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Drodzy Mieszkañcy Gminy
Kamieniec Z¹bkowicki
Oddajê do Pañstwa r¹k drugi w tym roku,
numer Wiadomoœci Kamienieckich, w którym znajdziecie najwa¿niejsze informacje z
¿ycia gminy Kamieniec Z¹bkowicki.
W najnowszym wydaniu przekazujê mieszkañcom wspania³¹ informacjê o tym, ¿e pozyskaliœmy ogromn¹ dotacjê z Regionalnego
Programu Operacyjnego na rewitalizacjê Kompleksu Pa³acowo - Parkowego w Kamieñcu
Z¹bkowickim, otrzymaliœmy a¿ 4 mln. 724
tys. 658,46 z³.
W numerze informujê z przykroœci¹, i¿
niestety straciliœmy szansê na uzyskanie
praw miejskich dla Kamieñca Z¹bkowickiego. O tym jaka to strata dla nas wszystkich, a wszystko z powodu postawy opozycyjnych radnych, mówiê w artykule „Kamieniec móg³ staæ siê miastem...
Biuletyn pe³en jest te¿ informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych, a tak¿e
o kolejnych pozyskanych na nie œrodkach
zewnêtrznych.
Nie zabrak³o w nim równie¿ podsumowania naszych gminnych uroczystoœci z
okazji Dnia Kobiet.
Zapraszam równie¿ do lektury ciep³ego
wywiadu z przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich ze Starczowa pt. „Rozœpiewane KGW ze Starczowa”
Tradycyjnie sporo miejsca poœwiêcamy kulturalnym, sportowym a tak¿e religijnym wydarzeniom w naszej gminie.
Mi³ej lektury

Marcin Czerniec
Wójt Gminy Kamieniec Z¹bkowicki
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4,7 mln z³. pozyskanych

na rewitalizacjê
Pa³acu w tym roku

Gmina Kamieniec otrzyma ogromn¹ kwotê dofinansowania bo
a¿ 4,7 mln z³otych na rewitalizacjê Zespo³u Pa³acowo - Parkowego Marianny Orañskiej.

Dziêki wielomiesiêcznym staraniom wójta gminy Marcina
Czernieca Kamieniec Z¹bkowicki gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego na rewitalizacjê zabytków i rozwój instytucji kultury. Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego zatwierdzi³ wyniki konkursów w ramach dzia³ania „Dziedzictwo kulturowe”.
Konkurs dotyczy³ dwóch typów projektu. Pierwszy, do którego przyst¹pi³a kamieniecka gmina, dedykowany by³ zabytkom
wpisanym do rejestru prowadzo-

nego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiu. Do rozdysponowania by³y
pieni¹dze na rewitalizacjê, rewaloryzacjê, konserwacjê, renowacjê
i restauracjê obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych, a tak¿e na przystosowanie
obiektów do pe³nienia przez nie
nowych funkcji, w szczególnoœci
do prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej i turystycznej.
- To najwy¿sza, jak dot¹d, dotacja na rewitalizacjê Kompleksu
Pa³acowo - Parkowego w Kamieñcu Z¹bkowickim. 4 mln. 724 tys.

658,46 z³ - tyle dok³adnie otrzymaliœmy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Dolnego
Œl¹ska. Jestem bardzo szczêœliwy
z tego powodu, bo praca w³o¿ona
w ten projekt przynios³a fantastyczny rezultat. Dziêkujê wszystkim, którzy przy³o¿yli rêkê do tego
dzia³ania, przed nami ogromne
wyzwanie - kwituje wójt gminy
Kamieniec Z¹bkowicki Marcin
Czerniec.
Zapraszamy Czytelników do
obejrzenia krótkiej galerii zdjêæ
z magicznego kamienieckiego
Pa³acu.

Kamieniec móg³ staæ
siê miastem...
Niestety min¹³ kolejny termin,
w jakim, gmina Kamieniec Z¹bkowicki mog³a z³o¿yæ wniosek
do Rady Ministrów o nadanie
Kamieñcowi statusu gminy
miejsko-wiejskiej. Kamieniec
Z¹bkowicki mia³ szansê staæ siê
od pocz¹tku 2018 roku miastem.
Taka zmiana to nie tylko kwestia
presti¿u, ale przede wszystkim to
impuls rozwojowy i dodatkowe
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków, których pula skoñczy siê w
najbli¿szych latach.
- Niestety wiêkszoœæ radnych,
podczas ostatniej sesji rady gminy, zag³osowa³a przeciw wiêkszoœci mieszkañców, którzy w czasie
niedawnych konsultacji wypowiedzieli siê za t¹ potrzebn¹ zmian¹ -

mówi wójt Marcin Czerniec.
- Radni: El¿bieta Cwek, Maria
Kacik, Marta Syposz, Aleksander
Ciapka, Edward Szulin, Arkadiusz Smêdzik, Ryszard Glina i
Mateusz Gnaczy g³osowali
PRZECIW uchwale i tym samym
zablokowali drogê do dalszych
dzia³añ. Wszystkie dotychczasowe dzia³ania w tej sprawie, w tym
opracowania ekspertów i spo³eczne konsultacje – zdaniem
tych radnych – mo¿na wyrzuciæ
do kosza. To by³o dziesi¹te g³osowanie nad tym projektem, w
którym ta czêœæ rady gminy wyrazi³a sprzeciw woli mieszkañców i sprzeciw, by gmina Kamieniec Z¹bkowicki zyska³a mocniejsz¹ pozycjê w przysz³oœci -

dodaje wójt.
- Dziêkujê radnym, którzy
przez ca³y ten czas byli ZA.
Przedstawiali argumenty, apelowali do sumieñ, prosili o refleksjê.
- ZA otrzymaniem praw miejskich byli radni: Bernadeta
Chodasewicz, Bogumi³a Tokarz, Dominik Krekora, Tadeusz Cenarski, Ryszard Kleniuk,
Lucjan Koper i Ryszard Bierut.
Odwa¿nie i zdecydowanie opowiadaj¹ siê za dobrem naszej gminy i systematycznie wspieraj¹
wszelkie inicjatywy wp³ywaj¹ce
na rozwój gminy Kamieniec Z¹bkowicki i integrowanie naszej
ma³ej ojczyzny - podkreœla Marcin Czerniec.
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Co by³o powodem
wstrzymania prac?
Rozmowa z wójtem Marcinem Czerniecem

