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S¹ pieni¹dze na
kolejne inwestycje
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Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki

Prawa miejskie dla Kamieñca
zablokowane przez radnych!
Czytaj na str. 3

Podczas marcowej sesji po raz ostatni kamienieccy radni mogli zdecydowaæ czy gmina
wyst¹pi o nadanie praw miejskich dla Kamieñca czy te¿ nie. G³osowanie zakoñczy³o siê

znów remisem 7 za i 7 przeciw. Nierozstrzygniête uchwa³y nie s¹ przyjête do realizacji,
wiêc na chwilê obecn¹ nici z nadania praw
miejskich miejscowoœci. A szkoda.

Wielkie œwiêto wszystkich Pañ
Str. 7

Oddajê do Waszych r¹k drugi numer Wiadomoœci Kamienieckich, w którym odnajdziecie wszystkie najwa¿niejsze informacje z bie¿¹cego ¿ycia naszej gminy.
W tym numerze opowiem o kolejnych gminnych inwestycjach, o zewnêtrznych funduszach, które udaje siê nam pozyskaæ na odnowê Kompleksu Parkowo Pa³acowego w Kamieñcu, a tak¿e o planowanych inwestycjach
w naszej gminie. W tym wydaniu Wiadomoœci Kamienieckich nie zabraknie informacji o
planowanych przedsiêwziêciach kulturalnych, które na sta³e zagoœci³y ju¿ w naszym
gminnym kalendarzu.
W artykule „Niestety Kamieniec nie bêdzie
miastem” wyra¿am ubolewanie z powodu stanowiska grupy opozycyjnych radnych, którzy
sprzeciwili siê woli mieszkañców i nie dopuœcili do tego, by Kamieniec sta³ siê miastem.
W materiale pt. „Aktywizacja spo³eczna i zawodowa w CIS” informujê o roli jak¹ spe³nia
Centrum oraz jakie korzyœci dla nas wszystkich daje jego istnienie w naszej „ma³ej ojczyŸnie”.
W biuletynie znajdziecie równie¿ Pañstwo
informacje o naszych szko³ach, przedszkolach, przedsiêbiorcach, których jest u nas co
raz wiêcej, a tak¿e o Ochotniczych Stra¿ach
Po¿arnych i Ogródkach Dzia³kowych. Gor¹co polecam fotorelacjê z piêknego œwiêta Kobiet, które obchodziliœmy w so³ectwach i w
naszym Gminnym Centrum Kultury.
Na ostatniej stronie Wiadomoœci Kamienieckich znajdziecie Pañstwo szczego³owy program naszego sztandarowego kulturalnego
przedsiêwziêcia „Wiosna Tulipanów”, które
odbêdzie siê w maju br.
Zapraszam do lektury
Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki
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S¹ pieni¹dze na kolejne inwestycje
O kolejnych inwestycjach na terenie gminy, zarówno planowanych
jak i realizowanych, opowiada Marcin Czerniec wójt gminy Kamieniec Z¹bkowicki.

W

gminie Kamieniec pe³n¹
par¹ ruszaj¹ przygotowania do kolejnych etapów rewitalizacji Pa³acu.
- Jesteœmy ju¿ po pierwszych
naborach ministerialnych - informuje wójt Marcin Czerniec otrzymaliœmy pó³ miliona z³otych
na kolejny etap rewitalizacji
obiektu. Bêdzie to wymiana jednej czwartej pokrycia dachowego
Pa³acu oraz drugiej wie¿y.
Akceptacjê uzyska³ równie¿
wniosek na wykonanie kolejnej
multimedialnej wystawy zwi¹zanej z histori¹ obiektu. W czterech
salach przedstawiona zostanie historia magnackich rezydencji.
Pozyskano na ten cel 120 tysiêcy z³otych. Wystawa przedstawiaæ
bêdzie ¿ycie ludzi w magnackich
rezydencjach. Prezentacja bêdzie
gotowa do koñca wrzeœnia. Zostanie otwarta z okazji podsumowania kolejnego sezonu turystycznego i cyklicznej ju¿ imprezy „Po¿egnanie lata z Mariann¹”.
- Aspirowaliœmy tak¿e na inne
projekty, ale to, co otrzymaliœmy
pozwala kontynuowaæ najwa¿niejsze dzia³ania rewitalizuj¹ce Pa³ac.
W najbli¿szym czasie bêdziemy
ju¿ mogli og³osiæ przetarg na wykonanie kolejnych prac w Pa³acu
- dodaje wójt.

Rok 2016 bêdzie kolejnym rokiem odnowy Pa³acu Ksiê¿nej
Marianny.
Trwa oczekiwanie na rozstrzygniêcie kolejnych wniosków. Gmina spodziewa siê uzyskaæ dofinansowanie na nastêpny etap modernizacji i przebudowy Gminnego
Centrum Kultury, gdzie zostanie
te¿ wykonana infrastruktura zewnêtrzna obiektu oraz dostosowanie go do wytycznych konserwatora zabytków.
Kolejny wniosek zosta³ z³o¿ony
na rewitalizacjê czêœci za³o¿enia
parkowego wraz z mauzoleum, w
ramach RPO oraz wspó³pracy polsko - czeskiej na wykonanie œcie¿-

Rok 2016 bêdzie kolejnym rokiem odnowy Pa³acu Ksiê¿nej Marianny - mówi wójt Marcin Czerniec
ki turystycznej.
W ramach dzia³añ na tzw. zabezpieczanie osuwisk, gmina otrzyma
260 tysiêcy z³otych na wykonanie
muru oporowego i zabezpieczenie
skarpy przy zabytkowym budynku - tzw. Domu Rz¹dcy obok Pa³acu Marianny Orañskiej.

D

o koñca roku wykonane zostan¹ nasadzenia w pa³acowych
ogrodach. Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska przeznaczy³
dla gminy na ten cel prawie 2 miliony z³otych. Zanim prace rusz¹,
trzeba jeszcze uszczegó³owiæ projekt wskazuj¹c, w których miejscach maj¹ byæ posadzone konkretne roœliny.
Niektórzy mieszkañcy maj¹ jednak w¹tpliwoœci, czy sadzonki
przetrwaj¹. Twierdz¹, ¿e park najpierw trzeba ogrodziæ, bo po kilku
tygodniach sadzonek trzeba bêdzie
szukaæ w kamienieckich ogródkach.
- Oczywiœcie w ramach kompleksowego projektu przewidujemy
ochronê najwa¿niejszej czêœci za³o¿enia - mówi wójt - ogrody by³y
niegdyœ ogrodzone i to ogrodzenie zostanie w ramach rewitalizacji odtworzone, ale je¿eli sami nie
bêdziemy potrafili zadbaæ o nasze
wspólne dobro, to ¿adne ogrodzenie nie pomo¿e - komentuje Mar-

cin Czerniec.

