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Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki
Oddajê do Waszych r¹k czwarty numer

Wiadomo�ci Kamienieckich, w którym
tradycyjnie znalaz³y siê wszystkie najwa¿-
niejsze informacje z bie¿acego ¿ycia na-
szej gminy.
W artykule �Inwestycje ruszy³y pe³n¹

par¹� opowiem o kolejnych gminnych in-
westycjach i pozyskanych na nie �rodkach
zewnêtrznych.
W najnowszym numerze Wiadomo�ci

Kamienieckich znajdziecie Pañstwo infor-
macje o kolejnych planach zwi¹zanych z re-
nowacj¹ Kopleksu Pa³acowo - Ogrodowe-
go m.in. zwi¹zanych z odtwarzaniem Pa-
³acowych ogrodów. Nie zabraknie te¿ in-
formacji dotyczacychmodernizacji gmin-
nych dróg, czy te¿ o zbli¿aj¹cym sie Fo-
rum Samorz¹dowymWojewództwa Dol-
no�l¹skiego, które w³a�nie odbêdzie sie w
Kamieñcu Z¹bkowickim. W artykule �Opo-
zycyjni radni przyznali sobie podwy¿ki?�
oraz w materiale �Uparci rajcowie�, pod-
sumujê pracê naszych niektórych rad-
nych, dzia³aj¹cych wci¹¿ na szkode na-
szej gminy. W biuletynie znalaz³y siê rów-
nie¿ relacje i fotoreporta¿e z gminnych i
o�wiatowych uroczysto�ci a tak¿e podsu-
mowanie teatralnych przedsiêwziêæ, któ-
re mia³y miejsce w naszej gminie. Ponow-
nie wrócimy te¿ do tematu naszej zlikwi-
dowanej �pszczó³ki�, której budynki na-
dal chce zagospodarowaæ gmina Kamieniec
Z¹bkowicki.

Zapraszam do lektury

Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki

Opozycyjni radni
przyznali sobie podwy¿ki?
Opozycyjni radni
przyznali sobie podwy¿ki?

Strona 4.

“Walki” o budynki po by³ej
“pszczó³ce” ci¹g dalszy
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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

Kontakt do Urzêdu Gminy

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

W gminie Kamieniec �pe³n¹ par¹� ruszy³y zaplano-
wane na ten rok inwestycje.

Inwestycje ruszy³y

“pe³n¹ par¹”
Inwestycje ruszy³y

“pe³n¹ par¹”

Pierwsz¹ z nich jest d³ugo ocze-
kiwany przez mieszkañców kom-
pleksowy remont kamienicy ko-
munalnej przy ulicyW¹skiej 5.
- Jest to najwiêkszy budynek

komunalnyw gminieKamieniec,
w którym mieszka 17 rodzin -
mówiwójtMarcin Czerniec - re-
mont dachu i elewacji budynku
bêdzie kosztowa³ ponad 300 ty-
siêcy z³otych. Inwestycja ma zo-
staæ zrealizowana do koñca listo-
pada tego roku.
Kamienica jest wpisana do

gminnej ewidencji zabytków. Kie-
dy� mie�ci³a siê tam jedna z trzech
kamienieckich elektrowni.
Rozpoczê³a siê równie¿ prze-

budowa hali sportowej przy uli-
cy Szkolnej wKamieñcuZ¹bko-
wickim. Zadanie uzyska³o dofi-
nansowanie zMinisterstwa Spraw

Wewnêtrznych i Administracji w
wysoko�ci prawie 300 tysiêcy
z³otych. W hali zostanie wyko-
nany nowy dach, opierzenie i ele-
wacja.
Zosta³ wy³oniony wykonawca

drugiego etapu modernizacji
obiektu Gminnego Centrum
Kultury.Wewn¹trz zostanie wy-
konany nowy pion sanitarny. Od-
tworzony zostanie równie¿ histo-
ryczny taras przed budynkiem,
który w latach 70. ubieg³ego wie-
ku z niewiadomych przyczyn
zosta³ zlikwidowany.
- Co ciekawe, nie ma ¿adnych

dokumentów z tego czasu. Nie
wiemy, kto zleci³ wyburzenie ta-
rasu ani czy by³a jaka� opinia
techniczna na ten temat - dodaje
wójt - ówczesne w³adze, jak wi-
daæ, nie aprobowa³y tego typu

tarasów, na skutek czego obiekt
niew¹tpliwie straci³ na swej uro-
dzie. Konserwator zabytków bar-
dzo pozytywnie oceni³ nasz wnio-
sek. Zosta³o przyznane dofinan-
sowanie w kwocie prawie 400
tysiêcy z³otych, czyli oko³o 75%
warto�ci zadania.
W ramach modernizacji zosta-

nie zrewitalizowany teren przed
i za Gminnym Centrum Kultu-
ry.
- Mam nadziejê, ¿e przy okazji

zostanie równie¿ rozwi¹zany
problem parkowania samocho-
dów przed samym ko�cio³em,
podczas mszy �wiêtej, gdy¿ przy
obiekcie powstan¹ nowe miejsca
parkingowe - relacjonujeMarcin
Czerniec - obiekt zyska te¿ nowe
ogrodzenie.
Prace bêd¹ trwa³y do koñca li-

stopada tego roku.
W ramach rz¹dowego progra-

mu �Razem Bezpieczniej� gmi-
na Kamieniec Z¹bkowicki po raz
trzeci otrzyma³a dofinansowanie
do zabezpieczenia zespo³u pa³a-
cowo - parkowego.
- Warto podkre�liæ, ¿e po raz

kolejny otrzymali�my dofinanso-
wanie wmaksymalnejwysoko�ci
75 tysiêcy z³otych. Jeste�my
jedn¹ z nielicznych, je¿eli nie je-
dyn¹ gmin¹ w kraju, której uda³o
siê zdobyæ dofinansowanie po raz
trzeci z rzêdu, bo konkurencja jest
du¿a i nie³atwo jest siêgn¹æ po
tego typu wsparcie - informuje
wójt Marcin Czerniec - pieni¹-
dze zostan¹ przeznaczone na ko-
lejny etap rozbudowy monitorin-
gu na terenie obiektu, wykona-
nie dalszego ci¹gu o�wietlenia
na terenie parku oraz kontynu-
acjê dzia³añ edukacyjnych i pro-
mocjê w³a�ciwych postaw wo-
bec obiektów zabytkowych. Od
czasu rozpoczêcia programu czê-
ste dawniej akty wandalizmu na
terenie kompleksu w³a�ciwie zu-
pe³nie usta³y.
- Nie chcê zapeszaæ, ale sam

fakt, ¿e dzia³a tam monitoring,
daje wiêksze poczucie bezpie-
czeñstwa ale te¿ jest przestrog¹
dla wandali - twierdzi wójt - do-
strzega siê równie¿ poprawê bez-
pieczeñstwa na terenie wokó³
obiektu, aczkolwiek poza tere-
nem kompleksu pa³acowo - par-
kowego pojawiaj¹ siê jeszcze

