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Drugi numer Informatora.

Sierpień 2011r.

Szanowni Mieszkańcy oddajemy w Wasze ręce drugi numer
Informatora Sołeckiego. Podobnie jak pierwszy i następne będą
wydawane kwartalnie pod koniec mca kończącego kwartał.
Wydawcą jest Sołtys i Rada Sołecka. Do redagowania i pisania
artykułów zapraszamy też organizacje i stowarzyszenia działające w
Wieszowie. Być może powstanie w ten sposób gazeta miejscowości o
szerszej tematyce i zakresie. Ten numer dajemy w Wasze ręce
wyprzedzająco wcześniej z uwagi na nasze dożynki. Informator
dostępny jest w internecie (www.wieszowa.pl) oraz w sklepach na
terenie sołectwa i tam proszę o niego pytać. Pierwszy numer w ilości
150 egzemplarzy rozszedł się w całości, obecny i następne będą
drukowane
w
większej
ilości.
Zapraszamy

Sołtys:

Ireneusz Robakowski

Rada Sołecka:

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

Nasze działania.
1. Wystosowano pismo do GDDKiA w Katowicach o:
 zebranie zalegającego błota porośniętego trawą i chwastami między słupami oświetleniowymi,
 częściowy remont chodników,
 zaplanowanie środków na budowę nowych chodników przy ulicy Bytomskiej w tym łączących
Wieszowę ze skrzyżowaniem DK94 i DK78. Chodnika takiego nie uwzględniono w projekcie przy
budowie autostrady.

2. Zwrócono się do GDDKiA z pismem o odgrodzenie domów od autostrady dodatkowym pasem
zieleni. Dołączono listę z podpisami mieszkańców zebranych przez Panią Kamilę Tabakę. Do Urzędu
Gminy napisano pismo o utworzenie dodatkowego parku celem ochrony przed negatywnym
wpływem autostrady.
3. Czekamy na odpowiedzi z tartaków na ofertę wykonania więźby dachowej na rozpoczętą wiatę.
W tym zakresie obowiązuje procedura ustalona przez Urząd Gminy.

4. Wystosowano pismo do Urzędu Gminy o przeprowadzenie remontu ulicy Racławickiej. Urząd
Gminy przysłał odpowiedź, w której poinformował o konieczności wykonania sieci wodociągowej, na
którą jest projekt z pozwoleniem na budowę. W następnym etapie zostanie przeprowadzony remont.
5. Prowadzone są na miarę naszych możliwości prace porządkowe jak koszenie trawy, zamiatanie
poboczy i chodników. Na ten cel posiadamy ograniczone środki finansowe.

6. Załatwiane są interwencje mieszkańców np: ubytki chodnika przy byłej poczcie został uzupełniony
luźną masą asfaltową z remontu dróg. Rozlewisko na ulicy Dworcowej też zostanie zlikwidowane
(Prosimy o cierpliwość).

Kontakt w sprawie Informatora:
serafin@wieszowa.pl, lub bezpośerdnio u Sołtysa.

Po elektroniczną wersję
Informatora zapraszamy na
www.wieszowa.pl.

Wieszowskie Dożynki 4.09.2011r.
Za trud rolnika  dobre dożynki.

W dniu 4.09.2011r (niedziela) w naszej miejscowości odbędzie się święto plonów.
Organizatorem jest sołtys i Rada Sołecka przy współudziale naszych rolników i sponsorów.

Uroczysta msza rozpoczynająca obchody zostanie odprawiona przez naszego proboszcza
o godz. 11.00. Po mszy zapraszamy nie tylko rolników ale wszystkich mieszkańców z rodzinami na
uroczysty obiad. Będzie to obiad śląski dwudaniowy z lampką wina. Następnie udamy się do parku
przy ul. Powstańców, gdzie rozpocznie się festyn dożynkowy. W związku z tym bardzo prosimy
mieszkańców o włączenie się w organizację naszego największego święta. Po tym stwierdzeniu
może nasunąć się pytanie jak może włączyć się mieszkaniec Wieszowy w organizację dożynek?
Przede wszystkim liczy się nasze uczestnictwo w dożynkach. Organizatorów najbardziej cieszy duża
ilość mieszkańców uczestniczących w dożynkach. Wielką atrakcją dożynek jest loteria fantowa.
Obecnie zbieramy nagrody od rolników, przedsiębiorców, właścicieli sklepów oraz prywatnych osób.
Nagrody można składać w sklepach do wystawionych pojemników lub dostarczyć do p. Grzegorza
Kłaczka na ul. Bytomską 58. Nagrody o dużych gabarytach lub inwentarz żywy prosimy przywieźć
na boisko LKS dn. 4.09 od godz. 8.30  10.30. Bardzo prosimy panie o upieczenie ciast i innych
wypieków z własnych produktów. Listy chętnych są wyłożone w sklepach. Można również
poinformować
sołtysa
telefonicznie

nr
32
720
34
90.
Liczymy na pomoc naszych mieszkańców przy organizacji tegorocznych dożynek.

Konkurs.

Podczas tegorocznych dożynek będzie organizowany konkurs dla wszystkich mieszkańców na
zaprawione ogórki. Udział w konkursie jest bardzo prosty. Należy przynieść słoik ogórków na
dożynki. Wybrana komisja będzie degustowała zaprawy i zostaną wybrane najsmaczniejsze. Na
zwycięzców
czekają
cenne
nagrody.
Zachęcamy
do
udziału
w
konkursie.

PROGRAM DOŻYNEK.







Msza Święta dziękczynna w kościele parafialnym
Otwarcie dożynek i śląski obiad (20 zł) Dom Kultury
Konkursy i programy artystyczne na boisku
Występ zespołu Golden Mix na boisku
Losowanie nagród głównych
Zabawa taneczna

Dodatkowe atrakcje podczas festynu:
 domowe wypieki i kawa
 potrawy z grilla
 napoje

11.00
12.00  14.00
14.00  17.00
17.00
19.00
19.30

Organizatorzy planują w sobotę 3.09.11r od godz. 18.00 przeddożynkową zabawę taneczną.

