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Sesja 43. Podczas sesji 28 kwietnia 2022 r. radni zdecydo-
wali m.in. o nieodpłatnym przejęciu od KOWR dwóch działek 
drogowych w Pomianowie Dolnym (dz. 645/20 i 645/27). Na 
wniosek Sołtysa Burmistrz Ziębic zaproponował przejęcie tych 
działek, aby zlecić dokumentację projektową i wykonać przebu-
dowę drogi do kilku gospodarstw. Przyjęto również Lokalny Pro-
gram Wspierania Uzdolnionych Sportowo Dzieci i Młodzieży 
oraz wprowadzono zmiany w istniejącym już regulaminie przy-
znawania stypendiów sportowych dla uczniów uczęszczających 
do szkół z terenu gminy, rozszerzając możliwość przyznawania 
stypendiów również dzieciom przedszkolnym. 

Sesja 44 odbyła się 26 maja. W trakcie obrad podjęto de-
cyzję o zmianie uchwały o zasadach wydzierżawiania i najmu 
nieruchomości gminnych. Radni zdecydowali także o wspar-
ciu Powiatu Ząbkowickiego w sfinansowaniu dokumentacji na 
przebudowę drogi powiatowej nr 31924D Starczówek-Głębo-
ka. Samorządy złożą się na dokumentację po 50 proc. 

Sesja 45 odbyła się 4 czerwca br. w związku z obchoda-
mi Dni Ziębic. Miała charakter bardzo uroczysty, a zwołana została 
na wniosek Burmistrza Ziębic, który przedstawił rajcom propozy-
cje nadania dwóch tytułów Honorowych Obywateli Miasta. Obie 
osoby od 25 lat bardzo aktywnie działają na rzecz współpracy Zię-
bic z partnerskim miastem Brighton w Stanach Zjednoczonych, 
przede wszystkim na płaszczyźnie wymiany młodzieży. W tym cza-
sie wymiany między oboma miastami objęty ponad 250 uczniów. 
Wyróżnione tytułami osoby to  Bonnie Smicox, aktualna Prezydent 
Brighton Sister Cities, i Steve Simcox. Wnioski burmistrza zosta-
ły jednomyślnie zaakceptowane przez Radę Miejską w Ziębicach. 
Bonnie i Steve Simcox'owie od 1997 roku biorą czynny udział 
w pracach organizacji Brighton Sister Cities działającej przy Sister 
Cities International.  Bonnie Simcox w latach 2016 - 2019 pełniła 
funkcję sekretarza organizacji. Od roku 2019 sprawuje urząd pre-
zydenta BSC w organizacji Brighton Sister Cities. Steve Simcox 
w 2006 roku został uhonorowany Nagrodą Towarzystwa Przyja-

* Od dnia 1.05.2022 r. na mocy uchwa-
ły nr XLV/88/22 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 r. 
w sprawie pozbawienia odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 395 w granicach powiatu ząbkowickiego kategorii 
drogi wojewódzkiej, obecna droga wojewódzka nr 395 w Ziębi-
cach od skrzyżowania ulic Przemysłowej i Paczkowskiej do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką nr 382 za miejscowością Chałupki 
w gminie Kamieniec Ząbkowicki (długość 14,651 km), stała się 
drogą powiatową. Do tej pory jednak nie nastąpiło formalne prze-
kazanie drogi między Województwem Dolnośląskim a Powiatem 
Ząbkowickim. Gdy do tego dojdzie możliwe będzie podpisanie 
porozumienia między Gminą Ziębice a powiatem na wykonanie 
dokumentacji projektowych na przebudowę drogi od Ziębic do 
Biernacic i na budowę chodnika w Lubnowie.

* Gmina Ziębice złożyła wniosek do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Osina Wielka i Kolonia Osinka.

* Kolejne dotacje na remonty elewacji kamienic trafiają do zię-
bickich wspólnot mieszkaniowych. W tym roku takie umowy pod-
pisały już wspólnoty Rynek 7, Rynek 20 oraz Zamkowa 2B.

* Zakończyła się 5-letnia umowa na obsługę bankową Gminy 
Ziębice. W związku z tym na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawnych rozpisany został przetarg na obsługę bankową na 
kolejny 5-letni okres. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożył 
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich i to on od 2 sierpnia 
będzie prowadził obsługę rachunków bankowych, m.in. tych. które 
służą mieszkańcom do regulowania zobowiązań podatkowych czy 
opłat za odbiór odpadów. Do tego dnia do wszystkich Państwa 
powinny dotrzeć listy z numerami rachunków bankowych, które 
będą wygenerowane dla każdego płatnika indywidualnie. Przesyłki 
będą dostarczali pracownicy Urzędu Miejskiego, aby zaoszczędzić 
na kosztach przesyłek. Jeśli nie trafi do Państwa przesyłka z no-
wymi numerami kont, a posiadają Państwo zobowiązania po-
datkowe czy wnoszą Państwo inne opłaty na rachunki gminy, 
to bardzo prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzę-
du Miejskiego lub na adres urzad@ziebice.pl.

* Podpisano umowy dotacyjne z Mieszkańcami na wymianę 40 
kolejnych starych pieców. Gmina rozstrzygnęła wyniki naboru na 
tegoroczną edycję programu „Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Ziębice”. W wyniku naboru do podpisania umo-
wy zakwalifikowano 40 właścicieli nieruchomości i najemców lo-
kali komunalnych. W Urzędzie Miejskim podpisano umowy, m.in. 
z właścicielami mieszkań ze wspólnoty ul. Chrobrego 4a/4b. Po 
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tym, jak Rada Miejska na wniosek Burmistrza zdecydowała się 
na zwiększenie kwot dofinansowania, jeden beneficjent może 
otrzymać dotację w wysokości 75 proc. wydatków kwalifiko-
wanych, nie więcej niż 10 tys. zł. Kolejny nabór planowany jest 
na początku przyszłego roku.

* 26 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na prze-
budowę Przedszkola na Orlej Polanie. Do przetargu wpłynęła 
jedna oferta na kwotę 7.852.813,98 zł, która prawie dwukrotnie 
przekracza kwotę kosztorysową wynikającą z kosztorysu zaktu-
alizowanego tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego. 
W związku z trudną sytuacją na rynku usług budowlanych podjęto 
decyzję o odłożeniu terminu rozpoczęcia przebudowy i ubieganiu 
się o wyższe dofinansowanie na realizację zadania. Jednocześnie 
Burmistrz Ziębic wystąpił o zgodę do Premiera za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego o zgodę na przeznaczenie 2,250 mln 
zł dofinansowania z funduszu przeciwdziałania covid, które wcze-
śniej Gmina Ziębice zdobyła na realizację tej inwestycji, na budowę 
hali sportowo-widowiskowej. Uzyskana zgoda oznacza kolejne do-
finansowanie do budowy hali.

* Burmistrz złożył wniosek do Zarządu Powiatu o rozpoczę-
cie procedury przejęcia przez gminę odcinka drogi powiatowej nr 
3189D - ulica Wałowa (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ul. Gliwicką).

* Odbyły się walne zgromadzenia spółek Zakład Usług Komu-
nalnych i Zakład Gospodarki Odpadami. Spółka ZUK 2021 rok za-
kończyła stratą finansową w wysokości 144 tys. zł. Wg 
zarządu spółki główną przyczyną powstałej straty było 
utrzymanie zbliżonych wartości poszczególnych umów 
w stosunku do roku ubiegłego przy jednoczesnym 
wzroście powierzchni utrzymywanych terenów oraz 
wzroście wymogów jakościowych wykonanych usług. 
Z kolei ZGO Sp. z o.o. 2021 rok zakończyła zyskiem 
w wysokości 228.394,99 zł. Zysk z działalności spółka 
przeznacza na zakup specjalistycznego sprzętu niezbęd-
nego do prowadzenia działalności.

* Na początku lipca Burmistrz Ziębic, działając 
w imieniu Gminy Ziębice, odkupił część udziałów 
od byłych pracowników Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach. Na ten cel Rada Miej-
ska przeznaczyła w tym roku 200 tys. zł. To pozwo-

liło na wykup pierwszej transzy 1000 
udziałów po 200 zł za każdy udział. 
W ten sposób rozpoczął się proces, któ-
rego celem jest zapewnienie Gminie 100 

proc. udziałów w spółce, co umożliwi m. in. skuteczne ubieganie 
się o dofinansowanie kanalizacji gminy i modernizacji infrastruktu-
ry oczyszczalni ścieków ze środków zewnętrznych.

* 4.242.729,75 zł pozyskała Gmina Ziębice na wymianę starego 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne. To bardzo ważna inwe-
stycja, która pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za energię elek-
tryczną. W tej chwili trwa procedura wyboru wykonawcy zadania.

* Gmina Ziębice otrzymała 35.000 zł dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego na prace melioracyjne.

* Będzie nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Henryków. 
W przetargu wyłoniono dostawcę nowego Volvo za kwotę 954 tys. zł.

* Rozstrzygnięcie przetargów na przebudowę drogi - łącznik 
ulicy Wałowej z ul. Nadrzeczną dz. nr 609 Ziębice Zachód. Za-
danie wykona Zakład Budowlany Kribud ze Zwróconej za kwotę 
664.366,03 zł.

* 14 lipca ogłoszono wyniki naboru do III edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Mamy bar-
dzo pozytywną informację dla Mieszkańców Kalinowic Górnych 
i Dolnych - na złożony przez Gminę Ziębice wniosek o środki na 
budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu, otrzymamy środki w wysoko-
ści 4.998.000 zł! Do naboru można było złożyć dwa wnioski. Dru-
gi wniosek - na modernizację Placu Oziębłowskiego w Ziębicach 
- niestety, nie uzyskał wsparcia.

Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach

ciół Dzieci. Zajmują się rekrutacją uczniów i opiekunów uczestni-
czących w wymianach. W trakcie pobytów w Brighton towarzyszą 
przez cały czas młodzieży polskiej. Zaangażowanie obu tych osób 
sprawia, że młodzież z gminy Ziębice miała możliwość zwiedzenia 
wielu pięknych zakątków Stanów Zjednoczonych, przede wszyst-
kim Denver oraz Gór Skalistych. Dzięki wymianie uczniowie 
nawiązują nowe przyjaźnie i mogą wykorzystywać w kontaktach 
z młodzieżą amerykańską umiejętności nabyte na lekcjach języka 
angielskiego. Przez lata współpracy wielokrotnie gościli w pro-
gach swojego domu delegacje z Ziębic. Promują Polskę, a przede 
wszystkim Ziębice wśród mieszkańców Brighton, organizują au-
kcje charytatywne, uczą amerykańską młodzież naszego hymnu 
narodowego i polskich piosenek. Wielokrotnie występowali pod-
czas uroczystości w Klubie Polskim w Denver i w Brighton. Są 
współautorami broszur i materiałów promocyjnych o współpracy 
polsko-amerykańskiej. Aktywnie włączyli się w przygotowanie pro-

jektu repliki Bramy Paczkowskiej, która została postawiona 
w parku miejskim w Brighton. Angażują się w przygotowy-
wanie imprez dochodowych, z których środki przeznaczane 
były na pokrycie kosztów wymiany młodzieży. Przyczynili się 
do otrzymanej przez Brighton Sister Cities międzynarodowej 
nagrody za wymianę młodzieży (International Award for our 
Student Exchange Program).  

W 2022 roku byli inicjatorami akcji zbierania pieniędzy 
przeznaczonych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Środki 
te zostały przekazane Ziębickiemu Stowarzyszeniu „Janine”, 
które rozdysponowało je zgodnie z bieżącymi potrzebami 
mieszkańców Ukrainy przebywającymi obecnie w gminie Zię-
bice.  W 2020 roku w trakcie wideokonferencji burmistrz Ma-
riusz Szpilarewicz zaproponował Państwu Simcox'om przyję-
cie tytułów Honorowych Obywateli Ziębic.

Sesja 46 to jedna z najważniejszych w roku. Odbyła się 
30 czerwca i poświęcona była ocenie pracy Burmistrza Zię-
bic i wykonaniu budżetu za 2021 roku. Radni zapoznali się 
z raportem o stanie gminy, który tradycyjnie już przedstawił 

Sekretarz Gminy Rafał Śledź. Rada po dyskusji i dodatkowych py-
taniach do Burmistrza i Naczelników Urzędu Miejskiego zagło-
sowała jednogłośnie za wotum zaufania dla burmistrza Mariusza 
Szpilarewicza. Również jednogłośnie zagłosowano za udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi, wystawiając w ten sposób pozytywną 
ocenę z wykonania budżetu za 2021 rok.

Sesja 47 odbyła się 14 lipca 2022 r. Najważniejszym punk-
tem obrad było przyjęcie przez Radę Miejską rezygnacji z przyczyn 
osobistych z funkcji Skarbnika Gminy złożonej przez panią Annę 
Słowik. W tym też dniu Rada Miejska powołała nową Skarbnik 
Gminy zaproponowaną przez Burmistrza. Nowym Skarbnikiem 
została pani Maria Grzesik, która dotychczas była Zastępcą Skarb-
nika w Gminie Ciepłowody, a wcześniej przez ponad 20 lat praco-
wała w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, dochodząc do 
stanowisk Głównej Księgowej i Zastępcy Skarbnika.

Honorowi Obywatele Miasta Bonnie i Steve Simcox’owie
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Do starosty trafił wniosek 
o wywłaszczenie właściciela browaru

28 kwietnia br. do Starosty 
Ząbkowickiego wpłynął wnio-
sek Burmistrza Ziębic o wszczę-
cie postępowania wywłasz-
czeniowego i wydanie decyzji 
o wywłaszczeniu wobec spółki 
będącej właścicielem zabudo-
wań po ziębickim browarze. 
To początek drugiego z trzech 
etapów uregulowania sprawy 
chylących się ku ruinie obiektów 
pobrowarnianych znajdujących 
się w centrum miasta.

Przypomnijmy - pierwszy etap - odzyskanie przez gminę 
Ziębice własności działki zakończył się sukcesem.

Wywłaszczenie, o które wnioskuje burmistrz Mariusz Szpi-
larewicz, polegać ma na pozbawieniu prawa użytkowania wie-
czystego. Na mocy decyzji Wojewody Wałbrzyskiego, od 1990 
r. działka została oddana na 99 lat w wieczyste użytkowanie 
firmie piwowarskiej, a w wyniku przekształceń stała się pra-
wem, którym dysponuje aktualnie spółka Ratuszowe Piwni-
ce. Gdyby więc nie podjęto działań prawnych, do 2089 roku 
trwałby pat w rozwiązaniu problemu browaru.

W styczniu 2022 r. Rada Miejska wyraziła zgodę i upoważ-
niła burmistrza do rozpoczęcia tego kolejnego etapu. Po bez-
skutecznym zaproszeniu spółki do rokowań, możliwym stało 
się złożenie wniosku do starosty.

W ostatnim dniu czerwca 
odbyła się sesja absolu-
toryjna Rady Miejskiej 
w Ziębicach. Radni 
w pierwszej kolejności po 
zapoznaniu się z raportem 
o stanie gminy i dyskusji 
nad raportem w głosowa-
niu jednogłośnie udzielili 
burmistrzowi Mariuszowi 
Szpilarewiczowi wotum 
zaufania. Następnie 
w części sesji poświęco-
nej wykonaniu budżetu 
za 2021 rok zapoznano 
się ze sprawozdaniem 
finansowym za poprzedni 
rok oraz pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu i Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej. Ocena Rady Miejskiej została wyrażo-
na w kolejnym głosowaniu i tu również jednogłośnie 
udzielono absolutorium burmistrzowi Ziębic. 

Ubiegłoroczny budżet na poziomie dochodów w wysoko-
ści 88,580 mln zł to największy budżet w historii gminy. Do-
chody majątkowe wyniosły 11,159 mln zł (o ponad 2,2 mln zł 
więcej niż rok wcześniej). Na podobnym poziomie 
jak w 2020 roku utrzymało się pozyskanie środków 
zewnętrznych. To prawie 10 mln zł dodatkowych 
środków, które pozwalają realizować więcej zadań 
w gminie. Co bardzo ważne, mimo pandemii, poziom 
zadłużenia gminy jest stabilny, a budżet 2021 roku 
zamknął się dodatnim wynikiem operacyjnym na po-
ziomie aż 4 mln zł!  Porównanie wyników budżetu 
z czterech ostatnich lat pokazuje, jak zmieniała się go-
spodarka finansowa gminy, a duża aktywność w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych i utrzymywanie reżi-

W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku wykonano konserwację 9.844,86 mb urządzeń melioracji wodnych na łączną kwotę 
231.880,48 zł. Działania w przedmiotowym zakresie realizowała Gmina Ziębice i Gminna Spółka Wodna w Ziębicach. Gmina 
Ziębice wykonała konserwację 2.063,86 mb 
rowów na łączną kwotę 63.885,80 zł, z cze-
go  kwota 15.000 zł stanowi dotację celową 
przyznaną przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na bieżące utrzy-
manie urządzeń melioracji wodnych. Gminna 
Spółka Wodna w Ziębicach z otrzymanych 
dotacji m.in. z budżetu Gminy Ziębice i Dol-
nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze 
środków własnych wykonała konserwację 
7.781 mb urządzeń melioracji wodnych na 
łączną kwotę 167.994,68 zł. Dzięki wspól-
nym działaniom Gminy Ziębice i Gminnej 
Spółki Wodnej w Ziębicach w roku 2021 
udało się przeprowadzić konserwację urzą-
dzeń melioracji wodnych w miejscowościach 
Biernacice, Służejów, Brukalice, Pomianów 
Dolny, Głęboka, Ziębice, Raczyce, Lubnów, 
Lipa, Niedźwiedź, Skalice, Osina Mała, Star-
czówek, Rososznica, Krzelków, Kalinowice 
Dolne, Czerńczyce i Głęboka.

Prace melioracyjne intensywne, 
jak nigdy wcześniej

Burmistrz Ziębic z jednogłośnym 
absolutorium i wotum zaufania

mu wydatkowego z jednoczesną realizacją wielu 
potrzebnych zadań, pozwala przejść do realizacji 
bardzo dużych zadań, jakimi są np. budowa hali 
sportowo-widowiskowej czy wymiana oświetle-
nia ulicznego w gminie na energooszczędne.

Sesja absolutoryjna pokazała już po raz kolejny, 
że bardzo dobra współpraca między burmistrzem 
Ziębic a radnymi Rady Miejskiej przekłada się na 
zachodzące pozytywne zmiany w mieście i gmi-
nie. Radni otrzymują kompleksowe informacje 
o działaniach i planach burmistrza, co pozwala 
na wspólne podejmowanie decyzji i brak niepo-
trzebnych sporów i nieporozumień. - Dziękuję 
Radnym Rady Miejskiej w Ziębicach za tak 
pozytywną i jednogłośną ocenę mojej pracy 
wyrażoną wczoraj w głosowaniu nad wotum 
zaufania i w głoso-
waniu nad udziele-
niem absolutorium. 