przyk³ady niew³a�ciwych dzia-
³añ budz¹cych niesmak, takich
jak niszczenie koszy ulicznych,
znaków drogowych czy napisy
na murach. Ubolewam nad tym,
ale ich wyeliminowanie wyma-
ga pracy u podstaw. Trzeba ca³y
czas pracowaæ nad tym, by upo-
wszechniaæ w³a�ciwe podstawy.
Kolejne prace rewitalizacyjne

w Pa³acu id¹ pe³n¹ par¹. Po³o¿o-
na ju¿ jest nowa kopu³a na he³-
mie wie¿y. W ramach �rodków,
jakie pozyskali�my z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, (to niebagatelna kwo-
ta, bo 500 tysiêcy z³otych), od-
twarzany jest krenela¿ wokó³
wie¿y i pokrywana jest kolejna
poka�na po³aæ dachu pa³acowe-
go.
WKamieñcu rusza te¿kontynu-

acja budowy osiedla Przylesie,
które wcze�niej by³o zrealizowa-
ne w 50%, dziêki czemu ta czê�æ
Kamieñca bêdzie w³a�ciwie zago-
spodarowana. W kompleksie jest
ponad 100 mieszkañ, w których
zamieszkaj¹ nowi b¹d� równie¿
nasi mieszkañcy. Ceny lokali s¹
na prawdê przystêpne iw ci¹gu na-
stêpnych kilku lat osiedle powin-
no zostaæ ca³kowicie zasiedlone.
Ju¿ niebawem w Kamieñcu

odbywaæ siê bêdzie �Po¿egna-
nie Lata z Mariann¹ Orañsk¹,
przedsiêwziêcie kulturalne i roz-
rywkowe, na które serdecznie za-
praszam mieszkañców i go�ci -
koñczywójtMarcinCzerniec.

OsiedleXXX leciawKamieñ-
cu zmieniwkrótce swoj¹ nazwê.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ o deko-
munizacji, równie¿ na terenie
gminy Kamieniec Z¹bkowicki,
zostanie zlikwidowana komuni-
styczna nazwa jednej z najwiêk-
szych ulic.Mowa tu o ulicy i osie-

Zmiana nazwy ulicyZmiana nazwy ulicy
dlu XXX lecia PRL.
Procedura jest przygotowywana

i wszystko odbêdzie siê bez po-
�piechu. Jak¹ now¹ nazwê bêdzie
nosi³o osiedle i ulica? Dowiemy
siê niebawem - informuje wójt
Marcin Czerniec.

Kolejne prace rewitalizacyjne w Pa³acu id¹ pe³n¹ par¹. Po³o¿ona ju¿ jest nowa kopu³a na he³mie
wie¿y - informuje wójtMarcin Czerniec.
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30 tysiêcy dotacji

Park Kulturowy jest to jedna
z czterech form ochrony zabyt-
ków w Polsce okre�lonych w
ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami. Chroni
ona okre�lony obszar krajobra-
zu kulturowego oraz wyró¿nia-
j¹ce siê krajobrazowo tereny z
zabytkami nieruchomymi, cha-
rakterystycznymi dla miejsco-
wej tradycji budowlanej i osad-
niczej.
Kamieniecki Park obejmuje

ca³y kompleks pa³acowo - parko-
wy wraz z dawnym kompleksem
cysterskim. £¹cznie jest to obszar
prawie 400 hektarów od mostu
przy drodze do Z³otego Stoku,
poprzez pradolinê Nysy K³odz-
kiej a¿ do Byczenia.
Ciekawostk¹ jest, ¿e na tere-

nie Parku znajduje siê równie¿,
dzi� ju¿ zupe³nie zapomniana i
zdewastowana dolna czê�æ pa³a-
cowych ogrodów, zaprojektowa-
nych przez wybitnego projektan-
ta Petera Josepha Lenne.
- Ka¿dy, kto interesuje siê hi-

stori¹ Pa³acu wie, ¿e dawny Park
obejmowa³ teren wzgórza pa³aco-
wego oraz 130 hektarów lasu, na-
tomiast tylko niewielu osobom
jest znany fakt, równie¿ udowod-
niony i udokumentowany przez
gminê Kamieniec w trakcie badañ
dokumentacji historycznej, ¿e w
dolnej czê�ci Kamieñca oraz ca-
³ej pradolinie Nysy K³odzkiej od
mostu przy drodze do Z³otego
Stoku a¿ do Dolnego Byczenia
by³y w koñcu XIX wieku za³o¿e-
nia ogrodowe, nawi¹zuj¹ce do
ogrodówSanssouci w Poczdamie.
Te ostatnie zaprojektowane zosta-
³y przez tego samego architekta
co ogrody kamienieckie - mówi
wójtMarcin Czerniec.
Po 1945 roku, gdy nad terenem

biegn¹cym wzd³u¿ rzeki przejê³o
kontrolê nadle�nictwo, dolna
czê�æ ogrodów uleg³a niemal
kompletnemu zniszczeniu. Dzi�
trudno jest nawet znale�æ �lady
ich dawnego istnienia. Czê�æ �cie-
¿ek zosta³a zaorana przez Pañ-
stwowe Gospodarstwo Rolne.
- Maj¹c na uwadze fakt, ¿e jest

to tak niezwyk³e za³o¿enie, które
powinno byæ kompozycyjnie
spiête z górn¹ czê�ci¹ komplek-
su, podjêli�my dzia³ania zmierza-
j¹ce do ca³kowitego odtworzenia
ogrodów - dodaje wójt - jest to
wszak drugi co do wielko�ci po

ogrodach Sanssouci kompleks
ogrodowo - le�ny w Europie.
W dolnej czê�ci ogrodów Len-

nego maj¹ powstaæ miêdzy inny-
mi �cie¿ki rowerowe.
Teren w 90 % jest w³asno�ci¹

gminy. Pozosta³y obszar nale¿y
do nadle�nictwa, trwaj¹ jednak
rozmowy na temat ewentualnej
zamiany gruntu.
- W przypadku niemo¿no�ci

przeprowadzenia takiej zamiany
wiem, ¿e nadle�nictwo bêdzie z
nami aktywnie wspó³pracowaæ w
kontek�cie odtworzenia XIX
wiecznej infrastruktury ogrodo-
wej - twierdziM. Czerniec.
W planach jest równie¿ odtwo-

rzenie XIX wiecznej oran¿erii,
która obecnie znajduje siê obok
ko�cio³a pocysterskiego na tere-
nie O�rodka Hodowli Zarodowej
wKamieñcu.
- Oran¿erie w okresie zimowym

s³u¿y³y do przechowywania ro-
�lin, które latem by³y eksponowa-
ne na tarasach pa³acu - t³umaczy
wójt - i co ciekawe w XIX wieku
w kamienieckich oran¿eriach
by³y hodowane ananasy, które ze

Jest to potê¿ny ponad 400 hektarowy kompleks obejmuj¹cy
dolne i górne ogrody pa³acowe oraz kompleks pocysterski. Nie-
w¹tpliw¹ ciekawostk¹ bêdzie odtworzenie pa³acowych oran¿e-
rii oraz sadu, w którym ros³y jab³onie gatunku Prinz Albrecht,
w przysz³o�ci mo¿e siê to udaæ.

