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Gmina pomaga potrzebuj¹cym
£¹czna pomoc, która trafi³a do
osób i rodzin potrzebuj¹cych w
gminie Kamieniec Z¹bkowicki w
2015 roku wynios³a ponad 3,5 mi-

liona z³otych. Z tego 79% pochodzi³o z dotacji celowej a 21% ze œrodków w³asnych gminy.
Wiêcej na str. 3

Dlaczego radni nie chc¹
mieszkaæ w mieœcie?

Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki
Do Waszych r¹k trafia trzeci numer
Wiadomoœci Kamienieckich, w którym
tradycyjnie odnajdziecie wszystkie najwa¿niejsze informacje z bie¿¹cego ¿ycia
naszej gminy.
W tym numerze podsumowujê 10 lat
dzia³alnoœci samorz¹du, mówiê o kolejnych gminnych planach zwi¹zanych z
rozwojem naszej „Ma³ej Ojczyzny”. O
pomocy, jak¹ gmina przeznacza dla
osób potrzebuj¹cych, o nowych atrakcjach turystycznych, które stale podnosz¹ presti¿ Kamieñca Z¹bkowickiego,
oraz funduszach, które wydatkowane s¹
na sport i jego rozwój w gminie. W Wiadomoœciach Kamienieckich znajdziecie
te¿ Drodzy Czytelnicy informacje o naszym Centrum Integracji Spo³ecznej,
które obchodzi swoj¹ trzeci¹ rocznicê powstania. Jeszcze raz wracamy równie¿
do tematu zwi¹zanego z uzyskaniem
praw miejskich przez Kamieniec Z¹bkowicki, zadaj¹c sobie pytanie dlaczego
kamienieccy radni nie chc¹ mieszkaæ w
mieœcie.
W biuletynie sporo miejsca poœwiêcono na podsumowania przedsiêwziêæ kulturalnych tj. Wiosna Tulipanów oraz uroczystoœci z okazji obchodzonych w gminie pañstwowych œwi¹t.
Zapraszam do lektury

Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki
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“Idziemy do przodu”
- „Idziemy do przodu!” - powiedzia³ wójt gminy Marcin Czerniec, podczas minionej sesji absolutoryjnej, maj¹c na myœli nasz¹
spo³ecznoœæ lokaln¹. Nie zra¿amy siê przeciwnoœciami, bo ³¹czy
nas wspólny cel. Mamy wiele dobrych pomys³ów i chcemy je wspólnie realizowaæ. Dziêkujê za udzielone mi dzisiaj absolutorium i za
wsparcie ze strony radnych i mieszkañców - podsumowa³.

odpowiedzialnoœci za prawid³owoœæ wydatkowania œrodków finansowych.
- Kadencja 2014 - 2018 jest nacechowana wrogoœci¹ niektórych
cz³onków rady, nad czym ubolewam, gdy¿ uwa¿am, ¿e dzia³anie
dla dobra mieszkañców nie powinno siê skupiaæ na takich elementach, które powoduj¹, ¿e praca w samorz¹dzie jest coraz trudniejsza i skupia siê na tym, co dla
spo³ecznoœci lokalnej nie ma tak
na prawdê znaczenia - podkreœla
wójt. - Blokowanie dzia³añ wójta
w obszarach tak wa¿nych dla
mieszkañców gminy jest po prostu szkodliwe, chocia¿by w temacie uniemo¿liwienia nadania
praw miejskich dla Kamieñca dodaje.
Regionalna Izba Obrachunkowa pokaza³a, ¿e rada w tym sk³adzie osobowym, pomimo przewa¿aj¹cej opozycji, nie mog³a podj¹æ innej decyzji, jak tylko jedn¹
s³uszn¹, udzielaj¹c wójtowi absolutorium.

- To bardzo nobilituj¹ce - mówi
z dum¹ Marcin Czerniec.
Pomimo trudnego roku uda³o
siê gminie w 2015 pozyskaæ kwotê prawie 4 milionów z³otych, na
zadania w³asne.
- To pieni¹dze pozyskane, czêsto wrêcz wywalczone a tak¿e ju¿
wydane i zainwestowane w ró¿ne
przedsiêwziêcia , które s³u¿¹ rozwojowi naszej gminy i lokalnej
spo³ecznoœci. Pieni¹dze zosta³y
m.in. przeznaczone na budowê,
rozbudowê i adaptacje budynków
u¿ytecznoœci publicznej, tj. œwietlice, remizy, na uporz¹dkowanie
gospodarki wodno œciekowej w
gminie czyli budowê sieci kanalizacyjnych, na odnowê tzw. rowów melioracyjnych, na prace rewitaliacyjne na obiektach zabytkowych, w tym na remonty naszego Kompleksu Pa³acowo - Parkowego, na ochronê i rewaloryzacjê
parku, nowa tu o odtworzeniu historycznego wygl¹du pa³acowego parku, a tak¿e na tzw. sferê edukacyjn¹ i oœwiatow¹, na dzia³alnoœci kulturaln¹, na doposa¿enie
bibliotek, czy naukê i wypoczynek dla najm³odszych mieszkañców oraz na budowê punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminie koñczy wójt Marcin Czerniec.

Sport w gminie Kamieniec
W

Wójt Kamieñca otrzyma³ absolutorium za rok 2015. Radni
jednomyœlnie uznali, ¿e Marcin
Czerniec wykonywa³ swoj¹ misjê
nale¿ycie, a realizuj¹c bud¿et
gminy przestrzega³ zasad celowoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci.
Regionalna Izba Obrachunkowa
potwierdzi³a stabilizacjê finansow¹ gminy, oraz fakt, ¿e sposób
i kierunek zarz¹dzania maj¹tkiem

gminy nie budzi ¿adnych zastrze¿eñ. Wiêkszoœæ rajców gratulowa³a w³odarzowi gminy, nie
oby³o siê bez braw i owacji na
stoj¹co.
- 2015 by³ kolejnym rokiem
niew¹tpliwie trudnej dzia³alnoœci
- mówi wójt. To równie¿ symboliczna data, bo to dziesi¹te absolutorium dla wójta gminy Marcina Czernieca za prawid³owe wy-

konanie wszystkich przedsiêwziêæ i zamierzeñ inwestycyjnych, jak równie¿ potwierdzenia
faktu, ¿e przez minione dziesiêæ
lat, kilkaset milionów z³otych zosta³o przez wójta prawid³owo pozyskanych i rozliczonych.
Ma to niebagatelne znaczenie,
bowiem to w³aœnie na organie wykonawczym, jakim jest wójt gminy, spoczywa obowi¹zek i ciê¿ar