W koñcu ubieg³ego roku konserwator zabytków wstrzyma³ prace budowlane prowadzone na terenie kamienieckiego pa³acu, poniewa¿, jak stwierdzi³, roboty odbiega³y
od zakresu i warunków udzielonego pozwolenia. O tym, co
by³o powodem wstrzymania prac rozmawiamy z wójtem
gminy Marcinem Czerniecem.
niektóre elementy dopiero w finalnym etapie mog¹ byæ zg³oszone do odbioru - mówi wójt - œcie¿ki szutrowe w dokumentacji s¹
wskazane docelowo jako œcie¿ki
brukowe z kamienia ³amanego.
Gmina na dzieñ dzisiejszy nie wykonuje tego przedsiêwziêcia, bo
nie ma na to odpowiednich œrodków finansowych. Wykonano jedynie zabezpieczenie czêœciowe,
by zniszczone elementy œcie¿ek
mog³y byæ przykryte przez grys
kamienny, który ustabilizuje
pod³o¿e i pozwoli turystom
przejœæ bezpiecznie po tym terenie. Kwestionowanie takich dzia³añ mija siê z logicznym podejœciem do odbudowy obiektu.

Kolejnym problemem
mia³ byæ brak odpowiednich uprawnieñ przez osoby kieruj¹ce pracami.

Wstrzymanie prac spowodowa³o tylko i wy³¹cznie to, ¿e gmina nie
by³a w stanie wykonaæ ostatniego przedsiêwziêcia, które by³o zaplanowane na rok 2016, czyli wykonania kolejnego etapu oœwietlenia
alei parkowej - informuje wójt Marcin Czerniec.
- Wszystkie prace wykonywane na terenie zespo³u pa³acowo parkowego maj¹ swoje oparcie w
dokumentacji, która zosta³a zatwierdzona przez konserwatora
zabytków - mówi wójt Marcin
Czerniec - ¯adne prace nie mog¹
byæ rozpoczête, je¿eli nie ma zatwierdzonej dokumentacji. Prace,
które by³y realizowane, odbywa³y siê na podstawie prawomocnych pozwoleñ.

Sk¹d wiêc decyzja
o wstrzymaniu prac?
Jednym z powodów mia³ byæ
z³y dobór gatunków roœlin nasadzanych w pa³acowych ogrodach.
- Przy odbiorach poszczególnych prac, w tym zwi¹zanych z
zasadzeniami, konserwator nie
pofatygowa³ siê na odbiór, pomimo, ¿e zosta³ prawid³owo zawia-

domiony o dacie. PóŸniej zakwestionowa³ nasadzenia zamienne,
które by³y konieczne, poniewa¿
trzy gatunki roœlin zosta³y zamienione na podobne, ale nie truj¹ce
- t³umaczy wójt - W obawie, ¿e
dziecko mog³oby zjeœæ taki owoc,
zgodnie z zaleceniami osoby
nadzoruj¹cej realizacjê projektu,
sadzonki zosta³y wymienione na
bezpieczne.

Spore kontrowersje
wzbudzi³ równie¿ temat
œcie¿ek dojazdowych i krawê¿ników.
- Konserwator doskonale wie,
¿e czêœæ prac odtworzeniowych
jest realizowana etapami, bo nie
jest mo¿liwe pozyskanie œrodków
na odtworzenie wszystkiego jednoczeœnie. Proces inwestycyjny
jest zaplanowany do roku 2030 i

- Konserwator zabytków próbowa³ kwestionowaæ uprawnienia
osób pe³ni¹cych nadzór, mimo, ¿e
minister kultury uzna³ takie
uprawnienia - mówi wójt - dodatkowo gmina nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za to, ¿e konserwator, mimo informacji o zmianie
okreœlonego inspektora nadzoru,
nie wykonuje swoich obowi¹zków poprzez dokonanie analogicznej zmiany w swojej decyzji
o pozwoleniu. Ba³agan dokumentacyjny u konserwatora doprowadzi³ do braku zmiany w pozwoleniu. Warto dodaæ, ¿e gmina przy
tak du¿ym przedsiêwziêciu posi³kowa³a siê kilkoma inspektorami
nadzoru z ró¿nych bran¿. S³u¿by
konserwatorskie maj¹c na uwadze
rangê i wielkoœæ obiektu powinny dostosowaæ liczbê osób, je¿eli chc¹ na bie¿¹co kontrolowaæ
prace. Gmina nie po to przygotowuje dokumentacje, które s¹ opiniowane i zatwierdzane, ¿eby
póŸniej konserwator nie chcia³
analizowaæ informacji zawartych
w tych dokumentach.