Park Kulturowy
w Kamieñcu Z¹bk.

Park Kulturowy
w Kamieñcu Z¹bk.

wzglêdu na swe walory smakowe
cieszy³y siê wiêkszym uznaniem
ni¿ te sprowadzane z zagranicy.
By³y one przeznaczone zarówno
na pa³acowe sto³y jak i na potrze-
by zamo¿nych rodów w ówcze-
snych Prusach.
Kolejn¹ ciekawostk¹ bêdzie

odtworzenie XIXwiecznego sadu
ze specjaln¹ odmian¹ jab³oni o
nazwie Prinz Albrecht. Odmiana
ta po wojnie zosta³a niemal ca³-
kowicie zapomniana. A jab³ka s¹
ponoæ niezwykle smaczne i od-
porne na niskie temperatury.
- W perspektywie byæ mo¿e

okoliczni sadownicy równie¿ za-
interesuj¹ siê t¹ odmian¹ i bêdzie
ona mia³a szansê uzyskaæ status
produktu lokalnego i lokalnej
atrakcji - relacjonuje wójt.
Istniej¹cy Parku Kulturowy

zwiêkszy szanse i mo¿liwo�ci
gminy w pozyskiwaniu �rodków
zewnêtrznych na odtworzenie i re-
witalizacjê kompleksu.
Kolejnym zamierzeniem gmi-

ny bêdzie wpisanie kompleksu
na Listê PomnikówHistorii.

WARTO WIEDZIEÆ

Na wniosek Parafii Rzymsko-
katolickiej p.w. Wniebowziêcia
NMPwKamieñcu Z¹bkowickim,
króry zosta³ zaakceptowany przez
wójta, rada uchwali³a dotacjê w

wysoko�ci 30 tysiêcy z³otych.
Dotacja udzielona zosta³a na
wykonanie prac konserwatorskich
i restauratorskichwitra¿y �cianypo-
³udniowej w ko�ciele parafialnym.

W ramach usuwania skutków
klêsk ¿ywio³owych gminaKamie-
niec otrzyma³a dofinansowanie
do remontu drogi w Byczeniu,
która uleg³a zniszczeniu.
- Do koñca listopada droga zo-

stanie przebudowana, tak by w³a-
�ciwie zagospodarowaæ wody

Remont drogi
w Byczeniu

opadowe a jednocze�nie wyko-
nana zostanie nawierzchnia as-
faltowa przy ko�ciele w centrum
wsi - informuje wójt Marcin
Czerniec - My�lê, ¿e mieszkañ-
cy bêd¹ zadowoleni z tego, ¿e
kolejny odcinek drogi w naszej
gminie zostanie wyremontowa-
ny zgodnie z ich potrzebami.

24 wrze�nia w Czerwonym
Ko�ció³kuwKamieñcu Z¹bko-
wickim odbêdzie siê drugie Fo-
rum Samorz¹doweWojewódz-
twa Dolno�l¹skiego pod auspi-
cjami ksiêdza biskupa Ignace-
go Deca.
Pierwsze ForumSamorz¹dowe

odby³o siê w starej kopalni w
Wa³brzychu. Jego organizatorem
by³ prezydent miastaWa³brzych.
Tym razem organizatoremwyda-
rzenia jest wójt gminy Marcin
Czerniec oraz biskup IgnacyDec.
Organizatorzy spodziewaj¹ siê
ponad stu go�ci - samorz¹dow-
ców z terenu naszego wojewódz-
twa oraz parlamentarzystów
Tematem przewodnim Forum

bêdzie �Geotermia - szansa dla
samorz¹dów�, czyli wykorzysta-
nie potencja³u tkwi¹cego we
wnêtrzu ziemi.

Forum Samorz¹dowe
w Kamieñcu

- Jak wiadomo w Toruniu wy-
korzystanie ciep³a z wnêtrza zie-
mi uzyska³o bardzo du¿e dofi-
nansowanie z Narodowego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska -
mówi wójt Marcin Czerniec -
mam nadziejê, ¿e znajdzie to
prze³o¿enie na grunt gminy Ka-
mieniec.
Forum odbywaæ siê bêdzie w

godzinach 9.00 - 13.00. Go�cie
wezm¹ równie¿ udzia³ w uroczy-
stym otwarciu nowej wystawy
dotowanej ze �rodków minister-
stwa kultury.Wystawa, któramie-
�ciæ siê bêdzie na parterze pa³a-
cowych wnêtrz obrazuje ¿ycie
w³a�cicieli rezydencji magnac-
kich.
Organizacja Forum Samorz¹-

dowego jest du¿ym zaszczytem
dla naszej gminy.

Bêdzie d³ugo oczekiwana mo-
dernizacja drogiw so³ectwieStar-
czów, która biegnie do terenów
PKP. Niestety nie ca³a droga jest
w³asno�ci¹ gminy Kamieniec
Z¹bkowicki, koñczy siê ona bo-
wiem przed wiaduktem.
- Jako wójt obieca³em wyko-

nanie tego zadania wci¹gu mie-

Modernizacja drogi
w Starczowie

si¹ca po zakoñczeniu kilkulet-
niej i � moim zdaniem � niepo-
trzebnej procedury. Teraz � jako
samorz¹d � czekamy na ruch ze
strony spó³ki PKP Nieruchomo-
�ci, która powinna porz¹dnie zro-
biæ swoj¹ czê�æ drogi i dotrzy-
maæ danego s³owa. - komentuje
Marcin Czerniec.
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Podczas czerwcowej sesji rady gminyKa-
mieniec Z¹bkowicki opozycyjni radni przy-
znali sobie sowite podwy¿ki diet. Diety po-
szybowa³y w górê o 100%. Niestety �zapo-
mnieli� zabezpieczyæ w gminnym bud¿ecie
pieniêdzy na podwy¿ki swoich diet.

Opozycyjni radni
przyznali sobie podwy¿ki?

Opozycyjni radni
przyznali sobie podwy¿ki?