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

roku 2015 r. dzia³alnoœæ
sportowa gminy Kamieniec opiera³a siê na dotowaniu klubów sportowych, które bior¹ udzia³ w konkursach og³aszanych przez gminê. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Ludowy Klub Sportowy Zamek Kamieniec Z¹bkowicki otrzyma³o dotacjê w wysokoœci 84 tys. z³ na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie pi³ki no¿nej. Dzia³aj¹ tu sekcje m³odzików
i trampkarzy juniorów oraz dwie
sekcje seniorów. Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej LZS „Inter”
O¿ary, któremu przyznano dotacjê w wysokoœci 18 tys. z³, prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w zakresie
pi³ki no¿nej, podobnie jak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
LZS „Spartakus” Byczeñ, któremu przyznano dotacjê w wysokoœci 12 tys. z³. Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Kross Byczeñ,
któremu przyznano dotacjê w wysokoœci 8 tys. z³, który prowadzi
dzia³alnoœæ w zakresie turystyki
pieszej i rowerowej, przy czym jest
to rodzinny klub, gdzie grupy

uczestnicz¹ w organizowanych
rajdach. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej UKS SP 2, któremu
przyznano dotacjê w wysokoœci
6,5 tys. z³, prowadzi dzia³alnoœæ
w zakresie tenisa sto³owego. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
ISKRA, Klub Sportowy Iskra
Kamieniec Z¹bkowicki, który
otrzyma³ dotacjê w wysokoœci
7,5 tys. z³, jest to klub, który prowadzi pi³kê siatkow¹ ¿eñsk¹.
Klub Sportowy Barys Sarmat
Warious, któremu przyznano dotacjê 4 tys. z³, prowadzi zajêcia z
dzieæmi i m³odzie¿¹ w zakresie
d¿udo.
- W nowych konkursach na rok
2016 i z tymi wszystkimi klubami podpisaliœmy nowe umowy na
rok 2016 w takiej samej wysokoœci – mówi zastêpca kierownika
Referatu Planowania i Rozwoju
Stanis³aw Twardowski - Ponadto na terenie gminy w 2015 roku
prowadzone by³y zajêcia w ramach dzia³ania Trenera Osiedlowego. By³y to zajêcia popo³udniowe prowadzone z dzieæmi i
m³odzie¿¹.

Nowy pomnik przyrody
Kamienieccy radni podjêli
uchwa³ê o ustanowieniu nowego
pomnika przyrody.
D¹b szypu³kowy (Qercus rober), który roœnie przy drodze
Kamieniec - Paczków, na polu
OHZ, jest drzewem o wyj¹tkowych walorach estetycznych.
Jego niezwykle rzadko spotyka-

nym w naturze atutem jest wrêcz
ksi¹¿kowy pokrój typowy dla
gatunku. Opis dêba szypu³kowego w wielu opracowaniach dendrologicznych rozpoczyna od
zadania „Potê¿ne drzewo; rosn¹ce swobodnie - z szerok¹ koron¹,
krótkim pniem i grubymi konarami” i takim w³aœnie okazem jest
to drzewo.
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Gmina pomaga potrzebuj¹cym
£¹czna pomoc, która trafi³a do osób i rodzin potrzebuj¹cych w gminie Kamieniec Z¹bkowicki w 2015 roku wynios³a ponad 3,5 miliona z³otych. Z tego
79% pochodzi³o z dotacji celowej a 21% ze œrodków w³asnych gminy.
- Wzrost kosztów utrzymania
i leczenia, bezrobocie, d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ,upoœledzenie fizyczne lub umys³owe,
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, trudnoœci
w przystosowaniu do ¿ycia po
opuszczeniu zak³adu karnego, a
tak¿e potrzeba ochrony macierzyñstwa - powoduje, ¿e kr¹g
osób i rodzin uprawnionych do
œwiadczeñ pozostaj¹cych w gestii pomocy spo³ecznej jest szeroki, a zakres form ró¿norodny
uwzglêdniaj¹cy oczekiwania rodzin, jednak limitowany œrodkami finansowymi pozostaj¹cymi
w dyspozycji OPS - mówi kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Helena Staœkiewicz Dobrowolska.
Na œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 2 miliony190 tysiêcy z³otych. W 2015
roku œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera³y 73 osoby z 47 rodzin. W ramach ustawy prawo energetyczne przyznano i zrealizowano dodatki energetyczne w wysokoœci 1 518 z³
dla 21 rodzin, udzielaj¹c 101
œwiadczeñ.
W 2015 roku w domach pomocy spo³ecznej przebywa³o 9
mieszkañców gminy Kamieniec.
Wydatki poniesione na dop³atê
do pobytu w DPS - ie wynios³y
204 tys. 698,54 z³. Oœrodek po-

nosi równie¿ koszty zwi¹zane z
umieszczeniem po raz pierwszy
dziecka w pieczy zastêpczej.
Troje dzieci zosta³o umieszczonych i przebywa w Domu Dziecka oraz troje w rodzinach zastêpczych. Odp³atnoœæ za pobyt dzieci w pieczy zastêpczej w skali
roku 2015 wynios³a 9 tys. 375
z³.
Zasi³ki okresowe s¹ finansowane w ca³oœci ze œrodków bud¿etu pañstwa. T¹ form¹ pomocy objêto106 rodzin udzielaj¹c
430 œwiadczeñ, na ³¹czn¹ kwotê
148 tys. 797,64 z³.
Zasi³ki okresowe udzielane
by³y z tytu³u: bezrobocia na
kwotê 129 tys. 454,64 z³, niepe³nosprawnoœci na kwotê 13 tys.
758 z³, d³ugotrwa³ej choroby na
kwotê 3 121 z³, innych przyczyn
(np. wielodzietnoœæ) na kwotê 2
tys. 464 z³.
W celu zaspokojenia niezbêdnej potrzeby bytowej przyznawane s¹ zasi³ki celowe. Przyznawane s¹ w szczególnoœci na ¿ywnoœæ, leki i leczenie, zakup opa³u, dop³aty do energii elektrycznej, na zakup artyku³ów szkolnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznawane
s¹ zasi³ki celowe specjalne oraz
z tytu³u zdarzenia losowego. 310
rodzin skorzysta³o z zasi³ków
celowych i celowych na przygotowanie posi³ku. W 2015 r. pomoc, która trafi³a do rodzin w
postaci zasi³ków celowych wy-

Remonty dróg
W

2015 roku na terenie gminy Kamieniec
Z¹bkowicki przeprowadzono remonty dróg powiatowych na ³¹czn¹ kwotê 363 tys. 282 z³otych.
Wœród najwa¿niejszych zadañ
wymieniæ nale¿y: remont 892
metrów drogi powiatowej na odcinku Przy³êk - O¿ary (wartoœæ zadania wynosi³a 261,7 tys. z³, z

czego gmina Kamieniec zap³aci³a 44,5 tys z³), budowê chodnika
przy ulicy K³odzkiej (wartoœæ zadania 17,8 tys z³, z czego 8,9 tys.
z³ pochodzi z bud¿etu gminy), bu-

Fontanna ju¿ dzia³a

nios³a 238 tys. 853 z³.
W ramach rz¹dowego programu „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” ze œwiadczeñ pieniê¿nych na zakup lub przygotowanie posi³ku skorzysta³o 180
rodzin na ³¹czn¹ kwotê 127 tys.
120 z³. Celem jest ograniczenie
zjawiska niedo¿ywienia dzieci
poprzez wsparcie finansowe gminy. Z darmowych posi³ków skorzysta³o 159 uczniów i dzieci.
Ogó³em wydano 19 tys. 930 posi³ków, których koszt wyniós³ 78
tys. 926 z³.
Zasi³ki sta³e otrzyma³o 37
osób, z czego 32 to samotnie gospodaruj¹ce. Liczba wyp³aconych œwiadczeñ to 387, na kwotê 173 tys. 945 z³. Zasi³ki sta³e
przyznawane s¹ osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku
lub niepe³nosprawnoœci.
Inn¹ form¹ wsparcia osób i
rodzin na terenie Gminy Kamieniec Z¹bkowicki s¹ dodatki
mieszkaniowe, finansowane w
ca³oœci ze œrodków bud¿etu gminy. W 2015 roku przyznano 715
dodatków mieszkaniowych, na
kwotê 136 tys.444,52 z³, obejmuj¹c pomoc¹ 75 rodzin.
Œwiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego objêto 99 uczniów z terenu
gminy. W okresie wakacyjnym 12
dzieci skorzysta³o z bezp³atnej
kolonii nad morzem.

dowê nasypu w miejscowoœci Doboszowice - 41,2 tys. z³, remont
przepustu drogowego w Starczowie 33,9 tys. z³, remont uszkodzonych barier mostowych w Doboszowicach - 8,5 tys. z³.
Na bie¿¹ce utrzymanie drogi
wojewódzkiej przebiegaj¹cej
przez teren gminy wydano w ubieg³ym roku 204 tysi¹ce 666 z³otych. Pieni¹dze zosta³y wydane na
naprawê chodnika, monta¿ lustra,
malowanie oznakowania, naprawy nawierzchni, ciêcia pielêgnacyjne oraz usuwanie ga³êzi i drzew
po³amanych podczas wichury.