Co dalej?
- Konserwator nie próbowa³ merytorycznie odnieœæ siê do argumentów gminy. Obecnie nie zajmuje stanowiska w stosunku do
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dalszych prac prowadzonych w
obiekcie. Natomiast tego typu decyzje konserwatora przy braku
kolejnych rozstrzygniêæ maj¹
skutek tylko przez dwa miesi¹ce.
Wstrzymanie prac spowodowa³o
tylko i wy³¹cznie to, ¿e gmina nie
by³a w stanie wykonaæ ostatniego przedsiêwziêcia, które by³o zaplanowane na rok 2016, czyli
wykonania kolejnego etapu
oœwietlenia alei parkowej.
Dziêki decyzji gmina straci³a
30 tysiêcy z³otych dofinansowania i bêdzie musia³a ponownie
ubiegaæ siê o te same pieni¹dze.
- Konserwator doskonale wie,
¿e projekt by³ wykonany kompleksowo. Wstrzymywanie ca³oœci prac przy rozpatrywaniu donosu, który dotyczy niewielkiego fragmentu wykonywanych
prac jest nieporozumieniem, które doprowadzi³o do tego, ¿e nie
mogliœmy ukoñczyæ prac w zupe³nie innej czêœci obiektu - dodaje
wójt.
Obecnie tocz¹ siê dwa postêpowania odwo³awcze od decyzji
konserwatora zabytków. Pierwsza decyzja konserwatora ju¿
zosta³a uchylona przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- W mojej ocenie uchylenie
kolejnej, jest tylko kwesti¹ czasu - dodaje wójt.

Komu zale¿a³o
na wstrzymaniu prac?
- Mo¿na zadaæ pytanie, czy we
wszystkich przypadkach rozpatrywania donosów konserwator
wykazuje siê a¿ tak du¿¹ skutecznoœci¹. Na terenie naszego powiatu nie brakuje zabytków, które s¹
w katastrofalnym stanie technicznym i nie ma tam ¿adnych dzia³añ. Pa³ac w Stolcu jest tego dobitnym przyk³adem. Kolejny
przyk³ad: czy konserwatorowi nie
przeszkadza³a odbudowa wie¿y z
pustaków w renesansowym zamku w Z¹bkowicach? - mówi wójt
Marcin Czerniec - a warto podkreœliæ, ¿e do remontu Kompleksu Pa³acowo - Parkowego w Kamieñcu konserwator nie do³o¿y³
ani z³otówki.
Wójt przypomina, ¿e podobna
sytuacja mia³a miejsce, gdy gmina rozpoczê³a prace w celu zabezpieczenia ruin by³ej lodowni
znajduj¹cej siê na terenie kompleksu.
- Pocz¹tek prac równie¿ by³ za-

cz¹tkiem kolejnych anonimowych donosów. Obiekt ten wymaga³ pilnych prac naprawczych,
poniewa¿ wandale zniszczyli
czêœæ œciany tego obiektu. W
chwili, gdy gmina, oczywiœcie na
podstawie stosownej dokumentacji, rozpoczê³a prace zabezpieczaj¹ce, rozpoczê³y siê dzia³ania niestandardowe przedstawicieli
s³u¿b ochrony zabytków. Byæ
mo¿e jest to powi¹zane z zainteresowaniem pewnej osoby, bêd¹cej cz³onkiem rady, która chcia³a,
by przekazaæ jej ten obiekt za
przys³owiow¹ z³otówkê, co oczywiœcie nie by³o ani mo¿liwe, ani
zgodne z prawem - mówi.
- W sytuacji, gdy gmina rozpoczê³a proces inwestycyjny i z roku
na rok pozyskiwa³a coraz wiêksze œrodki, by³o oczywiste, ¿e na
terenie gminy znajduje siê grono
osób niezadowolonych z tego faktu, gdy¿ sukces gminy nie jest
zbie¿ny z ich interesami - twierdzi wójt - Od roku 2014, kiedy w
radzie zasiad³a wiêkszoœæ opozycyjnych radnych, temat prac wykonywanych na terenie pa³acu sta³
siê przedmiotem ich szczególnego zainteresowania. Ponadto z
nieznanych przyczyn stron¹ postêpowania sta³a siê rada gminy a
na rozprawy administracyjne pofatygowali siê równie¿ poszczególni cz³onkowie rady. Ka¿dy
taki „dzia³acz spo³eczny” na pewno nie jest osob¹, której le¿y na
sercu dobro gminy. Warto podkreœliæ, ¿e gmina pozyska³a dotychczas blisko 14 milionów z³otych na odbudowê pa³acu, byæ
mo¿e niektóre osoby chc¹, ¿ebyœmy powrócili do czasu, gdy
obiekt by³ pozostawiony sam sobie, bo rewitalizacja kompleksu
nie wpisuje siê w katalog niszczenia gminy, który jest przez nie
konsekwentnie realizowany. Chodzi³o tu o wywo³anie szumu medialnego, ¿e prace prowadzone na
terenie kompleksu s¹ niezgodne
z przepisami. A warto przypomnieæ, ¿e Pa³ac daje zatrudnienie
dla wielu osób z terenu gminy.
- Uwa¿am, ¿e nie tak powinna
wygl¹daæ dzia³alnoœæ radnych.
Osoby, które nie dok³adaj¹ ¿adnych starañ do pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, próbuj¹ za
wszelk¹ cenê doprowadziæ do
tego, by gmina tych œrodków nie
otrzymywa³a. Na szczêœcie w tej
kwestii s¹ ma³o skuteczni - dodaje wójt Marcin Czerniec.

Pieni¹dze na
odbudowê drogi
Gmina Kamieniec Z¹bkowicki otrzyma pieni¹dze z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji na modernizacje dróg
w ramach usuwania skutków klêsk
¿ywio³owych.