Uda³o siê równie¿ pozyskaæ
pieni¹dze na remonty w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach œrodków na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych. Gminie przyznano
300 tysiêcy z³otych na wymianê
pokrycia dachowego na hali sportowej. Prace bêd¹ wykonane w tym
roku.
- Czekaj¹ nas w tym roku i w najbli¿szych latach zadania zwi¹zane z przebudow¹ dróg lokalnych.
Obecnie s¹ przygotowane trzy dokumentacje na przebudowê ulicy
Wodoci¹gowej, Zamkowej i Krzy¿owej oraz na modernizacjê ulicy
XXX lecia, która prowadziæ bêdzie
do zaplanowanej ju¿ nowej inwestycji. Mowa tu o budowie kompleksu sportowego - rekreacyjnego na tzw. Kamienieckich Do³ach
- dodaje wójt.
- Przygotowujemy siê te¿ do wykonania remontów nawierzchni na
ulicy Jasnej, a tak¿e dojazdu do
stacji PKP od strony Starczowa,
oraz remontu drogi w S³awêcinie.
- W ramach funduszy z urzêdu
marsza³kowskiego planujemy
modernizacjê rowów melioracyjnych w so³ectwach Pomianów i
Mrokocin, a tak¿e konserwacjê
fosy otaczaj¹cej plac rekreacyjny
w Cha³upkach.

Gmina otrzyma³a pieni¹dze na kolejny etap rewitalizacji Pa³acu.

Kontakt do Urzêdu Gminy

Urz¹d Gminy Kamieniec Z¹bkowicki, ul.ul. Z¹bkowicka 26,
tel: 748162010, 748162011,fax: 748173361,
e-mail: gmina@kamzab.pl www.kamienieczabkowicki.eu
https://www.facebook.com/MarcinCzerniecWojt

Godziny pracy Urzêdu Gminy
Poniedzia³ek: 7:30 – 16:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Œroda: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Pi¹tek: 7:30 – 15:00

Jest te¿ przygotowana procedura na wykonanie dokumentacji przebudowy domu pogrzebowego na naszym cmentarzu komunalnym wraz z infrastruktur¹

towarzysz¹c¹. Planujemy te¿ poszerzenie cmentarza wraz z doprowadzeniem wody i oœwietlenia - koñczy szef kamienieckiej gminy.
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Prawa miejskie dla Kamieñca Co warto wiedzieæ?
zablokowane przez radnych!
Podczas marcowej sesji po raz ostatni kamienieccy radni mogli zdecydowaæ czy gmina wyst¹pi o nadanie praw miejskich dla Kamieñca
czy te¿ nie. G³osowanie zakoñczy³o siê znów remisem 7 za i 7 przeciw.
Nierozstrzygniête uchwa³y nie s¹ przyjête do realizacji, wiêc na chwilê
obecn¹ nici z nadania praw miejskich miejscowoœci. A szkoda.

G³osowanie by³o jawne, wiêc
mo¿emy œmia³o poinformowaæ
mieszkañców, którzy z „waszych”
radnych byli za, a którzy przeciw
nadaniu Kamieñcowi praw miejskich.
Za rozpoczêciem procedury o
nadanie praw miejskich dla Kamieñca g³osowali radni Bernadeta Chodasewicz, Bogus³awa
Tokarz, Dominik Krekora, Tadeusz Cenarski, Ryszard Kleniuk, Lucjan Koper, Ryszard
Bierut.
Przeciwko byli radni: El¿bieta Cwek, Maria Kacik, Aleksander Ciapka, Mateusz Gnaczy,
Piotr Glina, Edward Szulin, Arkadiusz Smêdzik, w poprzednim
g³osowaniu przeciwko by³a równie¿ radna Marta Syposz, jednak
na marcowej sesji by³a nieobecna.
Co ciekawe, radni, którzy sprzeciwiaj¹ siê uruchomieniu procedury reprezentuj¹ równie¿ mieszkañców, którzy podczas konsultacji spo³ecznych wyrazili swoj¹
pozytywn¹ opiniê na ten temat.
Prace nad przygotowaniem gminy do wyst¹pienia o prawa miejskie trwa³y trzy lata, poprzez opracowanie odpowiedniej dokumentacji, prace analityczne a¿ do zebrania opinii mieszkañców, którzy brali udzia³ w ubieg³orocznych konsultacjach spo³ecznych.
- To wszystko zosta³o zniweczone! - stwierdzi³ wójt Marcin
Czerniec - Mo¿e kiedyœ rada gminy wróci do tego, by daæ naszej
gminie szansê na skok rozwojowy, wójt bowiem nie zamyka tego
tematu i prowadzi dalsze dzia³ania w tym kierunku.
- Mo¿ecie byæ z siebie dumni,
bo dzisiaj triumfujecie w oporze
wobec dobra wspólnego, ale ocena przyjdzie wczeœniej czy póŸniej i odpowiedzialnoœæ od dzisiaj spoczywa wy³¹cznie na waszych barkach – przypomnia³

wójt radnym, którzy zag³osowali przeciw rozpoczêciu procedury.
Szkoda, bo mo¿na powiedzieæ,
¿e Kamieniec zaprzepaœci³
swoj¹ szansê na szybszy rozwój.
Co ciekawe, ¿aden z radnych,
którzy g³osowali przeciw uchwale, nie potrafi³ podaæ ¿adnego
sensownego argumentu w obronie swojego stanowiska. Pytani o
to, dlaczego nie chc¹, ¿eby Kamieniec by³ miastem, rajcowie
konsekwentnie spuszczali g³owy
i z uporem maniaka podnosili
rêkê przeciwko. Tylko jedna z pañ
radnych stwierdzi³a, ¿e g³osuje
przeciw, poniewa¿ ca³e ¿ycie
chcia³a mieszkaæ na wsi. Czy¿by
obawia³a siê, ¿e po nadaniu praw
miejskich Kamieñcowi, wójt obuduje jej posesjê drapaczami
chmur? Marcowa sesja by³a ju¿
ostatni¹, na której mo¿na by³o
podj¹æ decyzjê. Owszem, procedurê bêdzie mo¿na za jakiœ czas
powtórzyæ. Ale zanim zapadn¹ jakiekolwiek decyzje, minie sporo
czasu. Unijny bud¿et na lata 2015
- 2020 jest ju¿ ostatnim bud¿etem, który zawiera spor¹ iloœæ œrodków na rozwój ma³ych miejskich
miejscowoœci. A w³adze gminy
mia³y nadziejê, ¿e uda siê skorzystaæ równie¿ i z tych funduszy, do
których póki co, droga jest zamkniêta.

