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Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki
Oddajê do Pañstwa r¹k pi¹ty ju¿ numer

Wiadomo�ci Kamienieckich, w którym dzielê
siê z Wami wszystkimi najwa¿niejszymi in-
formacjami z ¿ycia naszej gminy.
Tradycyjnie informujê o kolejnych wa¿-

nych inwestycjach, pozyskanych fundu-
szach zewnêtrznych, a tak¿e o szybko po-
stêpuj¹cych renowacjach w Kompleksie Pa-
³acowo - Parkowym w Kamieñcu Z¹bkowic-
kim.
W materiale � Opozycyjni radni nadal

przeciwko nadaniu praw miejskich...� infor-
mujê, co traci Kamieniec, ca³a gmina i My
mieszkañcy, z powodu ci¹g³ej i niezrozumia-
³ej opozycji wiêkszo�ci rajców, przeciwko
nadaniu Kamieñcowi miejskiej rangi.
W Wiadomo�ciach Kamienieckich znaj-

dziecie te¿ Pañstwo informacje o planach
zwi¹zanych z powstaniem w Kamieñcu
Gminnego Centrum Rehabilitacji, a tak¿e o
monta¿u nowego o�wietlenia ulicznego w
gminie. To by³a d³ugo oczekiwana inwesty-
cja, dziêki której oko³o tysi¹c punktów �wietl-
nych we wszystkich so³ectwach zosta³o wy-
mienione na energooszczêdne - ledowe. W
biuletynie nie brakuje te¿ informacji o lokal-
nych przedsiêwziêciach, w tym kultural-
nych, a tak¿e imprezach rekreacyjnych,
sportowych i jubileuszach, równie¿ tych,
które organizowane s¹ w poszczególnych so-
³ectwach naszej gminy. W biuletynie znala-
z³a siê równie¿ relacja z Forum Samorz¹-
dowego Województwa Dolno�l¹skiego, któ-
re odby³o siê w tym roku w naszym Kamieñ-
cu, pod zaszczytnymi auspicjami ksiêdza bi-
skupa Ignacego Deca.
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Zapraszam do lektury

Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki
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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

Sukcesywnie odbudowywa-

ny jest Zespó³ Pa³acowo-Zamko-
wy w Kamieñcu, a wszystko w
miarê zdobywanych funduszy eu-
ropejskich i ministerialnych. Za-
koñczono ju¿ rewitalizacjê 16-
hektarowego parku okalaj¹cego
Pa³ac Marianny Orañskiej. Po-
sadzono 15 tysiêcy drzew i krze-
wów oraz 35 tysiêcy innych ro-
�lin. Park ma do z³udzenia przy-
pominaæ ten zaprojektowany
przez Josepha Lennego z czasów
�wietno�ci budowli. W komplek-
sie odnowiono i uruchomiono
trzy fontanny spo�ród 27. nie-
gdy� dzia³aj¹cych. Do Pa³acu
powracaj¹ te¿ niektóre przed-
mioty, kiedy� wywiezione i zra-
bowane, mi.n. wróci³ drugi ju¿
fortepian wykonany specjalnie
dla ksiê¿nej Marianny Orañ-
skiej. Tylko w tym roku Pa³ac
odwiedzi³o ju¿ ponad 25 tysiê-
cy turystów.
- Trzymamy siê �ci�le progra-

mu rewitalizacyjnego i zak³ada-
my, ¿e do 2030 roku ca³y pa³ac
zostanie ca³kowicie odbudowa-
ny - zak³ada wójt gminy Mar-
cin Czerniec.
- Jeste�my w³a�nie po odbio-

rze prac prowadzonych w ra-
mach nastêpnego etapu rewita-

Budynek obecnego CentrumKultury 100 lat temu...

...i dzi�.

W czê�ci Pa³acu wykonane zosta³o nowe pokrycie dachowe.

Inwestycyjnie w KamieñcuInwestycyjnie w Kamieñcu
lizacji Pa³acuMariannyOrañ-
skiej. Wykonane zosta³o nowe
pokrycie dachowe na kolejnej
czê�ci budynku zasadniczego
oraz baszty nr 2. wraz z odbu-
dow¹ zniszczonego krenela¿u
na zwieñczeniu baszty wraz z
obróbk¹ blacharsk¹ oraz nowy-
mi kominami. Za³o¿ono ponad-
to instalacjê odgromienia - in-
formuje wójt.
- Na to ca³e przedsiêwziêcie

uzyskali�my dofinansowanie
na poziomie pó³ miliona z³o-
tych ze �rodków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Trzeba dodaæ, ¿e stare i pro-
wizoryczne pokrycie dachowe
by³o naprawdê w bardzo z³ym
stanie (miêdzy innymi dlatego,
¿e �le je wykonano) i w ka¿dej
chwili grozi³o zawaleniem. Rok
2016 zapisze siê zatem jako do-
brze wykorzystany czas w ³añcu-
chu prac s³u¿¹cych przywróceniu
Pa³acu do stanu, w jakim chcie-
liby�my wszyscy siê nim cie-
szyæ. - dodaje szef kamieniec-
kiej gminy.

Kolejny etap rewitalizacji bu-
dynku i otoczenia Gminnego
CentrumKultury wKamieñcu
Z¹bkowickim jest w trakcie re-
alizacji.

- Cieszê siê, ¿e projekt obejmu-
j¹cy zagospodarowanie terenu
wokó³ gmachu GCK oraz od-
tworzenie zniszczonego w latach
70. ubieg³ego wieku historycz-
nego tarasu przed wej�ciem do
budynku, uzyska³ akceptacjê
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. �wiadczy
o tym przyznana dotacja wyno-
sz¹ca prawie 400 tysiêcy z³o-
tych. Otrzymali�my j¹ za po-
�rednictwem Instytutu Ksi¹¿ki.
Kwota ta pozwoli nam na wy-
konanie równie¿ czê�ci we-
wnêtrznej zwi¹zanej np. z funk-
cjonowaniem wêz³ów sanitar-
nych. Dziêki dobremu zaplano-
waniu terenu wokó³ GCK po-
wstanie kilkana�cie dodatko-
wych miejsc parkingowych. Po-
prawiony te¿ bêdzie, od we-
wnêtrznej strony, widok na hi-
storyczny most kamienny pro-
wadz¹cy do opactwa cysterskie-
go - relacjonuje Marcin Czer-
niec.
Warto przypomnieæ sobie jak

budynek obecnego centrum
kultury wygl¹da³ w latach 20.
minionego wieku, a wiêc prawie
sto lat temu (fotografia obok), a
tak¿e dodaæ, ¿e latach 60. ubie-
g³ego wieku mie�ci³a siê tam bi-
blioteka, kino i mieszkania.