MSWiA przyzna³o 51 tys. z³ na
odbudowê czêœci drogi w miejscowoœci Starczów, która uleg³a
zniszczeniu podczas podtopów w
2015 roku.
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WARTO WIEDZIEÆ

Trzeba by³o
pó³tora roku

Przed³u¿y siê
remont mostu

Przed³u¿y siê remont mostu na Nysie K³odzkiej w Kamieñcu Z¹bPrzypomnijmy, ¿e gmina Kamieniec od- kowickim.
Inwestycja mia³a potrwaæ do rzece Nysie bêdzie koniecznoœæ zosta³o przedstawione i uda siê
kupi od powiatu z¹bkowickiego budynki
pocz¹tku wakacji, niestety naj- wykonania stabilizacji tego fila- znaleŸæ rozwi¹zanie szybsze.
dawnej szko³y ponadgimnazjalnej, zwanej prawdopodobniej znacznie siê ra, byæ mo¿e nawet wykonania
Przypomnijmy, ¿e wykonawc¹
nowego i dlatego te¿ konieczne remontu mostu jest firma Baniprzez mieszkañców „pszczó³k¹”. Po bez- przed³u¿y.
- Po informacji telefonicznej z jest wyd³u¿enie okresu czasu, w mex z Bêdzina.
skutecznych próbach sprzeda¿y obiektu Zarz¹du Dróg Powiatowych wska- którym most bêdzie fizycznie
Ostatni remont generalny tego
starostwo zdecydowa³o siê wreszcie na zana by³a rozbie¿noœæ, co do osta- niedostêpny dla mieszkañców - mostu mia³ miejsce w 1973 r., a
tecznego terminu zakoñczenia re- mówi wójt Marcin Czerniec sam obiekt wybudowano zaraz
sprzeda¿ szko³y gminie.
alizacji inwestycji. Pierwotnie ten Oczekujemy zwrotnej informa- po wojnie – w 1946 r. Po 43 laNa zakup budynków gmina
otrzyma 50% rabatu. Dzia³ka na
przeciwko, wraz z hal¹ sportow¹
zostanie natomiast przekazana
gminie za darmo, poniewa¿ w³adze Kamieñca w ubieg³ych latach
przekaza³y œrodki na budowê hali.
£¹cznie gmina zap³aci powiatowi za by³¹ szko³ê ok. 588 tysiêcy
z³otych. W obiekcie bêdzie mieœci³a siê m.in. siedziba kamienieckiego Centrum Integracji Spo³ecznej oraz oœrodka pomocy
spo³ecznej.
- Trzeba by³o pó³tora roku czasu, by dojœæ do przyjêcia propozycji, któr¹ przedstawia³em na
pocz¹tku procesu likwidacyjnego - mówi wójt gminy Kamieniec Marcin Czerniec - a szkoda, gdy¿ przez ten czas obiekt
niszcza³. Z informacji, któr¹ uzyskaliœmy, wynika, ¿e z centralnego ogrzewania zosta³a spuszczo-

na woda, co skutkuje koniecznoœci¹ ponownego za³¹czenia systemu. Mieliœmy te¿ sygna³y, ¿e
w budynku by³a wymontowywana armatura sanitarna i elementy
oœwietlenia. Przed przejêciem
obiektu musimy wykonaæ bilans
otwarcia. W miesi¹cach wczeœniejszych wskazywaliœmy te¿ na
sytuacjê zwi¹zan¹ ze zniszczeniem czêœci pokrycia hali sportowej.
Gmina nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za stan techniczny tego obiektu i byæ mo¿e w
przysz³oœci obiekt ten bêdzie
musia³ zostaæ rozebrany. Z drugiej
strony dobrze, ¿e temat uda³o siê
pozytywnie zakoñczyæ i pod koniec maja tego roku bêdziemy ju¿
po podpisaniu aktu notarialnego
i obiekt zostanie przeniesiony na
maj¹tek gminy Kamieniec - podsumowuje wójt.

Pó³tora miliona
na kanalizacjê...
Gmina Kamieniec pozyska³a pó³tora miliona z³otych na budowê kanalizacji. Zdaniem wójta mo¿na by³o pozyskaæ znacznie
wiêcej pieniêdzy, gdyby miejscowoœæ mia³a
status miejski.
- W ramach naborów z programu rozwoju obszarów wiejskich
uda³o nam siê pozyskaæ prawie
pó³tora miliona z³otych na kontynuacjê wykonania systemu kanalizacji na terenie dolnej czêœci
Kamieñca. Warto wspomnieæ, ¿e
jesteœmy jedn¹ z dwóch gmin naszego powiatu, którym uda³o siê
pozyskaæ œrodki z tego programu. Zadanie bêdzie realizowane
w miesi¹cach letnich i jesiennych
tego roku - mówi wójt Marcin
Czerniec - z jednej strony jest to
bardzo du¿a kwota, która by³a
maksymaln¹ mo¿liw¹ do uzyskania przez gminê w ramach przyznanego limitu, ale mam œwiadomoœæ tego, ¿e gdyby Kamie-

niec mia³ status miasta, moglibyœmy zwielokrotniæ t¹ kwotê,
gdy¿ dla ma³ych miasteczek
funkcjonuj¹ odrêbne programy,
z których mo¿na pozyskiwaæ
œrodki.
W chwili obecnej, nad czym
ubolewam, mogliœmy skorzystaæ
tylko z jednego funduszu.
Gminie, mimo starañ, nie uda³o siê pozyskaæ dofinansowania
do kolejnych prac przy wodoci¹gowaniu wsi O¿ary i Doboszowice.
- Byæ mo¿e jest to pok³osie negatywnych dzia³añ, które s¹ prowadzone przez radnych gminy mówi wójt.

termin mia³ byæ do koñca czerwca. Niestety na skutek koniecznych dodatkowych prac zwi¹zanych z drugim filarem mostu na

cji jak bêdzie wygl¹da³ przebieg
procesu remontu tego mostu.
Byæ mo¿e sytuacja jednak nie
bêdzie tak niepokoj¹ca, jak to

tach intensywnej eksploatacji (licz¹c od ostatniego remontu) modernizacja by³a konieczna i ju¿
bardzo pilna.