Je¿eli nawet uda siê wreszcie

obalaj¹ (dla przyk³adu osob¹
tak¹ jest radna opozycyjna Maria Kacik). Radni g³osowali nie
na szkodê wójta gminy, który nie
robi³ tego dla siebie, tylko na
szkodê swoich wyborców, czyli
przeciwko spo³eczeñstwu ca³ej
gminy. Ta kwestia powinna byæ
przez radnych rozstrzygana ponad wszelkimi podzia³ami dla
dobra wszystkich mieszkañców,
którzy im zaufali i wybrali ich na
swoich przedstawicieli w radzie,
podczas wyborów samorz¹dowych - komentuje wójt Marcin
Czerniec.
Czego boj¹ siê opozycyjni rajcowie? ¯e gmina wzmocni w ten
sposób swoj¹ pozycjê? ¯e wójt
przejdzie do historii jako osoba,
która po raz pierwszy od 1945
roku bêdzie rz¹dzi³a miastem, a
nie wiosk¹ Kamieniec? ¯e bêdzie
mo¿na pozyskaæ jeszcze wiêcej
pieniêdzy na rozwój z funduszy
unijnych? ¯e gmina szybciej bêdzie siê rozwija³a? A mo¿e po
prostu ceni¹ uroki ¿ycia na wsi?
Wiadomo, wsi spokojna, wsi weso³a. Weso³a i owszem jest, szczególnie podczas obrad rady gminy, ale czy spokojna? Przy takiej
proporcji g³osów rada jest w stanie ca³kowicie sparali¿owaæ pracê gminy i wiele wskazuje na to,
¿e tak siê w koñcu stanie. Wiele
wniosków jest oddalanych, bo
wszystko „trzeba jeszcze przemyœleæ, przedyskutowaæ, rozpatrzyæ, zastanowiæ siê”. Mamy
czas. Wszak kadencja ma cztery
lata, wiêc po co siê spieszyæ.
Mo¿na bezkarnie bawiæ siê w
kotka i myszkê. Tylko z kim? Z
wójtem, czy z mieszkañcami,
którzy wreszcie oczekuj¹ konkretów? Có¿...mieszkañcy gminy
niemal co miesi¹c mog¹ w internecie ogl¹daæ ten, brzydko mówi¹c cyrk, jaki funduj¹ opozycyjni radni, niestety za ich podatników pieni¹dze.....

uzyskaæ zgodê radnych, to zanim
zapadn¹ jakiekolwiek decyzje,
wiêkszoœæ z tych pieniêdzy zostanie ju¿ rozdysponowana do ma³ych miasteczek, które maj¹ bardziej przedsiêbiorczych i mniej
rozpolitykowanych radnych. Czy
w³aœnie o to chodzi³o kamienieckim rajcom?
- To zmarnowanie trzech lat pracy samorz¹du. Smutnym jest te¿
fakt, ¿e niektórzy radni, którzy
wczeœnbiej pracowali te¿ i g³osowali za uchwaleniem nowej Strategii Rozwoju Gminy, teraz j¹
- Zwiêkszenie dynamiki rozwoju Kamieñca Z¹bKamieniec, dziêki
kowickiego.

Co zyska³by
prawom miejskim?

- Wiêkszy presti¿. Kamieniec by³by kolejnym
miastem w powiecie, co zwiêkszy³oby jego znaczenie w skali lokalnej jak i regionalnej;
- Podniesienie atrakcyjnoœci miejscowoœci, równie¿ w oczach m³odych ludzi, którzy chcieliby siê
tu osiedlaæ;
- Wiêksz¹ dostêpnoœæ do œrodków pomocowych
UE. Dla gmin miejskich istnieje szersza pula unijnych pieniêdzy do pozyskania;
- Szansê na przyci¹gniêcie inwestorów, poprawê na rynku pracy;
- £atwiejsz¹ promocjê walorów turystycznych;

Warto wiedzieæ, ¿e:
- Mieszkañcy nie ponieœliby ¿adnych wydatków
z tytu³u uzyskania praw miejskich (nie trzeba zmieniaæ dowodów, czy dokumentów);
- Nie wzros³yby podatki ani op³aty;
- Subwencja oœwiatowa nie uleg³a by zmniejszeniu;
- Rolnicy nie straciliby ¿adnych przywilejów zwi¹zanych z dop³atami, czy mo¿liwoœci¹ hodowli zwierz¹t czy upraw ziemi;
- Nie nast¹pi³by wzrost etatów w urzêdzie, ani
wzrost wynagrodzeñ dla administracji.

Najwiêcej nietoperzy

W Kamieñcu Z¹bkowickim odby³o siê liczenie nietoperzy przez
grupê badaczy z ca³ego kraju.
Dzia³anie to by³o prowadzone
tak¿e w podziemiach Pa³acu
Ksiê¿nej Marianny Orañskiej.
Wyprawa zorganizowana zosta³a przez Uniwersytet Wroc³awski
i skupi³a pasjonatów nietoperzy
m.in. z Wroc³awia, Poznania i Kra-

kowa. Liderem grupy jest pani
dr Joanna Furmankiewicz - adiunkt na Wydziale Nauk Biologicznych, gdzie zajmuje siê biologi¹ nietoperzy. Ciekawostk¹
jest fakt, i¿ w kamienieckim Pa³acu znajduje siê najwiêksze
skupisko gacka szarego na Dolnym Œl¹sku. Jest ich oko³o 12
sztuk.

Wiosna tulipanów w maju
7-8 maja w kamienieckim Pa³acu odbêdzie siê druga edycja
imprezy „Wiosna tulipanów w
pa³acu Marianny Orañskiej”.
Oprócz prezentacji kwiatów na
pa³acowych tarasach mieszkañcy i turyœci bêd¹ uczestniczyæ w

koncertach i wydarzeniach kulturalnych.
- W tych dniach ka¿dy znajdzie dla siebie coœ interesuj¹cego - zapewnia wójt Marcin
Czerniec.

PSZOK ju¿ dzia³a
Od dnia 1 marca br. funkcjonuje Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z centrum edukacji w Kamieñcu Z¹bkowickim. Znajduje siê przy ulicy Z³otostockiej 4. Gmina pozyska³a œrodki na jego budowê z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokoœci 60%.
Przypomnijmy, ¿e Kamieniec
Z¹bkowicki jako jedyna gmina w
powiecie i jako jedna z nielicznych w kraju zrealizowa³a przedsiêwziêcie z dofinansowaniem
œrodków z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zosta³
wybudowany zgodnie z wymogami i standardami zapisanymi w
ustawie.
Prowadzeniem i obs³ug¹ punktu zajmuje siê firma ENERIS Surowce S.A. Odzia³ w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303
Krapkowice.
Punkt selektywnego zbierania
odpadów œwiadczy us³ugi od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 17.00.
W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane s¹ bezp³atnie, nastêpuj¹ce rodzaje odpadów i iloœci odpadów od ka¿dego mieszkañca

