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Drodzy Mieszkañcy Gminy
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Harmonogramy wywozu odpadów

Oddajê do Pañstwa r¹k pierwszy w tym
roku, a zarazem ju¿ szósty numer Wiadomoœci Kamienieckich, w którym znajdziecie
Pañstwo bie¿¹ce informacje z ¿ycia naszej
gminy.
W najnowszym wydaniu przedstawiam podsumowanie inwestycyjne za rok 2016, które
kszta³tuje siê bardzo korzystnie pomimo,
dzia³añ opozycyjnych radnych. Informujê te¿
o kolejnych planach i przedsiêwziêciach, które realizowane bêd¹ w bie¿¹cym roku. W Wiadomoœciach Kamienieckich nie zabraknie te¿
informacji o postêpuj¹cych renowacjach w
Kompleksie Pa³acowo - Parkowym w Kamieñcu Z¹bkowickim, tych realizowanych
jak i planowanych.
W materiale „Osiedle XXX lecia bez PRL”
przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej na pocz¹tku tego roku, w której mieszkañcy mogli wypowiedzieæ siê w kwestii zmiany
nazwy naszego osiedla.
W Wiadomoœciach Kamienieckich znajdziecie te¿ Pañstwo informacje o bud¿ecie
kamienieckiej gminy, który uwa¿am za stabilny, a tak¿e o sprawie nabycia przez gminê Kamieniec Z¹bkowicki obiektów po by³ej
szkole ponadgimnazjalnej.
Sporo miejsca w nowym wydaniu gazety
poœwiêcone jest kulturalnym i sportowym
przedsiêwziêciom zarówno w poszczególnych so³ectwach gminy jak i placówkach
oœwiatowych.
Podobnie jak w roku ubieg³ym publikujemy te¿ pe³ny harmonogram wywozu odpadów komunalnych w ca³ej gminie.
Zapraszam do lektury

Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki
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Ci¹g dalszy walki o dobro
gminy Kamieniec Z¹bkowicki
Ci¹g dalszy walki o dobro gminy Kamieniec Z¹bkowicki, która
obarczona jest koniecznoœci¹ jeszcze wiêkszego wysi³ku z uwagi na
ci¹g³e utarczki ze strony radnych opozycyjnych, trwa. Tego typu forma dzia³alnoœci rady niew¹tpliwe jest sprzeczna z ogólnie przyjêtym
dobrym interesem dla gminy i jej mieszkañców. Nie na tym polega
demokracja, aby za wszelk¹ cenê torpedowaæ wszelkie dzia³ania, które
prowadzone s¹ dla mieszkañców i dla ca³ej gminy - uwa¿a wójt gminy Marcin Czerniec.
- Opozycyjni radni nadal nie
zmienili zdania w kwestii nadania praw miejskich dla Kamieñca
Z¹bkowickiego. Mimo przekonywania ich o szansach na dodatkowe fundusze, czy o kolejnych
mo¿liwoœciach rozwoju i o lepszym jutrze dla mieszkañców, rajcowie w osobach ( Aleksander
Ciapka, Piotr Glina, Mateusz
Gnaczy, Edward Szulin, Arkadiusz Smêdzik, El¿bieta Cwek,
Maria Kacik i Marta Syposz),
nadal pozostaj¹ nieugiêci - dodaje wójt.
Przypomnijmy, ¿e ju¿ dziewiêæ
razy projekt o nadaniu praw miejskich by³ przedk³adany na sesji
radnym. I dziewiêæ razy wynik
by³ niemal identyczny - oœmiu
opozycyjnych radnych nadal jest
przeciwko temu projektowi, co
powoduje, ¿e maj¹ wiêkszoœæ w
g³osowaniu nad pozosta³ymi siedmioma rajcami. Urz¹d nadal wiêc,
nie mo¿e podj¹æ dzia³añ w celu
uzyskania praw miejskich dla
Kamieñca Z¹bkowickiego.
- Smutnym jest te¿ fakt, ¿e niektórzy radni chcieliby aby dzia³ania gminy i plany inwestycyjne, które s¹ realizowane by³y
zmieniane, nie uwzglêdniaj¹c
przy tym, ¿e zosta³y ju¿ poniesione koszty na wczeœniej prowadzone prace - podnosi wójt.
- Skandaliczna jest te¿ forma
aktywnoœci opozycji zwi¹zana z
pisaniem donosów, skarg i zawiadomieñ do ró¿nych organów i instytucji z wnioskami i ¿¹daniami
o kontrole urzêdowych dzia³añ.
Sprowadza siê to do tego, ¿e
urzêdnicy zamiast zaj¹æ siê bie-

¿¹cymi sprawami gminy, w³¹czaj¹
siê w tematy dawno ju¿ zrealizowane i rozliczone. Z tego powodu anga¿owana jest ogromna iloœæ
si³ i œrodków i nic z tego nie wynika - komentuje Marcin Czerniec.
Mimo tak trudnej sytuacji i
niezrozumienia idei funkcjonowania samorz¹du przez niektóre osoby, zadania gminy s¹ realizowane zgodnie z przyjêtym bud¿etem. Zarówno w roku 2015 jak
i 2016 zaplanowane zadania zosta³y zrealizowane. To niew¹tpliwy sukces gminy i wielu zaanga¿owanych w pracê osób.
W 2016 roku ze œrodków zewnêtrznych i z w³asnego bud¿etu, gmina zrealizowa³a mnóstwo
przedsiêwziêæ. W ramach rewitalizacji struktury oœwiatowej ze
œrodków rz¹dowych przebudowano dach w hali sportowej w Kamieñcu Z¹bkowickim II, z pomoc¹ œrodków pomocowych zosta³a te¿ zrealizowana wa¿na inwestycja - kolejny etap przebudowy budynku Gminnego Centrum Kultury. Pieni¹dze pochodzi³y ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wewn¹trz zosta³ wykonany nowy
pion sanitarny, oraz odtworzony
historyczny taras przed budynkiem, który w latach 70. ubieg³ego wieku z niewiadomych przyczyn zosta³ zlikwidowany. Ca³e
zadanie zostanie zakoñczone do
koñca kwietnia br., pozosta³o bowiem malowanie dobudowanego
budynku i dokoñczenie prac
wokó³ obiektu. Przy okazji zosta³
równie¿ rozwi¹zany problem par-

kowania samochodów przed samym koœcio³em, podczas mszy
œwiêtej, gdy¿ przy oœrodku kultury powstanie 25 nowych miejsc
parkingowych.
Kolejny etap prac zakoñczono
te¿ w Kompleksie Parkowo - Pa³acowym, zosta³ pokryty dach budynku zasadniczego i baszty nr 2.
W ramach usuwania klêsk ¿ywio³owych wykonano mur oporowy
przy „domu rz¹dcy” na terenie
kompleksu pa³acowego. (wiêcej
na str. 3). Za ministerialne œrodki
z Funduszu Ochrony Œrodowiska
wykonano nasadzenia zieleni na
16 hektarach w parku wokó³ Pa³acu Marianny Orañskiej. W 2016
wykonano te¿ zabezpieczenie
obiektu - czyli jego ogrodzenie.
Zaprezentowano te¿ drug¹ czêœæ
wyj¹tkowej wystawy w kamienieckim Pa³acu dofinansowanej
równie¿ ze œrodków ministerialnych.
- W ramach œrodków przyznanych nam na naprawê szkód popowodziowych w Byczeniu powsta³a nowa droga, równie¿ wykonano now¹ nawierzchniê drogi
w so³ectwie Starczów w czêœci a¿
do terenów spó³ki PKP, (niestety
spó³ka PKP nie znalaz³a œrodków
by wykonaæ swoj¹ czêœæ drogi) podkreœla Marcin Czerniec.
Zrealizowane zosta³o te¿ bardzo du¿e przedsiêwziêcie, wa¿ne
dla ca³ej gminy i mieszkañców.
Mowa tu kompleksowej wymianie starego oœwietlenia ulicznego
na nowe, energooszczêdne - ledowe. Wykonano te¿ d³ugo oczekiwany przez mieszkañców remont
kamienicy komunalnej przy uli-

