INFORMATOR SOŁECKI
redagowany przez Sołtysa i Radę Sołectwa Wieszowa
Czwarty numer Informatora (1/2012)
Szanowni Mieszkańcy, oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer Informatora
Sołeckiego. Dociera do Was z opóźnieniem po batalii stoczonej z Urzędem Gminy o lokalizację siłowni
wiatrowych w Wieszowie (nie tylko), a po odbytym zebraniu wiejskim wiadomym jest, że wiatraki
w Wieszowie nie będą budowane, więc tematu tego szerzej nie poruszano.
Nasze zebranie odbyło się 08.05.2012r., na którym obecnych było 62 mieszkańców, Zastępca
Wójta Pani Katarzyna Sosada, radni Rady Gminy: Pani Tresa Bagsik, Pan Tomasz Siegiel i Pan Piotr
Jankowski, oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Pan Janusz Kołodziejczyk. Oto
krótka relacja z zebrania. Przedstawiono i omówiono następujące kwestie:
- roczne sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wykonania budżetu za 2011 rok;
- sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji za 2011 rok;
- budowa kanalizacji na ul. Bytomskiej;
- odbudowa dróg po kanalizacji i budowa ul. Robotniczej;
- uporządkowanie otoczenia w rejonie autostrady i dróg 78 i 94;
- budowa wiaty w parku przy ul. Powstańców;
- inne i dyskusja.
Roczne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Nasze działania przedstawialiśmy w kwartalnych Informatorach Sołeckich. Poniżej
podsumowanie rocznej działalności.
Dwukrotnie uporządkowano park przy ul. Powstańców (wiosną i jesienią).
•
W maju 2011 roku wspólnie z przedszkolem, szkołą i klubem sportowym zorganizowano festyn
rodzinny.
• Pod nadzorem Sołtysa, Urząd Gminy przeprowadził remont cząstkowy dróg (wszystkie ubytki
zostały
wypełnione).
• Przygotowano i przeprowadzono Dożynki 03-04.09.2011.
• Z pomocą OSP obcięto konary i gałęzie drzew, które zwisały nad chodnik przy ogrodzeniu placu
zabaw w przedszkolu.
• Uporządkowano częściowo ul. Bytomską, zebrane zostały wyspy ziemi i błota porośnięte trawą i
chwastami, zalegające między słupami oświetlenia ulicznego. Przez 6 miesięcy odbywała się
wymiana pism i rozmów telefonicznych z GDDKiA.
• Zniwelowano pobocze wystające ponad chodnik od ul. Lompy do przedszkola (ułatwione jest
odśnieżanie zimą).
• Przeprowadzono procedury związane z wyborem ofert z tartaków na wykonanie elementów
drewnianych wiaty przy. ul. Powstańców. Wybrano najtańszy tartak z Orzesza (koszt 14 000
pln).
• Z pomocą OSP obcięto konary i gałęzie drzew wzdłuż ul. Robotniczej po stronie domów.
• W związku z nową infrastrukturą drogową wprowadzono zmiany w nazwach przystanków
autobusowych: Wieszowa Stacja Paliw – przystanki przy DK94 (okolice Orlenu, kierunki na
Pyskowice i Bytom), Wieszowa Waldhof – przystanki na DK78 (kierunki na Tarnowskie Góry,
Gliwice i Zabrze), Wieszowa Szkoła – przystanki przy Zespole Szkół.
• W styczniu 2012 roku zorganizowano zabawę karnawałową oraz wspólnie z Urzędem Gminy i
Stowarzyszeniem Nasza Sala Gimnastyczna koncert noworoczny.
• Rada Sołecka dwukrotnie spotkała się z Wójtem w celu omówienia ważnych spraw dla sołectwa
(kanalizacja, drogi, przejęcie przez Gminę ul. Robotniczej, budowa wiaty, otoczenie autostrady).
• Wiele czasu poświęcono dbałości o czystość Sołectwa, chodników, jezdni ul. Bytomskiej, jeśli
wystąpiła potrzeba, a szczególnie przed Bożym Ciałem, odpustem, 01.11. pracowały
2 zamiatarki. Pomagali Państwo Gritta i Pan Cudak z firmy Dragados.
• Trwa turniej sołectw, mieszkańcy i nasza młodzież uczestniczą w poszczególnych konkurencjach.
Przygotowaniem i organizacją ze strony naszego Sołectwa zajmuje się Pan A. Bulla.
Dziękujemy Panu Andrzejowi i Zawodnikom.

•
•

Cieniem na naszą pracę kładzie się nie zlikwidowane rozlewisko wody na ul. Dworcowej.
Przepraszamy mieszkańców ul. Dworcowej.
Dzięki prowadzonym rozmowom Vattenfall skierował do naszej miejscowości firmę, która
bezpłatnie przycięła gałęzie drzew z terenów prywatnych wrastające w linie energetyczne.
Przypominamy, że obowiązkiem właściciela bądź administratora posesji jest dbanie o to, aby
drzewa i krzewy, którymi obsadzona jest posesja nie powodowały zagrożenia dla ludzi, bądź nie
stwarzały sytuacji, w której takie zagrożenie może powstać.