Podczas tegorocznej
edycji Wiosny Tulipanów
uruchomiono fontannê
na tarasach Pa³acu Ksiê¿nej Marianny Orañskiej.
Fontanna to kolejna pa³acowa atrakcja. Po prostu
trzeba j¹ zobaczyæ.
W fontannie s¹ ju¿ monety
wrzucane przez turystów, zapewne z myœl¹, aby przyjechaæ tu jeszcze raz albo „na
szczêœcie”.

Co warto wiedzieæ?
Nowa so³tys
w so³ectwie Kamieniec I
Odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce na funkcjê so³tysa w So³ectwie Kamieniec Z¹bkowicki I.
Nowym so³tysem zosta³a Bogus³awa Tokarz – obecna radna
Rady Gminy pracuj¹ca w gronie
radnych z klubu „Praworz¹dni”.
- Serdecznie gratulujê wygranej
wyborczej i wyniku œwiadcz¹cego nie tylko o popularnoœci pani

Bogus³awy, ale te¿ o bardzo dobrej ocenie zaanga¿owania pani
radnej - a od dzisiaj tak¿e pani
So³tys - w sprawy wa¿ne dla
mieszkañców. ¯yczê nowej so³tys dalszej owocnej dzia³alnoœci
na rzecz budowania spo³ecznoœci gminy Kamieniec Z¹bkowicki - podsumowa³ wójt Marcin
Czerniec.

Na szczêœcie spada…
Na koniec kwietnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzêdzie Pracy wynosi³a 3605 osób, w tym 1794
kobiet. Bezrobocie znów zaczyna powili spadaæ. Warto przypomnieæ, ¿e na koniec marca w statystykach PUP widnia³o 1828
osób bez pracy.
W liczbie tej dominuj¹ osoby
pracuj¹ce przed rejestracj¹
(3212). Dotychczas nie pracuj¹cy to jedynie 393 osób. Liczba
osób bezrobotnych posiadaj¹cych
prawo do zasi³ku wynosi obecnie
683.
W kwietniu w PUP zarejestrowano 604 osób, w tym 298 kobiet.
W tym samym miesi¹cu ze statystyk PUP wykreœlono 768 osób,
z czego 306 podjê³o pracê, 15

skierowano na prace interwencyjne, 22 osoby rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 117 bezrobotnych rozpoczê³o sta¿e, 27 osób
skierowano do agencji zatrudnienia, 121 osób nie potwierdzi³o
gotowoœci do pracy a 71 osób
zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.
Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach wynosi
obecnie: gmina Bardo – 309, w
tym 130 kobiet, gmina Ciep³owody - 208, w tym 104 kobiety,
gmina Kamieniec Z¹bkowicki
– 516, w tym 287 kobiet, gmina
Stoszowice – 279, w tym 161
kobiet, gmina Z¹bkowice Œl. –
1075, w tym 500 kobiet, gmina
Ziêbice – 879, w tym 442 kobiety i gmina Z³oty Stok – 339, w
tym 170 kobiet.

A¿ trzy zespo³y z gminy
Odby³ siê VI Przegl¹d Pieœni
Religijnej i Patriotycznej, w którym uczestniczy³y a¿ trzy zespo³y œpiewacze z terenu gminy Kamieniec Z¹bkowicki. By³y to w
kolejnoœci alfabetycznej: „Lubnowianki”, „O¿aranki” i „Starczowianki”. Ogó³em wyst¹pi³o
11 zespo³ów i wszystkie wykona³y piêkne muzycznie i bogate w
treœæ utwory. Wystêpom przygl¹dali siê wójt Marcin Czerniec, rad-

ny Dominik Krekora raz so³tys
Cha³upek Marcin Marzec. - Byliœmy zgodni, ¿e poziom poszczególnych grup jest naprawdê imponuj¹cy. Gratulujemy naszym zespo³om i ju¿ cieszymy siê na myœl
o kolejnym tak syc¹cym artystycznie i duchowo spotkaniu. Naszym
przedstawicielkom gratulujemy
udanego pokazu umiejêtnoœci wokalnych - podsumowa³ wójt gminy Kamieniec.

Skarb znaleziony w Pa³acu
Znaleziono prawdziwy skarb Pa³acu Ksiê¿nej Marianny Orañskiej.
Na terenie kompleksu
pa³acowego znaleziono
ma³¹ koronê! Najprawdopodobniej pierwotnie
znajdowa³a siê na szczycie zwieñczenia Pa³acu.
Korona zdobi³a g³owê
lwa na fasadzie gmachu
i by³a ozdobiona srebrnym królewskim jab³kiem. Jej górna czêœæ jest
wykonana ze srebra.
Ten ma³y ale cenny
drobiazg bêdzie dodatkow¹ zachêt¹ do odwiedzenia naszego Pa³acu.
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Wszystko dla Mamy
Uczniowie kl. I b Szko³y Podstawowej nr
2 im. Papie¿a Jana Paw³a II wraz z wychowawc¹ 25 maja br. goœcili swoich rodziców
na uroczystoœci z okazji Dnia Matki.
Przywitali ich wystêpem, podczas którego wielokrotnie by³y powtarzane s³owa „mama, mamusia,
mateñka”. Podczas recytacji wierszy widaæ by³o wzruszenie i
ogromn¹ radoœæ na twarzach goœci. Po czêœci artystycznej mamy
zosta³y obdarowane przez swoje
pociechy wykonanymi przez nie
samodzielnie zapachowymi myde³kami i laurkami. Nastêpnie

dziewczynki zaprezentowa³y siê
w dwóch tañcach, które zosta³y
przygotowane przez pani¹ Bernadê.
Po czêœci artystycznej dzieci
usiad³y przy swoich mamach i
chêtnie czêstowa³y siê smacznymi s³odkoœciami. Dzieñ ten z
pewnoœci¹ na d³ugo zapisze siê
w pamiêci zarówno rodziców,
jak i dzieci.

W dniu œwiêta Mam
Dzieñ Matki,by³ piêkn¹ okazj¹
do spotkania w So³ectwie O¿ary.
Wœród zaproszonych goœci by³y
przede wszystkim mieszkanki tej
miejscowoœci, a w programie zaplanowano wystêpy dzieci ze
œwietlicy œrodowiskowej oraz zespo³u „O¿arowianki”.
- Bogaty repertuar uœwietni³
wspólnie spêdzony czas i stanowi³ z pewnoœci¹ mi³y upominek
dla wszystkich mam. S³owa
wdziêcznoœci nale¿¹ siê organizatorom udanego wieczoru - podsumowuje wójt Marcin Czerniec.

By przywróciæ
po³¹czenia kolejowe
Kamienieccy radni apeluj¹ do w³adz o przywrócenie bezpoœrednich po³¹czeñ kolejowych z Nys¹ oraz o uruchomienie po³¹czenia na trasie Kudowa Zdrój - Kraków.