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet
wszystkim Paniom sk³adam
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci i samych piêknych dni w ¿yciu,
spe³nienia marzeñ, zadowolenia z siebie,
du¿o uœmiechu oraz wiele radoœci ¿yciowej!
Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki

Mimo tak trudnej sytuacji i niezrozumienia idei funkcjonowania samorz¹du przez niektóre osoby, zadania gminy s¹ realizowane zgodnie z przyjêtym bud¿etem - mówi wójt Marcin Czerniec.
cy W¹skiej 5. Jest to najwiêkszy
budynek komunalny w gminie
Kamieniec, w którym mieszka 15
rodzin
W minionym roku przygotowywano te¿ kolejne wnioski o
zewnêtrzne pieni¹dze na zadania
i inwestycje w infrastrukturze drogowej, kanalizacyjnej i wodoci¹gowej.
- Jesteœmy równie¿ przygotowani do og³oszenia naboru wniosków na geotermiê – informuje
wójt. Przygotowana zosta³a dokumentacja na zmianê ogrzewania
hali sportowej przy gimnazjum. W
planach jest pozyskanie œrodków
na drugi etap remontu modernizowanej hali sportowej, mowa tu
o termomodernizacji obiektu,
czyli wymianie systemu ogrzewania, okien i pokrycia dachowego
wraz z wykonaniem nowej elewacji obiektu. W 2017 roku gmina
planuje zakupiæ nowoczesne wyposa¿enie do powstaj¹cego w Kamieñcu centrum rehabilitacji.
Warto te¿ dodaæ, ¿e gmina Kamieniec Z¹bkowicki partycypowa³a w
kosztach zakupu nowej karetki
dla z¹bkowickiego pogotowia.
W bie¿¹cym roku planowane
s¹ zadania drogowe w Kamieñcu
Z¹bkowickim II, S³awêcinie i Starczowie, trwa przygotowywanie
dokumentacji technicznej na modernizacjê ulicy Wodoci¹gowej,
Krzy¿owej z dojazdem do cmen-

tarza komunalnego, a¿ do po³¹czenia z ul. K³odzk¹, ulicy Zamkowej z dojazdem do koœcio³a i
archiwum pañstwowego a¿ do
drogi wojewódzkiej. Przygotowywana jest równie¿ dokumentacja
na przebudowê drogi na osiedlu
XXX-lecia z dojazdem do Kamieñca II a¿ do planowanego
kompleksu boisk na kamienieckich do³ach. Gmina oczekuje te¿
na ostateczne rozstrzygniêcie naborów na wykonanie kolejnego
odcinka sieci kanalizacyjnej w
ulicy Z³otostockiej i w placu Koœcielnym, a tak¿e na wymianê dachów w kamienicach komunalnych w Doboszowicach i S³awêcinie.
Warto wspomnieæ, ¿e gmina
otrzyma³a ju¿ ponad pó³tora
miliona z³otych na dalsz¹ kontynuacjê budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Kamieñcu Z¹bkowickim. Tak¹ decyzjê podj¹³ w tym
roku Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego.
- Jesteœmy jedn¹ z 29 gmin na
Dolnym Œl¹sku i jedn¹ z dwóch
w powiecie z¹bkowickim, które
otrzyma³y tak znacz¹ce wsparcie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.
- Jestem przekonany, ¿e po pozytywnej weryfikacji, ju¿ w marcu bêdziemy mogli zainicjowaæ
postêpowanie przetargowe, a potem zrealizowaæ ca³e zadanie podsumowuje wójt.
W 2017 roku zaplanowano
kolejne remonty w obrêbie Kompleksu Pa³acowo - Parkowego.
Chcemy w ramach RPO odtworzyæ stolarkê okienn¹ na wewnêtrznym dziedziñcu pa³acu
oraz historyczn¹ balustradê na
tarasie. W tym roku bêd¹ te¿ zaadaptowane kolejne pomieszczenia pa³acowe - mówi wójt Marcin
Czerniec.
Gmina oczekuje na rozstrzygniêcie konkursów na pozyskanie pieniêdzy, które przeznaczone bêd¹ na kolejne etapy renowacji Pa³acu.
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Iloœæ pozyskanych œrodków jest imponuj¹ca
Min¹³ kolejny rok intensywnych prac remontowych
i zabezpieczaj¹cych na terenie Zespo³u Pa³acowo - Parkowego w Kamieñcu Z¹bkowickim. Lista wykonanych
w tym roku zadañ oraz kwota pozyskanych œrodków zewnêtrznych jest naprawdê imponuj¹ca. Na wszystkie
prace gmina posiada³a odpowiednie dokumentacje zatwierdzone wczeœniej przez konserwatora zabytków, a
przy realizacji zadañ powo³ywani byli w³aœciwi inspektorzy nadzoru.
Z ministerstwa kultury gmina
otrzyma³a dofinansowanie na
kolejny etap ratowniczych prac
przy czêœci pó³nocnej dachu pa³acu i baszty. Ca³kowita wartoœæ
tego zadania wynosi³a 854,8 tys.
z³otych. Z tego ministerstwo dofinansowa³o to zadanie w kwocie
500 tys. z³. Wk³ad gminy wynosi³
354 tys. 781 z³. W ramach tego
zadania wykonano docelowe zadaszenie czêœci pó³nocnej dachu
wraz z zadaszeniem baszty nr 2.
Drugim zadaniem, które by³o
realizowane w 2016 roku by³a rewitalizacja pa³acowego parku dofinansowana przez Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska.
Dziêki dofinansowaniu gmina
mog³a dokonaæ zakupu rêbaka i
wozu asenizacyjnego wraz z kompletem wê¿y do podlewania o
wartoœci prawie 26 tys. z³.
- Trzecim zadaniem z tego programu by³o nasadzenie roœlin na
zespole pa³acowo – parkowym o
wartoœci 1 mln. 881 tys. 657 z³otych, z czego dofinansowanie wy-

nios³o 1 mln 388 tys. 414 z³otych - informuje Marian Ziemczonek, pe³nomocnik wójta ds.
nadzoru budowlanego oraz gospodarki obiektami komunalnymi - natomiast w ramach programu Odnowa Dolnoœl¹skiej Wsi
gmina otrzyma³a dofinansowanie
na zadanie Modernizacja Alejki
Parkowej, trasy rowerowej i Szlaku Królewny Marianny Orañskiej. Wartoœæ tego zadania po
przeprowadzonych postêpowaniach przetargowych wynosi 89
tys. 220 z³otych z tego dofinansowanie maksymalne, jakie mogliœmy uzyskaæ wynosi 30 tys. z³.
Zadanie to na dzieñ dzisiejszy jest
jeszcze w trakcie realizacji.
Z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji gmina dosta³a dofinansowanie na
ochronê zespo³u pa³acowo-parkowego w Kamieñcu Z¹bkowickim przed wandalizmem. W ramach tego zadania bêdzie wykonany nastêpny etap monitoringu
pa³acu, oœwietlenia alejek a tak-