To nie tylko bardzo miłe doce-
nienie, ale też bardzo motywu-
jące. Dziękuję wszystkim moim 
Współpracownikom, szczególnie 
głównej księgowej pani Lucy-
nie Nowak, szefom i pracowni-
kom jednostek organizacyjnych 
i spółek oraz naszym Sołtysom 

za realizację wszystkich zaplanowanych zadań - powiedział 
po głosowaniach burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

Choć najważniejszymi punktami czerwcowej sesji były wła-
śnie oceny wystawiane burmistrzowi przez radnych, to w po-
rządku obrad znalazł się również punkt dotyczący aktualnych 
i planowanych inwestycji drogowych. Ten punkt zaczął się od 
prezentacji wysokości środków przeznaczanych przez gminę 
na inwestycje drogowe w ostatnich latach. Od 2019 roku wi-
dać bardzo duży wzrost nakładów na drogi w budżecie gminy 
(tabela). Radni zaakceptowali kierunek zaproponowany przez 
burmistrza, aby starać się jak najwięcej partycypować również 
w zadaniach realizowanych przez powiat i województwo na 
drogach powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez 
gminę Ziębice. Dzięki temu wartość inwestycji drogowych 
wykonanych przez 4 lata obecnej kadencji na terenie Gminy 
Ziębice wynosi już 20 mln złotych.

Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz
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Urządzenia 
melioracji 
wodnych

W roku 2022 przeprowadzono 
konserwację urządzeń melioracji 
wodnych w miejscowości Pomianów 
Dolny, na łącznym odcinku o dłu-
gości 380 mb, w miejscowości Zię-
bice przeprowadzono konserwację 
rowu dz. ewid. nr 614 obręb Ziębi-
ce Zachód, odprowadzającego wody 
opadowe z ul. Wałowej, na odcinku 
o długości 270 mb oraz konserwa-
cję rowu znajdującego na łączniku 
pomiędzy ul. Pustą, a ul. Podmiej-
ską na odcinku o długości 85 mb. 
W czerwcu br. rozpoczęto pierwszy 
etap prac konserwacyjnych rowu dz. 
ewid nr 317/1 obręb Wadochowice. 
W ramach przedmiotowego zadania 
do wykonania zaplanowano  odcinek 
o długości ok. 290 mb.

Techniczna w Henrykowie
Pracownię prac technicznych oddano do użytku w Szkole 

Podstawowej w Hen-
rykowie. Pracownia 
wyposażona w wiele 
podstawowych 
narzędzi, maszyny 
do szycia, ale i ze-
stawy do robotyki, 
urządzenia multime-
dialne oraz nowo-
czesne drukarki 3D 
zakupiono ramach 
Projektu Laboratoria 
Przyszłości z do-
tacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej 
za 86.700 zł. Przy 
okazji pani dyrektor 
Bogusława Kołsut zaprezentowała odnowio-
ną bibliotekę szkolną, gdzie prace wykonano 
dzięki środkom pozyskanym przez działające 
przy szkole Stowarzyszenie Sikorka. 

Gratulujemy inicjatywy!

Robotyki w SP 2 
w Ziębicach

Prawie 100 tys. zł to wartość 
wyposażenia nowej pracowni 
do zajęć z robo-
tyki, która została 
utworzona w Szkole 
Podstawowej nr 
2 w Ziębicach. 
Wyposażenie, w tym 
przede wszystkim 
zestawy i urządzenia 
do nauki programo-
wania i kodowania 
zostały zakupione 
z dotacji z projektu Laborato-
ria Przyszłości finansowanego 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Burmistrz Ziębic 
na wniosek dyrektora szkoły 
zatwierdził dodatkowe godziny 
dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na potrzeby 
koła robotyki dla chętnych uczniów.

N O W E  P R A C O W N I E

Do mieszkańców Ziębic trafiają kolejne granty
Już 2,1 mln zł unijnych środków trafiło w tym roku do Mieszkańców Gminy 

Ziębice z tytułu rozliczonych wniosków o płatność
 za wymianę źródeł ogrzewania. 

Pieniądze te pochodzą z realizacji projektu pn. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 
energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji komino-
wej. Urząd Miejski w Ziębicach podpisał do tej pory 110 umów na dofinansowanie inwestycji Mieszkańców. 
81 osób już złożyło wnioski o płatność, które można złożyć po zrealizowaniu inwestycji. 73 wnioski już 
zostały rozliczone. Wartość jednego grantu w Gminie Ziębice nie może przekroczyć 35 tys. zł, a kwota ta 
może stanowić maksymalnie 85 proc. wartości inwestycji. Beneficjenci na terenie Gminy Ziębice najczęściej 
wymieniają stare piece węglowe na pompy ciepła, piece na biomasę i gaz. Dodatkowo inwestują w fotowol-
taikę, która zasila nowe źródła ciepła. Nabór do tego projektu zakończył się w sierpniu ub. r.

Oprócz tego w tym roku Urząd Miejski w Ziębicach udzielił też 40 dotacji w kwocie 10.000 zł na wymia-
nę starych pieców. Większość umów już została zrealizowana. Nabór do tego programu prowadzony jest 
każdego roku w okolicach marca.

To daje łącznie 2,5 mln zł, które trafiły w tym roku do Mieszkańców Gminy na modernizacje ogrzewania.

ZDJĘCIA POKAZUJĄ REALIZACJE WYKONANE PRZEZ GRANTOBIORCÓW
Azbest

Gmina Ziębice w roku 2022 po raz siód-
my przystąpiła do realizacji „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Ziębice”. Nabór wniosków 
został ogłoszony w dniu 2 marca 2022 r. 
Podczas naboru wpłynęło 22 wnioski, na 
szacunkową ilość 39,980 Mg wyrobów za-
wierających azbest. W tym celu wzorem lat 
ubiegłych Gmina Ziębice starała się o pozy-
skanie środków zewnętrznych, które udało 
się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu w dniu 
12 maja 2022 r. podjął uchwałę nr 123/2022 
POZ.47 w sprawie przyznania Gminie Zię-
bice dofinansowania w kwocie 42.000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego postępo-
wania na realizację zamówienia dokonano 
wyboru Wykonawcy - firma REVOL Sp. 
z o. o. sp.k.  Przewidziany termin realizacji 
zadania nastąpi  sierpień - wrzesień br.
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BRUKALICE - 
wykonano utwar-
dzenie pod altanka 
na placu zabaw 
z kostki betonowej 
za 10 100,00 zł

HENRYKÓW - zakupiono i zamontowano monitoring na 
remizie OSP Henryków celem poprawy bezpieczeństwa mie-
nia znajdującego się w gminnym obiekcie za 3 798,00 zł

LUBNÓW - wykonano siłownię zewnętrzna na placu przy 
szkole. Obiekt z nowym placem zabaw odebranym w 2021 r. 
uatrakcyjniono o przyrządy fitness za 26 000,00 zł. 

ROSOSZNICA 
- wykonano I etap 
budowy placu zabaw, 
który od początku 
przypadł do gustu 
najmłodszym miesz-
kańcom sołectwa. 
Plac zabaw wykona-
no za 21 300,00 zł

W 2022 r. dokonano również odbioru prac polegających na 
przebudowie mostku w LIPIE na które sołectwo przekazało 
środki finansowe w 2021 r. Zadanie zapisane było w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej i opiewało na 100 000,00 zł.

Warto zaznaczyć, że fundusz sołecki na rok 2022 r. wy-
nosi prawie 620 000,00 zł i w każdym sołectwie przyczyni 
się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Zadania zrealizowane w ramach 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wspólnoty remontują kamienice ze wsparciem Gminy Ziębice
Kolejne wspólnoty otrzymują dofinansowanie z Gminy Ziębice na bardzo potrzebne remonty elewacji i dachów. 

W tym roku dotacje otrzymały wspólnoty Rynek 7, Rynek 20 i Zamkowa 2B. Narożna kamienica Rynek - ulica 
Zamkowa 2B od wielu lat straszyła odspajającym się tynkiem, a spadające na chodnik i ulicę dachówki uszkadza-
ły już auta i zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. Dzięki temu, że kamienica została wpisana do Gminnej 
Ewidencji Zabytków, możliwe było przyznanie dotacji na remont obiektu. Rada Miejska w Ziębicach, działając na 
podstawie swojej uchwały nr 81/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., przyznała wspólnocie dotację, która nie może 
przekroczyć 50 proc. wartości prac. W tym przypadku kwota wsparcia wyniesie 308.000 zł. Burmistrz Ziębic podpi-
sał z zarządem wspólnoty odpowiednią umowę określającą zasady przyznania i rozliczenia dotacji. 

Gmina Ziębice remontuje też kamienice, w któ-
rych jest jedynym właścicielem, np. budynki przy 
ul. Kościuszki 6 i 7.

I N W E S T Y C J E

Sukcesywnie remontowane są kolejne 
odcinki murów obronnych okalających 
najstarszą część Ziębic. Średniowieczne 
mury są jednym z cenniejszych zabytków 
naszej długiej historii, niestety wymagają 
napraw w wielu miejscach. W tym roku 
rekonstrukcji poddawany jest fragment 
przy Placu Oziębłowskiego. Ten frag-
ment - od strony podwórza i Placu Szpi-
talnego był już mocno zdegradowany, ale 
najgorsze jest to, że stwarzał bezpośred-
nie zagrożenie dla mieszkańców korzy-
stających ze swoich ogródków, a także 
dla bawiących się w pobliżu dzieci. Mury 
objęte są ścisłą ochroną konserwatorską.