Z roku na rok zmiejsza siê kwota subwencji o�wiatowej przekazywanej

gminie Kamieniec z bud¿etu pañstwa. Ro�nie wiêc suma, któr¹ trzeba do³o¿yæ
do szkó³ i przedszkoli z w³asnych gminnych pieniêdzy.

W 2015 roku ³¹czne wydatki
na o�wiatê w gminie Kamieniec
zamknê³y siê w kwocie 8 mln.
295 tys. 786 z³otych.W ramach
subwencji o�wiatowej, gmina
otrzyma³a 5 mln. 600 tys. 601
z³otych. Pozosta³¹ kwotê gmina
do³o¿y³a z w³asnego bud¿etu.
Wtym roku na o�wiatê prze-

znaczono 8 mln. 525 tys. 841
z³otych, w czym subwencja wy-
nosiæ bêdzie 5 mln. 598 tys. 37
z³otych.
- Z roku na rok, pomimo po-

stulatów ze strony samorz¹do-
wej, nie ma w³a�ciwego finan-

Coraz wiêcej do oœwiatyCoraz wiêcej do oœwiaty

sowania dla wszystkich zadañ
o�wiatowych przez skarb pañ-
stwa -mówi wójt Marcin Czer-
niec - co roku z du¿ymwysi³kiem
finansowym jak wiele innych
gmin, dok³adajmy te �rodki, któ-
re czêsto mog³yby byæ zagospo-
darowane na zadania inwestycyj-
ne - dodaje.
Z informacji, które s¹ prze-

kazywane gminom wynika, ¿e
przewidziana subwencja o�wia-
towa na rok 2017 zamyka siê w
kwocie 5 mln. 442 tys. 117 z³.
- Jak widaæ jest to subwencja

mniejsza od subwencji przewi-

dzianej w roku 2016 - informuje
wójt - warto te¿ dodaæ, ¿e zgod-
nie z praktyk¹ ustawodawcy sub-
wencje o�wiatowe w trakcie roku
bud¿etowego s¹ czêsto pomniej-
szane z ró¿nych wzglêdów zwi¹-
zanych z dokonaniem ostatecz-
nych analiz Ministerstwa Finan-
sów.
Obecnie do przedszkoli w gmi-

nie Kamieniec uczêszcza 141
przedszkolaków. W szko³ach
podstawowych i gimnazjach
kszta³ci siê ³¹cznie 625 uczniów.
Kadra pracowników pedagogicz-
nych sk³ada siê z 80 nauczycieli.
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WARTO WIEDZIEÆ

Po pierwsze pieni¹dze prze-
znaczone dla ma³ych miast.
- Uzyskanie prawmiejskich dla

Kamieñca Z¹bkowickiego i sta-
tusu gminy miejsko-wiejskiej to
oprócz mo¿liwo�ci pozyskania
funduszy unijnych z programów
rozwojuwsi nawszystkiemiejsco-
wo�ci naszej gminy zarówno
dla Kamieñca Z¹bkowickie-
go bêd¹cego miastem, jak i
dodatkowo z programówprze-
widzianych dla miast - mówi
wójt Marcin Czerniec.
Po drugie �rodki na rewi-

talizacjêma³ychmiasteczek.
- �ledz¹c uwa¿nie alokacjê

�rodków w poszczególnych
rejonach naszego kraju nie
trudno zauwa¿yæ przeznacze-
nie �rodków chocia¿by na progra-
my rewitalizacyjne ma³ych miast
- informuje wójt - przypomnê, ¿e
nasza gmina wykona³a i wykonu-
je dokumentacjê w tym zakresie
na obiekty u¿yteczno�ci publicz-
nej, które w programie rewitaliza-
cji zosta³y wypisane z podanymi
dzia³aniami. Mamy równie¿ do
czynienia w zakresie efektywno-
�ci energetycznej w tym termomo-
dernizacji tzw. mobilno�ci miej-
skiej czy zwiêkszenia atrakcyjno-
�ci terenów dla inwestorów. �rod-
ki na powy¿sze dzia³a-
nia trafiaæ bêd¹ domiej-
scowo�ci o charakterze
miejskim.
Po trzecie �rodki na

gospodarkê wodno -
�ciekow¹.
- Z wytycznych Urzê-

du Marsza³kowskiego
wyczytaæmo¿na, ¿e pro-
jekty dotycz¹ce budowy
i modernizacji zbior-
czych systemów odpro-
wadzania i oczyszczania
�cieków komunalnych dotyczyæ
bêd¹ aglomeracji od 2 do 10 ty-
siêcy RLM, czyli wska�nika zwa-
nego równowa¿n¹ liczb¹ miesz-
kañców -mówiMarcinCzerniec
- Oczywistym jest, ¿e najbardziej
uprzywilejowanymi bêd¹ tu aglo-
meracje - ma³emiasta, którym bê-
dzie najbli¿ej do progowej wiel-
ko�ci. Gdyby aglomeracjê uto¿-
samiaæ z konkretn¹ miejscowo-
�ci¹ to tylko Kamieniec Z¹bko-
wicki I kwalifikowa³by siê do do-
finansowania z prawie 3 tysi¹ca-
mi mieszkañców, Kamieniec II

Na listopadowej sesji rady gminy ponownie powróci³ temat dotycz¹cy nadania praw miej-

skich dla Kamieñca Z¹bkowickiego. Wójt Marcin Czerniec, po raz kolejny przekonywa³ rad-
nych i przyby³ych na sesje mieszkañców, jak jest to wa¿ne dla rozwoju ca³ej gminy Kamieniec.
Ponownie mówi³ o szansach na dodatkowe fundusze, o mo¿liwo�ciach rozwoju i o lepszym ju-
trze dlamieszkañców. Nad uchwa³¹ o rozpoczêciu procedur o nadaniu prawmiejskich g³osowa-
no ju¿ po raz dziewi¹ty. I tak, jak do tej pory wynik by³ niemal identyczny - o�miu opozycyj-
nych radnych nadal jest przeciwko temu projektowi, co powoduje, ¿e maj¹ wiêkszo�æ w g³oso-
waniu nad pozosta³ymi siedmioma rajcami. Urz¹d nadal wiêc, nie mo¿e podj¹æ dzia³añ w celu
uzyskania prawmiejskich dlaKamieñcaZ¹bkowickiego. CoKamieniec i jegomieszkañcy trac¹
z tego powodu?