Osiedle XXX
lecia bez PRL
W styczniu br. w gminie Kamieniec przeprowadzono ankietê dotycz¹ca zmiany nazwy ulicy XXX lecia PRL. Zgodnie bowiem z now¹ ustaw¹ dekomunizacyjn¹ wszystkie nazwy ulic, placów, skwerów w naszym kraju, które nawi¹zuj¹ do „poprzedniej epoki” musz¹ zostaæ zmienione. W
Kamieñcu zmieniæ trzeba w³aœnie nazwê osiedla. Do wszystkich rodzin, a na osiedlu XXX lecia, a mieszka ich oko³o 250
trafi³y ankiety, i to oni sami mogli podj¹æ decyzjê na jakim
osiedlu chc¹ mieszkaæ.
Wczeœniej pada³y ró¿ne propozycje, jedn¹ z nich by³o pozostawienie starej nazwy XXX lecia, a
jedynie odciêcie cz³onu „PRL”,
by³y te¿ inne, np. osiedle im. Marianny Orañskiej, osiedle im. Ksiêcia Albrechta, osiedle Pa³acowe,
czy Zamkowe.
Zmiana nazwy, musi zgodnie z
ustaw¹, zostaæ przeprowadzona
do wrzeœnia 2017 roku. Jeœli tak
siê nie stanie o nazwie osiedla zadecyduje wojewoda.
Po dokonaniu zmiany nazwy,
jego mieszkañcy, nie bêd¹ musieli wymieniaæ dokumentów, stanie siê to dopiero wtedy, gdy same
wygasn¹, zaœ dokumenty, które
nie s¹ wydawane z terminem wa¿-

noœci, nadal pozostan¹ wa¿ne.
Mieszkañcy osiedla z³o¿yli
swoje propozocyje. Do gminy
wróci³o 50% przes³anych ankiet,
czyli opowiedzia³a siê w ankietach po³owa mieszkañców osiedla. Okaza³o siê, ¿e przewa¿aj¹ca czeœæ mieszkañców chce aby
pozosta³a nazwa osiedla XXX
lecia, bez cz³onu PRL. Wójt w
ankiecie proponowa³ trzy nazwy:
osiedle Spó³dzielcze, osiedle Pa³acowe i osiedle Spó³dzielcze.
Drugie miejsce w ankiecie zajê³o
osiedle Pa³acowe.
Mieszkañcy zdecydowali,
przygotowano ju¿ projekt uchwa³y na zmianê nazwê osiedla XXX
lecia PRL na osiedle XXX lecia.

¿e w okresie teraz przedœwi¹tecznym bêd¹ organizowane spotkania z dzieæmi, m³odzie¿¹ i spo³eczeñstwem gminy Kamieniec.
Wartoœæ zadania wynosi 128 tys.
820 z³otych, dotacja zaœ 75 tysiêcy z³.
W tym roku pa³acowa ekspozycja wzbogaci³a siê o kolejn¹ sta³¹
wystawê pod nazw¹ „Pa³ac w Kamieñcu Z¹bkowickim - historyczny spacer po wnêtrzach arystokratycznej rezydencji”. Wartoœæ tego zadania wynios³a 222
tysiêcy z³, z czego uzyskano dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych w wysokoœci 120 tys. z³.
Z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków osuwisk otrzymaliœmy dofinansowanie na zadanie
pn. Zabezpieczenie skarpy przed
osuwiskiem gruntu przy ulicy
Zamkowej 5 w Kamieñcu Z¹bkowickim. W ramach tego zadania
skarpa zosta³a zabezpieczona a
obok domu rz¹dcy zosta³y wykonane odpowiednie mury oporowe.
Wartoœæ tego zadania wynosi³a
343 tysi¹ce 227z³otych a dofinansowanie wynosi³o 260 tysiêcy z³.
Z w³asnych œrodków gmina Kamieniec przygotowa³a pomieszczenia parteru pa³acu pod organizacjê wystaw.
Ogrodzony zosta³ teren przypa³acowy o powierzchni 16 hektarów. W ramach zadania odbudowa obiektu pa³acowo-parkowego

w Kamieñcu Z¹bkowickim w trakcie wykonania jest zadanie pod
nazw¹ Zagospodarowanie tarasu
centralnego ogrodów tarasowych
pa³acu. W sk³ad tego zadania
wchodzi szereg prac porz¹dkowych murarskich, betoniarskich,
monta¿owych, dekoracyjnych
itp.
- Warto wspomnieæ, o ci¹g³ych
negatywnych dzia³aniach anonimowych donosicieli, usi³uj¹cych za wszelk¹ cenê pozbawiæ
obiekt, dofinansowania zdobywanego z tak wielkim trudem opowiada wójt.
-Jesieni¹ ubieg³ego roku niezdrowe zaanga¿owanie radnych
opozycyjnych w osobach: Mateusza Gnaczego oraz Marii Kacik, uczestnicz¹cych w dzia³aniach konserwatora zabytków,
doprowadzi³y w naszej ocenie do
czasowego wstrzymania dalszej
kontynuacji prac, wykonanych
ju¿ w 90%. Konserwator zabytków, rozpatruj¹c zapewne anonimowe donosy, przeprowadzi³
kontrole na obiekcie, wydaj¹c
pochopnie decyzjê o czasowym

wstrzymaniu robót i nakaz konserwatorski, który w oczywisty
sposób narusza³ w ocenie gminy,
w³aœciwe przepisy. Dlatego te¿ odwo³alismy siê do Ministra Kultury - dodaje wójt.
- Z uwagi na koñcz¹cy siê rok
kalendarzowy gmina w zwi¹zku
z powy¿szym nie zd¹¿y³a zrealizowaæ ostatniego zadania tzn.
wykonania oœwietlenia alejki
parkowej, a tym samym utraci³a
30 tysiêcy z³otych przeznaczonych na ten cel, w ramach dofinansowania z urzêdu marsza³kowskiego. Podsumowuj¹c, mo¿na
stwierdziæ, byæ mo¿e w mojej subiektywnej ocenie, ¿e taka dzia³alnoœæ samorz¹dowa niektórych
radnych zapisze siê zapewne na
kolejnych ciemnych kartach dzia³alnoœci opozycji w gminie.
Jak widaæ na przytoczonym
przyk³adzie, trud w zdobywaniu
œrodków zewnêtrznych przez wójta, jest w ró¿nych obszarach niweczony przez ludzi, którym
przyœwieca idea niszczenia dobra
wspólnego - kwituje Marcin
Czerniec.

