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Trzeci Informator.
Szanowni Mieszkańcy o to macie przed sobą trzeci numer
Informatora. Dociera do Was przed świętami Bożego narodzenia,
które w naszej tradycji są rodzinnymi, pięknymi i zawsze
przeżywanymi,
bodajże
najważniejszymi
świętami.
Zatem
POGODNYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ORAZ
ZDROWIA, RADOŚCI I POMYŚLNOŚCI
W NOWYM 2012 ROKU

Nasze działania.

Życzy
Sołtys i Rada Sołecka

Grudzień 2011r.
Sołtys:

Rada Sołecka:

I re n e u s z Rob a kows ki

Krystyna Wilczek
Grzegorz Kłaczek
Andrzej Lis
Andrzej Wucki
Sebastian Chajewski
Serafin Liszka

Na wrześniowym
Zebraniu Wiejskim

z pracy w Radzie
Sołeckiej zrezygnowała
Pani Ewa Mastalska.

1. Uporządkowaliśmy częściowo ul. Bytomską, a więc:

 zebrane zostały wyspy ziemi i błota porośnięte trawą i chwastami zalegające między słupami oświetlenia

ulicznego na całej długości łącznie ze skrzyżowaniem z il. Dworcową (strona kościoła). Przez 6 mcy trwała
wymienialiśmy pisma i prowadziliśmy rozmowy z GDDKiA w Gliwicach, za pozytywny rezultat dziękujemy
kierownikom: Panu Łojewskiemu i Panu Jeżewskiemu.

 z pomocą OSP obcięto gałęzie i konary drzew zwisające nad chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkolnego
placu zabaw.

 zniwelowano pobocze wystające ponad chodnik od ul. Lompy do OSP i przedszkola.
2. Dbaliśmy o czystość jezdni ul. Bytomskiej, jeśli wystąpiła taka potrzeba, a szczególnie przed Bożym Ciałem,
odpustem, Pierwszym Listopada (pracowały wtedy 2 zamiatarki). Pomogli nam Państwo Gritta i Pan Cudak z
firmy Dragados.

3. Zamówiono więźbę dachową (drewno) na wiatę w parku przy ul. Powstańców. Wybrano tartak z Orzesza,
najtańszego wykonawcę z 5 złożonych ofert – koszt około 14 000zł.

4. Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzono prace porządkowe w sołectwie takie jak koszenie
trawy, usuwanie piasku, i inne. Uporządkowano park przy ul. Powstańców. Przy porządkach pomogli nam
Państwo Grabarczykowie, Phola i Pan Tomasz Stańczyk. Uszkodzone elementy urządzeń na placu zabaw
wymieniono na nowe, łącznie z tablicą regulaminu porządkowego.

5. Cieniem na nasza pracę kładzie się nie zlikwidowane rozlewisko wody na ulicy Dworcowej. Dalej będziemy

czynić starania (ostatecznie u starosty tarnogórskiego) by Zarząd Dróg Powiatowych wywiązał się z obietnicy.
6. Komplikuje się budowa kanalizacji na ul. Bytomskiej. Projektant nie sprostał zadaniu i nie wywiązał się z

umowy, nie ma projektu. Urząd Gminy ogłosi prawdopodobnie nowy przetarg na wykonanie dokumentacji. Na
ten temat więcej napiszemy w następnym informatorze, gdy sytuacja będzie bardziej klarowna.

Nasze działania  cz.2.

7. Z pomocą naszej OSP obcięto na ulicy Robotniczej drzewa rosnące wzdłuż drogi przy domach. Wycinkę

należało prowadzić etapami tak by nie uszkodzić dachów i okien. Od grudnia br. ul. Robotnicza jest drogą

gminną, została przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych. W najbliższej przyszłości można przystąpić do
projektowania i remontu drogi, oraz uruchomienie oświetlenia.

8. Odbyło się spotkanie z wójtem na którym omówiono problemy w sołectwie jak kanalizacja, drogi,przejęcie

ulicy Robotniczej (jest już przejęta), połączenie ciągu ruchu pieszego ze skrzyżowaniem DK94 i DK78, budowa
wiaty itp.

Składamy serdeczne podziękowania Strażakom z naszej OSP za pomoc
przy obcinaniu konarów i gałęzi drzew przy przedszkolu
i na ul. Robotniczej. Dziękujemy za owocną współpracę!

Nazwy przystanków autobusowych, nazwa ronda

.

W związku ze znaczącymi zmianami w topografii naszej miejscowości (zmiana lokalizacji poczty,

przebudowa skrzyżowania) proponujemy wprowadzić następujące zmiany nazw przystanków autobusowych:
1. Wieszowa droga do Górnik (przystanki w stronę Gliwic i Tarnowskich Gór) na Wieszowa Witosa.
2. Wieszowa droga do Górnik (przystanki w stronę Pyskowic i Bytomia) na Wieszowa Waldhof.
3. Wieszowa Poczta na Wieszowa Szkoła.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu uporządkowanie oznaczenia przystanków autobusowych zgodnie ze
stanem faktycznym. Gmina ani sołectwo nie ponoszą kosztów wprowadzenia zmian. Na Państwa opinie

i propozycje w tej spawie czekamy do 3 stycznia 2012r. Można je składać osobiście u sołtysa i radnych, bądź
mejlowo na adres: serafin@wieszowa.pl.

Informujemy, że jako mieszkańcy mamy prawo do nadania nazwy rondu powstałemu w miejsce

skrzyżowania DK 94 i DK78. Nazwę nadaje się na wniosek mieszkańców poprzez uchwałę Rady Gminy.

Proponujemy pozostać przy nazwie historycznej i po dziś dzień zwyczajowo uznanej – Waldhof. Propozycja ta
zostanie skonsultowana z Mieszkańcami i podana głosowaniu na najbliższym Zebraniu Wiejskim, a następnie
jego wynik jako uchwała zostanie przekazany Radzie Gminy.

Zarząd LKS "Naprzód" Wieszowa serdecznie zaprsza na

Wieszowski Sylwester w Gminnym Domu Kultury  280 zł od pary
Terminarz imprez w GDK na karnawał 2012r.
07.01.2012r. Rada Sołecka

14.01.2012r. Rada Rodziców przy ZS w Wieszowie

21.01.2012r. Rada Rodziców przy Przedszkolu gminnym nr 2 w Wieszowie
28.01.2012r. OSP Wieszowa

11.02.2012r. LKS "Naprzód" Wieszowa

18.02.2012r. Stowarzyszenie "Nasza Sala"

Wszystkie imprezy karnawałowe w cenie 70 zł od pary.
Rezerwacja miejsc pod nr. tel: (32) 273 74 87

w godz. od 16.0019.00, bądź też osobiście w Świetlicy.

Adres: Gminny Dom Kultury, ul.Bytomska 154 Wieszowa 42672.

Zapraszamy na Koncert Noworoczny,

który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2012 r. o godz.16.00 w Domu Kultury w Wieszowie.
Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Orkiestra akordeonistów, Zespół

instrumentów dętych blaszanych – Jania Bend. Organizatorzy: Wójt Gminy Zbrosławice,
Sołtys i Rada Sołecka Wieszowy, Stowarzyszenie „Nasza Sala Gimnastyczna”.