niestety ma oko³o 1300 miesz-
kañców. Ju¿ z samych wytycz-
nych z zakresu gospodarki wod-
no-�ciekowej jasno wynika to, co
by³o zasad¹ w poprzednich nabo-
rach i co obowi¹zywaæ bêdzie
obecnie, ¿e najwiêksza alokacja
�rodków pomocowych dotyczyæ

bêdzie najwiêkszych miejscowo-
�ci aglomeracji, bo to jest gwa-
rancj¹ w³a�ciwego rozliczenia siê
naszego kraju z dotuj¹c¹ nas Uni¹
Europejsk¹. Uzyskanie prawmiej-
skich to nie tylko stworzenie czte-
rotysiêcznej aglomeracji miej-
skiej, jako jednaj administracyj-
no-prawnej ca³o�ci, ale przede
wszystkim stworzenie naszej
gminie najwiêkszych mo¿liwo�ci
siêgniêcia po wszelkie �rodki po-
mocowe zarówno przewidziane
dla obszarówwiejskich jak i miej-

scowo�ci o charakterze miejskim.
Mo¿liwo�ci ta zosta³a zaprzepasz-
czona.
Po czwarte mo¿liwo�æ gazyfi-

kacji miejscowo�ci.
- Nie bez znaczenia jest zablo-

kowanie mo¿liwo�ci uzyskania
przezKamieniecZ¹bkowicki praw
miejskich wzglêdem kluczowej
dla gminy inwestycji tj. gazyfika-
cji Kamieñca Z¹bkowickiego -
mówi wójt - Od lipca 2015 roku
trwa³y intensywne rozmowy z
firm¹BlueLine Engineering SAw
zakresie wykonania gazyfikacji
miejscowo�ci Kamieniec Z¹bko-

wicki oraz dostaw gazu ziemnego
wysokometanowego z instalacji
gazyfikacji LNG. Po przygotowa-
niu przez gminê szeregu zesta-
wieñ, odbytych spotkaniach oraz
przekazaniu informacji o stanie
przygotowañ do uzyskania praw

miejskich, 28 sierpnia
2015 roku zosta³o podpi-
sane porozumieniew spra-
wie gazyfikacji Kamieñca
Z¹bkowickiego. W listo-
padzie 2015 roku zosta³a
przygotowana i uzgodnio-
na koncepcja wykonywa-
nia gazyfikacji Kamieñca
Z¹bkowickiego, która na-
stêpnie stanowi³a podsta-
wê do przeprowadzonych
rozmów w wydziale bu-

downictwa starostwa powiatowe-
go w Z¹bkowicach �l¹skich. Jed-
nocze�nie rozpoczêto pracê nad
umow¹ dzier¿awy terenu pod sta-
cjê LNGoraz umow¹ szczegó³ow¹
o wspó³pracy w sprawie realizacji
przedsiêwziêcia w zakresie gazy-
fikacji gminy Kamieniec Z¹bko-
wicki. Niestety pierwszy kwarta³
2016 roku przyniós³ impas w za-
kresie finalizacji przedsiêwziêcia
a od kwietnia po uchwale marco-
wej, gdy po raz pierwszy radni od-
rzucili uchwa³ê o nadaniu praw

miejskich mo¿na rzec
regres. Obecnie od-
czuwamy ju¿ nega-
tywne skutki braku ta-
kich starañ w szansie
na wa¿n¹ inwestycjê
gminy zwi¹zan¹ z ga-
zyfikacj¹ Kamieñca
Z¹bkowickiego.
Po pi¹te wreszcie

presti¿, jaki wynika z
posiadaniaprawmiej-
skich. Konsekwencj¹

przy braku starañ o prawamiej-
skie mo¿e byæ w przysz³o�ci li-
kwidacja gminy i przy³¹czenie
jej do innej jednostki samorz¹-
dowej.
- To smutne, gdy¿ ja osobi�cie

mieszkam w Kamieñcu od 37 lat i
nigdy bym nie pomy�la³, ¿e kto�
mo¿e chcieæ, aby ta nasza piêkna
gmina by³a kiedy� w³¹czona do
innych gmin, ¿e przyjdzie taki
moment, ¿e radni, którzy s¹ repre-
zentantami tej spo³eczno�ci bêd¹
w tak oczywistej sprawie tak bar-
dzo oporni -przyznajewójtMar-
cin Czerniec.

Dotacja dla Parafii
Kamieniecki urz¹d gminy podj¹³ decyzjê o udzieleniu dotacji Pa-

rafii Rzymskokatolickiej �w. Bart³omieja Aposto³a w Topoli na prace
konserwatorskie w �wi¹tyni. Dotacja udzielona zostanie na wykona-
nie prac konserwatorskich drzwi portalu zachodniego oraz wykona-
nie ekspertyzy i projektu budowlanego na remont wie¿y w baroko-
wym ko�ciele.
Wysoko�æ dotacji wyniesie dwadzie�cia tysiêcy z³otych.

OSP w liczbach
Na terenie kamienieckiej gminy dzia³a 6 jednostekOchotniczych

Stra¿y Po¿arnych, z tego jedna jednostka jest w³¹czona doKSRG.
Wszystkie jednostki posiadaj¹ nowoczesny system alarmowania i
informacji oraz lokalizacji e- remiza, który zosta³ wprowadzonyw
2015 roku.
- System ten jest wykorzystywany nie tylko do alarmowania, ale te¿

do komunikacji i zosta³ po raz pierwszy u¿yty w tym roku podczas
imprezy do lokalizacji poszczególnych osób � mówi komendant
GminnegoZarz¹duOddzia³uGminnegoZOSPRPGrzegorzUrba�.
Kamienieckie OSP licz¹ 231 cz³onków, z tego 22 kobiety, 8 cz³on-

ków honorowych, 20 wspieraj¹cych i 83 uprawnionych do wyjazdu
stra¿aków. W ubieg³ym roku na terenie gminy Kamieniec odnotowa-
no 250 zdarzeñ, w tym 16 wypadków drogowych, 2 akcje powodzio-
we, 14 razy usuwano skutki wichury. Wydatki poniesione w ubie-
g³ym roku naOchotnicze Stra¿e Po¿arne przez kamieniecki Urz¹d
Gminy wynios³y 328 tysiêcy 325 z³otych.