Alternatywne Teatry
w Kamieñcu Z¹bk.
Artyœci Akademii Teatru Alternatywnego przyjechali do
Kamieñca Z¹bk., by zapowiedzieæ Festiwal Teatralny „Mezalians”, który we wspó³pracy z
gmin¹ Kamieniec Z¹bkowicki odbêdzie siê latem w dniach 18 –
21 sierpnia 2016 r. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wroc³aw 2016.
Spotkanie z mieszkañcami
by³o adresowane do ró¿nych œrodowisk i pokoleñ, by³y wystawy
i prezentacje oraz wyst¹pienie
pani Felicji Wo³yñskej – miejscowej poetki, malarki i mi³oœniczki
lokalnej kultury.
Organizatorzy sierpniowego
festiwalu pracuj¹ nad tym, jak
po³¹czyæ niezwyk³¹ historiê dolnoœl¹skiej wsi, potencja³ jej
mieszkañców i zapa³ m³odych
artystów z ca³ej Polski. W ramach
przygotowañ odbywaj¹ siê regularne spotkania z lokalnymi twórcami, zespo³ami i animatorami
kultury, a tak¿e warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y z gminnych szkó³ i œwietlic. Uczestnicy „Aty” wspó³pracuj¹ m.in. z grup¹ teatraln¹ Rodzice Dzieciom oraz zespo³em
Starczowianki. Spotkania z instruktorami „Aty” zakoñczy dwudniowy cykl warsztatów bezpoœrednio poprzedzaj¹cy festiwal,
podczas których przygotowane
zostan¹ wspólne dzia³ania artystyczne.

Festiwal Teatralny „Mezalians” w parze ze sztuk¹ bêdzie
wspólnym œwiêtem – wyj¹tkowym spotkaniem gospodarzy i
goœci. Na czas festiwalu Kamieniec Z¹bkowicki zamieni siê w
plenerow¹ scenê ró¿norodnych
wydarzeñ artystycznych. W
programie m.in.: prezentacje
spektakli teatralnych z ca³ej
Polski, koncerty, wystawy, a
tak¿e pokazy pracy warsztatowej z lokaln¹ spo³ecznoœci¹.
Nie zabraknie równie¿ potañcówki czy jarmarku. Punktem
kulminacyjnym œwiêta bêdzie
kolorowa parada z udzia³em
mieszkañców, w której po³¹cz¹
siê przesz³oœæ i tradycja z teraŸniejszoœci¹.
Akademia Teatru Alternatywnego to projekt wszechstronnej,
interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie
kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych
zespo³ów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do dzia³ania na rzecz œrodowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzêdzi i umiejêtnoœci w zakresie metod pracy z zespo³em. Organizatorami wydarzenia s¹: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Brama, Oœrodek Teatralny Kana.
Partnerem wydarzenia jest
gmina Kamieniec Z¹bkowicki.

Pierwszy apel wystosowano do
marsza³ków województwa Opolskiego i Dolnoœl¹skiego w sprawie uchomienia w rozk³adzie jazdy 2016/2017 kolejowego ruchu
pasa¿erskiego na odcinku Kamieniec Z¹bkowicki - Nysa.
- Rada gminy Kamieniec Z¹bkowicki wnosi do Panów Marsza³ków o podjêcie inicjatywy
zmierzaj¹cej do uruchomienia w
rozk³adzie jazdy 2016/2017 kolejowego ruchu pasa¿erskiego relacji Kamieniec Z¹bkowicki Nysa - czytamy w apelu - Wynika
to z bardzo wielu przes³anek. Do
najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y
istotne ograniczenie edukacyjne
na szczeblu ponadgimnazjalnym,
gdzie m³odzie¿ zdana jest wy³¹cznie na nieliczne, czêsto odbiegaj¹ce od rynkowych potrzeb
i zainteresowañ m³odzie¿y kierunków kszta³cenia oraz brakiem
po³¹czeñ komunikacyjnych pozwalaj¹cych na rozwijanie tych
zainteresowañ. Uruchomienie
po³¹czenia przyczyni siê do
istotnej rozbudowy kierunków
kszta³cenie nie tylko ponadgimnazjalnego, ale równie¿ wy¿szego.
Zdaniem radnych uruchomienie wnioskowanego po³¹czenia
przyczyni siê równie¿ do wiêkszej aktywnoœci w zakresie aktywizacji zawodowej poszukuj¹cych pracy, jak równie¿
usprawni dojazdy do zak³adów
pracy, instytucji czy placówek
s³u¿by zdrowia obecnym mieszkañcom. Kierunek dzia³ania,
którego celem jest przywracania
zaniechanych po³¹czeñ kolejowych, przyczyni siê do zachowania b¹dŸ poprawy stanu infra-

struktury kolejowej, niejednokrotnie ulegaj¹cej dewastacji,
b¹dŸ niszczeniu ze wzglêdu na
jej nieu¿ytkowanie i up³yw czasu.
Zarówno Nysa, Paczków,
Otmuchów, jak i Kamieniec
Z¹bkowicki s¹ wa¿nymi oœrodkami turystycznymi. Zarówno
przebogate dziedzictwo kulturowe jak i rekreacyjno - wypoczynkowy charakter wymienionych miejscowoœci, sprzyja intensyfikacji ruchu turystycznego w tym rejonie. Wnioskowane po³¹czenie kolejowe jeszcze
w wiêkszym stopniu zintensyfikuje ruch turystyczny.
Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, ¿e transport kolejowy jest
nie tylko najtañszym i najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania ludzi i towaru, ale
równie¿ najbardziej ekologicznym. Zauwa¿alny, coraz bardziej
intensywny ruch samochodowy
na drodze krajowej nr 46 nie tylko wywo³uje coraz wiêksze zagro¿enia wypadkowe, ale równie¿ w coraz wiêkszym stopniu
negatywnie wp³ywa na œrodowisko naturalne. Wprowadzenie
wnioskowanego transportu kolejowego to dzia³anie w kierunku zwiêkszenia bezpieczeñstwa
na drodze krajowej nr 46 oraz
wiêkszej ochrony naturalnego
œrodowiska.
Kolejny apel kamienieccy radni wystosowali do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Prosz¹ w nim
o uruchomienie po³¹czenia kolejowego relacji Kudowa Zdrój
- K³odzko - Nysa - Katowice Kraków.