Kontynuujemy także prace przy remon-
cie muru cmentarnego w Ziębicach.

Przebudowa byłego, nieużytkowanego 
przedszkola w Niedźwiedziu na potrze-
by świetlicy wiejskiej przebiega zgodnie 
z harmonogramem, a prace powinny za-
kończyć się do połowy lipca. W spotkaniu 
konsultacyjnym z wykonawcą wzięli udział 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach 
z burmistrzem Mariuszem Szpilarewiczem 
oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej z soł-
tysem Panem Robertem Szwarcem i Koła 
Gospodyń Wiejskich z Niedźwiedzia. 
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Prace drogowe i melioracyjne odebrane

158 tys. zł kosztowa-
ła przebudowa łącznika 
między ulicami Pod-
miejską i Pustą w Ziębi-
cach. Zadanie wykonała 
firma Budbis z Nysy. Przy okazji wy-
konano również konserwację rowu 
melioracyjnego. Budowa łącznika 
to jedno z zadań, o które apelowali 
mieszkańcy i właściciele nierucho-
mości znajdujących się na krańcu 
ulicy Podmiejskiej, już od kilku lat, skarżąc się na duże kłopo-
ty szczególnie po ulewnych deszczach. Zgodnie z oczekiwa-
niami mieszkańców pozostawiono również charakterystycz-
nie ukształtowane zadrzewienie rosnące od lat przy łączniku. 
Prace odebrali pracownicy Urzędu Miejskiego - naczelnicy 
Magdalena Martyn i Bartosz Miszczycha z burmistrzem Ma-
riuszem Szpilarewiczem, radnym Wiktorem Ochałem i sołtys 
Amelią Sołtysiak. 

Odbiór drogi w Krzelkowie

270 tys. zł kosztowała prze-
budowa 350-metrowego od-
cinka drogi gminnej w Krzel-
kowie, która prowadzi do 
kilku gospodarstw rolnych na 
terenie tej miejscowości. 68 tys. zł Gmina Ziębice pozyskała 
w ramach dotacji na drogi transportu rolnego z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Także sołectwo Krzelków przeznaczyło swoje 
środki z funduszu sołeckiego zarówno na dokumentację, jak 
i na wykonanie samej przebudowy. We wtorek 5 lipca odbioru 
drogi dokonali przedstawiciele Urzędu Miejskiego: burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz, naczelnik Wydziału Budownictwa i Go-
spodarki Komunalnej Bartosz Miszczycha, inspektor ds. re-

alizacji inwestycji sołeckich Marta Pasternak, radny Wacław 
Iskra oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele z sołtysem 
Tomaszem Wolaninem. W trakcie spotkania omówiono rów-
nież wnioski mieszkańców, które dotyczą organizacji ruchu, 
a także wykonania dodatkowego odwodnienia, które odpro-
wadzi wody opadowe spływające z drogi powiatowej.

TRWAJĄCE PRACE
Przebudowa łącznika na ul. Nadrzecznej

Przebudowa drogi we-
wnętrznej na działce nr 609, 
czyli łącznik pomiędzy ul. 
Wałową a Nadrzeczną, to 
kolejne zadanie drogowe, 
na które została podpisana 
umowa. Przebudowę wykona jako główny wykonawca Za-
kład Budowlany Kribud ze Zwróconej k. Ząbkowic Śląskich. 
Oprócz nawierzchni asfaltowej na tym odcinku pojawi się 
nowe oświetlenie uliczne. Termin wykonania prac to 4 miesią-
ce od podpisania umowy. Łącznik ten będzie bardzo istotnym 
elementem objazdu podczas przebudowy ulicy Kolejowej.

Ruszyły prace przy Pocztowej

Rozpoczęliśmy prze-
budowę ulicy Pocztowej. 
W pierwszej kolejności 
wykonana zostanie prze-
kładka kostki bruko-
wej na odcinku między 
ul. 1 Maja i Browarną 
(oczywiście stara kostka 
wróci na swoje miejsce 
po wykonaniu nowej podbudowy). Ten odcinek wymagał już 
przekładki, co z pewnością potwierdzą kierowcy aut o niż-
szym zawieszeniu. Następnie wykonana zostanie przebudowa 
odcinka na dz. nr 674 od ul. Browarnej do ul. Podwale. Na 
tym drugim odcinku zostanie wykonana podbudowa i ułożo-
na będzie kostka granitowa - o układzie kostki wachlarzowym 
(bruk rzymski).  Zadanie wykonuje firma Zakład Budowlany 
KRIBUD ze Zwróconej. Termin wykonania prac: 4 miesiące 
od podpisania umowy.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie

Inwestycja prowadzona 
na ul. H. Brodatego wy-
maga koordynacji i stałe-
go uzgadniania w zakre-
sie prac realizowanych 
również przez gminę. 
W ramach tej inwestycji 
wykonywana jest gminna 
kanalizacja deszczowa, 
która będzie służyła od-
prowadzaniu wód opadowych z rejonu tej ulicy i zabudowań 
znajdujących się przy H. Brodatego. Gmina Ziębice finansu-
je tę część zamówienia w kwocie prawie 1,4 mln zł. Podczas 
ostatniego spotkania na placu budowy omówiono zakres prac 
dodatkowych, m.in. przebudowy studzienek. Przedstawiciel 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach, który jest 
właścicielem kanalizacji sanitarnej, poinformował o stanie 
kanalizacji. W ocenie zakładu nie wymaga ona przebudowy, 
a w związku z tym inwestycja nie miałaby uzasadnienia eko-
nomicznego. Wykonane do tej pory prace przy tej kanaliza-
cji, m.in. w 2017 roku, dają gwarancje na dalsze długoletnie 
użytkowanie instalacji. W przypadku ewentualnej przebudowy 
kanalizacji sanitarnej nie będzie też konieczności naruszania 
betonowej podbudowy drogi.

Burmistrz Ziębic zdecydował, że przetarg na przebudowę uli-
cy Słonecznej wraz z połączeniem do ul. H. Brodatego zostanie 
przeprowadzony na jesień z terminem wykonania prac do poło-
wy 2023 roku, tak aby skoordynować prace z otwarciem ruchu 
przez drogę nr 395. Gmina pozyskała wsparcie finansowe na 
przebudowę ulicy Słonecznej w kwocie 237.132 zł.

Aktualnie na przebudowywanym odcinku drogi wojewódz-
kiej nr 395 w Henrykowie pojawiła się już kostka brukowa 
ułożona w tzw. wzór rzymski. Materiał jest materiałem odzy-
skanym z rozbiórki i pochodzi właśnie z tej drogi. Zamonto-
wane też zostały nowe latarnie uliczne, które zgodnie z decyzją 
konserwatora zabytków, mają nawiązywać do historycznego 
wzornictwa. Wykonawca będzie starał się jak najszybciej uło-
żyć bruk na głównej drodze, w dalszej kolejności zajmie się 
chodnikami i parkingami i drogą dla mieszkańców.

Inwestycja realizowana przez Województwo Dolnośląskie 
współfinansowana jest przez Gminę Ziębice i ze wsparciem 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podpisano porozumienie na dokumentację 
drogi Starczówek-Głęboka

Porozumienie zakładające wykonanie dokumentacji na 
przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka 
podpisane zostało przez Zarząd Powiatu i Burmistrza Ziębic. 
Umowa przewiduje, że dokumentacja budowlano-kosztory-
sowa obejmie odcinek 3 km - między Starczówkiem a ostat-
nio wyremontowanym odcinkiem przebiegającym przez las 
do miejscowości Głęboka (na zdjęciu). Szacunkowa wartość 
wykonania dokumentacji została określona na 125 tys. zł i po-

Kolejne modernizacje dróg

ciąg dalszy na stronie obok...
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winna być wykonana do 31 maja 2023 roku. Oba samorzą-
dy deklarują pokrycie 50 proc. wartości zadania, a ostateczna 
kwota będzie określona po wyłonieniu projektanta w postępo-
waniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Dokumentacja na drogę w Witostowicach zlecona

Prawie 3 km obejmie dokumentacja projektowa na drogę 
powiatową nr 3184D w Witostowicach, która wykonywana 
jest na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Porozumienie 
w tej sprawie zawarł Burmistrz Ziębic z Zarządem Powiatu. 
Oba samorządy finansują dokumentację po 50 proc. Wartość 
zamówienia po przetargu wynosi 113.529 zł. Dokumentacja 
zostanie wykonana w dwóch częściach: cz. 1 - miejscowość 
Witostowice od tablicy z nazwą miejscowości do tablicy 
zamykającej miejscowość (km 2+073 - 4+133) i cz. 2 - od 
końca miejscowości w stronę Gminy Przeworno do granicy 
powiatu ząbkowickiego.

W tej chwili między Gminą a Zarządem Powiatu uzgadniane 
są szczegóły porozumienia na kolejną dokumentację i odcinek 
drogi powiatowej podobnej długości ze Starczówka do miej-
scowości Głęboka. O szczegółach poinformujemy niedługo.

Będzie szybszy remont powiatowego odcinka Wałowej?