Kamieniecki biznes w liczbach
Na koniec wrze�nia zarejestrowano w centralnej ewidencji gmi-

ny Kamieniec 434 przedsiêbiorców. Z tego 332 przedsiêbiorców
jest aktywnych, 58 ma zawieszon¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, 16
prowadzi dzia³alno�æ wy³¹cznie w formie spó³ki cywilnej, 3 przed-
siêbiorców nie rozpoczê³o dzia³alno�ci z powodu wskazania roz-
poczêcia dzia³alno�ci z dat¹ przysz³¹.
W tym roku kamieniecki urz¹d gminy przyj¹³ i przetworzy³ 177

wniosków przedsiêbiorców w tym: 31 o za³o¿enie dzia³alno�ci go-
spodarczej, 66 o zmianê wpisu w CEIDG, 3 wnioski zmianê i zawie-
szenie dzia³alno�ci gospodarczej, 1 wniosek o zmianê wpisu ze wzno-
wieniem dzia³alno�ci gospodarczej, 3 wnioski o zmianê wpisu i za-
koñczenie dzia³alno�ci gospodarczej, 27 wniosków o zawieszenie
dzia³alno�ci gospodarczej, 19 o wznowieniu dzia³alno�ci gospodar-
czej, 27 o zakoñczeniu dzia³alno�ci gospodarczej.
Na 434 przedsiêbiorców przypada 283 mê¿czyzn, co stanowi 65

% przedsiêbiorców i 151 kobiet, co stanowi 35 % przedsiêbiorców.
112 kamienieckich przedsiêbiorców (25,8%) mie�ci siê w grupie

wiekowej 20 - 30 lat, 145 osób w przedziale 31 - 40 lat, 86 przedsiê-
biorców w grupie 41 - 50 lat i 91 osób powy¿ej 50 lat.
Je�li chodzi o poszczególne bran¿e prowadzenia dzia³alno�ci go-

spodarczej, w ewidencji figuruje 28 wpisów dzia³alno�ci wspomaga-
j¹cej chów i hodowlê zwierz¹t gospodarskich, 39 wpisów dotyczy
produkcji pieczywa, wyrobów stolarskich, ciesielskich, konstrukcji
metalowych, mebli, naprawy i konserwacji maszyn, 31 dotyczy fry-
zjerstwa i pozosta³ych zabiegów kosmetycznych, naprawy i konser-
wacji komputerów, sprzêtu powszechnego u¿ytku oraz pozosta³ej
dzia³alno�ci us³ugowej, 94 firm to roboty budowlane, 96 przedsiê-
biorstw zajmuje siê handlem, 21 transportem, 8 firm prowadzi dzia-
³alno�æ gastronomiczn¹, 19 wpisów dotyczy dzia³alno�ci lekarskiej
a 23 dotyczy dzia³alno�ci rachunkowo-ksiêgowej, doradztwa po-
datkowego, agencji reklamowych, dzia³alno�ci fotograficznej oraz
weterynaryjnej.

Opozycyjni radni nadal przeciwko
nadaniu praw miejskich.
Co, przez to traci Kamieniec Z¹bk.

Opozycyjni radni nadal przeciwko
nadaniu praw miejskich.
Co, przez to traci Kamieniec Z¹bk.

- To smutne, gdy¿ ja osobi�cie miesz-
kam w Kamieñcu od 37 lat i nigdy bym
nie pomy�la³, ¿e kto� mo¿e chcieæ, aby ta
nasza piêkna gmina by³a kiedy� w³¹czo-
na do innych gmin, ¿e przyjdzie taki

moment, ¿e radni, którzy s¹ reprezentan-
tami tej spo³eczno�ci bêd¹ w tak oczywi-
stej sprawie tak bardzo oporni -przyznaje

wójt Marcin Czerniec.

Dobieg³a koñca kolejna inwe-
stycja realizowana w naszej gmi-
nie. Tym razem zadanie polega³o
na u³o¿eniu nowej nawierzchni
na drodze w so³ectwie Starczów
wraz z utwardzeniem pobocza.
Na gminnym odcinku drogi re-

mont zosta³ przeprowadzony. W
miejscu, gdzie zaczyna siê teren
PKPpojawi siê wkrótce stosow-
ne oznakowanie.

Remont drogi
w so³ectwie Starczów

Warto jeszcze poinformowaæ, którzy to
radni z kamienieckiej rady gminy, g³osuj¹
przeciwko nadaniu praw miejskich dla Ka-
mieñca, blokuj¹c tym samym szanse na lep-
sze jutro dla wszystkich mieszkañców. S¹
to:Aleksander Ciapka, El¿bieta Cwek,Ma-
ria Kacik, Piotr Glina,Marta Syposz,Mate-
usz Gnaczy, Arkadiusz Smêdzik i Edward
Szulin.
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50-lecie zwi¹zku ma³¿eñskiego, czyli z³ote gody
obchodzi³o 14 par z gminy Kamieniec Z¹bkowicki.

Podczas uroczystego spotkania w
centrum konferencyjnym Czerwo-
ny Ko�ció³ek mogli�my pogratu-
lowaæ tak wspania³ego ¿yciowego
do�wiadczenia i z³o¿yæ Jubilatom
serdeczne ¿yczenia. Wójt gminy
Marcin Czerniec wrêczy³ przy-

znaneprzezPrezydentaRPme-
dale za d³ugotrwa³e po¿ycie
ma³¿eñskie.
Spotkanie u�wietni³ywystêpy

m³odzie¿y ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1 oraz tancerze z forma-
cji �Aktan�.

To by³y niezwyk³e urodziny - Suszka ma 700

lat. Samorz¹dowcy i mieszkañcy �wiêtowali tê
piêkn¹ rocznicê powstania miejscowo�ci. Msza
�w. zwi¹zana z do¿ynkami so³eckimi by³a przede
wszystkim wspania³¹ okazj¹ do dziêkczynienia
za wszystkich ludzi, którzy przez siedemset lat
tworzyli tutaj dobro duchowe i materialne.

Suszka ma 700 lat!Suszka ma 700 lat!

50 lat razem50 lat razem
Go�ciem uroczysto�ci by³

m.in. ks. dr Rados³aw Kisiel
� dyrektor Caritas Diecezji
�widnickiej, który w homi-
lii akcentowa³ pamiêæ o na-
szych przodkach. Z kolei ks.
dziekan Wojciech D¹brow-
ski po�wiêci³ odnowione

Zespó³ ludowy Starczowanianie ze Starczowa zakwalifikowa³ siê do
udzia³u w IX edycji Festiwalu Tradycji Dolnego �l¹ska.

Starczowianie w OperzeStarczowianie w Operze

wspania³ego popisu i pozostajê z
uznaniem wobec pracy, jak¹ Pañ-
stwo wykonujecie, aby doskona-
liæ swoje umiejêtno�ci i tym sa-
mym reprezentowaæ nasz¹ spo-
³eczno�æ na tak wyj¹tkowej, mu-
zycznej scenie - podsumowa³wójt
gminy Kamieniec Marcin Czer-
niec, który ogl¹da³ festiwal na
�¿ywo�.