Stabilny bud¿et
w Kamieñcu
Pomiêdzy œwiêtami Bo¿ego Narodzenia a Nowym Rokiem, radni gminy Kamieniec Z¹bkowicki (z przewag¹ jednego g³osu
„za”) uchwalili bud¿et na 2017 rok, przedstawiony przez wójta
Marcina Czernieca. Dochody szacuje siê na blisko 29,5 miliona
z³otych, zaœ wydatki na niespe³na 29 mln z³.
Oznacza, to kamieniecki bud¿et na ten rok wygl¹da bardzo
stabilnie. Jak jednak podkreœla
wójt w bud¿ecie mog¹ pojawiæ
siê dodatkowe œrodki na inwestycje, w zwi¹zku z planowanym
pozyskaniem zewnêtrznych funduszy. Na 2017 rok zaplanowano w gminie inwestycje na kwotê 2 milionów z³otych: m.in. przebudowê ul. XXX-lecia wraz ulic¹
Gajow¹ do projektowanego kompleksu sportowo rekreacyjnego
na Kamienieckich Do³ach, przebudowê: ul. Krêtej, Jasnej, Polnej, ks. Rojka, na czêœci ul. Lipowej oraz w S³awêcinie.
W bud¿ecie zaplanowano roz-

budowê targowiska za15 000 z³,
dalsze prace w kompleksie Pa³acowo - Parkowym za 500 tys. z³,
przebudowê cmentarza komunalnego za 31 tys. z³, a tak¿e gruntowny remont budynku gospodarczego przy obiekcie Urzêdu
Gminy w Kamieñcu za 24 tys. z³
oraz wokó³ samego budynku urzêdu (z budow¹ parkingu) za kwotê
100 tys. z³. Na nowe ledowe
oœwietlenie uliczne gmina przeznaczy w 2017 roku kolejne pieni¹dze - tym razem ok. 50 tys. z³otych.
Gmina udzieli te¿ dotacji do
modernizacji ogródków dzia³kowych w wysokoœci 20 tys. z³otych.

W planie bud¿etowym przewidziano te¿ 50 tys. z³ na remonty
w Przedszkolu nr 1 w Kamieñcu,
a¿ 534 tys. z³otych na trwaj¹ce ju¿
prace adaptacyjne w budynku
przy Gimnazjum, gdzie powstanie Gminne Centrum Rehabilitacji plus na zakup sprzêtu na jego
potrzeby w wysokoœci 60 tys. z³otych.
W bud¿ecie ujêto równie¿ wydatki na budowê kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w
gminie w wysokoœci 50 tys. z³
oraz na wykonanie sieci wodoci¹gowych w Doboszowicach i
O¿arach po 100 tys. z³otych dla
ka¿dej z tych wsi.
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Stra¿ackie podsumowania Wêdkarze
obradowali

W gminie Kamieniec odbywa³y siê zebrania sprawozdawcze
OSP. Przedstawiono sprawozdanie roczne w jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w O¿arach.
Podczas zebrania rozmawiano o
ró¿nych kwestiach zwi¹zanych z
bie¿¹cym funkcjonowaniem OSP
w O¿arach. Najwa¿niejszym tematem, który wymaga wi¹¿¹cego i pozytywnego rozstrzygniêcia jest zakup œredniego samochodu bojowego na wyposa¿enie
jednostki.
- Z uwagi na znaczne oddalenie
od centrum gminy oraz istotne
trudnoœci w zabezpieczeniu so³ectwa z powodu wy³¹czenia mostu na Nysie, jestem przekonany,
¿e tê sprawê przes¹dzimy jeszcze
w tym roku, aby druhowie mogli
jeszcze lepiej wype³niaæ swoj¹ s³u¿bê - mówi wójt Marcin Czerniec.
W spotkaniu oprócz wójta uczestniczyli gminny komendant OSP
Grzegorz Urbaœ, prezes gminnej
OSP Krzysztof Domaga³a oraz
przewodnicz¹cy Rady So³eckiej

Kamieñca Z¹bkowickiego I - Jan
W³och.

bie takie spotkania, bo poza mi³¹
atmosfer¹, s¹ bardzo konkretne informuje wójt.

Wczeœniej odby³o siê te¿ zebranie sprawozdawcze jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Kamieñcu Z¹bkowickim II. Spotkanie zorganizowano w œwietlicy wiejskiej w Starczowie i bra³ w
nim udzia³ komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
m³odszy brygadier Marian P³achytka z Z¹bkowic Œl¹skich.
- Jestem bardzo wdziêczny za ca³¹
dotychczasow¹ wspó³pracê pomiêdzydruhami a samorz¹dem naszej
gminy. Bez w¹tpienia s³u¿y to
podnoszeniu gotowoœci bojowej
naszych stra¿aków, ale te¿ wp³ywa znacz¹co i pozytywnie na poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców. Otrzyma³em pisemne podziêkowania za tê dobr¹ wspóln¹ pracê, za co serdecznie dziêkujê.
Wraz ze mn¹ w zebraniu uczestniczyli gminny prezes OSP Krzysztof Domaga³a i komendant gminny OSP Grzegorz Urbaœ. Ceniê so-

Druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Kamieniec Z¹bkowicki I równie¿ s¹ po zebraniu
sprawozdawczym.
- Spotkanie by³o bardzo merytoryczne - podkreœla wójt. - Us³yszeliœmy rzetelny raport obrazuj¹cy ca³y wysi³ek, jaki druhowie
wk³adaj¹ w zabezpieczenie przeciwpo¿arowe na terenie naszej
gminy. Wrêczone te¿ zosta³y okolicznoœciowe dyplomy.
Wraz z wójtem w zebraniu
uczestniczyli radni rady gminy:
Bogus³awa Tokarz, Dominik Krekora i Ryszard Kleniuk oraz radna
rady powiatu p¹bkowickiego
Agnieszka Tandereszczak i dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Jolanta Kud¿d¿a³. - Dziekujê
wszystkim druhom i tym, którzy
wspieraj¹ tê szczególnie wa¿n¹
dziedzin¹ spo³ecznej aktywnoœcipodsumowuje Marcin Czerniec.

Z a nami spotkanie kamienieckiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, w którym
uczestniczy³ tak¿e przedstawiciel w³adz okrêgowych PZW.
Przedstawiona zosta³a obszerna i
bardzo bogata relacja z aktywnoœci mi³oœników wêdkowania z
ubieg³ego roku. By³a te¿ mowa o
planach na rok 2017. Odby³y siê
tak¿e wybory i na czele Ko³a
PZW w Kamieñcu Z¹bkowickim stan¹³ nowy prezes Jerzy
Mateja.

Wraz z wójtem w spotkaniu
wêdkarzy bra³ udzia³ Jan W³och przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
Kamieñca Z¹bkowickiego 1.
- Mia³em satysfakcjê podziêkowaæ ustêpuj¹cemu zarz¹dowi za
dotychczasow¹ wspó³pracê i pogratulowaæ nowemu prezesowi.
Zosta³em mile zaskoczony statuetk¹ wrêczon¹ mi przez przedstawiciela okrêgu PZW, która by³a
wyrazem uznania owocnej kooperacji samorz¹du gminy i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego - podsumowa³ wójt Marcin Czerniec.