Uda³o siê podpisaæ
listy intencyjne
W Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim mia³o miejsce wa¿ne dla naszej gminy wydarzenie. Podpisane zosta³y listy intencyjne pomiêdzy Polsk¹ Spó³k¹ Gazownictwa a naszym samorz¹dem, które otwieraj¹ mo¿liwoœæ w³¹czenia Kamieñca Z¹bkowickiego do sieci gazowniczej.

Spotkanie odby³o siê pod auspicjami wojewody dolnoœl¹skie-

go Paw³a Hreniaka.
- Chcê podkreœliæ, ¿e ponownie

podejmujemy starania o to, by
nasza gmina mog³a byæ zgazyfikowana. Poprzedni potencjalny
dostawca zniechêci³ siê do tego
potrzebnego mieszkañcom
przedsiêwziêcia z uwagi na nieprzychyln¹ postawê decyduj¹cej
czêœci radnych, którzy zablokowali szanse na prawa miejskie
dla Kamieñca Z¹bkowickiego.
Inne gminy, a wiêc ich w³odarze i
radni wspólnie dzia³aj¹ na rzecz
podnoszenia presti¿u swoich ma³ych ojczyzn. U nas – niestety –
grupa radnych ma odmienny stosunek do dobra wspólnego. Wygl¹da na to, ¿e kadencja 2014 –
2018 przebiegnie pod znakiem
rozmaitych donosów i blokowania pozytywnych inicjatyw.
Wbrew tej negacji, staram siê wraz
z wieloma osobami, którym le¿y
na sercu rozwój gminy Kamieniec
Z¹bkowicki, aby sprawy naszej
lokalnej wspólnoty sz³y w dobrym kierunku - informuje wójt
Marcin Czerniec.
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Wkrótce powstanie Gminne Kolejne dotacje
Centrum Rehabilitacyjne na monitoring
Niebawem w Kamieñcu powstanie Gminne Centrum Rehabilitacji.
- Przygotowana dokumentacja
przebudowy hali sportowej przy
budynku gimnazjum oraz pomieszczeñ dawnego hotelu Têcza
da³y mo¿liwoœæ utworzenia na
pierwszym piêtrze Gminnego
Centrum Rehabilitacji. Projekt
bêdzie po³¹czony z termomodernizacj¹ hali sportowej - mówi
wójt Marcin Czerniec - projekt

jest obecnie zrealizowany w ponad 50%. Prace wykonywane s¹
wewn¹trz budynku. Ich zakoñczenie planowane jest na czerwiec tego roku. Jeszcze w tym
roku przewidziane s¹ œrodki na
wyposa¿enie centrum rehabilitacji. Centrum na pewno bêdzie
spe³nia³o oczekiwania przede
wszystkim osób starszych z terenu naszej gminy. Teraz zabiegi
zalecane przez lekarzy wi¹¿¹ siê
z koniecznoœci¹ wyjazdu do Pacz-

kowa, Ziêbic lub Z¹bkowic. Centrum uzupe³ni lukê w systemie
ochrony zdrowia w postaci braku
punktu rehabilitacyjnego, który
spe³nia³by potrzeby naszych
mieszkañców.
Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje rozstrzygniêcie w jakiej formie bêdzie funkcjonowa³o centrum.
Wa¿ne jest, by skorzystaæ z
mo¿liwoœci finansowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia - dodaje wójt.

Turniej Wiedzy Po¿arniczej

W Gimnazjum Publicznym w
Kamieñcu Z¹bkowickim odby³
siê Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej. Niew¹tpliwie taki sposób edukacji o zasadach bezpieczeñstwa i udzielania pomocy jest
bardzo skuteczny. M³odzie¿ wykaza³a siê nie tylko szerok¹
wiedz¹, ale te¿ autentycznym zainteresowaniem t¹ problematyk¹.
Jak widaæ tematyka budzi spore
emocje, bo przecie¿ niemal na co

dzieñ poprzez media dochodz¹
do nas wszystkich informacje o
rozmaitych zdarzeniach kryzysowych. Im wiêcej wiemy, jak im
zapobiegaæ i jak na nie reagowaæ
oraz im szybciej taka wiedza i
umiejêtnoœci s¹ wpajane ludziom, tym wiêksza szansa na minimalizowanie zagro¿eñ i skutków zdarzeñ.
- Serdecznie dziêkujê druhom
za merytoryczne przygotowanie

i profesjonalne poprowadzenie
dzisiejszego turnieju. Gratulujê
uczestnikom, szczególnie tym,
którzy zdobyli najwy¿sze noty. W
kategorii szkó³ podstawowych
byli to: Jakub £ysoñ, Oliwia Rejch
i Kacper Mi³kowski . W kategorii
gimnazjalnej: Wojciech Ciapka,
Gracjan Przybylski i Nikola
£azarz - podsumowuje wójt gminy Marcin Czerniec.

Po raz kolejny gmina Kamieniec ubiega siê o pozyskanie z
programu „Razem Bezpieczniej” 100 tysiêcy z³otych na kontynuacjê rozbudowy monitoringu
i oœwietlenia na terenie Zespo³u
Pa³acowo - Parkowego. Tym razem
prace obejmowaæ bêd¹ teren s¹-

siaduj¹cy z kamienieckimi b³oniami. Projekt uzyska³ maksymaln¹ mo¿liw¹ ocenê i zosta³ rekomendowany do finansowania.
Z rezerwy bud¿etowej gmina
otrzyma równie¿ pieni¹dze na
usuwanie skutków powodzi i
klêsk ¿ywio³owych.