W pa�dzierniku w Operze
Wroc³awskiej odby³ siê IX Festi-
wal Tradycji Dolnego �l¹ska. Na
scenie pojawi³ zespó³ Pañ i Pa-
nów z zespo³u �Starczowianie�
z gminy Kamieniec Z¹bkowic-
ki.
- Byli�my pod wielkim wra¿e-

niem i niezwykle dumni z tego
wystêpu. Szczerze gratulujê

Organizatorem ca³ego wyda-
rzenia by³ samorz¹d Wojewódz-
twa Dolno�l¹skiego.
Przypomnijmy, i¿ fina³ festi-

walu to nie pierwszy sukces ze-
spo³u. W grudniu 2015 r. Star-
czowianie zajêli bardzo wyso-
kie, trzecie miejsce w X edycji
Listy PrzebojówLudowychRa-
dioWroc³aw.

schody do miejscowego ko-
�ció³ka, w którym zorganizo-
wano odpust Matki Bo¿ej Bo-
lesnej.
- Serdecznie dziêkujê pani

so³tys Wandzie Fedan oraz
paniom z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, które go�cinnie
przygotowa³y nasze dzisiejsze
spotkanie. Dziêkujê panu or-

gani�cie £ukaszowi za rewe-
lacyjny wyk³ad o historii Susz-
ki, którym rozpoczêli�my ten
dzieñ, a tak¿e radnym: Berna-
decie Chodasewicz, Domini-
kowi Krekorze, Ryszardowi
Kleniukowi i Ryszardowi
Bierutowi za udzia³ w piêk-
nym �wiêcie Suszki - podsu-
mowa³ wójt Marcin Czerniec.
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Po kapitalnym remoncie hala
ma nowy dach, który bêdzie nie
tylko zapewnia³ ochronê przed
deszczem, ale te¿ rozja�ni wnêtrze
pomieszczenia, w którym co-
dziennie ponad 140 dzieci upra-

wia sport.
Dziêki dofinansowaniu, jakie

uzyskano z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji,
przebudowywany zosta³ dach na
hali. Ca³e przedsiêwziêcie kosz-

To by³a d³ugo oczekiwana inwestycja. Do-
bieg³a koñca kompleksowa wymiana o�wie-
tlenia ulicznego na terenie ca³ej gminy Kamie-
niec Z¹bkowicki.

Nowy dach w Szkole PodstawowejNowy dach w Szkole Podstawowej
Kolejne inwestycje na terenie gminy Kamieniec Z¹bkowicki s¹

ju¿ na finiszu. Hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Pa-
pie¿a Jana Paw³a II zosta³a oddana do u¿ytku.

towa³o ponad 350 tys. z³, z cze-
go 80% to w³a�nie wspomniana
dotacja z MSWiA. Trzeba w tym
miejscu wyja�niæ, ¿e poprzedni
dach wykonany by³ z materia³ów
z³ej jako�ci, w wielu miejscach

Dziêki dofinansowaniu, jakie uzyskano zMinisterstwa SprawWewnêtrznych i Administracji, przebu-
dowywany zosta³ dach na hali.

przecieka³, co skutkowa³o zale-
waniem hali. W oczywisty spo-
sób utrudnia³o to, a wrêcz unie-
mo¿liwia³o prowadzenie zajêæ
sportowych. Po modernizacji, te
problemy zostan¹ wyeliminowa-
ne - podsumowa³ wójt Marcin
Czerniec. -Warto w tymmiejscu
podziêkowaæ wykonawcy i
wszystkim, którzy czuwali nad ja-
ko�ci¹ robót budowlanych - do-
daje. Podczas uroczystego otwar-
cia hali po remoncie wójt, wrê-
czy³ 14 uczniom stypendia za
najlepsze wyniki w nauce, za
wzorowe zachowanie i idealn¹
frekwencjê, za sukcesy sportowe
i spo³eczne zaanga¿owanie. - Gra-
tulujê wyró¿nionym dziewczê-
tom i ch³opcom oraz ich rodzi-
com i nauczycielom - podkre�la
szef kamienieckiej gminy.

Jest sklep w DoboszowicachJest sklep w Doboszowicach

Nowe, oszczêdne
oœwietlenie
Nowe, oszczêdne
oœwietlenie

gmina bêdzie oszczêdzaæ oko³o
60% energii, co oczywi�cie
prze³o¿y siê równie¿ na gminne
wydatki.Do tej pory kamieniec-
ki urz¹d wydawa³ na o�wietle-
nie pó³miliona z³otych rocznie,
w gminie jest bowiem prawie ty-
si¹c punktów �wietlnych. Teraz
kwota ta znacz¹co spadnie.
- Jest to o�wietlenie najlepsze

z dostêpnych na rynku, ³¹cznie z
przygotowaniem centralnego
sterowania � informuje wójt.
- Warto i trzeba dodaæ, ¿e je-

ste�my gmin¹, która zostanie wy-
posa¿ona w najnowocze�niejsze
tego typu instalacje. Bêd¹ one za-
rz¹dzane w systemie kontroli
o�wietlenia. Byæ mo¿e nie wszy-
scy pamiêtaj¹, ¿e dziêkiwielu sta-
raniom podejmowanymw latach
ubieg³ych zosta³o wymienione
nie tylko o�wietlenie, ale s³upy
linii przesy³owychw so³ectwach:
O¿ary, �rem i Topola. Planowa-
ne s¹ równie¿ modernizacje tych
urz¹dzeñ w kolejnych wsiach.
Wykonanie dodatkowych punk-
tów �wietlnych w niektórych
miejscach na terenie naszej gmi-
ny, wi¹zaæ siê bêdzie z postawie-
niem nowych linii przesy³owych.
Ten etap planujemy zrealizowaæ
do koñca pierwszego kwarta³u
2017 r. - relacjonuje szef gminy.

Oko³o tysi¹c punktów �wietl-
nych we wszystkich so³ectwach
w gminie Kamieniec zosta³o wy-
mienione na o�wietlenie ledowe.
- Ju¿ teraz wielu mieszkañców

z pewno�ci¹ zauwa¿y³o znacz¹c¹
ró¿nicê pomiêdzy tym o�wietle-
niem, które by³o kiedy� a obec-
nym. Obieca³em t¹ inwestycjê w
ramach programu wyborczego i
zosta³o ono zrealizowanie - mówi
wójt.
Centralne sterowanie umo¿liwi

bezpo�rednio z urzêdu regulacjê
natê¿enia o�wietlenia oraz mo-
mentu w³¹czania i wy³¹czania
o�wietlenia tak, by dostosowaæ je
do potrzeb mieszkañców.
-W latach wcze�niejszych by³o

to trudne a w³a�ciwie prawie nie-
mo¿liwe, poniewa¿ koncern ener-
getyczny dopiero po wielu kolej-
nych interwencjach zmienia³ czê-
stotliwo�æ cyklicznego w³¹czania
i wy³¹czania o�wietlenia � doda-
jeMarcin Czerniec.
Ca³e to bardzo potrzebne przed-

siêwziêcie uda³o siê sfinansowaæ
w ramach oszczêdno�ci, jakie
bêd¹ wygospodarowane z tytu³u
zainstalowania nowego energo-
oszczêdnego systemu o�wietle-
niowego. Nowe lampy to urz¹dze-
nia ledowe, daj¹ jasne i wyraziste
�wiat³o. Po wymianie o�wietlenia