Rocznie utrzymanie rady w
gminie Kamieniec kosztuje
oko³o 140 tysiêcy z³otych. Po
podwy¿kach trzeba bêdzie wy-
gospodarowaæ dodatkowo oko-
³o 66 tysiêcy z³otych. Z propo-
zycj¹ podwy¿ek wyst¹pi³ Klub
Radnych Nasza Gmina. Ale co
bêdzie z podwy¿kami, tego jesz-
cze nie wiadomo.
- Jak uchwa³a mo¿e wej�æ w

¿ycie, skoro podstawowa zasa-
da, jak¹ jest uwzglêdnienie skut-
ków finansowych uchwa³y, nie
zosta³a dope³niona? - pyta wójt.
W bud¿ecie gminy nie dokona-
no bowiem przesuniêcia po-
trzebnych na ten cel pieniêdzy.
Dlatego, zdaniem wójta

uchwa³a, mimo, ¿e zosta³a przy-
jêta wiêkszo�ci¹ g³osów opozy-
cyjnych radnych, nie mo¿e zo-
staæ zrealizowana. Teraz prze-
wodnicz¹cy rady ma dwa roz-

wi¹zania: albo z³o¿y wniosek
o uchylenie uchwa³y o pod-
wy¿ce diet dla radnych albo
wyst¹pi z oficjaln¹ pro�b¹ o
uwzglêdnienie i zabezpiecze-
nie pieniêdzy w bud¿ecie gmi-
ny Kamieniec.
Co ciekawe, za podwy¿k¹

g³osowali ci sami rajcowie,
którzy obciêli pensjê wójta do
minimum.
Có¿, powodem tak wysokie-

go podniesienia uposa¿enia
radnych jest najwidoczniej
bezkrytyczne zadowolenie ze
swojej dotychczasowej pracy.
Ich niew¹tpliw¹ �zas³ug¹� jest
miêdzy innymi skuteczne za-
blokowanie nadania praw miej-
skich dla Kamieñca. Mo¿na siê
zastanowiæ, czy jest to dzia³a-
nie dla dobra gminy, czy te¿
kolejna próba zagrania wójto-
wi na nosie.

Ponad dwuletnie starania zaowo-
cowa³y przyznaniem dofinansowa-
nia do wa¿nego przedsiêwziêcia,
polegaj¹ceg na zabezpieczeniu
skarpy osuwiska znajduj¹cego siê
za zabytkowym budynkiem, przy
Pa³acu Marianny Orañskiej.
Skarpa, jak równie¿ znajduj¹cy

siê obok mur, ulega³y znacz¹cej

Po dwuletnich

staraniach

Po dwuletnich

staraniach
destabilizacji, gro¿¹c tym sa-
mym zawaleniem siê na budy-
nek. Uzyskane dofinansowanie
w wysoko�ci prawie æwieræ mi-
liona z³otych pozwoli na pe³ne
wykonanie zabezpieczenia skar-
py i odtworzenie muru wokó³
obiektu.

Rozpoczê³o siê od-

tworzenie historycz-
nych nasadzeñ
wokó³ kamienieckie-
goPa³acu.Narodowy
Fundusz Ochrony
�rodowiska przezna-
czy³ na ten cel 90%
dofinansowania.
Ca³o�æ kosztowaæ bêdzie oko-

³o 2milionów z³otych. Przedsiê-
wziêcie bêdzie realizowane do
koñca pa�dziernika tego roku.
Wójt gminy zapewnia, ¿e za kil-
ka lat pa³acowe ogrody bêd¹
mog³y w pe³ni konkurowaæ ze
s³ynnym arboretum wWojs³awi-
cach.
Rekultywacja ma obj¹æ

³¹cznie 16 hektarów pa³acowe-
go parku na których posadzo-
nych zostanie 60 tysiêcy ró¿-
nychkwiatów, drzew i krzewów.
Narodowy Fundusz Ochrony

�rodowiska zakwalifikowa³ ka-
mieniecki park do 20 najwa¿niej-
szych inwestycji na terenie ca³e-
go kraju, co jest dla gminy du¿¹
nobilitacj¹ i daje gwarancjê tego,
¿e nastêpnych latach bêdzie mo-
g³a ubiegaæ siê o kontynuacjê za-
dania.
Gruntowna rewitalizacja ma

obj¹æ najbli¿sze otoczenie
obiektu. Imdalej odpa³acu, tym
bardziej ro�linno�æ bêdzie prze-
chodziæ w naturalny las.
W odtworzonych parkowych

alejach nasadzane s¹ gatunki ro-
�lin, które niegdy� ros³y w pa³a-
cowym parku.
- Ze �róde³ ikonograficznych i

dokumentów niemieckich uda³o
siê odtworzyæ jakie gatunki ro-
�lin tutaj ros³y i zostan¹ one po-
nownie posadzone - mówi wójt
Marcin Czerniec - nie ma tutaj
¿adnego nowego spojrzenia na
zagospodarowanie parku oraz ro-
�linno�ci, która obecnie jest mod-
na w przydomowych ogrodach.
Niezbêdne informacje uda³o

siê odnale�æ w archiwach we
Wroc³awiu i Berlinie.
- Jest to wa¿ne, ¿e nasz projekt

zosta³ bardzo wysoko oceniony
wNarodowym Funduszu Ochro-
ny�rodowiska -dodajewójt - jest
to jeden z dwudziestu projektów
w ca³ej Polsce, który uzyska³ pra-
wie dwa miliony z³otych dofi-
nansowania. Pozwoli to na od-
tworzenie historycznych nasa-
dzeñ oraz pielêgnacjê ogrodu.
W ramach przyznanych �rod-

ków w ubieg³ym roku przepro-
wadzono wycinkê chorych i
zbêdnych drzew, które nie paso-
wa³y kompozycyjnie do ca³o�ci,
wystarczy³o równie¿ na zakup
traktora, wozu asenizacyjnego i
rêbaka.
Z miesi¹ca na miesi¹c zwiêk-

sza siê liczba turystów odwiedza-
j¹cych kamieniecki pa³ac.W tym
roku wp³ywy ze sprzeda¿y bile-
tów przekroczy³y ju¿ pó³ milio-
na z³otych.
-To jest ogromny sukces -mówi

wójt Marcin Czerniec - dziesi¹t-
ki tysiêcy osób, które przyje¿d¿aj¹
do tego obiektu przeka¿¹ dalej
informacjê na temat tego, co siê
tutaj dzieje. Po³¹czone to jest z
procesem rewitalizacji i pozyski-
wania �rodków, dziêki czemu bu-
dowany jest dobry wizerunek Ka-
mieñca, co przynosi dobre rezul-

taty. Równie¿ mieszkañcy do-
strzegaj¹, ¿e do zdegradowanego
obiektu, który przez lata by³
ciemn¹ kart¹ w historii gminy,
powróci³a normalno�æ. Udostêp-
niane s¹ do zwiedzania kolejne
partie obiektu.Mamy jednak jesz-
cze bardzo du¿o do nadrobienia.
Uwa¿am, ¿e Kamieniec prze-
wy¿sza swoimi walorami nieje-
den pa³ac na terenie Dolnego
�l¹ska. Jest dzie³emniezwyk³ym
na skalê europejsk¹ - podsumo-
wuje wójtMarcinCzerniec.

- Ze �róde³ ikonograficznych i dokumentów niemieckich uda³o siê
odtworzyæ jakie gatunki ro�lin tutaj ros³y i zostan¹ one ponownie
posadzone - mówi wójtMarcin Czerniec.