gminy Kamieniec Z¹bkowicki
(za okazaniem dowodu osobistego) : Poni¿ej podajemy rodzaje
odpadów i iloœci dzienne przyjmowane w PSZOK
Opakowania z papieru i tektury - 50 kg, opakowania z tworzyw
sztucznych - 10 kg, opakowania
ze szk³a - 40 kg, opakowania wielomateria³owe -10 kg, opakowania z metali - 10 kg, odzie¿ - 5 kg,
zu¿yte opony - 30 kg, odpady
wielkogabarytowe - 1 0 0 k g ,
szk³o p³askie - 50 kg, odpady ulegaj¹ce biodegradacji (odpady
zielone) -50 kg, odpady budowlane, gruz - 1000 kg( nie wiêcej
ni¿ -100kg/miesiêcznie na 1 gospodarstwo domowe), zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny - 100 kg, chemikalia i opakowania po chemikaliach - 2 kg,
leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 0,2 kg, u¿yte baterie i
akumulatory - 5 kg, zu¿yte oleje
10 kg, zu¿yte œwietlówki- 0,2 kg.

Jakie op³aty za wywóz œmieci?
Urz¹d Gminy Kamieniec Z¹bkowicki przypomina, ¿e stawka
op³aty œmieciowej w przypadku
segregowania odpadów komunalnych wynosi 11,00 z³, w przypadku nie segregowania odpadów
15,00 z³ od osoby na miesi¹c.
Odbiór odpadów komunalnych
zmieszanych z tereny Gminy Kamieniec Z¹bkowicki jest dokonywany z czêstotliwoœci¹ 1 raz w
tygodniu. Natomiast odbiór odpadów komunalnych segregowanych (papier/plastik/szk³o/BIO) dwa razy w miesi¹cu).

Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci po z³o¿eniu deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma
przydzielony swój indywidualny
numer konta bankowego, na który dokonuje op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
terminem p³atnoœci do 10-go dnia
ka¿dego miesi¹ca.
Firma, która wygra³a przetarg
na wywóz œmieci w gminie Kamieniec podpisa³a umowê, która bêdzie obowi¹zywaæ a¿ do
koñca 2019 roku.
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Spotkania dzia³kowców Aktywizacja zawodowa i spo³eczna w CIS
Rodzinne Ogrody Dzia³kowe
„Jarzynka” podsumowa³y pierwszy rok dzia³alnoœci zarz¹du, którego prezesem jest Anna Walewska. Podczas spotkania omawiano
zamierzenia inwestycyjne i planowane na 2016 rok remonty. Oczywiœcie mowa te¿ by³a o planach
na kolejne lata dzia³alnoœci „Jarzynki”.

C

a³y zarz¹d ogródków dzia³kowych dzia³a bardzo prê¿nie podsumowuje wójt Marcin Czerniec. -Mia³em przyjemnoœæ poinformowaæ o przeznaczeniu 10 000
z³ jako dotacjê od gminy Kamieniec Z¹bkowicki na realizacjê zadañ inwestycyjnych w roku bie¿¹cym, jak równie¿ sukcesywnie
w latach nastêpnych - mówi wójt.
Wraz ze mn¹ w bardzo owocnym
spotkaniu uczestniczyli radni: Bogus³awa Tokarz oraz Dominik
Krekora i Ryszard Kleniuk.

Odby³o siê te¿ spotkanie zorganizowane przez przedstawicieli ogródków dzia³kowych
„Czterdziestolatek”. Zebranie
mia³o na celu podsumowanie
dzia³alnoœci za rok 2015 i tego,
co wspólnie zrealizowali dzia³kowicze i samorz¹d naszej gminy. W spotkaniu, wraz z wójtem
gminy brali udzia³ radni: Ryszard Kleniuk i Dominik Krekora.
- Dzia³kowcy bardzo pozytywnie przyjêli fakt, i¿ z mojej inicjatywy uda³o siê wygospodarowaæ dotacjê w kwocie 10 000 z³.
Bêdzie j¹ mo¿na wykorzystaæ na
przedsiêwziêcia inwestycyjne na
terenie ogrodu dzia³kowego. Jestem przeœwiadczony, ¿e dzia³kowicze spo¿ytkuj¹ tê kwotê
bardzo dobrze - komentuje wójt
Marcin Czerniec.

W Kamieñcu Z¹bkowickim od 2013 roku funkcjonuje Centrum
Integracji Spo³ecznej. Centrum jest pierwszym podmiotem „ekonomii spo³ecznej” na terenie gminy Kamieniec i pierwszym na terenie powiatu z¹bkowickiego. G³ównym celem CIS jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób d³ugotrwale bezrobotnych oraz zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.

C

entrum Integracji Spo³ecznej
jest miejscem, które daje szansê
na ponowne w³¹czenie siê do
¿ycia spo³ecznego oraz prawid³owe pe³nienie ról zawodowych i
rodzinnych przez uczestników.
Podejmowane przez Centrum
dzia³ania z zakresu reintegracji
spo³ecznej i zawodowej d¹¿¹ do
usamodzielnienia uczestników i
wyprowadzenia ich poza system
pomocy spo³ecznej.
Wójt gminy Kamieniec Z¹bkowicki tworz¹c Centrum Integracji
Spo³ecznej kierowa³ siê myœl¹ o
ludziach i dla ludzi. Od 2013 roku
do koñca pierwszego kwarta³u
2016 z us³ug Centrum Integracji
Spo³ecznej skorzysta³o 267 osób
i wyp³acono œwiadczenia integracyjne na ³¹czn¹ kwotê 2 miliony
995 tysiêcy 542,21 z³otych.

Osoby ucz¹ siê dyscypliny

Ponad pó³ miliona na profilaktykê
Na profilaktykê antyalkoholow¹ gmina Kamieniec
Z¹bkowicki przeznaczy³a w ubieg³ym roku ponad
pó³ miliona z³otych.

Œrodki na realizacjê Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
pochodz¹ ze œrodków z op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych. W
roku 2015 kwota ta wynios³a 129
tysiêcy z³otych, przy czym na realizacjê wszystkich zadañ zapisanych w Programie przeznaczone
zosta³y œrodki w wysokoœci 548
717,39 z³. W ramach programu w
gminie prowadzony jest punkt informacyjny z danymi o dostêpnej
ofercie pomocy na terenie gminy, powiatu i województwa. W 2015 roku
sfinansowano spektakle, koncerty i
warsztaty o tematyce profilaktycznej w szko³ach i przedszkolach z terenu gminy, zorganizowano wraz Komisariatem Policji w Kamieñcu Z¹bkowickim akcjê profilaktyczn¹, podczas której dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kamieñcu Z¹bkowickim, przy udziale Komisarza Lwa,
kontrolowa³y kierowców czy
je¿d¿¹ przepisowo.