Uzgadniane są szczegóły przejęcia przez Ziębice odcinka 
drogi powiatowej nr 3189D - ulicy Wałowej (od skrzyżowa-
nia z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Gliwicką). 
Burmistrz Ziębic wystąpił do Zarządu Powiatu ze stosownym 
wnioskiem. - To z pewnością doprowadzi do szybszego re-

...ciąg dalszy montu tego odcinka. W zeszłym roku wspólnie z powia-
tem wykonaliśmy dokumentację na bezpieczne przejścia 
i remont tej drogi - informuje burmistrz Mariusz Szpilare-
wicz. Jeśli procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z pla-
nem, to od 1 stycznia 2023 roku ta część ulicy Wałowej przej-
dzie na własność gminy Ziębice. Wykonanie remontu będzie 
więc możliwe już w przyszłym roku.

Będzie przebudowa ulicy Kolejowej!

Po tym jak 1 stycznia 2022 r. Gmina Ziębice przejęła od 
powiatu ulicę Kolejową, w lutym został złożony wniosek do 
Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie Polskich 
Inwestycji Strategicznych. W poniedziałek, 30 maja,  ogłoszo-
no bardzo dobrą wiadomość o przyznaniu 3,325 mln zł dla 
Gminy Ziębice na przebudowę tej drogi.

Zmiana kategorii drogi nr 395!

Na mocy uchwały nr XLV/888/22 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 r. droga wojewódzka nr 
395 na odcinku od Ziębic (od skrzyżowania ulic Paczkowskiej 
z Przemysłową) przez Biernacice, Niedźwiedź, Lubnów do 
Chałupek (odcinek o długości  14,6 km), z dniem 1 maja 2022 
r. utracił swoją kategorię i stał się drogą powiatową. W związ-
ku z powyższym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wypowie-
działa wcześniej zawarte porozumienia dotyczące zaprojek-
towania i przebudowy ulicy Paczkowskiej w stronę Biernacic 
oraz projektu chodnika w miejscowości Lubnów. Zmiana 
kategorii drogi wojewódzkiej bez uzyskania zgody samorzą-
du powiatowego - na mocy jednostronnej decyzji - możliwa 
była w związku z zastosowaniem tzw. zasady kaskadowego 
przekazywania dróg, co sprowadza się do prostej zasady, że 
dany samorząd wojewódzki może przekazać tyle km dróg sa-
morządom powiatowym, ile otrzymał km z dróg krajowych. 
W związku z tym, Burmistrz Ziębic zwrócił się do Zarządu 
Powiatu o zawarcie porozumień, które będą zakładały konty-
nuację wcześniejszych ustaleń z zarządcą wojewódzkim. Za-
rząd Powiatu wyraził zgodę, a o zawarciu porozumień na ul. 
Paczkowską i chodnik w Lubnowie poinformujemy po sfina-
lizowaniu procedury.

Chodnik na ul. Wałowej w Ziębicach

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej - ulicy Wałowej 
w Ziębicach realizowana jest przez Gminę Ziębice w ramach 

porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Długo przy-
gotowywana inwestycja w ramach tzw. programu chodniko-
wego niesie ze sobą wiele problemów, m.in. po wykonaniu ka-
merowania kanalizacji burzowej okazało się, że w części ulicy 
Wałowej jest zniszczona i wymaga wymiany. Burmistrz Ziębic 
zwrócił się do DSDiK o wprowadzenie do zadania wymiany 
kanalizacji. Zadanie budowy chodnika wykonuje konsorcjum 
firm DR Infrastruktura Sp. z o.o. i Diana Zajączkowska-Ro-
sińska DR Infrastruktura z Koźmic w gminie Ciepłowody.

Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych

Dokładnie 540.796,80 zł wyniósł wkład finansowy Gmi-
ny Ziębice w wiosenny remont trzech odcinków dróg po-
wiatowych w Starczówku, w Biernacicach i Ziębicach. Wła-
dze Ziębic partycypują w 50 proc. w pracach remontowych, 

aby przyspieszyć inwestycje na 
drogach należących do powia-
tu. Podczas odbioru, w trakcie 
którego spotkali się burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz ze starostą 
Romanem Festerem, dyrektorem 
ZDP Stanisławem Jurcewiczem 
i przedstawicielami powiatu omó-
wiono i ustalono kolejne prace na 
odcinkach wnioskowanych przez 
gminę. 

Przebudowy przepustów 
i mostków

Intensywne w ostatnich latach 
deszcze oraz ciężki, nowoczesny 
sprzęt rolniczy poruszający się po 

drogach transportu rolnego, sprawiają, że coraz częściej po-
trzebne są przebudowy przepustów i mostków w sołectwach. 
Pod koniec kwietnia br.  przedstawiciele Gminy Ziębice wraz 
z sołtysami dokonali odbiorów nowych przepustów wyko-
nanych w miejscowościach Niedźwiednik i Lipa. Przepust 
w Niedźwiedniku wykonała firma Budowa i Utrzymanie Dróg 
Marcin Haczkowski z Olbrachcic Wielkich za kwotę 97 tys. 
zł. Ten przepust był dodatkowo zniszczony przez rozrastające 
się korzenie. Dużą pomocą przy realizacji zadnia służył soł-
tys miejscowości pan Adam Giziński, za co serdecznie dzię-
kujemy. Prace w Niedźwiedniku odebrali burmistrz Mariusz 
Szpilarewicz, radna Edyta Sopuch, sołtys Adam Giziński oraz 
naczelnik Wydziału Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej Bar-
tosz Miszczycha. Przepust w Li-
pie za kwotę blisko 100 tys. zł 
wykonała firma Usługi Budowla-
no-Remontowe Sotpol z Kamień-
ca Ząbkowickiego. Część środków 
na realizację zadania pochodziła 
z funduszu sołeckiego. W odbio-
rze nowego mostku 
uczestniczyli także 
sołtys Ewelina Twar-
da, radny Wacław 
Iskra oraz zajmują-
ca się współpracą 
z sołectwami Marta 
Pasternak z Urzędu 
Miejskiego.
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Ponad 2 miliony złotych 
na budowę Centrum 

Słowa w Henrykowie! 
Z radością informujemy, że Ziębickie Centrum 

Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa NPRCz 
2.0 – Infrastruktura 
Bibliotek 2021-2025 
otrzymało dofinaso-
wanie w kwocie 2 250 
000,00 zł na realizację 
projektu „Centrum 
Słowa w Henryko-
wie - budowa filii 
Biblioteki Publicznej 
w Ziębicach”.

Złożony wniosek zajął 2. miejsce w Polsce, ZCK otrzymało rów-
nież dofinansowanie jako jedyna instytucja w powiecie. Autorem pro-
jektu jest Wiktor Ochał.

Projekt „Centrum Słowa w Henrykowie – budowa filii Biblioteki 
Publicznej w Ziębicach” zakłada wykorzystanie potencjału histo-
rycznego, kulturowego i turystycznego Henrykowa, poprzez budo-
wę nowoczesnej, multimedialnej i dostosowanej do współczesnych 
standardów i potrzeb  odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych 
i z dysfunkcjami - filii Biblioteki Publicznej w Henrykowie, która sta-
nie się Centrum Słowa i miejscem aktywności społecznej.

Obcowanie z książką będzie punktem wyjścia do szerokiej ofer-
ty działań edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych w przyjaznym 
otoczeniu i relaksującej atmosferze.

Filia biblioteczna oprócz animowania czytelnictwa i organizacji życia 
kulturalnego wśród lokalnej społeczności - pełnić będzie także funkcję 
interaktywnego „Centrum Słowa” – oscylującego wokół Księgi Hen-
rykowskiej i zapisanego w niej pierwszego zdania w języku polskim, 
przez co stanie się miejscem kultywowania pamięci i świadectwa regio-
nu oraz atrakcją dla turystów i gości odwiedzających Henryków.

Budowa biblioteki zwiększy możliwość obcowania z czytelnic-
twem i szeroko rozumianą kulturą na północy gminy Ziębice oraz 
przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych i zapobiegnie sze-
rzeniu się izolacji społecznej i wykluczenia.

Blisko 150 000 zł dla OSP 
z terenu Gminy Ziębice!
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 25 maja listę Wnioskodawców, 
którzy otrzymają dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego 
programu finansowania służb ratowniczych Cześć 2) Dofi-
nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych”.

Cieszy fakt, że dofinansowanie otrzyma aż 12 jednostek OSP z Gmi-
ny Ziębice na łączną kwotę 149 271 zł! Zakupione nowoczesne wypo-
sażenie nie tylko wpłynie na komfort pracy strażaka ochotnika podczas 
akcji ratowniczych, ale przede wszystkim walnie przyczyni się do popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Ziębickiej. Wielkie gratulacje za 
włożoną pracę dla jednostek OSP z Bożnowic, Czerńczyc, Henryko-
wa, Krzelkowa, Lubnowa, Niedźwiedzia, Nowiny, Osiny Wielkiej, 
Pomianowa Dolnego, Starczówka, Wigańcic oraz Witostowic.

Będzie nowe auto dla OSP Henryków
Firma Bocar z Korwinowa dostarczy nowiutkie Volvo FL280 dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Henrykowie. To wynik przetargu na dostawę nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 
o napędzie 4x4 dla henrykowskiej jednostki.

To już trzeci nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy, który trafi do jednostki OSP w Gminie 
Ziębice w tej kadencji samorządu. Wcześniej nowe auta zostały zakupione dla OSP Lubnów 
i OSP Starczówek.

W  sobotę (28 maja) odbyła się impreza strażacka, 
w której wzięły udział drużyny z OSP z gminy Ziębice 
oraz zaproszeni goście: drużyny męskie oraz żeńska.