W trosce o mieszkañców Doboszowic, szczególnie

tych najstarszych, którzy nie dysponuj¹ samochodem i
nie zawszemog¹ udaæ siê na zakupy do s¹siednichmiej-
scowo�ci, wójt gminy podj¹³ decyzjê o otwarciu sklepi-
kuwmiejscowej szkole.
A wszystko z uwagi na fakt, ¿e dzia³alno�æ, która by³a

prowadzona przez przedsiêbiorcê w Doboszowicach zo-
sta³a zamkniêta i ju¿ d³ugo nie by³o w tej miejscowo�ci
¿adnego sklepu, w którym mo¿na by³oby siê zaopatrzyæ
w najpotrzebniejsze produkty. - Postanowi³em, aby w
ramach Zespo³u Szkó³, które mamy w budynku, a który
jest usytuowany w centrum wsi, zosta³ otwarty sklepik
szkolny - informuje wójt Marcin Czerniec.
Sklepik jest ju¿ otwarty, jednym z pierwszych jego

klientów by³ sam wójt gminy Kamieniec Z¹bk., który
uczestniczy³ te¿ w jego uroczystym otwarciu.
- Pozostaje ¿yczyæ sukcesu paniom sprzedawczyniom

i podziêkowaæ wszystkim, którzy podjêli ten pomys³,
aby powsta³ sklep w Doboszowicach - komentuje Mar-
cin Czerniec.

Uroczyste otwarcie sklepiku z udzia³emwój-
ta gminy Kamieniec Z¹bk.
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Kolejna du¿a inwestycja w

gminieKamieniecZ¹bk. jest ju¿
w fazie realizacji. Chodzi tu o
remont najwiêkszego budynku
komunalnego w Kamieñcu Z¹b-
kowickim po³o¿ony przy ul.
W¹skiej - to tak zwana �stara
elektrownia�. Obiekt jest wpisa-

ny do gminnej ewidencji zabyt-
ków, jest bogaty wwiele walorów
historycznych. Kompleksowa
jego rewitalizacja bêdzie polegaæ
na wymianie pokrycia dachowe-
go oraz wykonaniu nowej elewa-
cji z odwzorowaniem historycz-
nej sztukaterii. Bêdzie tak¿e

nowe opierzenie i nowe rynny.
Warto�æ wszystkich prac zamy-
ka siê w kwocie ponad 300 tysiê-
cy z³.
Zadanie jest realizowane ze

�rodków bud¿etowych wraz z
udzia³emmieszkañców, którzy s¹
wspó³w³a�cicielami kamienicy.

W S³awêcinie odby³ siê pik-

nik familijny. Wspaniale przygo-
towali tê imprezê so³tys i radny
LucjanKoper oraz Rada So³ec-
ka iPanie zKo³aGospodyñWiej-
skich. Mnóstwo radosnych punk-
tów programu, �wietna atmosfera
i przychylna pogoda. Tego dnia
odby³o siê te¿ nocne zwiedzanie
Pa³acu Marianny Orañskiej. To

Stra¿acy ochotnicy: Pawe³
Sz³apa, Maciej Drobny i Grze-
gorz Urba�, reprezentuj¹cy gmi-
nê Kamieniec Z¹bkowicki
uczestniczyli w presti¿owymwy-
darzeniu Rescue DAYwe Frank-
furcie. W ca³ej imprezie uczest-
niczy³o w ok. 800 po¿arników z
20 krajów, w tym 6 Polaków.Wy-
jazd by³ mo¿liwy dziêki zapro-
szeniu firmy Weber Rescue Pol-
ska, która w 2015 roku by³a wa¿-
nympartneremwarsztatów ratow-
nictwa organizowanych w Ka-
mieñcu Z¹bkowickim. Rescue
DAYwe Frankfurcie to warsztaty
ratownictwa technicznego przy
zastosowaniu najnowocze�niej-
szych pojazdów i technik proce-

Piknik i nocne zwiedzaniePiknik i nocne zwiedzanie
dziêki inicjatywie Klubu KROSS
Byczeñ, który tego dnia zorgani-
zowa³ turystyczn¹ eskapadê
wokó³ pa³acu z fina³em w postaci
niecodziennej eksploracji po
zmroku.
- Gratulujê �wietnej organiza-

cji obydwóch przedsiêwziêæ oraz
ciekawej i sympatycznej atmos-
fery - podsumowa³ wójt Marcin
Czerniec.

Stra¿acy na sportowoStra¿acy na sportowo
dur dostêpu do poszkodowanych.

Stra¿acy ochotnicy z OSP w
O¿arach przygotowali pi³karskie
sportowe zmagania z udzia³em
wszystkich OSP z terenu gminy
Kamieniec Z¹bkowicki. Zaczê³o
siê od emocjonuj¹cego meczu
pi³ki no¿nej o Puchar Wójta, a
potem by³ czas na �wietn¹ zaba-
wê. Szczególnym punktem tej
czê�ci by³a prezentacja zumby
przygotowana pod kierunkiem
pani Olgi Go³êbiowskiej. Pi³ka-
rzom mo¿na pogratulowaæ wyso-
kiej sportowej formy, a wszystkim
wspania³ego humoru podczas
wspólnej rozrywki.

Remont komunalnej kamienicyRemont komunalnej kamienicy

Bêdzie ankieta w sprawie zmiany
nazwy osiedla XXX-lecia PRL
Bêdzie ankieta w sprawie zmiany
nazwy osiedla XXX-lecia PRL
Osiedle XXX lecia w Ka-

mieñcu zmieni wkrótce swoj¹
nazwê. Zgodnie z now¹ ustaw¹ o
dekomunizacji, równie¿ na tere-
nie gminy Kamieniec Z¹bkowic-
ki, zostanie zlikwidowana komu-
nistyczna nazwa jednej z naj-
wiêkszych ulic. Mowa tu o osie-
dlu XXX - lecia PRL.
Ka¿da z rodzin mieszkaj¹-

cych na osiedlu otrzyma ankie-
tê, w której wypowie siê co do
przysz³ej nazwy swojego osie-
dla.
- Zwracam siê z wielk¹ pro�b¹

do mieszkañców, aby z nale¿yt¹

uwag¹ przeczytali pismo ankie-
towe, które zostanie dostarczo-
ne w grudniu do wszystkich
skrzynek pocztowych na osiedlu
XXX-lecia PRL. - Proszê o wy-
pe³nienie anonimowej ankiety i
dostarczenie jej do koñca stycz-
nia 2017 roku do Punktu Infor-
macyjnego Urzêdu Gminy w
Kamieñcu Z¹bkowickim -mówi
wójtMarcin Czerniec.
Wankiecie zostan¹ uwzglêd-

nione wcze�niej ju¿ zg³aszane
propozycje nazwy osiedla. Bê-
dzie te¿ tam równie¿ dodatko-
wa rubryka,w której mieszkañ-
cy bêd¹ mogli podaæ swoj¹ pro-

pozycjê, co do nazwy osiedla. Z
ankiety zostanie sporz¹dzony
protokó³, a zdanie mieszkañców
bêdzie uwzglêdnione podczas
podejmowania uchwa³y rady
gminy o zmianie nazwy osiedla.
Zmiana nazwy osiedla nie

wi¹¿e siê z ¿adnymi kosztami,
które mogliby ponie�æ miesz-
kañcy. Po dokonaniu zmiany na-
zwy nikt nie bêdzie musia³ wy-
mieniaæ dokumentów, stanie siê
to dopiero wtedy, gdy same wy-
gasn¹, za� dokumenty, które nie
s¹ wydawane z terminem wa¿-
no�ci, nadal pozostan¹ wa¿ne -
informuje wójt.