- Zarówno w opinii mieszkañców terenów przyleg³ych do Magistrali Podsudeckiej, jak i jednostek samorz¹dowych, które od
wielu lat wystêpowa³y z inicjatywami w sprawie Magistrali,
niezrozumia³ym jest fakt braku
dzia³añ w tym zakresie spó³ek
kolejowych - twierdz¹ - Jest to
tym bardziej niezrozumia³e, ¿e
obecnie samorz¹dy szczebla wojewódzkiego podejmuj¹ dzia³ania i uruchomiaj¹ przewozy regionalne. Z posiadanych przez
samorz¹dy informacji wynika, ¿e
spó³ki kolejowe dysponuj¹ odpowiednim potencja³em przewozowym. Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e
zlikwidowanie w 2006/2007
roku dalekobie¿nych po³¹czeñ
biegn¹cych nie tylko pozbawi³o
wielu ludzi dojazdu do pracy
b¹dŸ instytucji a uczniów dojazdu do szkó³, ale równie¿ wp³ynê³o bardzo negatywnie na komunikacjê miêdzy wa¿nymi regionami naszego kraju. Negatywne
skutki likwidacji przewozów pasa¿erskich na tej linii odczuli i
do dzisiaj odczuwaj¹ samorz¹dy
zw³aszcza te, dla których turystyka stanowi istotny czynnik dochodowy. Nie w mniejszym stopniu negatywne tego skutki odczuli prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, w szczególnoœci
opart¹ na turystyce.
Nie bez znaczenia dla niniejszego Apelu pozostaje równie¿
aspekt zdrowotny, jakim niew¹tpliwie s¹ uzdrowiska Kotliny
K³odzkiej oraz ich wiêkszej i lepszej dostêpnoœci dla mieszkañców Œl¹ska i Ma³opolski z chwil¹
przywrócenia przewozów.
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Zawody w Kole
£owieckim “Jeleñ”
Na strzelnicy w Biernacicach
odby³o siê spotkanie myœliwych
Ko³a £owickiego,,Jeleñ” w Kamieñcu Z¹bkowickim. Tam odby³y siê zawody w strzelectwie z
broni myœliwskiej o Puchar Przechodni Wójta Gminy Kamieniec
Z¹bkowicki Marcina Czernieca.
Na zawody zaproszono wójta,
oraz panów radnych Dominika
Krekorê i Ryszarda Kleniuka,
którzy przygl¹dali siê zmaganiom myœliwych. Pierwsze miejsce i Puchar Przechodni Wójta
oraz Puchar Mistrza Ko³a w tym
sezonie otrzyma³ kol. Marcin
Szaleniec, na drugim miejscu

uplasowa³ siê kol. Dominik Kril
i zdoby³ Puchar Wicemistrza
Ko³a, trzecie miejsce i puchar
otrzyma³ Wojciech Huzarewicz
Wójt Marcin Czerniec wrêczy³
puchary wy¿ej wymienionym
zawodnikom, którzy otrzymali
gromkie brawa. Natomiast prezes ko³a Zdzis³aw Kril wrêczy³
wójtowi oraz radnym rady gminy nagrody niespodzianki ufundowane przez myœliwych Ko³a
£owieckiego ,,Jeleñ”. Po czêœci
oficjalnej przyst¹piono do degustacji gulaszu myœliwskiego
wykonanego przez kol. Aleksandra Huzarewicza - zrelacjonowa³ Zbigniew Grzybczak.

Wójt Marcin Czerniec odebra³ promesy w Jaworze z r¹k minister
El¿biety Witek oraz wojewody dolnoœl¹skiego Paw³a Hreniaka.
- Odebra³em promesy zapewniaj¹ce kolejne bardzo du¿e
œrodki na realizacjê wa¿nych dla
naszej gminy zadañ. Wsparcie
rz¹dowe zosta³o przyznane na
przebudowê budynku hali sportowej w Kamieñcu Z¹bkowickim, jak równie¿ zabezpieczenie
skarpy osuwiska przy dawnym
budynku Rz¹dcy w pobli¿u Pa³acu Ksiê¿nej Marianny Orañskiej - informuje wójt gminy

Marcin Czerniec.
W pierwszym przypadku inwestycja jest niezbêdna ze wzglêdu
na fatalne b³êdy w trakcie budowy hali. Skutkuj¹ one przeciekaniem dachu po intensywnych opadach deszczu. W tym drugim miejscu wykonana zostanie rekonstrukcja muru oporowego oraz zabezpieczona zostanie skarpa. Prace te bêd¹ prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków,

aby jak najwierniej przywróciæ
pierwotny stan tego urokliwego
miejsca.
Na oba przedsiêwziêcia gmina
otrzyma³a ³¹cznie 560 tysiêcy z³.
Kamieniec Z¹bkowicki jest
jedn¹ z 48 dolnoœl¹skich gmin,
którym przyznano dotacje. Wójt
odebra³ promesy w Jaworze z
r¹k minister El¿biety Witek
oraz wojewody dolnoœl¹skiego
Paw³a Hreniaka.

CIS ma ju¿ 3 lata
W tym roku kamienieckie Cenrum Integracji Spo³ecznej œwiêtuje trzeci¹ rocznicê za³o¿enia.
Warto przypomnieæ, ¿e mniej
wiêcej w tym samym czasie Centrum Integracji Spo³ecznej powsta³o równie¿ w Z¹bkowicach.
Jego dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê
jednak po kilkunastu miesi¹cach
w atmosferze skandalu. Kamieniecki CIS przetrwa³ próbê czasu
i ma siê bardzo dobrze.
- Nasze Centrum powstawa³o z
wielkim trudem - przypomina
wójt Marcin Czerniec - ubiegaliœmy siê o œrodki zewnêtrzne,
które nie zosta³y nam przydzielone. Centrum w Z¹bkowicach nie
przetrwa³o próby czasu, pomimo,
¿e otrzyma³o wsparcie z zewn¹trz,
w tym ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego.
W ci¹gu trzech lat dzia³alnoœci przez CIS w Kamieñcu przewinê³o siê prawie 300 d³ugotrwale bezrobotnych. Niektórym z
nich uda³o siê wróciæ na rynek
pracy.

W formie œwiadczeñ integracyjnych uczestnikom zajêæ wyp³acono oko³o 3 milionów z³otych.
- Kwota ta zasili³a bud¿et domowy naszych rodzin - mówi wójt
- Te pieni¹dze zosta³y wydane
wœród naszych lokalnych podmiotów gospodarczych i da³y
mo¿liwoœæ spokojnego egzystowania dla wielu rodzin.
Niestety, 18 miesiêcy uczestnictwa w zajêciach to czêsto zbyt
ma³o, by uwierzyæ w swoje si³y i
wróciæ na rynek pracy.
- Du¿o energii i zabiegów poœwiêciliœmy a¿eby doprowadziæ
do sytuacji, w której uczestnicy
Centrum bêd¹ mogli ponownie
byæ uczestnikami zajêæ i wiemy,
¿e na chwilê obecn¹ takie mo¿liwoœci ju¿ s¹. Wszyscy, który kiedyœ skoñczyli okres integracji, w
ka¿dej chwili, kiedy bêd¹ mieli
znowu potrzebê mog¹ spokojnie

do tego swojego miejsca pracy
powróciæ. Nie sztuk¹ jest przeci¹æ
wstêgê i powiedzieæ, ¿e otwieramy okreœlone przedsiêwziêcie mówi wójt Marcin Czerniec Sztuk¹ jest póŸniej konsekwentnie wspieraæ i budowaæ, bo Centrum Integracji Spo³ecznej jest potrzebne w ka¿dej gminie naszego
kraju. Jest to istotna sprawa dla
ka¿dego cz³owieka, który chce
pracowaæ i potrzebuje wsparcia.
- Staramy siê jak tylko mo¿emy
a¿eby nasi mieszkañcy wiedzieli,
¿e gmina Kamieniec Z¹bkowicki
dba najlepiej o swoich mieszkañców - dodaje. - mam wiele g³osów
z zewn¹trz, ¿e mieszkañcy gmin
oœciennych, którzy s¹ te¿ zainteresowani uczestnictwem w centrum, bardzo chcieliby, aby ich
w³odarze takie inicjatywy podjêli. Obecnie na terenie naszego kraju dzia³a oko³o 100 Centrów Integracji Spo³ecznej.