Budowa kanalizacji.
W ING Banku Śląskim na koncie Stowarzyszenia, na które mieszkańcy wpłacają wpłaty na
przyłącza, jest 200 470 pln. Obecnie realizowany jest etap budowy kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej,
Polnej, Sienkiewicza do nr 31 i Bytomskiej do krzyża. Niestety na pozostałej części ul. Bytomskiej
sytuacja nie wygląda najlepiej. Brak jest projektu – miał być w 2011 roku, ale projektant nie wywiązał
się z zadania. Wymagane są tu uzgodnienia z GDDKiA. Urząd usprawiedliwia się też brakiem środków i
zadłużeniem Gminy. Winę za nieskończoną kanalizację w Wieszowie ponosi Urząd Gminy i Rada Gminy,
a jak na razie brak perspektyw na skanalizowanie reszty Sołectwa. Na zebraniu głos zabierali
mieszkańcy oraz radni w sprawie utrzymania kosztów przyłączy w wysokości 1 200 pln dla
gospodarstw, które będą skanalizowane w przyszłości. Mieszkańcy nie chcą, aby te opłaty zostały
podniesione. Pojawił się również problem likwidacji Stowarzyszenia i ewentualnych trudności w
rozdysponowaniu odsetek. W związku z różnymi głosami w tej sprawie, przyjęto wniosek, by w
terminie 2 miesięcy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym Wójt Gminy przedstawi dalszy
plan budowy kanalizacji, tj. wykonanie projektu na ul. Bytomską, podanie przybliżonego terminu
rozpoczęcia i zakończenia budowy kanalizacji, jak i również określenie kosztu przyłącza. Na podstawie
uzyskanych informacji (które będziemy traktować jako obowiązujące) zdecyduje się o rozwiązaniu
Stowarzyszenia i ewentualnym rozdysponowaniu odsetek.
Odbudowa dróg po kanalizacji.
W 2011 roku decyzje w sprawie odbudowy dróg po kanalizacji zmieniały się. W pierwszej wersji
ul. Nowotki, Leśna i Polna miały być odbudowane w całości, a ul. Sienkiewicza cząstkowo, tzn. miejsca,
gdzie wykonywano kanalizację. Po okresie zimowym stwierdzono duże zniszczenia i zaproponowano
odbudowę w całości również ul. Sienkiewicza. Po wniosku Sołectwa o wizję lokalną Komisji Rady Gminy,
ostatecznie Urząd przedstawił wersję: ul. Sienkiewicza zostanie odbudowana w całości po wymianie
rurociągu wody pitnej, a ul. Nowotki, Leśna i Polna cząstkowo, tzn. uzupełnione zostaną miejsca, gdzie
budowano kanalizację. Mieszkańcy domagali się odbudowy wszystkich ulic w całości i niezwłocznego
rozpoczęcia robót.
Prace na ul. Leśnej oraz ul. Nowotki już się rozpoczęły.
Uporządkowanie otoczenia autostrady oraz ul. Bytomskiej i Tarnogórskiej.
W tych sprawach wystosowano pisma do GDDKiA w Katowicach. 3 pisma z datami: 03.11.2011,
06.03.2012
i 14.03.2012. Dotyczyły one: odbudowy i naprawy poboczy dróg krajowych 78 i 94, ul.
Nowotki od strony
ul. Tarnogórskiej oraz planowanej modernizacji ul. Bytomskiej (remont
chodników). Otrzymano odpowiedź, że prace zaplanowano na sierpień 2012 roku. Zobaczymy,
będziemy pilotować i pilnować.
Budowa wiaty.
Budowa wiaty została rozpoczęta. Wykonuje ją najtańszy wykonawca – koszt to 18 000 pln. Do
zamknięcia całości robót, tj. pokrycia, potrzebna jest blacha, rynny spustowe, akcesoria i na to brakuje
nam ok. 15 000 pln.

Inne i dyskusja.

•
•
•

Podczas dyskusji poruszonych zostało wiele innych tematów.
Kładka nad ciekiem za Domem Kultury.
Uciążliwość ruchu ciężkiego oraz stanu ul. Wolności.
Synchronizacja rozkładu jazdy autobusów linii 712 i 80.

•
•
•
•

•
•
•

Wymiana okien w szkole (od strony wschodniej – okna nie wymienione do tej pory, ostatni raz
malowane były przez rodziców – a więc samych Mieszkańców – w roku 1994!).
Stan chodników przy kościele przy ul. Bytomskiej.
Parkowanie samochodów przy obecnej obecnej Agencji Pocztowej,
Dofinansowanie Urzędu Gminy do samochodu strażackiego OSP Wieszowa (początkowo była
przygotowana uchwała i zapewnione środki, w ostatniej wersji Urząd Gminy i Rada Gminy
wycofali się).
Prezentacja sprzętu zakupionego z funduszu sołeckiego dla OSP Wieszowa (aparaty tlenowe).
Budowa wiatraków w Wieszowie (zapewnienie Pani Sosady, że wiatraków w Wieszowie nie
będzie).
Uzupełnienie zlikwidowanego słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Bytomskiej (w rejonie
skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Sienkiewicza).

Część poruszonych tematów w dyskusji została wyjaśniona. O sposobie załatwienia pozostałych
poinformujemy na następnym zebraniu.