W Kamieñcu realizowana

jest nastêpna du¿a, potrzebna i
wa¿na inwestycja, która zakoñ-
czy siê w czerwcu przysz³ego
roku. To przebudowa pomiesz-
czeñ dawnego hotelu �Têcza�
przy hali sportowej wKamieñ-
cu Z¹b.
- Powstanie tam Gminne Cen-

trum Rehabilitacji � miejsce
oczekiwane przez wielu miesz-
kañców naszej gminy.W ten spo-
sób odpowiemy na zapotrzebo-
wania zg³aszane przez bardzo
wiele osób poszukuj¹cych na
naszym terenie us³ug rehabilita-
cyjnych i szeroko rozumianych
�wiadczeñ medycznych - przy-
znaje wójt gminyMarcinCzer-
niec.
Przygotowana zosta³a te¿ pe³-

na dokumentacja na komplek-

Powstaje Gminne Centrum RehabilitacjiPowstaje Gminne Centrum Rehabilitacji

sow¹modernizacjê obiektu, w któ-
rym mie�ci siê hala sportowa. Bê-
dzie w niej zastosowane ogrzewa-
nie oparte na najnowocze�niej-
szych metodach pozyskiwania
ciep³a z wnêtrza ziemi.
WpomieszczeniachGminnego

CentrumRehabilitacji powstanie
równie¿ nowa infrastruktura sani-
tarna i techniczna, z widn¹ dla

osób niepe³nosprawnych, nie-
zbêdn¹ w tego typu obiektach.
Prace kosztowaæ bêd¹ ponad mi-
lion z³otych.
Trzeba przypomnieæ, ¿e hala

sportowa wykonana zosta³a w la-
tach 90. ubieg³ego wieku, a wiêc
w technologiach nie spe³niaj¹-
cych ju¿ dzisiaj oczekiwañ u¿yt-
kowników.
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Uczniowie Szko³y Podstawo-
wej im. Papie¿a Jana Paw³a II
podczas uroczystej Mszy �w. w
Kamieñcu Z¹bkowickim 2 zapre-
zentowali widowisko s³owno-
muzyczne po�wiêcone postaci
Ojca �wiêtego i warto�ciom, któ-
re wpaja³ nam s³owem i przyk³a-
dem ¿ycia. Liturgiê celebrowa³ ks.
proboszcz Wojciech Jasiñski,
który równie¿ poprowadzi³ modli-
twê ró¿añcow¹ przy pomniku Jana
Paw³a II. Poza spo³eczno�ci¹
szkoln¹ obecni te¿ byli mieszkañ-

W kamienieckim Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza odby³o
siê pasowanie uczniów klas
pierwszych. Wyró¿niaj¹cy siê
uczniowie otrzymali równie¿
StypendiaWójtaGminy.
- Uroczysto�æ bardzomi³a i jed-

nocze�nie ze spor¹ doz¹ rado�ci,

W przeddzieñ �wiêta Nie-

podleg³o�ci uczniowie klasy V i
VI Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Papie¿a Jana Paw³a II uczcili
tak wa¿n¹ 98. rocznicê odzyska-
nia niepodleg³o�ci po 123 latach
niewoli. Uroczysto�æ rozpoczê³a
siê od wprowadzenia sztandaru
szko³y przez poczet sztandarowy
oraz wspólnym od�piewaniem
hymnu pañstwowego. Uczniowie
pod czujnym okiem nauczycie-
lek: pani Alicji Nowakowskiej i
pani Teresy Gembary przygoto-
wali monta¿ s³owno-muzyczny
ukazuj¹cy niezwykle trudn¹,
okupion¹ krwi¹ drogê do wolno-

� w i ê t e m

Hubertusa za-
koñczy³ siê
uroczy�cie se-
zon Ko³a
£owieckiego
�Jeleñ�. By³o
pasowanie na
n o w e g o
³owczego, a
tak¿e wrêcze-
nie medali dla
na j l ep szych
³owczych jak
równie¿ dla

Wgminie Kamieniec uroczy�cie obchodzono Narodowe �wiêto

Niepodleg³o�ci. �wiêtowanie rozpoczêto msz¹ �w. w ko�ciele para-
fialnym pw. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny i �w. Jaku-
ba Starszego.

Oddali ho³d bohateromOddali ho³d bohaterom

- W tym dniu pamiêtamy o
wszystkich, którzy swoim po�wiê-
ceniem przyczynili siê 98 lat temu
do odzyskania wolno�ci przez
Polskê � nasz¹ Ojczyznê. Dzisiaj
jeste�my razem w kraju, którego
przysz³o�æ zale¿y od naszejwspól-
nej pracy. Jestem pod wielkim
wra¿eniem poruszaj¹cego progra-
mu artystycznego w wykonaniu
naszych gimnazjalistów. Nale¿y
siê im wdziêczno�æ za tak bogat¹
tre�æ, jak¹ nam przekazali. Dziê-
kujemy te¿ ksiêdzu dziekanowi
za podnios³¹ liturgiê Mszy �w. -
podsumowa³ wójtMarcinCzer-
niec.
Kolejnym gminnym przedsiê-

Uczniowie uczcili rocznicêUczniowie uczcili rocznicê
�ci. Zaprezentowali kilka scenek
odnosz¹cych siê do przysiêgi Ta-
deuszaKo�ciuszki na krakowskim
rynku, nawi¹zuj¹cych do powsta-
nia �Mazurka D¹browskiego� we
W³oszech, wspominaj¹cych strajk
dzieci we Wrze�ni oraz ukazuj¹-
cych rado�æ z koñca I wojny �wia-
towej. Dziewczêta ubrane na lu-
dowo i ch³opcyw strojach ¿o³nier-
skich piêknie za�piewali pie�ni
patriotyczne: �Przybyli u³ani pod
okienko�, �Wojenko, wojenko�,
�Legiony�. Na sam koniec z prze-
jêciem za�piewali�my piosenkê
pt. �Kocham Ciê Polsko�.
Na zakoñczenie dyrektor Ar-

kadiusz Albrecht podziêkowa³
dzieciom i nauczycielkom za przy-
gotowanie apelu oraz wrêczy³ dy-
plomy za udzia³ w ró¿norodnych
konkursach. Mamy �wiadomo�æ,
¿e spe³nili�my nasz patriotyczny
obowi¹zek, wype³nili�my wa¿ne
zadanie przypominaj¹c o naszej
historii, aby lepiej zrozumieæ
dzieñ dzisiejszy. Ka¿dego roku
prze¿ywamy tê uroczysto�æ ina-
czej i za ka¿dym razem wyj¹tko-
wo.
DziêkujemyOchotniczej Stra-

¿y Po¿arnej z Doboszowic za
wypo¿yczenie strojów ¿o³nier-
skich.

