INFORMATOR SOŁECKI
redagowany przez Sołtysa i Radę Sołectwa Wieszowa
Drugi numer Informatora2012
Szanowni Mieszkańcy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Informatora Sołeckiego. Zapraszamy
organizacje i stowarzyszenia działające w Wieszowie do redagowania i pisania artykułów.
NASZE DZIAŁANIA

•

Przeprowadzony został remont cząstkowy dróg gminnych. Wiemy, że mieszkańców nie zadawala zakres
wykonanych robót, że oczekiwania i żądania są zawsze większe. Jako sołtys starałem się, by wykonano
tego jak najwięcej, np. ul. Racławicką. Będziemy występować o remonty lub nowe nakładki do Urzędu i
Rady Gminy na 2013 rok. Jest kilka ulic, które są w złym stanie.

•

Odbudowane zostały drogi po kanalizacji, tj. ul. Nowotki (cała szerokość), ul. Leśna i Polna (cząstkowo,
tzn. miejsca, gdzie wykonano kanalizację) i ul. Sienkiewicza (również cząstkowo, gdzie wykonano
kanalizację, ale w szerszym zakresie, nie w całości). Nad tematem ul. Sienkiewicza debatowała Komisja
Rady Gminy 06.08.2012r., a 07.08.2012r. odbyła się wizja lokalna Komisji Rady Gminy z udziałem
mieszkańców. Ostatecznie – m.in. z uwagi na obowiązujący 3-letni termin gwarancyjny i w miarę dobry
stan nawierzchni (tak stwierdziła Komisja) – odbudowę przesunięto na dalsze lata.
Wykonane zostaną roboty zabezpieczające mieszkańców przed zalewaniem piwnic i garaży
nieruchomości 4 i 5.

•

Budowa kanalizacji.
W najbliższym czasie nastąpi odbiór wybudowanych głównych ciągów kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej,
Polnej i Bytomskiej do krzyża. Po tym fakcie ZGK stopniowo będzie przyłączał poszczególne domy. Co do
ul. Bytomskiej, przeprowadzono przetarg na wykonawcę dokumentacji.

•

Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzono prace porządkowe w sołectwie, jak koszenie
trawy, usuwanie piasku, zamiatanie chodników itp.

•

Uporządkowanie otoczenia autostrady, tj. odbudowa i naprawa poboczy Drogi Krajowej 94, ma być
wykonane do końca września – taki termin otrzymaliśmy od „Dragadosu” na spotkaniu, które miało
miejsce w lipcuw Czekanowie.
Dbałem o czystość jezdni ul. Bytomskiej – jeśli wystąpiła taka potrzeba, to pracowały 2 zamiatarki. I tu
apelujęo większą dbałość o czystość chodników – to jest obowiązek właścicieli posesji i nieruchomości
przylegających do ulic.

•

Budowa wiaty w parku przy ul. Powstańców została zakończona. Postawiono konstrukcję drewnianą,
dach pokryto blachą trapezową, całość zamknięto rynnami i rurami spustowymi.
Fundusz sołecki w ramach budżetu gminy w kwocie 18 000 pln pokrył tylko koszty robocizny.
Konserwację drewna wykonano we własnym zakresie przy dużym współudziale naszej OSP. Bez

sponsorów i darczyńców nie wybudowalibyśmy wiaty. I tak wspomogli nas finansowo kwotami 1 000
– 3 000 pln: Stowarzyszenie Nasza Sala Gimnastyczna, Pan Marcin Badaszewski, Pan Henryk Lis,
Państwo Grażyna i Henryk Orłowscy oraz Pan Rafał Wojtacha (indyk Śląski). Razem 10 000 pln.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za tak znaczne wsparcie finansowe. Dziękujemy też
naszym strażakom, Panom Piotrowi Mikosz i Andrzejowi Bulla oraz wszystkim tym, którzy pomagali
przy transporcie drewna i impregnacji konstrukcji.
TO, CO NAS CZEKA – MIŁE WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

•

W najbliższym czasie (do końca września) przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja
wraz z modernizacją instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół w Wieszowie.

•

Budowa nowego chodnika z kostki brukowej przy. ul. Bytomskiej (strona kościoła). Długość chodnika
1 118 m. Wykonawca: Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
Z satysfakcją przekazujemy tak optymistyczne wiadomości na II półrocze 2012 roku.