Jak za czasów Marianny OrañskiejJak za czasów Marianny Orañskiej
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Na kamienieckich B³oniach
odby³ siê piknik zorganizowany
przezGminneCentrumKultury
oraz Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
KamieniecZ¹bkowicki I.Wyst¹-
pi³y w czasie tej imprezy �Star-
czowianki�, które po rewelacyj-
nym koncercie podziwia³y walo-

Gminny piknikGminny piknik
ry naszego kompleksu pa³acowo-
parkowego. Pó�niej w kawiaren-
ce omawiali�my tegoroczne ini-
cjatywy i dzia³ania gminy Kamie-
niec Z¹bkowicki podejmowane w
ramach Europejskiej Stolicy Kul-
tury.

Centrum Integracji Spo³ecz-
nej wzbogaci³o siê o kolejny
sprzêt zakupiony przez gminê
Kamieniec Z¹bkowicki.By³o to
mo¿liwe dziêki pozyskaniu �rod-
ków pochodz¹cych z Narodowe-
go Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. By³o
to 90-procentowe dofinansowa-
nie do zakupu wozu asenizacyj-

W Zagórzu �l¹skim odby³o siê
spotkanie z okazji 40-lecia Polskie-
goZwi¹zkuWêdkarskiego.Na tê uro-
czysto�æ zaproszono wójta gminy
Kamieniec Marcina Czernieca wraz
z przewodnicz¹cym Rady So³eckiej
JanemW³ochem.
- Odebra³em pami¹tkow¹ statuet-

kê stanowi¹c¹ wyraz podziêkowania
za wieloletni¹ owocn¹ wspó³pracê
pomiêdzy gmin¹ Kamieniec Z¹bko-
wicki a PolskimZwi¹zkiemWêdkar-
skim. By³a te¿ okazja nie tylko do
podsumowañ, ale przedyskutowania
planówna kolejny rokwspólnej dzia-
³alno�ci -podsumowa³MarcinCzer-
niec.

M³odzi ludzie potrzebuj¹wychowawców, potrzebuj¹ przewod-

nika, który powinien byæ autorytetem. Potrzebuj¹� równie¿
tego, aby ich poprawiaæ, stawiaæ im granice, mówiæ �tak� lub
�nie�. (�w. Jan Pawe³ II). Te s³owa by³y mottem rozpoczêcia roku
szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papie¿a
Jana Paw³a II w Kamieñcu Z¹bkowickim.

Nowy sprzêt dla CISNowy sprzêt dla CIS

nego na bazie traktora oraz roz-
drabniacza do ga³êzi. Jest to nie-
w¹tpliwie znacz¹ce, bo nasz sa-
morz¹d wyda³ na ten sprzêt jedy-
nie 10% ich warto�ci. Urz¹dze-
nia bêd¹ s³u¿y³y do wszystkich
prac prowadzonych przez Cen-
trum Integracji Spo³ecznej na te-
renie naszej gminy.

Za lata wspó³pracyZa lata wspó³pracy

Przywitali nowy
rok szkolny
Przywitali nowy
rok szkolny

Uroczyste powitanie roku
szkolnego 2016/2017 rozpoczê-
³o siê msz¹ �wiêt¹ z udzia³em
pocztu sztandarowego naszej
szko³y. Ksi¹dz Wojciech Jasiñ-
ski dokona³ po�wiêcenia tor-
nistrów i przyborów szkol-
nych oraz udzieli³ wszystkim
b³ogos³awieñstwa na nadcho-
dz¹cy nowy rok szkolny.
Pierwszy w tym roku szkol-

nym apel, ze wzglêdu na re-
mont sali gimnastycznej ,
odby³ siê na szkolnym po-
dwórku. Po wprowadzeniu
pocztu sztandarowego i od-
�piewaniu hymnu pañstwo-
wego dyrektor Arkadiusz
Albrecht serdecznie powita³
wszystkich go�ci, uczniów,
rodziców, nauczycieli oraz
pracowników administracji i
obs³ugi. Nastêpnie radny Do-
minik Krekora ¿yczy³ ca³ej
spo³eczno�ci szkolnej wszelkiej
pomy�lno�ci w nowym roku
szkolnym, a uczniom te¿ jak
najlepszych ocen. Przypomnia³
równie¿, ¿e sam by³ kiedy�
uczniem naszej szko³y. I tak jak
w tym roku, tak kiedy� wszyst-
kie szkolne uroczysto�ci odby-
wa³y siê przywej�ciowych scho-
dach, na �wie¿ym powietrzu.W
uroczysto�ci brali te¿ udzia³:
radna Bogus³awa Tokarz, rad-
ny Ryszard Kleniuk, radny Lu-
cjan Koper, so³tys so³ectwa Ka-
mieniec Z¹bkowicki II, Ry-
szard Glina oraz so³tys so³ectwa
Mrokocin Emilia Czerniawska.
W imieniu uczniów g³os za-

bra³a przewodnicz¹ca Samorz¹-
du UczniowskiegoAleksandra
Janik, która ¿yczy³a wszyst-
kim, aby nowy rok szkolny by³
czasem, w którym nie zabrak-
nie rado�ci, sukcesów, dobrej
wspó³pracy, wzajemnej cierpli-
wo�ci i ¿yczliwo�ci, przyjaznej
atmosfery i twórczych inicja-
tyw. Obieca³a tak¿e w imieniu
uczniów, ¿e wszyscy bêd¹ so-
lidnie pracowaæ i dbaæ o dobre
imiê naszej szko³y i gminy, a
nastêpnie zaprosi³a wszystkich
uczniów na spotkania z wycho-
wawcami.
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Z chwil¹, gdy ostatni uczniowie �pszczó³ki� opu�cili jejmury,

budynki zosta³y wystawione przez starostwo na sprzeda¿. Od
pocz¹tku zainteresowana nabyciem obiektu by³a gmina Kamie-
niec Z¹bkowicki, która ma zamiar urz¹dziæ tu siedzibê dla swo-
ich instytucji. Kamienieccy radni zdecydowali nawet, ¿e gmina
zaci¹gnie kredyt na ten cel. Wójt nie ukrywa jednak, ¿e liczy na
preferencyjne warunki przy zakupie obiektu.