Pasowanie na uczniaPasowanie na ucznia
miêdzy innymi dziêki uczniom,
którzy przygotowali zabawn¹
scenkê kabaretow¹. Wszystkim
gimnazjalistom, nauczycielom i
pracownikom ¿yczê, aby miesi¹-
ce Waszej wspólnej pracy by³y
owocne pod ka¿dym wzglêdem -
podsumowujewójt.

Pamiêci Ojca ŒwiêtegoPamiêci Ojca Œwiêtego
cy naszej gminy.
Na pami¹tkê spotkania ka¿dy

uczeñ otrzyma³ piêkn¹ ksi¹¿kê o
polskim papie¿u.
OpróczwójtaMarcinaCzernie-

ca,w tymwzruszaj¹cym prze¿yciu
uczestniczyli radni Dominik Kre-
kora iRyszardKleniuk.
- Bardzo dziêkujê za to szczegól-

ne do�wiadczenie wspólnoty tym,
którzy zorganizowali spotkanie i
wziêli w nim udzia³. Ufam, ¿e bê-
dziemy owo do�wiadczenie jedno-
�ci nie�æ dalej - kwituje wójt.

Zakoñczenie sezonuZakoñczenie sezonu
tych, którzy ni-
czego nie
ustrzelili.Wójt
gminyMarcin
C z e r n i e c
otrzyma³ z r¹k
prezesa pami¹t-
kow¹ statuetkê
na znak dobrej
wspó³pracy po-
miêdzy gmin¹
K a m i e n i e c
Z¹bkowicki a
Ko³em£owiec-
kim �Jeleñ�.

wziêciem by³ odpust parafialny
�wiêtego Marcina w Byczeniu,
gdzie przyjechali niespodziewa-
ni go�cie. Ekipa teatralna �Meza-

liansu�, która dawa³a wspania³y
program podczas sierpniowych
prezentacji pojawi³a siê ponow-
nie w�ród mieszkañców gminy.
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WCzerwonym Ko�ció³ku w Kamieñcu Z¹bkowickim odby³o siê

drugie Forum Samorz¹doweWojewództwa Dolno�l¹skiego pod au-
spicjami ksiêdza biskupa Ignacego Deca.

Na minionej sesji rady gminy
Kamieniec odby³o siê uroczyste
�lubowanie nauczycieli, którzy
zdobyli awanse na stopnie na-

Forum Samorz¹dowe za namiForum Samorz¹dowe za nami

Pierwsze Forum Samorz¹dowe
odby³o siê w starej kopalni w
Wa³brzychu. Jego organizato-
rem by³ wtedy prezydent miasta
Wa³brzych. W tym roku orga-
nizatorem wydarzenia w Ka-
mieñcu Z¹bkowickim by³ wójt
Marcin Czerniec oraz biskup
Ignacy Dec.
W spotkaniu udzia³ wziê³o po-

nad 120 przedstawicieli admini-
stracji wojewódzkiej, powiato-
wej, gminnej, wójtów, prezyden-
tów burmistrzów, przedstawicieli
rad wszystkich szczebli, a tak¿e
parlamentarzy�ci.Msza �w. odby-

³a siê pod przewodnictwem bp.
Ignacego Deca.
-W³adza jest s³u¿b¹ spo³eczn¹

�wyja�nia³bp IgnacyDec. �Dla-
tego ka¿dy samorz¹dowiec powi-
nien czuæ siê jako s³uga spo³ecz-
no�ci, przez któr¹ zosta³ wybra-
ny, i zabiegaæ o dobro wspólne.
Tematem przewodnim Forum

by³a �Geotermia - szansa dla
samorz¹dów�, czyli wykorzy-
stanie potencja³u tkwi¹cego we
wnêtrzu ziemi. Referat wyg³osi³
dr in¿. Piotr D³ugosz. Interesu-
j¹cy wyk³ad wyg³osi³ profesor bi-
blistyki ks.Mariusz Rosik, a do-

tyczy³ on �boskiego pochodzenia
w³adzy�.
Zgromadzonych go�ci czeka-

³o wiele atrakcji - spacer po par-
ku pa³acowym, otwarcie nowej
wystawy w Pa³acu Marianny
Orañskiej i zwiedzanie architek-
tonicznej i historycznej per³y,
jak¹ jest pa³ac. Nowa wystawa,
na któr¹ gmina otrzyma³a du¿¹
dotacjê z ministerstwa kultury,
mie�ci siê parterze pa³acowych
wnêtrz i obrazuje ¿ycie w³a�ci-
cieli rezydencji magnackich.
- Organizacja Forum Samorz¹-

dowego jest du¿ym zaszczytem

uczyciela mianowanego. Awan-
se odebrali: Marzena Brandys,
Sylwia ¯ytniak oraz ks. Mar-
cin Januszkiewicz.

Awanse
nauczycieli
Awanse
nauczycieli

dla gminy Kamieniec. A wspól-
ny mianownik uduchowienia i
spotkania ponad podzia³ami jest
dobr¹ podstaw¹, by przywróciæ
etos samorz¹du. Mam nadziejê,

¿e ta inicjatywa duszpasterska bê-
dzie siê rozwija³a i przyniesie ko-
rzy�ci wszystkim uczestnikom i
mieszkañcom - podsumowa³ wy-
darzenie wójtMarcin Czerniec.

Pragnê z³o¿yæ
Pañstwu serdeczne ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci,
niepowtarzalnej

atmosfery, zdrowia, ciep³a
oraz obfitoœci wszelkich dóbr.

Niech radoœæ i pokój Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,

poczucie prywatnego
i zawodowego spe³nienia

towarzysz¹ Pañstwu
przez ca³y Nowy Rok.

Niech rok 2017
przyniesie Wszystkim spe³nienie

najskrytszych marzeñ.
Aby powodzenie, radoœæ

i pogoda ducha nie
opuszcza³y Was przez ca³y kolejny rok.
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Mieszkañcom Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki

¿yczy Wójt Marcin Czerniec
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Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
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