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redagowany przez Sołtysa i Radę Sołectwa Wieszowa

Pierwszy numer Informatora.

Mają o to Państwo przed sobą pierwszy numer Informatora
Sołeckiego sołectwa Wieszowa, powołany do istnienia wolą i pracą
wieszowskiego samorządu. Z założenia ma to być kwartalnik, w
którym My  Rada Sołecka oraz Sołtys  informujemy Wieszowian o
naszych planach i podjętych działaniach. Chętnie na łamach
Informatora zamieścimy teksty osób i instytucji, które tego będą
potrzebować. Obecny numer, jak i przyszłe będzie można w całości
pobrać jako plik .pdf ze strony www.wieszowa.pl, gdzie wszystkie
informacje na bieżąco są dostępne w zakładce "Samorząd sołectwa".

Nasze działania.

1. Uporządkowano park (obok boiska) przy ulicy Powstańców
2. Przeprowadzono remont dróg gminnych i powiatowych (pozostała
Dworcowa)
3. Przy drogach wykoszono trawę, poprawiono w ten sposób widoczność.
4. Załatwiono kilka interwencji mieszkańców.
5. Szczególną uwagę poświęcono ulicy Bytomskiej odnośnie czyszczenia
jezdni.
6. Przygotowano w zakresie porządkowym trasę procesji Bożego Ciała.

Dziękujemy Państwu Gritta za delegowanie do czyszczenia
jezdni swojego sprzętu z pracownikiem.

Festyn Rodzinny.
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Z inicjatywy Rady Sołeckiej w dniach 28 i 29 maja w naszej miejscowości zorganizowano
I Festyn Rodzinny. Niestety pogoda w sobotę nie sprzyjała imprezom plenerowym. Jednak pomimo
deszczu na boisko przy LKS Wieszowa przybyli nasi milusińscy z przedszkola oraz uczniowie naszej
szkoły wraz z rodzicami. Szkoda tylko, że zaplanowane występy nie mogły się odbyć z powodu
rzęsistego deszczu oraz przenikliwego chłodu. Jedynie grupy przedszkolaków zaśpiewały kilka
piosenek. Wystąpiło również trio instrumentalne uczniów ze szkoły muzycznej w Bytomiu. W tym
dniu największym powodzeniem cieszyły się pyszne ciasta przygotowane przez rodziców
przedszkolaków oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Wielkie podziękowania
kierujemy w stronę tych rodziców, którzy w ten sposób wspomogli organizatorów.
W drugim dniu słoneczna pogoda sprzyjała już organizatorom festynu. Od godziny 13.00
rozpoczęły się Mistrzostwa Gminy w siatkówce plażowej. Najpierw rywalizowali gimnazjaliści, a o
godzinie 14.00 rywalizację rozpoczęli panowie. Kolejnym punktem programu było karaoke oraz
zabawa taneczna. Podczas tego festynu można było zjeść doskonale usmażone kiełbaski, karczek i
kaszankę, kupić słodkości, baloniki i "pogalopować" na kucyku. Organizatorzy festynu dziękują
wszystkim,
którzy
pomogli
w
przygotowaniu
tej
wyjątkowej
imprezy.
Wyjątkowość polegała bowiem na tym, iż po raz pierwszy od kilku lat udało się zorganizować jeden
festyn przez cztery organizacje działające w naszej miejscowości tj.: Radę Sołecką, Przedszkole
w Wieszowie, Zespół Szkół w Wieszowie oraz Klub Sportowy.

Co dzieci robią w czasie wakacji ?

Jeśli nie posyłamy naszych pociech na kolonie czy obóz, a na dłuższy niż standardowy,
dwutygodniowy urlop nie ma szans, trzeba znaleźć sposób, aby zapewnić naszemu dziecku nie tylko

opiekę, ale również atrakcyjną formę spędzania letnich wakacji, tak by było co wspominać w nowym
roku szkolnym. Jednak czy zawsze nasze dziecko chce pojechać na wakacje?
Dzisiaj, już trochę późno by zapisać swoje dziecko na obóz czy kolonie.
Jednak w naszej miejscowości, też pomyślano o zorganizowaniu czasu wolnego latem dla
naszych pociech. Jak co roku w naszej szkole istnieje możliwość zapisania swojego dziecka na
półkolonie,
które
organizowane
są
w
dniach
od
04
do
14
lipca.
W ramach zajęć dzieci wyjeżdżają na ciekawe wycieczki, uczestniczą w zajęciach sportowych
i plastycznych oraz w konkursach i zabawach integracyjnych.
Niewielka grupa uczniów skorzystała z możliwości wyjazdu w dniach od 27 czerwca do 07
lipca na obóz żeglarsko  kajakowy, który organizowany jest w tym roku na Kaszubach w
Wdzydzach Kiszewskich. Dla starszej młodzieży Stowarzyszenie "Nasza Sala Gimnastyczna"
organizuje spływ kajakowy rzeką Brdą w Borach Tucholskich w terminie od 17  23 lipca. Spływ
kajakowy to niezapomniana przygoda. Każdego dnia pokonujemy ponad 20 km odcinki rzeki,
podziwiając piękne zakątki naszego kraju. Niezapomniane są posiłki w gronie kolegów, które trzeba
samemu
przygotować.
Jednak co robią nasze dzieci, które zostają latem w domu? Przed wakacjami pytałem
gimnazjalistów, jak można ciekawie spędzić wakacje w Wieszowie? Najczęstsza odpowiedź brzmiała
"wakacje są po to, by odpoczywać tutaj a nie gdzieś wyjeżdżać. Najlepiej to się spotkać z kolegami
na boisku, trochę pograć w nogę, pogadać a później idziemy do Rokitnicy na kebab".

Mieszkamy w Wieszowie, nie w Wieszowej.

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na panoszący się wokół trend na przekręcanie nazwy
naszej miejscowości przez samych mieszkanców, użytkowników for, blogerów, dziennikarzy,
przewoźników KZK GOP i MZKP oraz urzędników GDDKiA podkreślamy, że mieszkamy w Wieszowie,
jeździmy przez Wieszowę, przyjeżdżamy do Wieszowy. Jest to forma wynikająca z historii naszej
miejscowości oraz tradycji naszych przodków. Prócz tego przypominamy, iż sami zdecydowaliśmy
o
poprawności
pisowni
odmiany
nazwy
na
Zebraniu
Wiejskim
28.05.2002r.
Poniżej drukujemy tekst uchwały tego Zebrania.
UCHWAŁA NR I/2002
ZEBRANIA WIEJSKIEGO Z DNIA 28.05.2002r.
W sprawie odmiany nazewnictwa miejscowości Wieszowa.
Zebranie Wiejskie uchwala:
1. Stosować i używać w urzędach, szkołach, gminie i w prasie odmiany miejscowości
Wieszowa od jej nazwy  w Wieszowie, przez Wieszowę, z Wieszowy.
2. Używany w prasie gminnej sposób odmiany: z Wieszowej, przez Wieszową,
w Wieszowej jest nieprawidłowy. Taka forma odmiany może utrwalić się i powodować
problemy w dokumentach, czego obawiają się mieszkańcy.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