Po oficjalnym otwarciu sportowego wydarzenia rozpoczęły 
się zawody. Na odprawie omówiono problematyczne tema-
ty z dowódcami drużyn po czym przystąpiono do rywalizacji 
w konkursach; sztafetach pożarniczych, ćwiczeniach bojowych.

Wyłoniono najlepsze drużyny OSP Gminy Ziębice:
I miejsce OSP Starczówek z wynikiem łącznym 110,56 pkt.
II miejsce OSP Lubnów z wynikiem 114,94 pkt.
III miejsce OSP Głęboka z wynikiem 117,84 pkt.
Kolejne miejsca:
OSP Pomianów Dolny 123,03 pkt.
OSP Krzelków 125,01 pkt.
OSP Czerńczyce 128,27 pkt.
OSP Henryków 130,62 pkt.
OSP Witostowice 141,44 pkt.
OSP Osina Wielka 148,89 pkt.
Zaproszeni goście:
OSP Ciepłowody 109,39 pkt. 
(I miejsce w klasyfikacji wszystkich jednostek)
OSP Braszowice 117,59 pkt.
OSP Przeworno 138,30 pkt.
Wszyscy byli wygranymi, ponieważ za-

wody te są nie lada wyzwaniem i trzeba 
być bardzo dobrze przygotowanym, by 
wziąć w nich udział.

Jak zawsze nie zawiodła kuchnia polo-
wa, serwując tradycyjną grochówkę.

Zawody były perfekcyjnie zorganizowane przez Zarząd 
Gminny OSP w Ziębicach we współpracy z Burmistrzem 
Ziębic – przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Nad ca-
łością zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich 
z komendantem bryg. Tomaszem Mądrym.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych za nami!  

700 - lecie 
Księstwa Ziębickiego 

(1322 - 2022)

W tym roku obchodzimy jubileusz związany z naszym regionem:  
700 - lecie Księstwa Ziębickiego.  Przy współpracy z Archiwum Pań-
stwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim przygo-
towaliśmy tablice informacyjne związane z historią księstwa. Jesienią 
odbędzie się wystawa plenerowa gdzie zaprezentujemy  plansze z ma-
teriałami archiwalnymi.  Dziękujemy Panu Bartoszowi Grygorcewiczo-
wi z Archiwum za przygotowanie opisu dokumentów.

Każda tablica zawiera mnóstwo informacji związanych z historią regio-
nu. W kolejnych wydaniach ZIS będziemy prezentować Państwu 1 planszę. 
Pierwsza dotyczy Cystersów w Księstwie Ziębickim (patrz str. 9).

Jednocześnie zapraszamy  dzieci do udziału w  konkursie plastycz-
nym: Poznaj historię księstwa - Opactwo Cysterskie w Henrykowie.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na 
stronie www.ziebice.pl
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Projekt powstał w związku z kryzysem i sytuacją na świecie spowodowaną pan-
demią Covid-19. Udział w nim bierze 7 miast: z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, 
Bułgarii, Macedonii Północnej i Włoch oraz jeden region z Włoch.

W dniu 18 maja, od konferencji w Ziębickim Centrum Kultury, rozpoczęła się dwudniowa 
wizyta w Ziębicach. To czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu.

Konferencja, jako jeden z elementów projektu, była przestrzenią wymiany doświadczeń 
samorządów w realizacji zadań w czasie pandemii i aktualnego kryzysu uchodźczego. W jej 
trakcie działania Ziębic, w zakresie współpracy i wsparcia działań wolontariackich, prezen-

tował Burmistrz Ziębic Mariusz 
Szpilarewicz. Prezentowano rów-
nież działania lokalnych organi-
zacji pozarządowych oraz niefor-
malnych grup wolontariackich. 
Podczas konferencji, w trybie on-
line, odbyło się również spotkanie 
z Panią Janiną Ochojską – polską 
działaczką humanitarną, założy-
cielką i prezesem Polskiej Akcji 
Humanitarnej, działaczką opozycji 
demokratycznej w PRL, posłanką 
do Parlamentu Europejskiego IX 
kadencji.

Skąd Ziębice w takim projekcie?
Wszystko zaczęło się od wcze-

śniejszej, wieloletniej współpracy 
prowadzonej przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Ziębicach 
ze szkołami z miejscowości Bad-
-Mergentheim, w Niemczech, 
i Borgomanero, we Włoszech.

Kontakty nawiązane podczas re-
alizacji wcześniejszych projektów 
z Programu Erasmus, przełożyły 
się na kolejne pomysły i nowe pro-

OPACTWO CYSTERSKIE 
MA SZANSĘ STAĆ SIĘ POMNIKIEM HISTORII

W Szkole Podstawowej w Henrykowie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego 
i Burmistrza Ziębic odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z możliwością 
wpisania Opactwa Cysterskiego w Henrykowie na prezydencką listę Pomni-
ków historii. Dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele zaproszonych instytucji 
i zainteresowani mieszkańcy, dotyczyła obszaru, który miałby być objęty wnioskiem 
i harmonogramu działań. W najbliższych dniach przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego zwrócą się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), który już 
jakiś czas temu rozpoczął prace nad wnioskiem, o udostępnienie dotychczas wykona-
nych prac. Do wniosku zostanie też wykorzystany Plan ochrony Parku Kulturowego 
wykonany na zlecenie Gminy Ziębice.

Członkostwo 
w ARAW

W maju Urząd Miejski w Ziębi-
cach odwiedzili przedstawiciele 

Agencji Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej, której członkiem Gmina 

Ziębice została w tym roku.

Podczas spotkania omówiono 
bieżącą sytuację Gminy w związku 

z ostatnimi wydarzeniami na świecie, 
a pracownicy UM Ziębice przedstawili 

ofertę terenów inwestycyjnych.
Wizyta zakończyła się spacerem po mieście, który obejmo-
wał zwiedzanie starówki, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa 

Domowego, a także wystawy „Pangea Proxima” w Evangeliku.
Jak usłyszeliśmy od naszych Gości, to ich pierwsza, ale na 

pewno nie ostatnia wizyta w naszym mieście.

Ziębice biorą udział w międzynarodowym projekcie partnerskim Spring-Solidarity in PRoGress
jekty, do których Ziębice zapraszane są jako partner.

W ramach wizyty, która potrwa do 20 maja, nasi goście odwiedzą również Muzeum Sprzętu 
Gospodarstwa Domowego w Ziębicach Klasztor Księgi Henrykowskiej, Kopalnia Złota w Zło-
tym Stoku oraz inne atrakcje regionu. Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE.

Za koordynację działań w ramach projektu, w Ziębicach, odpowiadają Małgorzata Doma-
radzka, Małgorzata Wołczyk oraz Jerzy Koprowski.
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Minione cztery miesiące to czas pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Miesz-
kańcy Gminy Ziębice, Sołtysi, Rady Sołeckie, organizacje, instytucje, szkoły, wspólnoty para-
fialne, przedsiębiorcy i przede wszystkim wolontariusze - wszy-
scy zaangażowali się w zbiórki i organizacje miejsc noclegowych. 

W połowie kwietnia (w szczytowym momencie przyjazdów uchodź-
ców na Dolny Śląsk) na terenie Gminy Ziębice przebywało łącznie 301 
obywateli Ukrainy, w tym 136 dzieci. 161 osób przebywało w miejscach 
zgłoszonych przez gminę (to świetlice, stadion, GCEiS i byłe liceum). Zię-
bicki Urząd Stanu Cywilnego wydał 387 numerów PESEL, czyli 0,51% 
wszystkich numerów PESEL wydanych dla uchodźców w województwie. 
11 kwietnia na mocy zarządzenia Burmistrza, rozpoczęły funkcjonowa-
nie oddziały przygotowawcze w szkołach Gminy Ziębice, które przyjęły 
uczniów z Ukrainy. Gmina Ziębice wspólnie ze Stowarzyszeniem Janine 
zainicjowała zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie i Ukraińcom przebywającym 
w Gminie Ziębice. Za pierwsze zebrane 20 tys. zł zakupiono sprzęt medyczny 
i materiały wskazane w zapotrzebowaniu przesłanym z Gmin Bibrka i Pere-
myślany k. Lwowa (Gmina Bibrka to gmina, z którą w 2008 roku władze 
Ziębic rozpoczęły rozmowy o partnerstwie, z kolei Peremyślany to gmina-
-powiat partnerski Powiatu Ząbkowickiego). Dzięki pomocy Wolontariuszy 
zakupiony sprzęt został bezpośrednio dostarczony do tych gmin. Prawie 80 
tys. zł na konto Stowarzyszenia Janine przekazali nasi przyjaciele z partner-
skiego miasta Brighton w USA. Za te pieniądze zakupiono przede wszystkim 
sprzęt i wyposażenie potrzebne na świetlicach wiejskich. Do Klubu Rota-
ry w Ziębicach trafiło wsparcie finansowe z Klubu Rotary w Mortaigne we 
Francji. Ziębicki klub również zakupił sprzęt kuchenny potrzebny w świetli-
cach i w budynku byłego liceum. Młodzież ze szkoły w Bad Mergentheim 
(Niemcy), szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębi-
cach, przeprowadziła zbiórkę żywności, środków higieny i ubrań, a następnie 
przekazała to do byłego liceum w Ziębicach. To przykłady wielu działań, 
które pomogły nam - w Gminie Ziębice - przyjąć tak liczną grupę osób szu-
kających pomocy. Za wszystkie Państwa gesty, dziś możemy już powiedzieć, 
że niezliczone, bardzo dziękujemy...