Kultura

Gitarowym
szlakiem

Ten lutowy wieczór up³yn¹³ mieszkañcom

pod znakiem gitarowych ballad. A wszystko
za spraw¹ artystki Lucyny Gawlik, która wyst¹pi³a w Gminnym Centrum Kultury. Utwory wybitnych twórców tego gatunku i w³asne
kompozycje sprawi³y s³uchaczom mnóstwo mi³ych wra¿eñ. S³uchacze uznali, ¿e dawno nie
by³o w naszym œrodowisku tak udanego artystycznego spotkania.

Apel do mieszkañców

Nie b¹dŸmy obojêtni
Zima nie odpuszcza. Mamy prawdziw¹ zimê ze œniegiem i niskimi temperaturami. Niestety dla wielu osób tak silne mrozy wi¹¿¹ siê z mo¿liwoœci¹ utraty
zdrowia a nawet ¿ycia. Mowa o osobach bezdomnych i samotnych. Na pocz¹tku roku w gminie Kamieniec Z¹bkowicki w miejscowoœci O¿ary dosz³o do tragedii. Na skutek wych³odzenia zmar³ 66 letni mieszkaniec naszej gminy, który
notorycznie odrzuca³ wszelk¹ pomoc ze strony oœrodków wspracia.
Zosta³ znaleziony martwy w
swoim prowizorycznym domu szopie, biegli wykluczyli dzia³anie osób trzecich.
To na pewno jeszcze nie koniec
mroŸnej zimy, niskie temperatury mog¹ jeszcze nas zaskoczyæ.
Nie b¹dŸmy obojêtni i alarmujmy policjê za ka¿dym razem, kiedy ktoœ jest nara¿ony na wych³odzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratowaæ komuœ
¿ycie.
Przypomnijmy, ¿e na wych³odzenie organizmu s¹ szczególnie
nara¿eni bezdomni, osoby starsze
i osoby nietrzeŸwe przebywaj¹ce

na dworze. Jeœli widzimy takiego
cz³owieka, nie wahajmy siê zadzwoniæ na numer alarmowy, aby
powiadomiæ o tym funkcjonariuszy. Ka¿de takie zg³oszenie jest
natychmiast sprawdzane. Osoby
bezdomne czêsto szukaj¹ schronienia w pustostanach, na ogródkach dzia³kowych, w altankach,
czy w parku. Najczêœciej tacy ludzie, z powodu wypitego alkoholu, nie odczuwali zimna i dlatego
byli nara¿eni na œmieræ. Jednym z
najczêstszych a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, ¿e
na rozgrzewkê najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie

przez chwilê osoba pij¹ca czuje
ciep³o, to jednak za chwilê jej organizm jest jeszcze bardziej nara¿ony na wyziêbienie, ludzie tacy
wymagaj¹ od nas szczególnej pomocy – cz³owiek nietrzeŸwy zdecydowanie szybciej traci ciep³o.
Pamiêtajmy, ¿e obowi¹zkiem
ka¿dego z nas jest reagowanie na
cudz¹ krzywdê. Nie b¹dŸmy obojêtni wobec tych, którzy zw³aszcza teraz mog¹ potrzebowaæ naszej pomocy.
Wystarczy tylko jeden telefon
pod numer 112 lub 997 986, by
uchroniæ kogoœ od wych³odzenia
i uratowaæ czyjeœ ¿ycie.

Recital gitarowo-balladowy
„Gitarowym szlakiem” Lucyny
Gawlik by³ piêknym prze¿yciem
dla melomanów. W programie
koncertu us³yszeliœmy utwory
muzyki klasycznej, ballady Bu³ata Okud¿awy oraz kompozycje
autorskie artystki.
Lucyna Gawlik mieszka w
D¹browie Górniczej, ale jej rodzinnym miastem jest Z³oty

Stok. Od najm³odszych lat
uwielbia³a s³uchaæ muzyki p³yn¹cej z radia. Pozostaje wierna
mi³oœci do gitary klasycznej,
uznaj¹c j¹ za doskona³y instrument koncertowy. - Moim zdaniem, gitara podobnie jak poezja,
porusza najczulsze struny duszy.
Wspólnie wiêc ze sob¹ wspó³graj¹, wzajemnie siê uzupe³niaj¹c
- mówi artystka.
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Jest wreszcie decyzja powiatu
w sprawie nieruchomoœci po
by³ej szkole ponadgimnazjalnej
Wszystko wskazuje na to, ¿e gmina Kamieniec Z¹bkowicki nabêdzie nieruchomoœci po by³ej „pszczó³ce” za 50% oszacowanej wartoœci.

Narciarska nauka

Wójtowi Marcinowi Czerniecowi i staroœcie Romanowi Festerowi uda³o siê dojœæ do porozumienia. Na minionej sesji rady
powiatu radni powiatowi zdecydowali, ¿e przeka¿¹ w darowiŸnie
na rzecz gminy Kamieniec Z¹bkowicki nieruchomoœæ z namiotow¹ hal¹ sportow¹, któr¹ gmina
bêdzie ju¿ u¿ytkowaæ na tzw. zadania w³asne. Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e dwa poszkolne
obiekty zostan¹ sprzedane gminie
za 50% oszacowanej wartoœci. Do
wójta gminy Marcina Czernieca
trafi³ ju¿ tzw. protokó³ uzgodnieñ,
niebawem zostanie wiêc podpisany akt notarialny.
Przypomnijmy, ¿e uchwa³¹
rady powiatu, kamieniecki zespó³ szkó³ ponadgimnazjalnych
zosta³ zlikwidowany w 2015
roku. Od tamtej pory nieruchomoœci nie mia³y gospodarza.
Powiat dwukrotnie wystawia³
nieruchomoœci w drodze przetargu, jednak transakcje nie dosz³y do skutku.
Od pierwszych rozmów, na temat sprzeda¿y poszkolnych budynków, miêdzy wójtem a starost¹
minê³o pó³tora roku. Wójt od pocz¹tku d¹¿y³ do sprzedania gminie obiektów z zastosowaniem
bonifikaty. W koñcu zarz¹d powiatu wyrazi³ zgodê na nabycie
ich przez gminê, zgodnie z wnioskiem wójta gminy, w tym nieruchomoœci z hal¹ sportow¹, która
zosta³a przekazana gminie nieodp³atnie. Warto w tym miejscu do-

daæ, ¿e kilka lat temu gmina Kamieniec do budowy hali do³o¿y³a
fundusze z w³asnej kiesy, czyli z
pieniêdzy kamienieckich podatników.
Transakcja zostanie zrealizowana za kwotê 588 tysiêcy z³otych.
Poszkolne obiekty zostan¹ zaadaptowane na potrzeby gminy
m.in. na dzia³alnoœæ Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, a
przede wszystkim na prowadzenie
Centrum Integracji Spo³ecznej,
które w Kamieñcu dzia³a bardzo
prê¿nie. Budynki zostan¹ zagospodarowane z korzyœci¹ dla
wszystkich mieszkañców, oczywiœcie wszystko w ramach dzia³añ
w³asnych gminy
- Szkoda, ¿e trzeba by³o czekaæ
a¿ ponad pó³tora roku, by w³adze
powiatu podjê³y t¹ decyzjê, zamiast w oczywisty sposób od razu
pozytywnie odpowiedzieæ na ofertê gminy. Tymczasem organizowano i tak nierozstrzygniête przetargi, a nawet sugerowano, ¿e jest zainteresowanie rzekomych inwestorów. W tym czasie poszkolne
obiekty popada³y w ruinê. Dlatego te¿ przed ostatecznym podpisaniem aktu notarialnego powiat
musi przedstawiæ gminie Kamieniec bilans zamkniêcia w postaci
przegl¹du okresowego budynku
wraz z próbnym uruchomieniem
centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. - podsumowuje
wójt Marcin Czerniec.

Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Kamieñcu Z¹bkowic- Spotkanie z Sybirakami
kim kolejny rok kontynuuj¹ zajêcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach w Stacji Narciarskiej L¹dek Zdrój.
Organizatorem wyjazdów m³odzie¿y jest pani Iwona KuliñskaPietrzak, opiekê medyczn¹ sprawuje pan Dariusz Czarnecki – ratownik medyczny, a opiekê nad
uczniami dodatkowo sprawuj¹
pani Anna i Piotr Jab³oñscy.
Uczniowie pod okiem instruktorów, realizuj¹ projekt ,,Narty Dzieciom”, którego ide¹ jest udostêp-

nienie aktywnego wypoczynku na
ekskluzywnym poziomie po³¹czonym ze zdobyciem trudnej
umiejêtnoœci jazdy na nartach dla
ka¿dego dziecka a przede wszystkim dla tych, które nigdy nie mia³y nart na nogach.
Uczniowie spêdzili ca³y dzieñ
w stacji narciarskiej ucz¹c siê i

doskonal¹c swoje umiejêtnoœci
jazdy na nartach pod okiem doœwiadczonych instruktorów. Ka¿de z dzieci otrzyma³o kompletny
sprzêt narciarski i gor¹cy posi³ek.
Wszyscy zmêczeni, ale zadowoleni wrócili do domów, ciesz¹c siê
z nowo zdobytych doœwiadczeñ i
umiejêtnoœci.

W Z¹bkowicach odby³o siê

spotkanie œrodowiska Sybiraków
z ca³ego powiatu z¹bkowickiego.
Byli wœród nich Sybiracy mieszkaj¹cy w gminie Kamieniec Z¹bkowicki.
- Mia³em wielk¹ satysfakcjê i
jednoczeœnie zaszczyt znaleŸæ siê
w tym szacownym gronie osób,
których biografie w dramatycz-

nych okolicznoœciach splot³y siê
z najnowsz¹ histori¹ Polski. Na to
œwi¹teczno-noworoczne spotkanie zosta³em zaproszony przez
W³odzimierza Maja – prezesa
Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Z¹bkowicach. - Jestem wdziêczny za
to, ¿e mog³em po raz kolejny osobiœcie i w imieniu samorz¹du naszej Gminy wyraziæ szacunek dla
Sybiraków - przyznaje wójt.

Realizowano
darmowe szczepienia
K amieniec

Z¹bkowicki

Jako jedyna gmina w powiecie
wprowadzi³a program darmowych szczepieñ przeciwko grypie. Ze szczepieñ mog³y skorzystaæ osoby po 65 roku ¿ycia. Us³ugê realizowano w miejscowym
oœrodku zdrowia, mog³o z niej
skorzystaæ 1000 osób. Przeprowadzono te¿ szczepienia ochron-

ne HPV dla dziewczynek w ramach przeciwdzia³ania skutkom
brodawczaka ludzkiego. HPV to
jeden z wirusów odpowiedzialnych za rozwój nowotworów. W
minionym roku z powodzeniem
zrealizowano w gminie rz¹dowy
program 500+, wyp³acane te¿
by³y œrodki na szkoln¹ wyprawkê, na stypendia a tak¿e na i do¿ywianie uczniów.
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Fina³ WOŒP w Kamieñcu Z¹bk.
W niedzielê 15 stycznia br.
uczniowie, nauczyciele i rodzice
Zespo³u Szkó³ nr 2 w Kamieñcu
Z¹bkowickim brali udzia³ w 25.
Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wolontariusze –
Aleksandra Janik, Weronika
Szymczak, Natalia Sopuch, Manuela Siwak, Emilia £ukasik, Julia Nicpoñ, Kaja Ka³uga, Wikto-

ria Œnie¿ek – wyposa¿eni w orkiestrowe identyfikatory, puszki
i serduszka, pod opiek¹ rodziców, dyrektora szko³y i nauczycieli, przez ca³¹ niedzielê kwestowali wœród mieszkañców Kamieñca Z¹bkowickiego, Starczowa, Doboszowic i S³awêcina.
Spotkali siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i zrozumieniem ludzi, którzy chêtnie wrzucali datki do pu-

Remont mostu
zgodnie z planem
Ju¿ od trzech miesiêcy trwa re-

szek. Zebrane w tym roku fundusze wspomog¹ zakup sprzêtu do
szpitalnych oddzia³ów ogólnopediatrycznych i geriatrycznych.

mont mostu nad rzek¹ Nys¹
K³odzk¹ w Kamieñcu Z¹bkowickim. Wójt Marcin Czerniec wizytowa³ du¿¹ inwestycjê realizowan¹ przez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê
Dróg i Kolei na terenie gminy Kamieniec Z¹bk. Jest ni¹ budowa
nowego mostu na Nysie K³odzkiej, koszt inwestycji to oko³o 5
milionów z³otych. Tempo robót
jest bardzo dobre jak na zimow¹
porê roku. Zosta³a wyburzona
czêœæ drogi, filary i podpora mostu. Kierowcy je¿d¿¹ wytyczony-

mi objazdami.
- Inwestycja idzie zgodnie z
planem - podsumowuje wójt gminy. Wykonawc¹ remontu mostu
jest firma Banimex z Bêdzina.
Ostatni remont generalny tego
mostu mia³ miejsce w 1973 r., a
sam obiekt wybudowano zaraz po
wojnie – w 1946 r. Po 43 latach
intensywnej eksploatacji (licz¹c
od ostatniego remontu) modernizacja by³a konieczna i ju¿ bardzo
pilna.
Inwestycja mo¿e potrwaæ a¿ do
pocz¹tku wakacji.

Warto dodaæ, ¿e podczas tegorocznego XXV fina³u WOŒP
uczniowie wszystkich kamienieckich szkó³ zebrali rekordow¹ dla
naszej miejscowoœci kwotê 11 tysiêcy 488 z³otych i 3 grosze!

