat Słupski w jednej
z konkurencji Piknik w plenerze w eliminacjach wojewódzkich w V Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich.