Zmagania
wêdkarskie

N a terenie wokó³ Domu
Rz¹dcy odby³y siê zawody
sp³awikowe. Impreza mia³a
miejsce w ramach Dnia Dziecka zorganizowanego wspólnie
z kamienieckim oddzia³em
Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-

skiego. Dzieci mog³y wzi¹æ
udzia³ w tej szczególnej formie zabawy i wszystkie otrzyma³y pami¹tkowy dyplom i
oczywiœcie s³odkie prezenty.
Pogoda dopisa³a, ale humory
jeszcze bardziej.
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Ogrodzenie
pa³acowych ogrodów
jest niezbêdne
Trwa ogradzanie Zespo³u Pa³acowo - Parkowego przy
Pa³acu w Kamieñcu Z¹bkowickim.
Na nasadzenia, które w najbli¿szych tygodniach zostan¹
wykonane w parku gmina Kamieniec pozyska³a prawie dwa
miliony z³otych dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska. W ramach programu wykonano równie¿ pielêgnacjê drzewostanu w
roku ubieg³ym. W planach jest
bowiem, odtworzenie pa³acowych ogrodów, takich jak za czasów œwietnoœci kamienieckiego
zabytku. Jak deklaruje wójt gminy Marcin Czerniec pa³acowe
ogrody bêd¹ jeszcze piêkniejsze
ni¿ ogrody w znanych w ca³ej
Polsce Wojs³awicach ko³o Niemczy.
- Wzoruj¹c siê na twórcy kamienieckich za³o¿eñ ogrodowych z XIX wieku Petera Josepha Lenné a, królewskiego planisty i dyrektora ogrodów, nasz
park z ozdobnymi terenami i
punktami widokowymi bêdzie
wygl¹da³ po prostu bajecznie dodaje.
-Aby jednak park odzyska³
swoj¹ œwietnoœæ potrzeba czasu, by roœliny mog³y urosn¹æ,
a ogrodzenie parku jest niezbêdne, by uchroniæ drog¹
roœlinnoœæ przed wandalami
oraz z uwagi na koniecznoœæ
zachowania projektu - t³umaczy szef kamienieckiej
gminy. Ca³y park nie bêdzie
ogrodzony, a jedynie teren
przypa³acowy. Mieszkañcy oczywiœcie nadal bêd¹ mogli korzystaæ z parku.
Warto dodaæ, ¿e niemal iden-

tyczne ogrodzenie okala³o pa³acowe ogrody jeszcze w XIX wieku, a powód by³ podobny, wtedy
te¿ dochodzi³o do kradzie¿y i dewastacji roœlin i drzewostanów.
Niestety po II wojnie zosta³o rozkradzione, a park zdewastowany,
którego obraz w pamiêci maj¹
wszyscy mieszkañcy.
Ogrodzenie kosztowaæ bêdzie
ponad 366 tysiêcy z³otych, a wykonuje je firma z Brzegu Dolnego. Warto dodaæ równie¿, ¿e 85%
z tej kwoty bêdzie stanowi³o dofinansowanie w ramach wniosku
rewitalizacyjnego, który zosta³
z³o¿ony w roku bie¿¹cym. Pieni¹dze te bêd¹ pochodziæ ze œrodków europejskich. Prace maj¹ zostaæ zakoñczone do koñca lipca
br. Ogrodzenie bêdzie wygl¹da³o okazale, stanie na fundamentach z kutych elementów stalowych z prêtami zakoñczonymi
zaokr¹glonymi grotami. Biec
bêdzie od bramy bocznej, wzd³u¿
ulicy Zamkowej a¿ do tarasu widokowego. Goœci witaæ bêdzie
szeroka g³ówna brama wjazdowa
z polichromowanym herbem Kamieñca, wzorowana na ozdobnej
bramce tarasowej przy pa³acowej
fontannie, s³upy zaœ bêd¹ wykonane z piaskowca z ozdobn¹ nakryw¹. Brama boczna bêdzie podobna jak g³ówna, jednak bez
ozdobnych elementów. Mo¿na
przypomnieæ, ¿e teren ca³ego
parku to ponad 130 hektarów powierzchni, a tereny ogrodów pa³acowych, które bêd¹ ogrodzone
obejmuj¹ jedynie 16 hektarów.

W Kamieñcu Z¹bkowickim odby³ siê Fina³ Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym. Jak
co roku organizatorem tej imprezy by³o Gimnazjum Publiczne im.
Adama Mickiewicza w Kamieñcu Z¹bkowickim. Sponsorem g³ównym
nagród by³ wójt Gminy Marcin Czerniec oraz Wies³aw Bogus.
Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum rywalizowali
w dwóch konkurencjach. Pisali
test wiadomoœci z ruchu drogowego oraz jeŸdzili na torze sprawnoœciowym, który jak zwykle by³
wyzwaniem dla zawodników. W
turnieju startowa³o 7 szkó³ z Powiatu Z¹bkowickiego. W kategorii gimnazjum I miejsce zajê³a
dru¿yna z gimnazjum w Kamieñcu Z¹bkowickim w sk³adzie: Jakub Nowak, Mateusz Wrzeœniew-

szenie Kultury Fizycznej KS
„Iskra” Kamieniec Z¹bkowicki,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MARCUS”, Klub Sportowy
„MOTOROWODNIACY” Kamieniec Z¹bkowicki, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespó³ Sportowy „Sokó³”
Starczów. Gmina mo¿e siê te¿
pochwaliæ prê¿nie dzia³aj¹cymi
OSP, a s¹ nimi: Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Kamieñcu Z¹bkowickim, OSP w Kamieñcu Z¹bkowickim II, OSP w O¿arach, w
Topoli, w Doboszowicach i w
Starczowie. O tym jak wa¿na dla
mieszkañców jest ich ma³a ojczyzna œwiadczy istnienie Stowarzyszenia Integracyjnego – Nasza Wieœ O¿ary z XXI wieku, a
tak¿e Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Kamienieckiej.

ski, Dominik Kwiatkowski. II miejsce zajê³a dru¿yna z gimnazjum w
Henrykowie. W kategorii szkó³
podstawowych I miejsce zajê³a
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ nr 2 w
Kamieñcu Z¹bkowickim w sk³adzie: Klaudia Rzepa, Oliwia Staniucha, Bart³omiej Kwiatkowski,
Remigiusz Jachimowski. II miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr
1 w Kamieñcu Z¹bkowickim, natomiast III miejsce zajê³a Szko³a
Podstawowa w Braszowicach. In-

dywidualnie najlepszym zawodnikiem w kategorii gimnazjum
zosta³ Jakub Nowak a w kategorii
szkó³ podstawowych – Klaudia
Rzepa.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary i medale a wszyscy
uczestnicy turnieju – pami¹tkowe upominki. Dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca – 7 maja
reprezentowa³y Powiat Z¹bkowicki na Finale Strefowym w
Wa³brzychu.