Gmina na targach
miêdzynarodowych
Gmina Kamieniec Z¹bkowicki wziê³a udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Turystyczne we
Wroc³awiu. Promowano skarby
i atrakcje Kamieñca Z¹bkowickiego. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³a oczywiœcie Pa³ac

Marianny Orañskiej .
- Nasza oferta dla mi³oœników
piêknych miejsc i mi³ego wypoczynku przyci¹ga³a ogromn¹
uwagê, co bardzo nas cieszy podkreœla wójt Marcin Czerniec.

Œwiêto Tulipanów

w pa³acowych ogrodach
W pierwszy weekend maja
wójt gminy Kamieniec Marcin
Czerniec zaprasza wszystkich
mieszkañców powiatu na trzeci¹ ju¿ edycjê imprezy "Wiosna
tulipanów w Pa³acu Marianny
Orañskiej".
Jak co roku na pa³acowych tarasach prezentowaæ siê bêd¹ wystawcy kwiatów. Planowane jest
równie¿ plenerowe widowisko
zrealizowane w ramach kontynuacji cyklu prezentacji teatrów
alternatywnych Mezalians.
Uczestnicy "Wiosny tulipanów" bêd¹ mieli okazjê podziwiaæ piêkne pa³acowe ogrody,
na których terenie jesieni¹ ubieg³ego roku posadzonych zosta³o kilka tysiêcy ozdobnych roœlin.
- Jesteœmy przed pierwszym
przegl¹dem, poniewa¿ nasadzenia i ca³oœæ prac jeszcze siê nie
skoñczy³y - mówi wójt Marcin
Czerniec - w okresie gwarancyjnym wykonawca ma obowi¹zek
uzupe³nienia roœlin, je¿eli w
okresie zimowym uleg³y one wymarzniêciu b¹dŸ zniszczeniu.
Pierwsze kwiaty z jesiennych
nasadzeñ w ogrodach ju¿ zakwit³y. Oczywiœcie na wszystko po-

trzeba czasu i powoli wszystko
nabierze w³aœciwego kszta³tu i
uroku.
Gmina zamierza równie¿
przygotowaæ tablice z opisem
roœlin.
- W kolejnych latach planujemy kontynuacjê programu - dodaje wójt - jesteœmy po ostatecznej kontroli z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska, która zakoñczy³a siê bardzo pozytywnie. Przedstawiciele NFOŒ s¹
bardzo zadowoleni z przebiegu
procesu realizacji programu. W
perspektywie pa³acowe ogrody
stan¹ siê konkurencj¹ dla arboretum w Wojs³awicach. S¹dzê
jednak, ¿e nigdy wojs³awickie arboretum, mimo posiadania bardzo bogatej flory, nie bêdzie w
stanie dorównaæ Kamieñcowi,
poniewa¿ nie posiada takiego
obiektu jak pa³ac w sercu morza
zieleni, co jest czymœ unikatowym i przyci¹gnie dziesi¹tki turystów, zapewniaj¹c jednoczeœnie
wp³ywy ze sprzeda¿y biletów i
miejsca pracy dla naszych mieszkañców. Ju¿ teraz wp³ywy z biletów siêgaj¹ ponad 700 tysiêcy
z³otych rocznie.
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Biegali ku pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych

Spo³ecznoœæ skupi³a
siê na modlitwie

Przed Wielkim Postem trwa³a w Kamieñcu peregrynacja
Figurki Matki Boskiej Fatimskiej. Spo³ecznoœæ parafii skupia³a siê na modlitwie, aby

Kamieniec Z¹bkowicki do³¹czy³ do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Po raz pierwszy w parku pa³acowym na dystansie 1964 me-

try pobiegli m³odsi i starsi mieszkañcy gminy, upamiêtniaj¹c naszych narodowych bohaterów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
startow¹ koszulkê z wizerunkami

Dzieñ samorz¹dnoœci
Pierwszy dzieñ wiosny, czy 21 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. papie¿a Jana Paw³a II by³ Dniem
Samorz¹dnoœci.

¯o³nierzy Wyklêtych oraz piêkny pami¹tkowy medal. Bieg ten
wpisze siê na sta³e w kalendarz
wydarzeñ w gminie Kamieniec
Z¹bkowicki.
Najpierw wszyscy uczniowie
spotkali siê na apelu, podczas którego dyrektor szko³y Arkadiusz
Albrecht przekaza³ symboliczny
o³ówek przewodnicz¹cej Samorz¹du Uczniowskiego. Aleksandra
Janik z radoœci¹ i dum¹ objê³a
funkcjê dyrektora szko³y i wraz z
Emili¹ £ukasik przedstawi³a
now¹, m³od¹, pe³n¹ entuzjazmu
kadrê pedagogiczn¹. Uczniowie
klasy szóstej starali siê jak najlepiej wcieliæ w role nauczycieli. Z
du¿ym zaanga¿owaniem prowadzili lekcje, na które byli bardzo
dobrze przygotowani. Postarali
siê równie¿ o ró¿ne atrakcje, takie jak s³odkie upominki, ciekawe gry i zabawy integracyjne.
Wa¿nym akcentem tego dnia by³o
tak¿e radosne przywitanie wiosny
kolorowymi strojami oraz maikami-gaikami pod opiek¹ m³odych
nauczycieli.

Kamienieckie chwile z teatrem

umocniæ siê duchowo i byæ razem.
Uroczystoœciom przewodniczy³ ksi¹dz biskup Ignacy Dec ordynariusz diecezji œwidnickiej.