Finansowana jest te¿ dzia³alnoœæ œwietlic œrodowiskowych. Na
terenie gminy Kamieniec funkcjonuje 5 œwietlic œrodowiskowych w Byczeniu, Kamieñcu II, O¿arach,
Starczowie i Topoli. Ci¹g³e dopo-

pracy oraz konkretnych czynnoœci potrzebnych, aby w przysz³oœci wykonywaæ dobrze swój zawód na otwartym rynku pracy.
Dodatkowo dla uczestników prowadzone s¹ zajêcia z reintegracji
spo³ecznej. Do ich dyspozycji
jest równie¿ pracownik socjalny,
psycholog oraz doradca zawodowy. Zgodnie z ustaw¹ o zatrud-

sa¿enie œwietlic i ich remontowanie pozwala skutecznie zagospodarowaæ czas wolny dzieci i m³odzie¿y.

nieniu socjalnym zapewniany jest
jeden posi³ek dziennie, szkolenie
BHP oraz badania lekarskie.
Œwiadczenie integracyjne oraz
ubezpieczenie spo³eczne pokrywane jest przez Powiatowy Urz¹d
Pracy z Funduszu Pracy.
W Centrum Integracji Spo³ecznej gminy Kamieniec Z¹bkowicki funkcjonuj¹ cztery warsztaty w
których uczestnicy Centrum uczy
siê konkretnego zawodu, s¹ to:
warsztaty ogrodniczo porz¹dkowe, warsztaty rêkodzie³a artystycznego,warsztaty stolarskie i gastronomiczne.
- Centrum Integracji Spo³ecznej
sta³o siê centrum ¿ycia dla wielu
osób, wzbogaca miejscow¹ spo-

³ecznoœæ, a jego uczestnicy d¹¿¹
do tego, by œwiadczyæ profesjonalne us³ugi - komentuje wójt
Marcin Czerniec.
W 2015 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy
Centrum realizowali szereg przedsiêwziêæ wspieraj¹cych m.in. jednostki organizacyjne gminy Kamieniec Z¹bkowicki, zabezpieczaj¹c w miarê mo¿liwoœci drobne prace remontowe i porz¹dkowe. By³o to min.: koszenie i sprz¹tenie placów zabaw, prace porz¹dkowe na terenie parku przy Zespole Pa³acowo - Parkowym, prace porz¹dkowe w obrêbie dzia³ek gminnych, malowanie progów zwalniaj¹cych i przejœæ dla pieszych,
utrzymanie i pielêgnacja terenów
zielonych, równie¿ w obrêbie dróg
gminnych, czy dorêczanie zawiadomieñ do mieszkañców.

Wszystkie us³ugi wykonywane s¹ w ramach aktywizacji zawodowej osób znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ca³kowity dochód z ich pracy przeznaczony jest na cele statutowe CIS.

W ubieg³ym roku przeprowadzono kontrolê placówek
handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Komisja
skontrolowa³a 8 przedsiêbiorców z terenu gminy Kamieniec
Z¹bkowicki.
W Kamieñcu dzia³a równie¿
punkt konsultacyjny, który mieœci siê w Gminnym Centrum Kultury. W ubieg³ym roku w Punkcie Konsultacyjnym przyjêto: 18
osób z problemem alkoholowym
(27 porad), 13 doros³ych cz³onków rodzin z problemem alkoholowym (17 porad), 15 ofiar
przemocy w rodzinie (19 porad),
2 rodziców dziecka z problemem
narkomanii (8 porad), terapeuci
pracowali z dzieckiem przejawiaj¹cym ryzykowne zachowania (10 porad) oraz udzielili 2
porady dla osób w sprawach wychowawczych. W Gminnym Centrum Kultury w Kamieñcu Z¹bkowickim mieœci siê te¿ Klub AA.

Uczestniczka warsztatów CIS przebrana za Mariannê Orañsk¹
wraz z wójtem gminy podczas ubieg³orocznej „Wiosny Tulipanów”.

K

upuj¹c us³ugi i produkty w
Centrum Integracji Spo³ecznej
dajemy miejsca pracy i oszczêdzamy w³asne pieni¹dze.

Nowa atrakcja przy Pa³acu Orañskiej
Do stawu przy Domu Rz¹dcy
obok Pa³acu Ksiê¿nej Marianny
wpuszczone zosta³y piêkne, kolorowe karpie, karasie i amury.
Wójt gminy Marcin Czerniec zaprasza wiêc dzieci wraz z rodzicami do podziwiania piêkna widocznego szczególnie w promieniach
s³oñca. Podziêkowania nale¿¹ siê
Janowi W³ochowi – przewodnicz¹cemu Rady So³eckiej za fachow¹ pomoc przy wyborze ryb.
Na podziêkowania za wprowadzenie nowych goœci do pa³acowego stawu zas³uguj¹ równie¿
radny Lucjan Koper oraz Rados³aw Koprzak.
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Tylko jedna pierwsza klasa Wieœci z Policji

We wrzeœniu wszystkie gminy borykaæ siê bêd¹ z problemem braku
uczniów w klasach pierwszych. Ka¿da z gmin stara siê na swój sposób znaleŸæ wyjœcie z doœæ niezrêcznej sytuacji, jak¹ zafundowa³y nam poprzednie rz¹dy. Co planuj¹ w Kamieñcu?

W

wielu gminach zosta³
wprowadzony „system mobilizacyjny”, by dzieci za wszelk¹ cenê
sz³y do klasy pierwszej - informuje wójt Marcin Czerniec - ja nie
wyznajê tej zasady, poniewa¿ zawsze podkreœla³em, ¿e robienie
czegoœ na si³ê nie przynosi spodziewanych efektów. W tym wypadku to rodzice powinni zdecydowaæ, czy chc¹ by ich pociechy
posz³y we wrzeœniu do szko³y, czy
te¿ powinny one pozostaæ w zerówce.

Na dzieñ dzisiejszy w kamienieckiej gminie na palcach jednej rêki mo¿na policzyæ osoby,
które deklaruj¹ chêæ pos³ania szeœciolatka do szko³y. Tylko kilkoro rodziców z terenu ca³ej gminy zamierza wys³aæ swojego szeœciolatka do pierwszej klasy.
Niektóre osoby jeszcze siê zastanawia.
Skutek bêdzie taki, ¿e wrzeœniu
w ca³ej gminie powstanie tylko
jedna klasa pierwsza.
¯eby ratowaæ nauczycielskie

etaty, niektóre gminy decyduj¹ siê
na drastyczn¹ obni¿kê iloœci
uczniów w klasach pierwszych.
Tak¹ mo¿liwoœæ zreszt¹ da³ samorz¹dom wyj¹tkowo w tym roku
ustawodawca. Wi¹¿e siê to oczywiœcie ze znacznym wzrostem
kosztów utrzymania oœwiaty.
- W naszej gminie nic nie bêdzie robione na si³ê - mówi wójt uwa¿am, ¿e w 95% rodzice szeœciolatków chc¹, by ich dziecko
mia³o zagwarantowane jeszcze
trochê dzieciñstwa. Je¿eli dzieci
nie ma, to nie mo¿na zaklinaæ rzeczywistoœci i tworzyæ na si³ê oddzia³ów szkolnych.