Dzieñ Patrona

Gmina rozwi¹zuje problemy
£¹cznie na realizacjê programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii gmina Kamieniec wyda³a w ubieg³ym roku ponad 187 tys. z³. •ród³em finansowania zadañ programu antyalkoholowego
by³y przede wszystkim œrodki finansowe pochodz¹ce z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoœci 125 tys. 137 z³.
W ubieg³ym roku w Punkcie
Konsultacyjnym w Kamieñcu
przyjêto 7 osób z problemem uzale¿nienia od alkoholu, 26 osób
wspó³uzale¿nionych, w tym 17
osób doros³ych i piêcioro dzieci,
32 osoby doznaj¹ce przemocy w
rodzinie, jednego sprawcê przemocy, 4 osoby u¿ywaj¹ce œrodki
psychoaktywne oraz 2 osoby z
innymi problemami, tj. problemy
wychowawcze, sytuacje kryzysowe). £¹cznie w Punkcie Konsultacyjnym, w roku sprawozdawczym, udzielono 134 porady. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Klub AA „Nadzieja”. Przeprowadzono te¿ kontrolê u 6 przed-

siêbiorców sprzedaj¹cych napoje alkoholowe. Skierowano 3
wnioski do S¹du Rejonowego w
Z¹bkowicach Œl¹skich celem
wszczêcia postêpowania w sprawie zastosowania obowi¹zku
poddania siê leczeniu odwykowemu.
W paŸdzierniku ubieg³ego
roku przeprowadzono diagnozê
problemów spo³ecznych na terenie Gminy Kamieniec Z¹bkowicki. Zebrano dane od 273 m³odych
mieszkañców gminy. W badaniu
wziêli udzia³ równie¿ doroœli
mieszkañcy (101), ³¹cznie zebrano 374 ankiet.
- Dane uzyskane dziêki bada-

Spo³ecznoœæ Gimnazjum Publicznego w Kamieñcu Z¹bkowickim obchodzi³a œwiêto patrona, którym jest Adam Mickiewicz.
M³odzie¿ zaprezentowa³a bogate w treœæ i rewelacyjnie przygotowane przedstawienie. W fantazyjny sposób spleciono w nim
w¹tki zwi¹zane z postaci¹ naszego narodowego wieszcza. Wszyscy byli dos³ownie zauroczeni
wystêpem utalentowanych gimnazjalistów.
S³owa uznania nale¿¹ siê zarówno dziewczêtom i ch³opcom,
jak i pedagogom.
niu m³odzie¿y szkolnej pokaza³y, ¿e na problem alkoholowy nara¿eni s¹ przede wszystkim
uczniowie szko³y ponadpodstawowej. Spoœród nich znacz¹cy
odsetek deklaruje, ¿e m³odzie¿ w
ich wieku spo¿ywa napoje alkoholowe. M³odzi ludzie najczêœciej siêgaj¹ po alkohol w celu
lepszej zabawy lub chêci zaimponowania innym – mówi pe³nomocnik wójta gminy ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych Agnieszka Rogowska – Koprzak.
Wiêkszy nacisk powinien byæ
k³adziony na ka¿dorazowe sprawdzanie dowodu osobistego m³odych klientów w razie próby zakupu alkoholu lub papierosów.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e
przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹
wskazywana by³a przemoc, do
której zwykle dochodzi na terenie placówki szkolnej lub w jej
bliskim otoczeniu. Niepokoj¹cy
jest równie¿ niski procent wskazañ na nauczycieli, jako osób,
wœród których uczniowie powinni mieæ zagwarantowane poczucie bezpieczeñstwa.

ObudŸ czujnoœæ

Na zaproszenie Anety Fiedeñ,
Barbary Nowaczek, Mileny Skotnickiej odby³o siê spotkanie z
uczniami klas III A i III B w szkole
podstawowej w Kamieñcu Z¹bkowickim. Spotkanie zorganizowane zosta³o w ramach kampanii
spo³ecznej „Czad i ogieñ - obudŸ
czyjnoœæ”. Na spotkaniu Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Z¹bkowicach Œl¹skich
reprezentowa³ m³. asp. Miros³aw
Gomó³ka. W trakcie spotkania z

najm³odszymi wskazano zagro¿enia, które stwarzaj¹ po¿ary i
omówiono zasady postêpowania.
Jedn¹ z wa¿niejszych czêœci wyst¹pienia by³o wskazanie wœród
najm³odszych korzyœci z posiadania w domu czujników tlenku
wêgla i dymu. Ogromne zainteresowanie wzbudzi³a prezentacja
sprzêtu u¿ywanego w przez Jednostkê Ratowniczo – Gaœnicz¹.
(info: PSP Z¹bkowice).
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Czas na karnawa³
B al

karnawa³owy dla

przedszkolaków to dzieñ niezwyk³y, czêsto wyczekiwany
przez wiele tygodni. Jest atrakcj¹
bardzo lubian¹ przez dzieci, dostarczaj¹c¹ im wielu prze¿yæ i radoœci. Ju¿ od kilku dni przed tym
wa¿nym wydarzeniem dzieci
przygotowywa³y siê i robi³y piêkne maski – ka¿da wg w³asnego
ciekawego pomys³u. Ju¿ nie mog³y siê doczekaæ. Dla dzieci z
Przedszkola nr 2 w Kamieñcu
Z¹bkowickim panie wychowawczynie zorganizowa³y wspólny
dla wszystkich grup upragniony
bal karnawa³owy. Tego dnia ju¿
od rana w przedszkolu pojawia³y
siê kolorowe postacie. Dzieci
przebrane by³y za bohaterów zna-

nych bajek. W salach przedszkolnych mo¿na by³o spotkaæ królewny, ksiê¿niczki, rycerzy, policjantów, stra¿aków, Batmana i wiele
innych ciekawych postaci. Zaraz
po œniadanku wszyscy szybciutko siê ubrali i udaliœmy siê do sali
balowej w Gminnym Centrum
Kultury w Kamieñcu Z¹bkowickim, która od razu wprowadzi³a
dzieci w radosny nastrój. W pierwszej kolejnoœci dzieci mia³y mo¿liwoœæ pozowania do zdjêcia grupowego oraz zdjêæ indywidualnych. Podczas balu karnawa³owego wszystkie dzieci tañczy³y w
rytm znanych oraz popularnych
utworów. Dzieci œwietnie siê bawi³y uczestnicz¹c wspólnie ze
swoimi nauczycielkami w zabawach, konkursach prowadzonych