PUNKT 
KONSULTACYJNY 

- Gminne Centrum Pomocy 
w Ziębicach

ul. Wojska Polskiego 10, ZCK (budynek B)

 W  ramach działania centrum 
nasi mieszkańcy mogą bez-
płatnie skorzystać z  pomocy 
psychologów, terapeuty ds. 
uzależnień oraz prawników.
 
Dyżury psychologa:
- w poniedziałki w godz. 13:30-
16:30 i  w  środy w  godz. 14:30-
19:30 przyjmuje Jarosław Frys
- we wtorki w godz. 17:30-19:30 
i  w  czwartki w  godz. 16:00-
19:00 przyjmuje Szymon Mitak
 
Dyżury terapeuty do spraw 
uzależnień:
 - pierwsze cztery piątki mie-
siąca w godz. 14:00-17:00
 
Dyżury prawny:
- poniedziałek od 9:30 do 13:30
- wtorek od 8:00 do 13:30 oraz 
od 13:30 do 17:30
- środa od 10:30 do 14:30
- czwartek od 12:00 do 16:00
- piątek od 10:00 do 14:00

Pomoc dla uciekających przed wojną w Ukrainie

W niedzielę, 29 maja, w ziębickim Ratuszu odbyła się uroczystość Złotych Godów. Zebranych gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Sylwia Huculak.
Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz życzył Jubilatom kolejnych 50 lat w zdrowiu, szczęściu, a także kolejnych dni wypełnionych miłością. W imieniu Prezydenta RP wręczył jubilatom 

odznaczenia nadane z okazji tak pięknego jubileuszu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na drobne codzienności, 
które z perspektywy czasu wydają się rzeczą ważną, jeśli nie najważniejszą we wspólnym życiu.

Podczas uroczystości odnowiono przysięgę małżeńską, która - podobnie jak pięćdziesiąt lat temu - wywołała łzy wzruszenia.

Wszystkim naszym Jubilatom raz jeszcze przesyłamy najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności i niegasnącego żaru miłości.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
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Następnie głos zabrali przedstawiciele ASP. Dziękowali za 
udostępnienie pięknej przestrzeni dla sztuki, prof. Jaroszewski 
przedstawił również Autorów prac, czyli tegorocznych dyplo-
matów oraz wręczył Im symboliczne odznaczenia uczelni.

Po części oficjalnej, na „scenie” Evangelika, wystąpiła 
Marika. Szesnastoletnia artystka, która uciekając przed wojną 
znalazła schronienie u Państwa Karpierzów w Henrykowie, 
zaprezentowała nam pieśni, do których akompaniowała so-
bie na bandurze, czyli tradycyjnym ukraińskim instrumencie. 
Występ Mariki spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.

Później, w towarzystwie snującej się muzyki, przyszedł czas 
na spotkania… Spotkania człowieka z człowiekiem, rozmowy, 
spotkania ze sztuką oraz emocjami, które ona wywołuje. To 
MALARSTWO było pretekstem naszego spotkania.

W sobotę, 14 maja, w ramach ogólnopolskiej akcji promu-
jącej uczestnictwo w kulturze, czyli Nocy Muzeów, otworzyli-
śmy w ziębickim Evangeliku następną wystawę sztuki współ-

czesnej.

„Pangea Proxima” jest wspólnym projektem 
Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki oraz Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
i jest efektem współpracy nawiązanej pomiędzy Aka-
demią, a Ziębickim Centrum Kultury z inicjatywy 
Krzysztofa Wałaszka, z ramienia ASP, oraz Mateusza 
Geronia - Dyrektora ZCK. Kuratorami wystawy są 
Marek Ruszkiewicz oraz Andrzej Rafałowicz.

Wystawie towarzyszył minikoncert skrzypcowy 
w wykonaniu Zuzanny Pabian - uczennicy Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we 
Wrocławiu.

Pangea Proxima (dawniej Pangea Ultima, także 
Neopangea) – to hipotetyczny superkontynent, któ-
ry może utworzyć się na Ziemi za ok. 250 mln lat 
na skutek ciągłego ruchu płyt tektonicznych i kolizji 
obu Ameryk z Afryką i Eurazją, po zamknięciu się 
Oceanu Atlantyckiego. Teoria tektoniki sugeruje, że 
powstawanie i rozpadanie się superkontynentów jest 
cykliczne i wynika z geologicznych procesów płasz-
cza Ziemi.

Pangea Proxima jako symbol nieuchronnej, ale 
nieokreślonej w czasie, zmiany stanowi fundament 
do opowieści o człowieku... To on jest tu rzeczy-
wistym punktem odniesienia, pretekstem i kataliza-
torem działań. Może być konfrontowany z fizyką 
i metafizyką. Sytuowany jako element centralny i naj-
ważniejszy lub pokornie uznający swe niedoskona-
łości i pozostający w pobliżu lecz poza główną siłą 
sprawczą...

1 kwietnia, w Evangeliku, odbył się wernisaż prac dyplo-
mowych studentów niestacjonarnych studiów zaocznych na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu.

Wystawa to wybór prac 12. Artystów, prezentujący szeroki 
wachlarz form i stylów. Kuratorem wystawy jest Pan Michał 
Marek, a koordynatorem Pan Krzysztof  Wałaszek. 

W trakcie inauguracji zgromadzonych witali Mateusz Ge-
roń - dyrektor ZCK oraz Krzysztof  Wałaszek, Michał Marek 
oraz prof. Janusz Jaroszewski - reprezentujący wrocławską ASP.

Dyrektor ZCK podziękował przedstawicielom uczelni 
za tę niezwykłą możliwość obcowania w Ziębicach z wielką 
sztuką. Mówił, że wystawa, oraz planowane kolejne, to efekt 
współpracy nawiązanej, w listopadzie ubiegłego roku, pomię-
dzy ZCK a ASP we Wrocławiu. Zacytował również jednego 
z najwybitniejszych artystów XX wieku - Pablo Picasso, który 
tak powiedział o sztuce: nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozu-
miecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2.

W piątek, 22 kwietnia, w wypełnionej po brze-
gi sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kul-
tury odbył się koncert zespołu ShataQS.

Magicznie, energetycznie, pięknie i mądrze… 
Lista przymiotników opisujących to wydarze-
nie mogłaby być znacznie dłuższa, ale te cztery 
doskonale obrazują, jak wyglądał ten piątkowy 
wieczór w Ziębicach.

Sześcioosobowy skład, absolutnie doskonałych 
artystów, opanował scenę i czarował publiczność 
od pierwszych sekund swojego występu!

Ziębice były jednym z  finałowych przystan-
ków na wiosennej trasie ShataQS, podczas któ-
rej zespół promował wydaną już płytę „Fenix”, 
ale też odkrywał karty z  nadchodzącego albu-
mu „Weda”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Ziębicach

Wystawy w świątyni sztuki Każda wystawa jest przestrzenią do spotkań i rozmów 
o sztuce, ale też o tym, co nas otacza... To te rozmowy wydają 
nam się czymś absolutnie bezcennym, dlatego też dziękujemy, 
że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie i spędzić sobotni 
wieczór w świątyni sztuki!
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W tym roku dodaliśmy kilka wydarzeń i w ten sposób 
święto miasta wydłużyło się nam do 4 dni!

W czwartek, 2 czerwca w godzinach porannych na Sta-
dionie Miejskim odbyły się Zawody Lekkoatletyczne o Puchar 
Przewodniczącej Rady Miejskiej p. Agaty Sobków. Tego sa-
mego dnia w godzinach południowych pobiegliśmy w ramach 
akcji Cała Polska Biega.

Następnego dnia w Parku Miejskim zorganizowano ani-
macyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka, w trakcie którego dzie-
ci mogły korzystać z wielu przygotowanych atrakcji. W sobotę 
w sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu 
odbył się Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza 
Ziębic. Kilka godzin później na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
nadano dwa tytuły Honorowego Obywatela Ziębic państwu 
Bonnie i Stev'owi Simcox'om za zasługi na rzecz promo-
cji naszego miasta w Stanach Zjednoczonych i organiza-
cję wymian młodzieżowych.

Następnie tuż po uroczystej sesji na placu przed daw-
nym liceum Burmistrz Ziębic Ma-
riusz Szpilarewicz wraz z Dyrektorem 
Ziębickiego Centrum Kultury Mate-
uszem Geroniem oraz Radnymi Rady 
Miejskiej otworzyli oficjalnie Dni Zię-
bic i ich część koncertową. Na scenie 
wystąpili: CBB Ensemble, Marcin 
Januszkiewicz, Natalia Przybysz i The 
Beatlmen. Tego samego dnia w Ro-
sosznicy odbywał się także Festyn z okazji Dnia Dziecka.

W niedzielę odbył się Rekreacyjny Rajd Rowerowy 
śladem Księstwa Ziębickiego i cysterskich zabytków, a na 
Orliku w tym samym czasie rozgrywał się Turniej Piłki 
Nożnej dzieci o Puchar Burmistrza Ziębic.

We wtorek, 10 maja, z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek, gościliśmy w Ziębicach Tomasza Organka. Tomasz Organek w Ziębicach

Spotkanie ze znanym polskim muzykiem i wokalistą, kom-
pozytorem, liderem zespołu Organek, a także autorem powie-
ści pt.”Teoria opanowywania trwogi” cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem.