Sołtys i Rada Sołecka

Wieszowskie Dożynki 1 i 2 września 2012 roku
1 i 2 września 2012 roku (sobota i niedziela) w naszej miejscowości odbędą się tradycyjne dożynki –
święto plonów. Za zboże, płody rolne, chleb dziękować będziemy Bogu, a zarazem cieszyć się z dobrze
spełnionego obowiązku. Organizatorem dożynek jest Rada Sołecka i Sołtys przy współudziale naszych
rolników i sponsorów.
01.09.2012r. (sobota)
Rano o godz. 9.00 rozpoczną się zawody piłki plażowej w ramach turnieju sołectw. Wystąpią drużyny
z sołectw gminy Zbrosławice. Wieczorem o godz. 18.00 stare przeboje, ale zawsze aktualne, których warto
posłuchać, przypomni nam zespół STA. Zabawę taneczną o godz. 19.00 rozpocznie zespół DUO. Zapraszamy!
02.09.2012r. (niedziela)
Uroczysta msza św. rozpoczynająca główne obchody zostanie odprawiona przez naszego proboszcza
o godz. 11.00. Po mszy zapraszamy do Domu Kultury na uroczysty obiad – nie tylko rolników, ale wszystkich
mieszkańców z rodzinami. Będzie to obiad śląski (dwudaniowy) w cenie 20,00 pln. Następnie udamy sie do
parku przy ul. Powstańców, gdzie rozpocznie się festyn dożynkowy. Główną atrakcją będzie występ Pana
Jacka Kieroka z duetem Mariola i Piotr, który poprowadzi Pan Marek Biesiadny z Radia Piekary. Wystąpi też
młodzież z Wieszowy. O godz. 18.00 odbędzie się finał loterii fantowej, a o godz. 19.00 zabawa taneczna.
Zapraszamy!
Bardzo prosimy mieszkańców o włączenie się w organizację naszego dożynkowego święta. Po tym
apelu może nasunąć się pytanie, w jaki sposób można się zaangażować. A więc przede wszystkim liczy się
uczestnictwo w dożynkach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców – duża frekfencja zawsze cieszy
organizatorów. Dożynki to również koszty – liczymy na naszych stałych darczyńców i sponsorów.
Prosimy nasze Panie gospodynie o upieczenie ciast i innych wypieków z własnych produktów. Listy
chętnych Pań są wyłożone w sklepach. Prosimy o wpis lub kontakt z sołtysem.
Podczas dożynek będzie organizowany konkurs na zaprawione ogórki. Udział jest prosty – należy
przynieść słoik ogórków na dożynki. Wybrana komisja będzie degustowała zaprawy i zostaną wybrane
najsmaczniejsze.
Planujemy również konkurs o naszej miejscowości. Będą to proste i nieskomplikowane pytania.
Wielką atrakcją dożynek jest loteria fantowa. Chętnie zbieramy fanty od rolników, właścicieli
sklepów, firm oraz prywatnych osób. Fanty można składać w sklepach do pojemników lub dostarczyć do
Pana Grzegorza Kłaczka na ul. Bytomską 58. Fanty, nagrody o dużych gabarytach lub inwentarz żywy można

dostarczyć 02.09.2012r. w godz. 9.00-10.00 na boisko. Można też pozostawić u siebie do odbioru i
powiadomić o tym sołtysa.
Liczymy na sponsorów! Liczymy na darczyńców!

Kontakt z sołtysem: tel. 32 / 720 34 90.
PROGRAM DOŻYNEK
01.09.2012r. (sobota)
Turniej sołectw – siatkówka plażowa – godz. 9.00
Występ zespołu STA – godz. 18.00
Zabawa taneczna – gra zespół DUO – godz. 19.00
02.09.2012r. (niedziela)
Msza Święta dziękczynna w kościele parafialnym – godz. 11.00
Śląski obiad (dwudaniowy)w Domu Kultury (cena 20 pln) – godz. 12.00 – 14.00
Konkursy – godz. 14.00-15.00
Występ artystyczny – Jacek Kierok z duetem Mariola i Piotr, prowadzący Marek Biesiadny z Radia Piekary –
godz. 15.00 – 17.00
Występ – młodzież z Wieszowoy – godz. 17.00 – 18.00
Loteria fantowa – finał – godz. 18.00 – 19.00
Zabawa taneczna – godz. 19.00
Dodatwkowe atrakcje podczas festynu:
domowe wypieki i kawa,
potrawy z grila,
napoje.

ZAPRASZAMY!
Sołtys i Rada Sołecka