przez pani¹ Reniê – wychowawczyniê grupy najstarszej. Na sali
podczas pl¹sów robi³o siê kolorowo, wszyscy bawili siê weso³o,
uœmiech nie znika³ z twarzy mimo
chwilowego zmêczenia. Mi³¹ niespodziank¹ dla naszych podopiecznych by³ wniesiony tort z
fajerwerkami ufundowany przez
jednego z rodziców grupy starszaków. Kiedy czas zabawy dobieg³
koñca dzieci z ¿alem opuszcza³y
salê balow¹. Bal umo¿liwi³ dzieciom i wychowawcom spêdzenie
czasu w mi³ej atmosferze. Wspólna zabawa przynios³a wiele radoœci naszym wychowankom. Dziêkujemy dzieciom i rodzicom za
zaanga¿owanie w przygotowanie
piêknych balowych strojów. Kolejny bal karnawa³owy ju¿ za rok.
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WARTO WIEDZIEÆ
Minimalne stawki
Powiatowy Urz¹d Pracy w Z¹bkowicach Œl¹skich informuje, ¿e z
dniem 1 stycznia 2017 roku obowi¹zuj¹ nowe zasady wynagradzania.
Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowy
zlecenia oraz dla samozatrudnionych wynosi 13 z³ brutto. Podstawa
prawna: Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016
poz. 1265) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2016 r. w sprawie wysokoœci minimalnej stawki godzinowej w
2017 r. (MP 2016 poz. 934)
Minimalne wynagrodzenie za pracê wynosi bêdzie 2000 z³ brutto.
Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 wrzeœnia
2016 r. w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê w
2017 r. (Dz.U. poz. 1456).
Z powodu wzrostu p³ac, od 1 stycznia br. podwy¿szona zosta³a
stawka na ubezpieczenie spo³eczne dla przedsiêbiorców. Minimalne
wynagrodzenie za pracê, zgodnie z rozporz¹dzeniem z 9 wrzeœnia 2016
r. wynosi w tym roku 2000 z³, wczeœniej wynosi³o 1850 z³, czyli wzros³o o 150 z³otych brutto. Przeciêtne prognozowane wynagrodzenie w
tym roku ma wynieœæ 4263 z³.
Dobr¹ zmian¹ jest ta, ¿e od tego roku kwota wolna od komorniczych potr¹ceñ bêdzie wynosiæ 75% najni¿szej emerytury lub renty,
do tej pory by³o 60%. Szykuj¹ siê te¿ podwy¿ki dla emerytów i rencistów. Minimalna podwy¿ka wyniesie 10 z³. Minimalna wysokoœæ emerytury zostanie równie¿ podniesiona z kwoty 882,56 z³ do jednego
tysi¹ca z³otych z³.
W 2017 roku œwiadczenia przedemerytalne bêd¹ mog³y pobieraæ
równie¿ osoby, które zajmowa³y siê opiek¹ nad osobami niepe³nosprawnymi, a po œmierci takich osób œwiadczenia utraci³y.
Najbardziej oczekiwan¹ zmian¹ jest zmiana wieku emerytalnego.
Od 1 paŸdziernika br. ustawa o jego obni¿eniu wejdzie w ¿ycie. Wiek
emerytalny dla kobiet wynosiæ bêdzie 60 lat zaœ dla mê¿czyzn lat
65.

Nowe zasady usuwania
drzew i krzewów
Informujemy, ¿e w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o
lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia w³aœciwego organu na usuniêcie:
- drzew lub krzewów, które rosn¹ na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;
- krzewu albo krzewów rosn¹cych w skupisku, o powierzchni do
25 m2;
- drzew, których obwód pnia na wysokoœci 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew.
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego.

Spotkanie so³eckie
Odby³o siê spotkanie w so³ectwie S³awêcin. Organizatorem
wieczoru o charakterze op³atkowym by³ so³tys i zarazem radny
gminy Lucjan Koper. O ciep³¹ i

serdeczn¹ atmosferê zadbali sami
mieszkañcy, którzy z wielkim entuzjazmem w³¹czaj¹ siê w to, co
integruje tê wspólnotê. W spotkaniu uczestniczyli oprócz wójta

Marcina Czernieca, równie¿ radni
Dominik Krekora i Ryszard Kleniuk.
- Jestem wdziêczny za goœcinnoœæ i wiele mi³ych rozmów, jakie
mia³y miejsce dziêki temu, ¿e spotkanie zosta³o tak dobrze zorganizowane - mówi wójt Marcin
Czerniec.

Bezrobocie w liczbach
Pod koniec roku 2016 w Powiatowym Urzêdzie Pracy zarejestrowanych by³o 3069 osób bezrobotnych, w tym 359 z gminy Kamieniec
Z¹bkowicki. Warto dodaæ, ¿e pod koniec 2015 roku liczba bezrobotnych na terenie gminy Kamieniec wynosi³a 428 osób. Najtrudniejszy
dla mieszkañców gminy by³ kwiecieñ, gdy liczba bezrobotnych wynosi³a 516 osób.
Obecnie w naszym powiecie stopa bezrobocia wynosi 13,6%.
Najwiêksz¹ grupê wœród bezrobotnych na terenie gminy Kamieniec stanowi¹ osoby w wieku od 25 do 34 lat (116 osób) z wykszta³ceniem policealnym i œrednim zawodowym (105 osób) ze sta¿em pracy
od 1 roku do piêciu lat (100 osób). Trudno jest równie¿ znaleŸæ zatrudnienie osobom z wykszta³ceniem gimnazjalnym (86 osób) i zasadniczym zawodowym (98 osób).
W 2016 roku roku 274 bezrobotnym z terenu gminy uda³o siê
znaleŸæ pracê. 205 osób podjê³o pracê subsydiowan¹, czyli na przyk³ad prace interwencyjne lub roboty publiczne. W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie w tym roku znalaz³o 10 mieszkañców gminy
Kamieniec. 100 osób zatrudniono w ramach robót publicznych. 63
osoby z gminy Kamieniec skierowano na sta¿e, 8 osób z terenu gminy
Kamieniec otrzyma³o œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
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Harmonogramy wywozu odpadów

Gmina dofinansowa³a
zakup karetki
Ponad 500 tys. z³ kosztowa³a
nowa karetka ratownictwa medycznego, w jak¹ wzbogacona
zosta³a baza Pomocy DoraŸnej w
Z¹bkowicach Œl¹skich. Na pocz¹tku lutego br. zosta³a przekazana
do codziennej eksploatacji i bêdzie s³u¿yæ sprawnym akcjom ratowniczym na rzecz mieszkañców. W symbolicznej ceremonii
przekazania karetki bra³ udzia³
wójt Marcin Czerniec wraz z
przedstawicielami wszystkich
gmin naszego powiatu. Gmina
Kamieniec Z¹bkowicki dofinansowa³a ten bardzo potrzebny zakup kwot¹ 20 tys. z³, a wartoœæ ta

wynika³a z ustalonego proporcjonalnego udzia³u poszczególnych
gmin w tym wspólnym projekcie.
- Nasz udzia³ by³ drugim, co do
wysokoœci zaraz po gminie Z¹bkowice Œl¹skie. Ca³y zakup nie
by³by mo¿liwy, gdyby nie dotacja przyznana przez Dolnoœl¹ski
Urz¹d Wojewódzki na zakup specjalistycznego wyposa¿enia karetki (143 tys. z³) oraz nak³ad poniesiony przez samorz¹d naszego
powiatu (170 tys. z³).
Niech nowy sprzêt wydatnie poprawi jakoœæ udzielanej pomocy
- podsumowuje Marcin Czerniec.

Zapraszamy codziennie

przez ca³y rok, od godz. 10.00 do 18.00
Bilety: Punkt Informacji Turystycznej,

tel. 74 637 01 67,

e-mail:pit@kamienieczabkowicki.eu

PPa³ac
Orañskiej
a³ac Marianny
Marianny Orañskiej

wwKamieñcu
Kamieñcu Z¹bkowickim
Z¹bkowickim
Www.kamienieczabkowicki.eu,

www.palacmarianny.com.pl, www.facebook.com/palacmarianny