Gminny Dzieñ Dziecka
Ju¿ po raz drugi zorganizowa-

Co warto wiedzieæ?
W gminie Kamieniec Z¹bkowicki prê¿nie dzia³a Ko³o Gospodyñ Wiejskich w: O¿arach,
Starczowie, Doboszowicach i
S³awêcinie. Stowarzyszenia i organizacje spo³eczne, które funkcjonuj¹ i w gminie i promuj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ to: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Uczniowski Klub Sportowy
„SP2”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespó³
Sportowy „INTER” w O¿arach, Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Zamek” w Kamieñcu Z¹bkowickim, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Ludowy Zespó³ Sportowy
„SPARTAKUS” Byczeñ, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Rowerowy Klub Sportowy
„KROSS” Byczeñ, Stowarzy-

Powiatowy fina³
w Kamieñcu Z¹bk.

ny zosta³ Gminny Dzieñ Dziecka,
na który zosta³y zaproszone
wszystkie dzieci ze szkó³ podstawowych i przedszkoli. Przez kilka godzin i przy bardzo dobrej
pogodzie, nasi milusiñscy mi³o
spêdzili czas przy okazji ró¿nych

konkurencji i zabaw. Organizatorzy sisali siê na medal. Ten dar serca dla najm³odszych mieszkañców gminy Kamieniec Z¹bkowicki sprawi³, ¿e ten szczególny
dzieñ, dziewczynki i ch³opcy
prze¿yli w radoœci i wspólnocie.
-Cieszê siê, ¿e mog³em byæ

przez ten czas z dzieæmi wraz z
naszymi radnymi: Bogus³aw¹
Tokarz, Dominikiem Krekor¹ i
Ryszardem Bierutem. Oczywiœcie
byli te¿ obecni dyrektorzy szkó³
i przedszkoli oraz rodzice - przyznaje wójt Marcin Czerniec.
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Dlaczego radni nie chc¹
mieszkaæ w mieœcie?
Jeszcze raz wracamy do tematu zwi¹zanego z uzyskaniem praw miejskich przez Kamieniec Z¹bkowicki. O tym, dlaczego kamienieccy radni nie chc¹ mieszkaæ w mieœcie,
rozmawiamy z wójtem Marcinem Czerniecem.
Kamieniec zaprzepaœci³ ju¿
swoj¹ szansê na uzyskanie praw
miejskich, przynajmniej na razie. Co dalej?
Uchwa³a w sprawie nadania
praw miejskich by³a przedostatnim elementem do mo¿liwoœci
ubiegania siê o nadanie statusu
miasta dla Kamieñca.
Bo to nie rada gminy nadaje
prawa miejskie. Jest to tylko i
wy³¹cznie krok umo¿liwiaj¹cy
z³o¿enie wniosku do wojewody
a nastêpnie przez wojewodê do
rady ministrów, by ta ostatecznie zdecydowa³a, czy wniosek
zostanie przyjêty. I wszyscy doskonale o tym wiedz¹.
Opozycyjni radni nie potrafi¹
podaæ ani jednego racjonalnego
argumentu dlaczego s¹ przeciw,
tylko spuszczaj¹c g³owy wci¹¿
g³osuj¹ na „nie”.
Ma³o tego. Na moje pytanie,
które zadawa³em podczas posiedzeñ komisji, dlaczego radni s¹
przeciwni, nikt nie by³ w stanie
wydusiæ z siebie ani jednego
zdania. To o czymœ œwiadczy. Bo
na sesjach zas³ania siê mówieniem, ¿e konieczne s¹ dyskusje
podczas komisji, z nadziej¹, ¿e
mniej osób bêdzie mia³o okazjê
zobaczyæ sprawozdanie z komisji. Niestety, z przykroœci¹
stwierdzam, ¿e tego rodzaju dzia³alnoœæ spo³eczna, jaka jest uprawiana w opozycyjnej czêœci rady,
nie przyniesie na pewno owoców
w postaci pomna¿ania dorobku
naszej gminy. Dlatego jest to
ewidentne dzia³anie na szkodê
gminy i niszczenie jej wizerun-

ku. Chowanie g³owy w piasek i
brak zastanowienia nad tym, jak
nasza gmina bêdzie wygl¹da³a
za kilka lat jest ewidentnym
dzia³aniem na szkodê mieszkañców.
Robienie wszystkiego na
przekór, to nie jest praca dla dobra wspólnoty.
No wiêc jakie s¹ prawdziwe
powody?
W mojej ocenie ktoœ ma na sobie bardzo du¿y ciê¿ar sugestii
innych osób i nie mo¿e sobie z
tym ciê¿arem poradziæ.
Czas poka¿e, czy w 2018 roku
te osoby ponownie zostan¹ obdarzone przez mieszkañców
mandatem zaufania, czy te¿
mieszkañcy dostrzeg¹ ¿e zostali
przez nich wprowadzeni w b³¹d.
W mojej opinii rada powinna
zabieraæ stanowisko jednog³oœnie, bo nie ma tu i nigdy nie
by³o jakichkolwiek propozycji
dokonywanych wbrew spo³eczeñstwu.
Ale niektórzy radni skupiaj¹
siê na walce i próbach ca³kowitego sparali¿owania tego, co siê
dzieje w naszej gminie. Ktoœ,
kto wszystko neguje, mo¿e najpierw powinien sobie odpowiedzieæ na pytanie, co on sam
osi¹gn¹³ w ¿yciu.
Ale mimo wszystko praca w
kierunku rozwoju gminy jest
nadal wykonywana w olbrzymim trudzie, niezale¿nie od
tego, czy przebiega w spokoju,
czy takim chaosie, jaki panuje
obecnie. Staram siê to czyniæ
bez wzglêdu na to, jak du¿e s¹

ataki na moj¹ osobê.
Z czego pana zdaniem wynika wypisywanie na portalach internetowych paszkwili na temat
gminy i wójta?
W mojej ocenie takie dzia³ania s¹ wykonywane przez ludzi,
którzy byæ mo¿e próbuj¹ siê zemœciæ lub z powodu swojej niechêci do gminy próbuj¹ œwiadomie umniejszaæ jej znaczenie.
Prokuratura Rejonowa w ramach
swoich czynnoœci ustali³a ju¿ niektórych sprawców z terenu gminy i nie tylko, i sukcesywnie bêd¹
oni ponosiæ odpowiedzialnoœæ za
swoje czyny.
Zemœciæ za co?
No w³aœnie, za co? Przede
wszystkim du¿e znaczenie mog¹
mieæ tu personalne rozgrywki. Je¿eli ktoœ nie mo¿e osi¹gn¹æ swojego celu, a ten cel jest niezgodny
z przepisami, to mo¿e siê tak zachowywaæ. Dziêki temu, ¿e internet wydaje siê do pewnego stopnia anonimowy, podnosi siê poziom odwagi. Decyzje, które s¹ podejmowane, s¹ nastêpnie przeinaczane o 180 stopni. K³amie siê jawnie i perfidnie, próbuj¹c wprowadzaæ w b³¹d mieszkañców.
A czy wójt zrobi³ kiedyœ komuœ
œwiadomie krzywdê?
Nie. Je¿eli zgodnie z przepisami
pewne decyzje mog¹ byæ korzystne, to s¹ one korzystne. Ale je¿eli
nie mog¹ byæ, to trzeba zrozumieæ,
dlaczego nie ma pe³nej akceptacji
co do wniosku, który zosta³ z³o¿ony. Tak to niestety wygl¹da, ¿e nie
wszystko da siê rozstrzygn¹æ w
sposób pozytywny dla wnioskodawcy.
Owszem, w latach wczeœniejszych pewne osoby zosta³y odsuniête od szeroko rozumianych sfer
dzia³ania publicznego i to te¿ jest
próba powrotu i zemsty. No có¿,
walka polityczna.
Ale trzeba zrozumieæ, ¿e walka
polityczna na szczytach w³adzy
nie jest t¹ sam¹ walk¹ co na pro-