O wêdkarskich
inicjatywach
Szef kamienieckiej do gminy
spotka³ siê z przedstawicielami
gminnego zarz¹du Ko³a Wêdkarskiego.
- Omawialiœmy nie tylko bie¿¹c¹ wspó³pracê, ale planowane
na 2017 rok kolejne inicjatywy
na rzecz wêdkuj¹cych na terenie
gminy Kamieniec Z¹bkowicki.
Dyskutowano o tym, jak zachê-

caæ do tej ciekawej i sympatycznej formy spêdzania wolnego
czasu, jak¹ jest wêdkowanie.
Wraz z prezesem Ko³a Jerzym
Matej¹ ustaliliœmy wspólnie terminy i plany, dziêki którym w
naszym lokalnym œrodowisku,
wêdkarze bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
rozwijania swoich pasji - podsumowa³ wójt Marcin Czerniec.

W Szkole Podstawowej nr 1 dzieñ 21 marca w Kamieñcu
Z¹bkowickim to tradycyjnie œwiêto teatru. Kolejny, ju¿ osiemnasty raz, klasy pi¹te pod kierunkiem swoich wychowawców i
przy pomocy rodziców prezentowa³y swoje talenty aktorskie.
Komisja ocenia³a oryginalny
ca³okszta³t przedstawienia, inwencjê twórcz¹, efekty dŸwiêkowe, kostiumy, a aktorzy walczyli
te¿ o Wiktorie – statuetki za role
pierwszoplanowe. Sala gimnastyczna zamieni³a, tym razem
przybli¿aj¹c widzom polskie obrzêdy ludowe. Uczniowie pokazali obrzêdy zwi¹zane z wiosna
i Wielkanoc¹ oraz tradycyjne
darcie pierza- obrzêd, który
mia³ miejsce zim¹ w niemal ka¿dej wsi. Klasy m³odsze powita³y
wiosnê piosenkami i gaikami,
przywo³uj¹c w ten sposób ³adn¹
pogodê, do której ju¿ wszyscy
bardzo têsknimy. Klasy IV – VI

realizowa³y tez kolejne zadanie
akcji „Zaczytana szko³a”. Wziê³y udzia³ w konkursie bibliotecznym, w którym mia³y siê wykazaæ znajomoœci¹ lektur szkolnych, rywalizacja wzbudzi³a wiele emocji. Dzieñ min¹³ bardzo
szybko i uczniowie w dobrych
humorach wrócili do domów.
Po³¹czenie zabawy i wychowania to najlepszy sposób na kszta³towanie m³odych ludzi. Wiedz¹ o
tym nauczyciele i umiejêtnie prowadz¹ swoich wychowanków do
w³aœciwych postaw, których wartoœci w przysz³oœci nie bêdzie
mo¿na przeceniæ
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Samorz¹dowy z ¿yczeniami

z okazji Dnia Kobiet

W marcu w Gminnym Centrum Kultury mia³o miejsce
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zaproszenie skierowane
by³o do wszystkich Pañ – mieszkanek gminy Kamieniec Z¹bkowicki. Artystycznym akcentem
by³ koncert gitarowy, jak równie¿ wystêpy trzech zespo³ów:
Starczowianie, O¿aranki i Byczenianki. Oczywiœcie by³ te¿
mi³y poczêstunek. ¯yczenia mi³ym Paniom przekaza³ wójt
Marcin Czerniec oraz panowie
radni: Dominik Krekora, Tadeusz Cenarski, Ryszard Kleniuk i Lucjan Koper.
Kolejne spotkanie zwi¹zane
z Dniem Kobiet, na które
oprócz szefa gminy przyjechali
radni Ryszard Kleniuk i Lucjan
Koper odby³o siê w so³ectwie
Topola. Z kwiatami i ¿yczeniami dla „p³ci piêknej” samorz¹dowcy goœcili te¿ w so³ectwach Suszka i Cha³upki oraz
so³ectwie S³awêcin gdzie Pa-

nie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
zorganizowa³y niezwykle ciep³y wieczór i poczêstunek.
Spotkania w so³ectwach
przepe³nione by³y serdecznoœci¹ i goœcinnoœci¹ ze strony
gospodyñ. W podobnym sympatycznym tonie przygotowano te¿ wieczór w so³ectwie
Mrokocin.
Panie œwiêtowa³y równie¿
w Klubie Seniora w Kamieñcu Z¹bkowickim 2.
- Bardzo pogodna atmosfera
to z pewnoœci¹ efekt aury, jak¹
zawsze i wszêdzie stwarzaj¹
Panie. Takich cudownych
chwil nigdy za wiele i za nie
bardzo dziêkujê. Niew¹tpliwie
tego rodzaju spotkania, poza
serdeczn¹ atmosfer¹, s¹ œwietn¹
okazj¹, by zwyczajnie i otwarcie porozmawiaæ o tym, co jest
wa¿ne dla nas wszystkich. Dziêkujê z ca³ego serca za ten dobry
czas - wspomina wójt Marcin
Czerniec.
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Rozœpiewane KGW

ze Starczowa

Ka¿de Ko³o Gospodyñ Wiejskich ma swoje osi¹gniêcia i ukryte talenty. Niektórzy gotuj¹, inni rozbawiaj¹ skeczami, ale KGW
ze Starczowa woli… œpiewaæ. I to nie tylko znane ludowe piosenki, ale i w³asne utwory!