Piknik rodzinny w So³ectwie
Kamieniec Z¹bkowicki 1 ju¿ za
nami. Dzisiejsz¹ imprezê przy ul.
Wileñskiej zorganizowa³a od �a�
do �z� radna Bernadeta Choda-
sewicz przy wsparciu Gminne-
go Centrum Kultury. Dziêki tej
bardzo dobrej inicjatywie dzieci
wraz z rodzicami spêdzi³y czas w
mi³ej atmosferze.
- Nale¿¹ siê s³owa uznania i

wdziêczno�ci wszystkim organi-

“Walki” o budynki po by³ej
“pszczó³ce” ci¹g dalszy
“Walki” o budynki po by³ej
“pszczó³ce” ci¹g dalszy

- Rada Powiatu Z¹bkowickiego
jeszcze w 1999 roku podjê³a
uchwa³ê o udzielaniu bonifikat na
zakup nieruchomo�ci tzw. mienia
powiatowego. Oczekiwa³em od
starosty bonifikaty na zakup bu-
dynków szko³y w takiej samej
wysoko�ci, jaka by³a udzielana
innym gminom powiatu, które
nabywa³y mienie starostwa na
preferencyjnych warunkach oraz
mo¿liwo�ci roz³o¿enia na raty
kwoty zakupu nieruchomo�ci �
mówi wójt Marcin Czerniec �
starosta zorganizowa³ jednak
przetarg i nie udzieli³ pozytyw-
nej odpowiedzi na pro�bê skiero-
wan¹ ze strony gminy.
Przetarg odby³ siê w koñcu

czerwca. W przetargu wziê³a
udzia³ tylko gmina Kamieniec.
- Jeste�my zainteresowani za-

kupem ca³ego kompleksu ale z
50%bonifikat¹. Przewodnicz¹cy
komisji przetargowej stwierdzi³,
¿e nie mia³ ¿adnych informacji ze
strony starosty dotycz¹cych
udzielenia ulgi.
Budynki by³ej kamienieckiej

�Pszczó³ki� maj¹ zostaæ zagospo-
darowane na dzia³alno�æ O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznego, Cen-
trum Integracji Spo³ecznej, byæ
mo¿e w przysz³o�ci równie¿ na
dzia³alno�æ edukacyjn¹.
- Powiat ewidentnie dzia³a na

niekorzy�æ gminy Kamieniec �
twierdzi wójt � pó³tora roku temu
wystêpowali�my oficjalnie o prze-
jêcie szko³y wraz z subwencj¹
o�wiatow¹ i gwarantowali�my
utrzymanie placówki. Podkre�la-
li�my, ¿e my, jako samorz¹d chce-
my a¿eby utrzy-
maæ t¹ placówkê
o�wiatow¹, gdy¿
ona jest potrzeb-
na naszym
mieszkañcom
oraz tym oso-
bom, które chc¹
siê edukowaæ w
szkole ponad-
gimnazjalnej na
terenie naszej
gminy. Niestety
podjêto uchwa³ê
o likwidacji
szko³y. Jakwidaæ
nie zagwaranto-
wano niczego,
powiat nie ma

pomys³u na ten budynek. Nieste-
ty ostatni uczniowie opu�cili
mury szko³y, która niedawno ob-
chodzi³a 70. lecie swojego istnie-
nia. Ju¿ widzimy, ¿e trawa wokó³
obiektu nie jest wykoszona a
obiekt zosta³ pozostawiony bez
w³a�ciwego nadzoru. Przypomnij-
my, ¿e kilkana�cie lat temu takie
same dzia³ania zosta³y podjête
wobec obiektu po szpitalu. Mia³
tam powstaæ kompleks leczniczy,
ale nic nie zosta³o wykonane.
Powiat jedynie zlikwidowa³ pla-
cówkê publiczn¹, bo potrzebowa³
pieniêdzy. Ponad 60 osób straci-
³o pracê, kilkadziesi¹t osób, któ-
re potrzebowa³y opieki, musia³y
byæ rozlokowane w innych jed-
nostkach. Nie wiem po co by³o
opowiadanie bajek, ¿e znajdzie
siê inwestor, bêdzie nowy pod-
miot i bêdzie generalnie wspania-
le. Dzi� budynek dawnego szpi-
tala jest w rêkach prywatnych i
zosta³ doprowadzony do ruiny.
Na chwilê obecn¹ jest obrazem
nêdzy i rozpaczy. Dlatego chce-
my uratowaæ budynek szko³y,
który jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytków.
Wójt przypomina równie¿, ¿e

naprzeciwbudynku znajduje siê
namiotowa hala sportowa, któ-
ra powsta³a 10 lat temu miêdzy
innymi równie¿ dziêki dotacji
udzielonej przez w³adze gminy.
Budynek szko³y jest dla gminy
cenny równie¿ zewzglêdu na kró-
lewnê Mariannê Orañsk¹, która
ufundowa³a obiekt.
RomanFester starosta powia-

tu z¹bkowickiego twierdzi, ¿e

przez ca³y czas trwaj¹ rozmowy z
wójtemKamieñca. Onma interes
¿eby kupiæ, a my ¿eby sprzedaæ,
bo w bud¿ecie s¹ nam potrzebne
pieni¹dze. W pierwszym przetar-
gu gminawp³aci³a nawetwadium,
s¹dzi³em wiêc, ¿e pan wójt przy-
st¹pi do licytacji, ale jednak nie
przyst¹pi³. Poszli�my wiêc wój-
towi na rêkê i zorganizowali�my
drugi przetarg, cena zosta³a ob-
ni¿ona o 20%. Uwa¿am, ¿e s¹ to
dobrze po³o¿one nieruchomo�ci,
które mo¿na zbyæ za dobr¹ cenê
a jednocze�nie nie jest to chyba
dla gminy zbyt du¿a kwota. Gmi-
na Kamieniec ma znacznie lepsz¹
sytuacjê finansow¹ ni¿ powiat,
który realizuje bardzo du¿o za-
dañ, w tym na przyk³ad remonty
dróg na terenie gminyKamieniec,
czy czterech mostów w O¿arach,
które zosta³y wyremontowane w
ca³o�ci za pieni¹dze starostwa.
Ale oceniam dobrze wspó³pracê
z gmin¹ Kamieniec. Je¿eli obiek-
tu szko³y nie uda siê sprzedaæ w
drodze przetargu to mo¿e poro-
zumiemy siê w sprawie udziele-
nia wójtowi korzystnej bonifika-
ty na zakup ca³ego kompleksu.
Natomiast obiekt sportowy to te-
mat jest otwarty. W ka¿dej chwili
mo¿emy porozumieæ siê co do
przekazania hali gminie. Jak
twierdzi starosta, inne gminy
uzyskiwa³y 50% bonifikaty je¿eli
obiekt mia³ zostaæ przeznaczony
na cele o�wiatowe. Warto wiêc
og³osiæ przetarg, ¿eby sprawdziæ,
czy na rynku nie znajdzie siê na-
bywca, który da dobr¹ cenê - pod-
sumowuje starosta.

Rodzinnie w so³ectwieRodzinnie w so³ectwie
zatorom z radn¹ na czele. Dziê-
kujê t¹ drog¹ szczególnie prze-
wodnicz¹cemu Rady So³eckiej
Janowi W³ochowi oraz radnym:
Bogus³awie Tokarz, Dominiko-
wi Krekorze oraz Lucjanowi
Koprowi za to, ¿e w³¹czyli siê w
to bardzo udane i sympatyczne
spotkanie z mieszkañcami. Cieszê
siê, ¿e mieli�my okazjê do inte-
gracji i rozmów - podsumowa³
wójtMarcin Czerniec.