Ustawodawca przewidzia³ jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ wybrniêcia
z problemu. Zaproponowano, ¿e
dzieci, których rodzice wyra¿¹ na
to zgodê, nie bêd¹ klasyfikowane
i bêd¹ mog³y powtarzaæ klasê
pierwsz¹.
- U nas nie rozwa¿a siê takiej
propozycji. Wszystkie dzieci,
które ukoñcz¹ klasê pierwsz¹
przejd¹ do klasy drugiej - zapew-

Z raportu CEDG
W koñcu 2015 roku zarejestrowano w gminie Kamieniec
448 przedsiêbiorców, z czego
427 przedsiêbiorców mieszka na
terenie gminy. 21 przedsiêbiorców pochodzi z Z¹bkowic a na terenie Kamieñca prowadzi dzia³alnoœæ. Spoœród zarejestrowanych
firm 358 jest aktywnych, 72 ma
zawieszon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 15 prowadzi dzia³alnoœæ
wy³¹cznie w formie spó³ki cywilnej a 3 przedsiêbiorców jeszcze
nie rozpoczê³o dzia³alnoœci.

W

g raportu Centralnej Ewidencji i Dzia³alnoœci Gospodarczej w tym roku urz¹d gminy w
Kamieñcu przyj¹³ i przetworzy³ w
systemie 226 wniosków przedsiêbiorców w tym: 46 o za³o¿enie
dzia³alnoœci gospodarczej, 95 o

zmianê wpisu w CEIDG, 5 wniosków zmianê i zawieszenie dzia³alnoœci gospodarczej, 2 wnioski
o zmianê wpisu i zakoñczenie
dzia³alnoœci gospodarczej, 30
wniosków o zawieszenie dzia³alnoœci gospodarczej, 16 o wznowieniu dzia³alnoœci gospodarczej, 31
o zakoñczeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Na 448 przedsiêbiorców przypada 290 mê¿czyzn co
stanowi 65 % przedsiêbiorców i
158 kobiet co stanowi 35 % przedsiêbiorców. Najwiêcej spoœród kamienieckich przedsiêbiorców plasuje siê w grupie wiekowej 31- 40
lat - 147 osób (32,8 %) , druga co
wielkoœci grupa to m³odzi przedsiêbiorcy w wieku 20 - 30 lat - 111
osób (24,8%), powy¿ej 50 lat zarejestrowanych jest 103 osoby
(22,9 %). W grupie wiekowej 41 -

Szachowe mistrzostwa
Szachowe Mistrzostwa zorganizowano w Szkole
Podstawowej nr 1. W turnieju, który rozgrywany by³
systemem szwajcarskim wziê³o udzia³ 11 uczniów,
rozegrano 6 rund tempem 15 minut w partii dla ka¿dego zawodnika.

Turniej otworzy³a dyrektor szko³y Bo¿ena Ko³odziej. Szachowe mistrzostwo szko³y wywalczy³ Jakub £ysoñ uczeñ klasy V b, II miejsce zaj¹³ Adam
Termena uczeñ klasy V a, III miejsce Patryk Nasta³a uczeñ klasy VI b. Dyplomy, medale i s³odki poczêstunek ufundowa³ organizator turnieju nauczyciel wychowania fizycznego Tomek Piwiñski.

nia wójt.
A co z nauczycielami? Czy w
„pustym roczniku” bêdzie mo¿na zapewniæ im pracê?
- Niewykluczone, ¿e pewne ruchy kadrowe bêd¹ musia³y zostaæ
wykonane - mówi wójt - dopiero
za kilka miesiêcy bêdziemy wiedzieli, jak bêdzie wygl¹da³a sprawa zagospodarowania nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, którzy w tym roku oddadz¹
swoje klasy.
- Mam na uwadze liczbê osób,
które s¹ zatrudnione w szko³ach,
sprawdzamy, jakie s¹ mo¿liwoœci
ewentualnych przesuniêæ kadrowych. Chcemy oczywiœcie zminimalizowaæ skutki cofniêcia reformy.
- Uwa¿am, ¿e nie nale¿a³o wprowadzaæ tej reformy, bo zrobi³a ona
wiele krzywdy dzieciom i nauczycielom - dodaje M. Czerniec gdyby obowi¹zek szkolny dla
szeœciolatków nie zosta³ wprowadzony, nie by³oby pustego rocznika i nie trzeba by³oby teraz odkrêcaæ jego konsekwencji.
50 lat zarejestrowanych jest 87
osób (19,5% przedsiêbiorców).
W gminie Kamieniec najwiêcej, bo a¿ 116 firm zajmuje siê
handlem detalicznym. 101 firm
zajmuje siê dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z budownictwem i ogólnie
pojêtymi robotami budowlanymi.
42 wpisów dotyczy produkcji pieczywa, wyrobów stolarskich, ciesielskich, konstrukcji metalowych, mebli, naprawy i konserwacji maszyn, 22 wpisy dotycz¹
prowadzenia praktyki lekarskiej.
- Warto wspomnieæ, ¿e w roku
2012 w rejestrze figurowa³o 393
przedsiêbiorców. W roku 2013 na
terenie gminy by³o 412 podmiotów gospodarczych a w roku 2014
- 428 - mówi wójt gminy Marcin
Czerniec - ostatecznie obalimy
wiêc mit, ¿e na terenie naszej gminy ta dzia³alnoœæ by³a w sposób
drastycznie ograniczana, czy te¿
gmina nie robi³a tego, co robiæ
powinna w zakresie gospodarczej
aktywizacji.

W roku 2015 na terenie gminy Kamieniec odnotowano ogó³em 272 przestêpstwa. Jest to o
19 wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Wykrywalnoœæ sprawców wynosi
72,6% (wskaŸnik wykrywalnoœci
dla powiatu z¹bkowickiego wynios³a 72,9%.
160 spoœród odnotowanych
zdarzeñ zakwalifikowano jako
przestêpstwa kryminalne. Na terenie gminy w 2015 roku zg³oszono równie¿ 2 bójki i pobicia,
1 przestêpstwo rozbójnicze, 19
kradzie¿y, 37 kradzie¿y z w³amaniem (tu wykrywalnoœæ sprawców
wynosi 57,4%), oraz 17 przypadków uszkodzenia mienia. Policja
zatrzyma³a 15 podejrzanych o
uszkodzenia mienia, w tym trzech
nieletnich.