60 tysiêcy turystów
W ci¹gu zaledwie dwóch lat kamieniecki Pa³ac królewny Marianny Orañskiej odwiedzi³o prawie 60 tysiêcy turystów.
Od czasu przejêcia obiektu
gminie uda³o siê pozyskaæ ponad
7 milionów z³otych na remonty i
prace adaptacyjne w obiekcie.
Œrodki pozyskiwane w ramach
wp³ywów ze sprzeda¿y biletów i
us³ug turystycznych s¹ z roku na
rok coraz wiêksze. W przeci¹gu
kilku ostatnich miesiêcy wp³ywy

z biletów wynios³y ponad 185
tysiêcy z³otych.
- Ogrom wysi³ku, który wk³adamy w remont pa³acu dadz¹ w
latach nastêpnych bardzo znacz¹cy skok rozwojowy dla naszej
gminy - mówi wójt Marcin Czerniec - dziesi¹tki tysiêcy osób,
które przyje¿d¿aj¹ do gminy Ka-

mieniec Z¹bkowicki byæ mo¿e
powróci tutaj z nowymi inicjatywami, z pomys³ami, z chêci¹ zakupu nieruchomoœci. Za kilka lat
Kamieniec mo¿e odwiedzaæ od
100 do 150 tysiêcy turystów rocznie.
Wtedy przychody mog¹ siêgaæ
rzêdu 2-3 milionów z³otych. To
s¹ pieni¹dze, które bêd¹ z roku
na rok wp³ywa³y do gminy i bêd¹
kolejnym ko³em zamachowym
dla ca³ej dzia³alnoœci zwi¹zanej
z rewitalizacj¹ obiektu.

wincji. My w gminach prawa praktycznie nie tworzymy, gdy¿ w 90
% wójt jest jedynie wykonawc¹
prawa narzuconego z góry. Wiêc
mówienie, ¿e za wszystkie negatywne decyzje odpowiedzialny
jest wójt, jest oczywiœcie nieporozumieniem. Bo gdyby wójt nie
dzia³a³ w granicach prawa, to zapewniam, ¿e szybko przesta³by
byæ wójtem.
Czy chaos, który panuje w radzie, mo¿e doprowadziæ do parali¿u gminy?
W mojej ocenie na pewno w du¿ym stopniu spowalnia pracê gminy. Trzeba zreszt¹ pamiêtaæ, ¿e
parali¿ mo¿e byæ ró¿noraki. W samorz¹dzie czêsto pewne rzeczy
dziej¹ siê w ostatniej chwili. Wynika to z ró¿nych przyczyn, czêsto dlatego, ¿e pewne dzia³ania s¹
nam odgórnie narzucane „za piêæ
dwunasta”. Je¿eli do³o¿ymy do
tego walkê wewnêtrzn¹, coœ mo¿e
nam umkn¹æ.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e nie dysponujemy, tak jak wielkie magistraty, armi¹ wyspecjalizowanych
urzêdników. W ma³ych gminach
na wójcie spoczywa du¿o wiêcej
obowi¹zków ni¿ na prezydencie
du¿ego miasta. Ogrom zadañ skupia siê bezpoœrednio na wójcie.
I s¹ osoby, które bardzo chcia³yby, by dziêki temu chaosowi wójtowi coœ umknê³o, z czymœ nie
zd¹¿y³ i by mo¿na by³o póŸniej z
tego tytu³u znaleŸæ temat do dyskusji.
Czyli chodzi o szukanie okazji?
Tak, ¿e byæ mo¿e w którymœ
momencie komuœ powinie siê
noga.
Rada tej kadencji dzia³a metod¹
spalonej ziemi. Opowiadanie za
plecami czegoœ zupe³nie innego
ni¿ dzia³o siê na sesji, nie jest dzia-

³aniem dla dobra gminy. Mówienie przez radnego, ¿e wójt jest
„k³amczuchem” na zebraniach,
jest poni¿ej krytyki i œwiadczy
tylko i wy³¹cznie o samym radnym i jego sposobie myœlenia.
Có¿, równie dobrze z tego tytu³u
mo¿na siê spotkaæ na sali s¹dowej. Ale mo¿e w³aœnie komuœ zale¿y na tym, ¿eby wywo³aæ jeszcze wiêcej zamieszania wokó³ samorz¹du, który funkcjonowa³ i
funkcjonuje dobrze.
Jakie s¹ racjonalne przes³anki do opiniowania negatywnie
uchwa³ przedk³adanych radzie?
Taka sytuacja mia³a miejsce w
sprawie trzech uchwa³ o podtrzymanie funduszu so³eckiego, które zosta³y podjête wbrew przepisom prawnym.
Zawsze podkreœlam, ¿e jeœli
ktoœ nie chce, nie musi mnie s³uchaæ, ale takie dzia³ania obci¹¿aj¹ politycznie osoby, które tak
czyni¹.
To nie jest tak, ¿e wójt nie chce
komuœ czegoœ daæ, tylko patrzê
bardzo racjonalnie na sprawy
zwi¹zane z gospodarowaniem
œrodkami publicznymi i przeciwdzia³am wprowadzaniu podzia³ów i chaosu wewn¹trz so³ectwa.
Pieni¹dze, które wp³ywaj¹ do bud¿etu s¹ równomiernie rozk³adane na wszystkie so³ectwa. Ale
grupy nacisku próbuj¹ to zmieniæ, wk³adaj¹c przy okazji w moje
usta s³owa, które nie zosta³y powiedziane.
Có¿, polityka zawita³a do gminy Kamieniec. Jest to smutne, poniewa¿ zawsze uwa¿a³em, ¿e polityka nie powinna byæ wprowadzana do samorz¹dów. Przykro
jest patrzeæ jak dobro ogó³u jest
spychane na bok przez walkê „my
kontra oni”.

Mieszkañcy pytaj¹ Wójt odpowiada
Jakie s¹ plany odnoœnie wykorzystania terenu po by³ym basenie, który znajduje siê przy
drodze do Œremu?
- Teren, na którym znajduj¹ siê
obiekty po by³ym basenie, jest
przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego, jako
tzw. kana³ ulgi dla przysz³ego
zbiornika retencyjnego Kamieniec Z¹bkowicki – mówi wójt
Marcin Czerniec - Ten teren jest
zarezerwowany i nic innego na
tym terenie byæ nie mo¿e, gdy¿ w
przysz³oœci bêdzie to jeszcze raz
podkreœlê bardzo du¿y kana³ spustowy wody.
Wszystko, co tam siê znajduje,
bêdzie wybrane na g³êbokoœæ
oko³o 5 metrów i bêdzie tam woda
przep³ywa³a ze zbiornika do Nysy.
W roku bie¿¹cym by³y tam wykonane prace porz¹dkowe niweluj¹ce teren oraz pozosta³oœci
zniszczonych zabudowañ w celu
poprawy estetyki otoczenia i jako
tzw. prace tymczasowe.
Kiedy ruszy dalsza budowa

wodoci¹gu w Doboszowicach i
O¿arach?
- W czerwcu mia³y ruszyæ nabory w ramach œrodków przewidzianych do dofinansowania
programów wodoci¹gowo- kanalizacyjnych – mówi wójt Marcin Czerniec - Na chwilê obecn¹
innych informacji w tym przedmiocie nie mamy, byæ mo¿e
Urz¹d Marsza³kowski w dalszym
ci¹gu przygotowuje siê, gdy¿
¿aden program jeszcze nie zosta³
og³oszony. Gmina Kamieniec
Z¹bkowicki oczekuje na ruch ze
strony Urzêdu Marsza³kowskiego, b¹dŸ pozosta³ych instytucji,
które zdecyduj¹ siê na tego typu
dofinansowania, gdy¿ na chwilê
obecn¹ informacji ze strony administracji rz¹dowej i samorz¹dowej innego szczebla nie posiadamy. Przygotowujemy siê jednak do kolejnego etapu kanalizacyjnego, gdy¿ zosta³ og³oszony nabór w ramach œrodków Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska.