Zakoñczy³y siê letnie zajêcia
Zumby dla najm³odszychmiesz-
kanek gminy Kamieniec Z¹bko-
wicki. Dzieci szczê�liwe i bardzo
zadowolone wraz z Mamami
otrzyma³y w podziêkowaniu za

Koniec letnich zajêæKoniec letnich zajêæ
wytrwa³o�æ pami¹tkowe dyplo-
my. Najwiêksze podziêkowania
nale¿¹ siê Oldze Go³êbiowskiej
za prowadzenie zajêæ, które spra-
wi³y tak wiele rado�ci. Niebawem
ruszy jesienna runda Zumby.

W ramach projektu ART-BUS mieszkañ-
cy gminy Kamieniec Z¹bkowicki wraz z
mieszkankami gminy Stoszowice wybrali siê
na wyprawê do Wroc³awia.

Integracyjna
wyprawa
Integracyjna
wyprawa

Uczestnicy wyprawy krajo-
znawczej i integracyjnej odwie-
dzili Hydropolis oraz wziêli
udzia³ w Singing Europe 2016 �
najwiêkszymwydarzeniu chóral-

ne w Europie. Wyjazd stanowi³
jedno z wydarzeñ Europejskiej
StolicyKulturyWroc³aw 2016, w
jakie jest zaanga¿owana gmina
Kamieniec Z¹bkowicki.
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Kamieniecka opozycja postanowi³a zaj¹æ

siê �przejrzysto�ci¹ dzia³añwójta�.W tym celu
podjêli uchwa³ê, w której domagaj¹ siê mie-
dzy innymi wprowadzenia elektronicznego re-
jestru zawieranych umów. Rejestr mia³by za-
wieraæ informacje publiczne dotycz¹ce umów
cywilnoprawnych, podpisywanych przez wój-
ta Gminy Kamieniec Z¹bkowicki w imieniu
gminy Kamieniec Z¹bkowicki. Radni byli
uparci, mimo, ¿e uchwa³a zosta³a uchylona
przez nadzór prawny wojewody jako niezgod-
na z prawem.

Tegoroczne Do¿ynki Gminne rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹

�wiêt¹ w kaplicy w Kamieñcu Z¹bkowicki II. Nastêpnie korowód
wraz z go�æmi oraz delegacjami z so³ectw przy akompaniamencie
orkiestry dêtej wyruszy³ na plac stra¿acki.

Œwiêto plonówŒwiêto plonów

Tam staro�cinaRenataMazur
� Kli� oraz starosta Rados³aw
Nadowski wraz z so³tysem Ry-
szardem Glin¹ oraz przewodni-
cz¹cym rady so³eckiej Marci-
nem Wróblem przywitali przy-
by³ych go�ci i przekazali chleb
wójtowi gminy Kamieniec Z¹b-
kowicki, który podzieli³ siê nim
z mieszkañcami. Nastêpnie od-
by³y siê tradycyjne prezentacje
wieñców do¿ynkowych, prze-
pe³nione ¿artami i �piewami.
Po po³udniu wyst¹pi³ zespó³

�Kolorowe Gitary�, przy któ-
rym go�cie rozpoczêli weso³¹
zabawê. Zaraz po koncercie
przygotowano zabawy dla dzie-
ci równocze�nie ze spektakular-
nymi zawodami �Najlepsze so-
³ectwo w gminie�. Rywalizacja
by³a zaciêta, na szczycie upla-
sowa³o siê so³ectwo �rem. Czê�æ
oficjaln¹ zakoñczy³ �l¹ski pro-
gram biesiadny zaprezentowany
przez zespó³ �Jorgusie�, po
czym go�cie bawili siê na festy-
nie do pó�nych godzin noc-
nych.

Uparci rajcowieUparci rajcowie

Zdaniem opozycyjnych rad-
nych �publikowanie informacji o
zawartych umowach staje siê po-
¿¹dan¹ praktyk¹ z punktu widze-
nia transparentno�ci finansów
publicznych, aby zapewniæ
mieszkañcom ³atwy i komplekso-
wy dostêp do informacji. Spo³e-
czeñstwo pragnie równie¿ wie-
dzieæ, czy aparat w³adzy publicz-
nej potrafi planowaæ, organizo-
waæ, zarz¹dzaæ i kontrolowaæ go-
spodarowanie �rodkami publicz-
nymi. Jawno�æ i przejrzysto�æ fi-
nansów publicznych staje siê za-
tem narzêdziem oceny systemu
sprawowania w³adzy publicznej.
Ocena ta jest za� potrzebna, po-
niewa¿ to spo³eczeñstwo doko-
nuje bezpo�redniego lub po�red-
niego wyboru w³adzy publicznej.
Jawno�æ i przejrzysto�æ finansów
publicznych ma tak¿e znaczenie
wychowawcze. W³adzy publicz-
nej nakazuje postêpowanie uczci-
we i profesjonalne oraz zgodne z
interesem spo³ecznym. Natomiast
spo³eczeñstwu pozwala na zwiêk-
szenie zainteresowania ¿yciem
publicznym i uczestniczeniem w
nim.� Cowiêcej, opozycyjni rad-
ni uwa¿aj¹, ¿e ujawnienie imion i
nazwisk osób zawieraj¹cych
umowy cywilnoprawne z jed-
nostk¹ samorz¹du terytorialnego
nie narusza prawa do prywatno-
�ci tych osób.
�Stworzenie i upublicznienie

takiego rejestru w Biuletynie In-
formacji Publicznej zwolni gmi-
nê z obowi¹zku ka¿dorazowego
udostêpniania takich informacji
na wniosek zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy o dostêpie do informa-
cji publicznej� � twierdz¹ opo-
zycyjni radni.
WójtMarcinCzerniec uwa¿a,

¿e jest to kolejna ju¿ próba uprzy-
krzenia pracy osobom zatrudnio-
nym w urzêdzie gminy oraz wy-
wo³ania zamieszania, które niko-
mu do niczego nie jest potrzeb-
ne. Tym bardziej, ¿e trzeba bêdzie
wprowadzaæ dodatkowe specjal-
ne rejestry pomimo tego, ¿e
wszystko, co interesuje radnych
jest jawne i widnieje w sprawoz-
daniach z wykonania bud¿etu.
- Moim zdaniem próby wkra-

czania w nieswoje kompetencje
maj¹ zaburzyæ normalne funkcjo-
nowanie urzêdu i doprowadziæ
do tego, by w którym�momencie
wójt o czym� zapomnia³ lub z
czym� nie zd¹¿y³ � mówi wójt
Marcin Czerniec.
Ponadto wprowadzenie tego

typu rejestrów spowodowa³oby,
¿e zarobki osób zatrudnionych na
podstawie umów sta³yby sie jaw-
ne dla wszystkich, którzy chcie-
liby pogrzebaæw internecie. I nie-
wa¿ne jest to, ¿e nie s¹ one oso-
bami publicznymi i nie maj¹ obo-
wi¹zku spowiadania siê ze swo-
ich zarobków przed ca³ym �wia-
tem.
- Jest to próba ingerowania w