W ubieg³ym roku na terenie
gminy odnotowano 13 przestêpstw narkotykowych. Zatrzymano 14 podejrzanych, w tym

dwóch nieletnich.
Po raz kolejny nast¹pi³ znaczny wzrost liczby przestêpstw gospodarczych. W ubieg³ym roku
zg³oszono 58 takich przypadków.
Wykrywalnoœæ wynosi w tym
przypadku jedynie 22,7%. Szczególny wzrost odnotowano w kategorii oszustw przy zakupach dokonywanych za poœrednictwem
internetu. Coraz powszechniejsze
staj¹ siê zakupy internetowe i niestety nieuczciwe osoby korzystaj¹ na tym coraz wiêcej.

W 2015 roku na terenie gminy zatrzymano 37 nietrzeŸwych
kierowców.
Ogó³em na tzw. „gor¹cym
uczynku” zatrzymano 80 podejrzanych. Nie odnotowano natomiast na terenie gminy Kamieniec
¿adnego zabójstwa, gwa³tu ani
innych groŸniejszych przestêpstw, które mog³yby powodowaæ wzrost poczucia zagro¿enia.

Kolejne posiedzenie
Kolejne posiedzenie Zarz¹du
Stowarzyszenia Zamków i Pa³aców zorganizowano w pa³acu w
Krobielowicach. Przypomnijmy,
¿e gmina Kamieniec Z¹bkowicki
jest cz³onkiem tego zrzeszenia
skupiaj¹cego samorz¹dy i instytucje zatroskane o swoje skarby
architektury. Pa³ac w Krobielowicach w³aœnie zosta³ w³¹czony
do grona podmiotów tworz¹cych
stowarzyszenie.

- Podczas obrad omawialiœmy
przede wszystkim kwestie zwi¹zane z profesjonaln¹ promocj¹ „szlaku pa³acowo-zamkowego” oraz
przygotowaniami do bliskiego ju¿
nowego sezonu turystycznego.
Wymiana doœwiadczeñ i wspólne
ustalenia bêd¹ s³u¿yæ tak¿e dzia³aniom, jakie nasza gmina planuje podj¹æ wokó³ Pa³acu Ksiê¿nej
Marianny Orañskiej - stwierdzi³
wójt Marcin Czerniec.

Zebrania OSP
Odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej Kamieniec Z¹bkowicki I. Podsumowano piêæ
ostatnich lat bardzo dobrej wspó³pracy pomiêdzy druhami a samorz¹dem naszej gminy. Ten czas
owocowa³ wieloma inwestycjami
o ³¹cznej wartoœci przekraczaj¹cej 1 mln z³.

W

wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem tej jednostki OSP zosta³ druh Tomek
Mateja, a komendantem druh
Grzegorz Urbaœ. Sprawozdawczo-wyborcze zebranie cz³onków
zorganizowano równie¿ w Ochot-

niczej Stra¿y Po¿arnej w O¿arach.
Wraz wójtem byli obecni panowie radni: Dominik Krekora i Ryszard Kleniuk.
- Ciesz¹c siê z dotychczasowej
bardzo dobrej wspó³pracy z
gmin¹ Kamieniec Z¹bkowicki,
jesteœmy pe³ni uznania dla stra¿aków, którzy w dzieñ i nocy s¹
gotowi pomagaæ poszkodowanym. Przy tej okazji serdecznie
gratulujê wszystkim wybranym
na poszczególne funkcje w OSP
i zapewniam, ¿e nadal chcemy
wspólnie pracowaæ dla dobra
wspólnego - podsumowa³ Marcin Czerniec.

Za udzia³ w konkursach
W

œwietlicy œrodowiskowej w
Kamieñcu Z¹bkowickim II mia³a
miejsce uroczystoœæ wrêczenia
dyplomów za udzia³ dzieci i m³odzie¿y w rozmaitych konkursach,
które by³y przeprowadzone w
trakcie ferii zimowych.
Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê Annie Walewskiej
za przygotowania tego, pe³nego

pozytywnej energii i optymizmu,
spotkania w gronie sympatycznej
kamienieckiej m³odzie¿y.
- Wszystkich nastolatków ciep³o pozdrawiam i dziêkujê Wam
za fantastyczn¹ atmosferê, jak¹
stwarzacie i za to, ¿e chcecie zmieniaæ œwiat na lepszy - przynaje
wójt gminy Marcin Czerniec.
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Z danych PUP

Wraz z pocz¹tkiem roku w naszym powiecie wzros³a
liczba osób bezrobotnych. Obecnie iloœæ osób pozostaj¹cych bez pracy wynosi 3798. Jeszcze trzy miesi¹ce temu
bez pracy pozostawa³o 3136 osób z terenu naszego powiatu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy na koniec lutego wynosi³a 3798, w tym 1815 kobiet.
3315 osób pracowa³o przed rejestracj¹. Dotychczas nie pracuj¹cy to 483 osób, w tym 272 kobiet.
W lutym w Powiatowym Urzêdzie Pracy zarejestrowa³o siê 571
nowych bezrobotnych, w tym 245
kobiet.
Wy³¹czono z ewidencji bezrobotnych 421 osób, z tego 186
osób podjê³o pracê, 3 osoby rozpoczê³y prace interwencyjne, 14
osób skierowano na sta¿e, 14
osób skierowano do agencji zatrudnienia, 6 osób odmówi³o bez
uzasadnionej przyczyny przyjêcia proponowanej oferty pracy,

72 osoby nie potwierdzi³o gotowoœci do pracy, 55 osób dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu
bezrobotnego, 5 bezrobotnych
osi¹gnê³o wiek emerytalny zaœ 7
naby³o prawa do œwiadczenia
przedemerytalnego.

W

gminie Kamieniec Z¹bk.
liczba osób bezrobotnych wynosi- 456 (w tym 241 kobiet).
Dla porównania jeszcze w listopadzie 2015, gdy bezrobocie w
naszym powiecie by³o najni¿sze,
w gminie Kamieniec zarejestrowanych by³o 343 osób bez pracy
(w tym 189 kobiet).
Stopa bezrobocia w naszym
powiecie wynosi obecnie 16,3%,
w województwie Dolnoœl¹skim
9,0 %. W paŸdzierniku i listopadzie wynosi³a 14,4%.

Rodzina 500 PLUS
w gminie Kamieniec
Wójt Gminy Kamieniec informuje, ¿e Ustawa o pomocy pañstwa w wychowaniu dzieci w
Gminie Kamieniec Z¹bkowicki
realizowana jest przez Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej od
dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Wniosek 500+ o œwiadczenie
wychowawcze mo¿na sk³adaæ w
formie elektronicznej, lub papierowej w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w poniedzia³ki od godz.7.30 do 16.00,

utêsknieniem oczekiwa³y przyjœcia wiosny. Ka¿dego dnia obserwowa³y pogodê i przyrodê. W kamienieckim przedszkolu podczas
zabawy dzieci znalaz³y w ogrodzie przedszkolnym list od Wiosny, w którym Wiosna zaprosi³a
je do wykonania ró¿nych zadañ.
Nastêpnie ochoczo przyst¹pi³y do
ró¿nych zabaw i konkurencji.
Tego samego dnia maluchy wziê-

Harcerze i zuchy ze Zwi¹zku Harcerstwa Wiejskiego oraz Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna z Doboszowic zorganizowali w gminie Marsz Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych.