KGW w Starczowie funkcjonuje od bardzo dawna. W tym
roku, minie im ³¹cznie 50 lat dzia³alnoœci.
Pocz¹tkowo by³o to nieformalne zrzeszenie kobiet ze Starczowa, póŸniej spotkania by³y czêstsze i coraz liczniejsze. Kilkanaœcie lat temu Ko³o zawiesi³o dzia³alnoœæ, lecz na krótko. Teraz
KGW jest aktywne i dzia³a na
wielu p³aszczyznach ¿ycia wiejskiego. Obecnie ko³o liczy oko³o
25 osób.
- Oprócz sta³ych gospodyñ pomagaj¹ nam te¿ osoby m³odsze
oraz mê¿owie i mê¿czyŸni ze wsi
- mówi przewodnicz¹ca Ko³a

Ewa Miœków.
G³ównym zajêciem Ko³a jest
organizowanie ró¿nych imprez i
przedsiêwziêæ we wsi: festynów i
zabaw, na których mo¿na potañczyæ i siê pobawiæ. Ko³o reprezentuje te¿ gminê Kamieniec
Z¹bkowicki na ró¿nych imprezach w powiecie lub nawet województwie. Pomoc polega na gotowaniu dla goœci, pieczeniu ciast
i przygotowywaniu wystroju œwietlicy w Starczowie. Oprócz organizowania imprez lubimy te¿
œpiewaæ. Mamy swój zespó³
„Starczowianie”, z którym podró¿ujemy po miastach Polski - dodaje przewodnicz¹ca Ko³a.

Zespó³ „Starczowianie” dzia³a ju¿ ponad 12 lat. W 2015 roku
uda³o siê im nawet zdobyæ miejsce na podium w plebiscycie Radia Wroc³aw.
- Prezentowa³yœmy tam swoje
piosenki ludowe, patriotyczne, religijne i okolicznoœciowe. Akompaniuje nam akordeon, tamburyn
oraz klawisze. Wiêkszoœæ naszego repertuaru to autorskie piosenki z w³asn¹ kompozycj¹ nutow¹.
Sprawia nam wielk¹ radoœæ œpiewanie dla innych, a oprócz œpiewu staramy siê te¿ ³adnie prezentowaæ od strony reprezentacyjnej.
Uda³o nam siê zdobyæ charakterystyczne dla naszego zespo³u

bia³o-zielone stroje, ka¿da z naszych œpiewaj¹cych gospodyñ ma
identyczne czêœci garderoby. Teraz staramy siê o nieco krótsze sukienki na cieplejsze dni oraz takie samo obuwie. Chcemy wygl¹daæ profesjonalnie, bo to wzbudza jeszcze wiêkszy podziw
wœród widowni. Zachwycili siê
nami nawet Portugalczycy.
- Gdy pojechaliœmy do Wroc³awia na plebiscyt pieœni ludowych
zaœpiewaliœmy w jednym z lokali
wroc³awskich obok Rynku. By³ to
bar „Barbara” przy Œwidnickiej.
Œpiewaliœmy w œrodku dla osób
odwiedzaj¹cych to miejsce. Zauwa¿yliœmy jednak, ¿e ma³o który przechodzieñ zwraca na nas
uwagê. Postanowi³yœmy wiêc
wyjœæ do ludzi. Stanêliœmy na
deptaku i zaczêliœmy œpiewaæ. To
przyku³o uwagê wszystkich. Podesz³¹ do nas te¿ du¿a grupa pielgrzymów z Portugalii, którzy w³aœnie przebywali we Wroc³awiu w
zwi¹zku z przyjazdem na Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Gdy tylko
us³yszeli nasze radosne œpiewanie
zaczêli tañczyæ i próbowali œpiewaæ razem z nami. Bardzo nas to
wtedy zmotywowa³o i sprawi³o
sporo przyjemnoœci - wspomina
Ewa Miœków.
„Starczowianom” uda³o siê
zdobyæ wspomniane wczeœniej
trzecie miejsce w jesiennej edycji
Listy Przebojów Ludowych Radia
Wroc³aw. Oprócz tego maj¹ te¿
osi¹gniêcia na konkursach Kó³
Gospodyñ Wiejskich w naszych
okolicach. Dwa lata temu zdoby³y pierwsze miejsce za najpiêkniejsz¹ choinkê bo¿onarodzeniow¹. Panie same przygotowywa³y ka¿d¹ ozdobê, zgodnie z tra-

dycj¹. Choinka by³a pe³na jab³ek,
orzechów i bombek zrobionych z
op³atków.
- Oprócz naszych zwyciêstw w
konkursach mamy te¿ swoje osobiste osi¹gniêcie. Uda³o nam siê
w pe³ni wyposa¿yæ zaplecze kuchenne w œwietlicy w Starczowie.
Mamy kilka kuchenek, zestawy
obiadowe, obrusy, ozdoby sali i
wiele innych potrzebnych rzeczy.
Mo¿emy byæ niezale¿ne i w ten
sposób jeszcze lepiej pomagamy
wszystkim, którzy siê do nas
zg³osz¹. W okresie letnim jest coraz wiêcej imprez okolicznoœciowych, a my jesteœmy na to wszystko gotowe.
- Ka¿da z naszych gospodyñ
wspaniale gotuje. Lubimy to robiæ i chyba wychodzi nam to dobrze, bo ka¿dy chwali nasze dania oraz wypieki. Oprócz wspomnianego œpiewania jedna pani
w Kole zajmuje siê hobbystycznie uk³adaniem kwiatów. Tworzy
przepiêkne kompozycje nie tylko z czêœci kwiecistych, ale i zbó¿,
traw i ga³êzi. Dodatkowo mamy
te¿ osobê odpowiedzialn¹ za krawiectwo. To ona uszy³a nam te
piêknie stroje, dziêki którym wygl¹damy profesjonalnie na przegl¹dach zespo³ów ludowych.
Mamy te¿ z³ote r¹czki w naszym
Kole, tym czasem s¹ to panowie.
Zawsze pomog¹ coœ naprawiæ,
przenieœæ czy zmontowaæ. S¹ nieocenion¹ pomoc¹ techniczn¹ i
wszystkim jesteœmy wdziêczni za
ich talenty. Najm³odsza gospodyni ma oko³o 40 lat, a najstarsza
prawie 78. To du¿a rozbie¿noœæ,
jednak wszyscy œwietnie siê rozumiemy - podsumowuje przewodnicz¹ca Ko³a Ewa Miœków.

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