wykonywanie okre�lonej pracy
przez osoby, które oczekuj¹ pe³-
nego okazania kwot zarobków
pracowników, którzy pracuj¹ na
�wietlicach wiejskich, �rodowi-
skowych itp. Z jednej strony jest
to nieetyczne, z drugiej niezgod-
ne z prawem, poniewa¿ obowi¹-
zuje ochrona danych osobowych
� mówi wójt - osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne maj¹ obowi¹-
zek ujawniaæ swoje dochody po-
przez sk³adanie o�wiadczeñ ma-
j¹tkowych. Natomiast osoby, któ-
re nie musz¹ tego robiæ, maj¹ byæ
poprzez t¹ uchwa³ê zmuszone do
publicznego okazania swoich za-
robków.
Uchwa³a i tak zosta³a uchylo-

na przez nadzór prawnywojewo-
dy jako niezgodna z prawem.
W³a�ciwie od pocz¹tku by³o
oczywiste, ¿e sprawa zakoñczy
siê tak, a nie inaczej. Mimo to
radni uparli siê, ¿e bêd¹ nad ni¹
g³osowaæ.
- Mówienie, ¿e tego typu

uchwa³y s¹ dodatkow¹ form¹
wprowadzania przejrzysto�ci
dzia³ania wójta jest nieporozu-
mieniem, gdy¿ wszystkie �rodki
s¹ dok³adnie wyszczególnione w
sprawozdaniu bud¿etowym. Tam
mo¿na uzyskaæ ka¿d¹ interesu-
j¹c¹ radnych informacjê. W gmi-
nie nie ma ¿adnych ukrytych pie-
niêdzy, bo przepisy prawa s¹ ta-
kie, ¿e po prostu nie mo¿na tego
zrobiæ � dodaje wójt Marcin
Czerniec.
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Kamieniecki Festiwal Teatralny �Mezalians� otworzy³o plenerowe

widowisko �Widziad³a�. Kamieniec Z¹bkowicki przez kilka dni go-
�ci³ aktorów, muzyków, cyrkowców i artystów sztuk wszelkich. To by³o
prawdziwe, niezapomniane i wyj¹tkowe �wiêto teatru, do którego czyn-
nie w³¹czyli siê wspaniali mieszkañcy gminy Kamieniec.

Wyj¹tkowe œwiêto teatrówWyj¹tkowe œwiêto teatrów

Mieszkañcy mogli wzi¹æ udzia³
w wyj¹tkowym koncercie Jacka
Ha³asa i jego kapeli. W koncer-
cie �Ludowe pie�ni nabo¿ne na
g³os i lirê korbow¹� artysta przy-
wo³ywa³ liczne �lady zapomnia-
nego bogactwa pie�ni �dziadow-
skiej�.
Kolejny dzieñ mia³ charakter

przyjaznej sportowej rywaliza-
cji.W towarzyskimmeczu pi³kar-
skim Kamieniec Z¹bkowicki kon-
tra Akademia Teatru Alternatyw-
nego zwyciê¿y³a dobra zabawa.
Dziêki przychylnej postawie gra-
czy i bramkarza kamienieckiego
klubu uda³o siê doprowadziæ do
zadowalaj¹cego obie strony remi-
su. Energiczna grupa zumby w
barwach �Mezaliansu� przez

wszystkie �cztery po³owy�meczu
zagrzewa³a do walki.
Przez ca³y tydzieñ na wszyst-

kich chêtnych, bez wzglêdu na
wiek, ju¿ od rana czeka³y warsz-
taty teatralne, taneczne, pla-
styczne, cyrkowe czy samoobro-
ny.Odbywa³y siê przegl¹dy spek-
takli niezale¿nych grup teatral-
nych z ca³ej Polski. Na Jarmarku
Kamienieckim na b³oniach zapre-
zentowali siê lokalni arty�ci
(m.in. ze Starczowa, Byczenia,
O¿ar). Odby³y siê te¿ trzy spekta-
kle familijne w trzech ró¿nych
stylistykach (cyrkowy, drama-
tyczny i lalkowy).
Najbardziej barwn¹ okaza³a siê

jednak parada �Widziad³a�, inspi-
rowana lokalnymi legendami, to

by³ prezent przyby³ych artystów
dla mieszkañców Kamieñca, po
którym mo¿na by³o potañcowaæ
przy muzyce na ¿ywo w wyko-
naniu kapeli �Muzykanci� i
chóru ze Starczowa. Odby³ siê
te¿ koncert goleniowskiego ze-
spo³uKarpet�Punk isnotdead�,
oraz widowiskowa parada �Trzy
bramy - przej�cie�, przygotowy-
wanawspólnie przezmieszkañ-
cówKamieñca i artystów.
Festiwal Mezalians organi-

zowany by³ w ramach WRO-
C£AW 2016 Europejska Stolica
Kultury. Sfinansowany ze �rod-
ków MinisterstwaKultury iDzie-
dzictwa Narodowego. Wspó³or-
ganizatorami byli: Narodowe
Forum Muzyki, Impart, Instytut

im. Jerzego Grotowskiego, Teatr
Kana, Teatr Brama, a partnerem
by³a gmina Kamieniec Z¹bko-
wicki.
- To by³o naprawdê wspania³e

wydarzenie wykreowane przez
fenomenalnie uzdolnionych i
kreatywnych ludzi. Sum¹ za�
by³y nadzwyczajne kulturalne

prze¿ycia.Dobrze jest znale�æ siê
w�ród ludzi chc¹cych tworzyæ
dobro i czyni¹cych nasz �wiat
piêkniejszym, dobrze jest s³yszeæ
s³owa, które nios¹ pozytywn¹ i
buduj¹c¹ tre�æ. To jest przy-
sz³o�æ naszej gminy - podsumo-
wuje wójt gminy Kamieniec
Z¹bk.Marcin Czerniec.
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KOŒCIÓ£ PARAFIALNY W KAMIEÑCU Z¥BKOWICKIM
msza œw. pod przewodnictwem ksiêdza

biskupa prof. dr hab. Ignacego Deca
CZERWONY KOŒCIÓ£EK:

II Forum Samorz¹dowe
ZESPÓ£ PA£ACOWO - PARKOWY

- Koncert muzyki hiszpañskiej
Moises Bethencourt - Mendoza

- Koncert: Pieœni neapolitañskie i muzyka œwiata
El¿bieta Ma³gorzata Mach (sopran), Rafa³ ¯urakowski (tenor),

Wiktor Szymajda (pianista)

KAMIENIECKIE B£ONIA:
- Program rozrywkowy:

Pokaz tañca towarzyskiego - grupa taneczna AKTAN
Goœcinne wystêpy zespo³u Weso³e Nutki

Zumba Kids - pokaz grupy dzieciêcej
Zumba Fitness - grupa doros³ych

- Koncert zespo³u BUDKA BAND
Festyn taneczny przy zespole muzycznym TEMIDA

9:00 -

10:00 - 13:00 -

15:30

17:00

18:00

20:00

21:30 -
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