Przed rozpoczêciem uroczystoœci, która mia³a
miejsce 1 marca br. jeden z rodziców zuchów, Pan
Sylwester Piotrowski, opowiedzia³ m³odzie¿y o
„Wyklêtych Bohaterach” – ich walce dla naszej Ojczyzny oraz tragicznych losach. Marsz rozpocz¹³
siê o godz. 19:00 spod szko³y w Doboszowicach.
Zuchy oraz harcerze wystawili poczty sztandarowe
swoich dru¿yn oraz nieœli tabliczki z wizerunkami
„Wyklêtych Bohaterów” – za które serdecznie dziêkuj¹ firmie Prokreator. Stra¿acy oraz mieszkañcy wsi
rozœwietlili drogê pochodniami. Marsz zakoñczy³
siê pod krzy¿em na cmentarzu, gdzie zosta³ odczytany wiersz o ¯o³nierzach Wyklêtych, odœpiewano
Hymn Polski oraz z³o¿ono kwiaty.

O zasiêgu diecezjalnym
Szko³a Podstawowa nr 2 im. Papie¿a Jana Paw³a II po raz czwarty by³a organizatorem i gospodarzem Konkursu Wiedzy o patronie tej szko³y. Tym razem
impreza mia³a zasiêg diecezjalny, bo zjecha³y siê do Kamieñca Z¹bkowickiego
reprezentacje szkó³ z powiatu z¹bkowickiego oraz tej czêœci województwa dolnoœl¹skiego, jaka nale¿y do Diecezji Œwidnickiej.

we wtorki, œrody, czwartki od
730 do 15.30, w pi¹tki od 7.30
do 15.00, tel.: 74 817 30 51.
Na dzieñ 14 kwietnia w gminie
Kamieniec wp³ynê³o 292 wnioski, w formie papierowej 264
wnioski, w formie elektronicznej
- 28. £¹czna liczba dzieci, na które przyznane zosta³o œwiadczenie
wychowawcze to 476 osób.
Wyp³ata pierwszych œwiadczeñ wychowawczych nast¹pi ju¿
w kwietniu.

Czeka³y na wiosnê
Kamienieckie przedszkolaki z

Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych

³y udzia³ w tradycyjnym obrzêdzie „po¿egnania zimy – powitania wiosny”. Powitanie wiosny to
dla ka¿dego przedszkolaka wyj¹tkowe wydarzenie. Barwny korowód uda³ siê ulicami naszej miejscowoœci. Dzieci z weso³ym œpiewem, kolorowymi kwiatkami,
wzbudza³y zainteresowanie przechodniów, a przebijaj¹ce siê przez
chmury wiosenne s³oñce rozœwietla³o ich rozeœmiane twarze.

Z

wielk¹ radoœci¹ obj¹³em
patronatem ten konkurs, bo jestem
przekonany, ¿e warto wœród dzieci i m³odzie¿y promowaæ wartoœci, jakim s³u¿y³ i jakie praktykowa³ Œwiêty Jan Pawe³ II. Wraz ze

mn¹, uczestników konkursu
przyjmowali radni: Bogus³awa
Tokarz i Dominik Krekora oraz
dyrektor szko³y Arkadiusz Albrecht. Serdecznie gratulujê
uczniom, którzy uzyskali najlep-

sze wyniki i dziêkujê organizatorom wydarzenia, które wpisuje
Kamieniec Z¹bkowicki w piêkn¹
i wa¿n¹ wspólnotê „Pokolenia
JP2” - podsumowa³ wójt Marcin
Czerniec.

Wójt nadal walczy
o budynki po “pszczó³ce”
Wójt gminy Kamieniec w dalszym ci¹gu podtrzymuje propozycje
przejêcia od starostwa budynków po zlikwidowanej przez radê powiatu z¹bkowickiego „pszczó³ce”.

W

dalszym ci¹gu walczê o
pozyskanie budynków po zlikwidowanej przez radê powiatu
szkole ponadgimanzjalnej mówi wójt Marcin Czerniec.
Przyst¹pi³em do formalnego procesu uzyskania prawa w³asnoœci
budynku g³ównego i obiektu
obok w trybie bezprzetargowym

z w³aœciwymi bonifikatami. Budynek poszkolny nie mo¿e podzieliæ losu budynku poszpitalnego, który znajduje siê obecnie w ruinie.
- Chcê zagospodarowaæ obiekt
po „pszczó³ce” zgodne z naszymi gminnymi interesami. Przewiduje przeniesienie do niego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Centrum Integracji Spo³ecznej a
tak¿e w perspektywie mo¿liwoœæ
reaktywacji zlikwodowanej szko³y ponadgimnazjalnej z uwzglêdnieniem aktualnych zapotrzebowañ - podsumowuje wójt Marcin Czerniec.
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Wielkie œwiêto wszystkich Pañ
Za nami

przemi³e spotkania

w ramach Dnia Kobiet. Takie odby³y siê w so³ectwach: Cha³upki, Topola i Byczeñ, a tak¿e w
Mrokocinie, Suszce i Sosnowej
i S³awêcinie. Goœæmi uroczysto-

œci byli te¿ samorz¹dowcy, radni, so³tysi oraz wójt gminy Marcin Czerniec. By³y kwiaty,
¿yczenia i ciep³e s³owa.
Œwiêto Pañ przygotowano te¿
w Gminnym Centrum Kultury,
gdzie przyby³o prawie 150 miesz-

kanek naszej gminy.
Mi³y nastrój tego wieczoru
stworzy³ duet wokalny z Krakowa, który zaœpiewa³ najpiêkniejsze
polskie utwory.
To by³y niezapomniane chwile.

Nowy so³tys w O¿arach
O

dby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce w So³ectwie O¿ary. Poprzedni so³tys zrezygnowa³ z pe³nionej funkcji. Podczas zebrania
nowym so³tysem zosta³ wybrany
Jaros³aw Postawa. W sk³ad
Rady So³eckiej wchodz¹:Anna

Domaga³a, Justyna Maryniak,
El¿bieta Kilian, Emilia Stopa,
Anna Chrobak, Krystyna Serafin oraz Panowie: Mateusz Wolak, Marian Cygan i Krzysztof
Domaga³a, który zosta³ przewodnicz¹cym Rady So³eckiej.
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