Rozmowę z Artystą prowa-
dził Mateusz Geroń - Dyrektor 
ZCK. Punktem wyjścia była 
właśnie książka, która ukazała 
się w roku 2019. Organek opo-
wiadał o tym skąd wziął się po-
mysł na powieść, jej tytuł oraz 
bohaterów. Ważnym elemen-
tem rozmowy była również 
działalność muzyczna Artysty. 
Nie zabrakło pytań o pierw-
szą trasę zespołu - Głupi Tur 
oraz album „Czarna Madon-
na” i spotkanie z Korą, która 
wystąpiła w teledysku do tytu-
łowego utworu. W opowieści 
Tomasza nie mogło zabraknąć również wątku po-
święconego Męskiemu Graniu. Artysta był szefem 
artystycznym tego projektu w latach 2016 i 2017. 
W roku 2015 i 2019 był członkiem Orkiestry Mę-
skiego Grania, a właściwie co roku występuje na sce-
nach MG z zespołem lub w projektach specjalnych, 
np. w roku 2018, kiedy na finale MG w Żywcu odbył 
się koncert projektu ØNA. Drugie wykonanie tego 
projektu odbyło się w ramach specjalnej jesiennej 
edycji Festiwalu Góry Literatury, zorganizowanej 
w pierwszą rocznicę przyznania Oldze Tokarczuk 
„literackiego nobla”.

Wątek muzycznej działalności zakończył się na 
opowieści Organka o dwóch płytach, które ukazały się 
w roku 2021 - „Ocali nas miłość” i „Na razie stoję, 

na razie patrzę”. Pierwsza 
powstała we współpracy 
z Muzeum Powstania War-

szawskiego, które zaprosiło zespół 
Tomasza do przygotowania specjalne-
go projektu na 77. rocznicę wybuchu 
powstania. Organek opowiadał o pracy 
nad tym albumem, dla której inspiracją 
były fotografie wykonane podczas po-
wstania przez Eugeniusza Lokajskiego 
- „Broka”. 

Tomasz odpowiedział również na se-
rię pytań „z sali”, a na zakończenie spo-
tkania wykonał kilka swoich utworów 
w akustycznych aranżacjach. 

Po spotkaniu Artyście dziękował 
Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz. 
Był też czas na indywidualne rozmowy 
i zdjęcie z Organkiem. 

W środę, 11 maja, Tomasz Organek 
miał okazję zobaczyć trochę Ziębic, 
w tym nasz rynek. Podziwiał też pa-
noramę miasta „spod orlich skrzydeł” 
oraz jako pierwszy widział wystawę 

malarstwa i rzeźby „Pangea Proxima”, przy-
gotowaną przez wrocławską ASP w Evan-
geliku. Później odwiedził również bibliote-
kę, gdzie wpisał się do pamiątkowej księgi 
gości. Na zakończenie wizyty w Ziębicach, 
wspólnie z Burmistrzem i Dyrektorem ZCK 
zasadził dwa drzewa - Antka i Józka, które 
będą przypominać nam o tej wizycie oraz 
o Antonim Nowosadzie - założycielu pierw-
szej ziębickiej orkiestry mandolinistów oraz 
Józefie Temeckim- jej dyrygencie. W drodze 
na kolejne spotkanie, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wiązowie, Artysta odwiedził 
też Klasztor Księgi Henrykowskiej.

Po dwuletniej przerwie doczekaliśmy się w końcu Dni Ziębic
Na scenie nie mogło zabraknąć bloku występów naszych 

lokalnych artystów, Miłosza Gurbały i Michała Orłowskiego. 
Następnie na scenie pojawili się: PUZON BAND, Zalia, Vito 
Bambino (Bitamina) i długo wyczekiwana gwiazda wieczoru 
zespół Raz Dwa Trzy.

Podczas Dni Ziębic można było nieodpłatnie zwiedzać 
Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego i wystawę Pan-
gea Proxima w Evangeliku.

Cieszymy się, że tak licznie przybyliście.

Do zobaczenia na kolejnych 
Dniach Ziębic!



-ZIĘBICKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY-
14

W  niedzielne przedpo-
łudnie (5 czerwca) spod 
Ratusza w Ziębicach wy-
ruszył 21 Rekreacyjny 
Rajd Rowerowy. Tym ra-
zem tematem przewod-
nim rowerowej wyciecz-
ki były ślady Księstwa 
Ziębickiego i  dziedzic-
twa cysterskiego. Na 
drogi i leśne dukty gmi-
ny Ziębice wyruszyło 
ponad 80 rowerzystów, 
również spoza naszej 
gminy, których zachęci-
ły wcześniejsze rajdy.

Trasa wiodła przez nasze 
ścieżki rowerowe w Skali-
cach, przez Jasienicę, Bożno-
wice i Nowinę (tam mogli-
śmy zobaczyć pozostałości 
starego pieca wapiennego), 
a następnie dłuższy odpoczynek uczestnicy zrobili sobie przy 
opactwie cysterskim w Henrykowie. Quiz wiedzy o obecności 
cystersów na naszych ziemiach przygotował dyrektor Muzeum 
Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Jarosław Żu-
rawski. Pan Dyrektor wspólnie z panią Sylwią Skowroń z ziębic-
kiego muzeum przygotowali też dla uczestników rajdu poczęstu-
nek. Tradycyjnie też - jak podczas wcześniejszych rajdów - były 
też upominki dla najmłodszych uczestników wydarzenia i tego 
najwcześniej urodzonego. Pamiątki wręczył burmistrz Mariusz 
Szpilarewicz. Po tym gastronomiczno-naukowym odpoczynku 
rajd udał się przez Osiedle Leśników w Henrykowie i Nowy 

W czwartek (3 czerwca) do południa na nowej bieżni Sparty trwały Zawody lekkoatletyczne o Pu-
char Przewodniczącej Rady Miejskiej – Agaty Sobków.

Było 16 konkurencji, w których łącznie 
wzięło udział aż 130 uczestników!

Uczestnicy mieli do pokonania dystans: 
60, 100, 400 i 600 m oraz sztafetę 400 m. 
Podczas wydarzenia rozdano 80 medali 
(36 w konkurencjach indywidualnych i 44 
w sztafetach).

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Ziębi-
cach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie 
oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Lubnowie. Każdy z uczestników repre-
zentował wysoki poziom przygotowania.

Organizatorem wydarzenia był Prze-
mysław Palmowski z Gminnego Centrum 
Edukacji i Sportu.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali nauczyciele w składzie: Małgorzata 
Dąbrowska, Grzegorz Bartkiewicz, Jacek 
Ławrynowicz, Grzegorz Pierzak i Janusz 
Kwaśnica.

Nagrody wręczył Burmistrz Ziębic Ma-
riusz Szpilarewicz, Zastępca Burmistrza 
Małgorzata Wołczyk, Dyrektor Gminnego 
Centrum Edukacji i Sportu – Andrzej 
Regner, Pani Leonarda Zdrojkowska, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Agata 
Sobków oraz radni: Pani Edyta Sopuch, 
Pan Jan Przyszlakiewicz, Pan Marek Ku-
riata, Pan Mariusz Jaźwiec, Pan Wiktor 
Ochał i Pan Jerzy Koprowski.

Sponsorem wydarzenia była Gmina 
Ziębice.

Dodatkowo Radni Rady Miejskiej ufun-
dowali bon o wartości 1.500 zł na sprzęt 
sportowy dla najlepszej szkoły w klasyfika-
cji ogólnej. Nagroda trafiła do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ziębicach. Gratulujemy!

Turniej koszykówki dziewcząt 
o Puchar Burmistrza Mariusza Szpilarewicza 

W sobotę (6 czerwca) odbył się Turniej koszykówki dziewcząt, w którym 
wzięły udział 4 drużyny: Zagłębie Sosnowiec, UKS „Dwójka” Ziębice, PG 
CREW Piława Górna oraz ZSP Ziębice.

Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Zagłębie Sosnowiec
II miejsce - UKS Dwójka Ziębice
III miejsce - PG CREW 
Piława Górna
IV miejsce - ZSP Ziębice

Wszystkich zawodników nagrodzo-
no pamiątkowymi medalami. Najlepsi 
otrzymali puchary, które wręczył Bur-
mistrz Mariusz Szpilarewicz.

Gratulujemy i dziękujemy za 
udział życząc dalszych sporto-
wych sukcesów! 

Organizatorzy: Przemysław 
Palmowski GCEiS i pan Jacek 
Ławrynowicz, który jednocześnie 
był sędzią.

Sponsorzy: Gmina Ziębice.

Zawody lekkoatletyczne otworzyły oficjalnie Dni Ziębic 2022!

RAJD ŚLADEM KSIĘSTWA ZIĘBICKIEGO I CYSTERSKICH ZABYTKÓW

Dwór przez las i Źródełko Cyryla w stronę Ziębic. Radość, zado-
wolenia uczestników i tylko minimalne zmęczenie potwierdziły 
nam na koniec, że był to bardzo udany rajd. A wszystkich zapra-
szamy już na początek września.

Gorące podziękowania należą się dla sekretarza gminy, pana 
Rafała Śledzia, który - jak zwykle - przygotował i poprowadził 
wszystko perfekcyjnie. Było bezpiecznie i organizacyjnie dopięte 
wszystko na ostatni guzik. Dziękujemy też panom, którzy pomo-

gli w zabezpieczaniu zjazdów i skrzyżowań, dzięki czemu wszyst-
ko odbyło się sprawnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Dziękujemy panom Aleksandrowi Marcowi, Sebastianowi Ziół-
kowskiemu, Wojciechowi Zioła, Piotrowi Lechowi i Robertowi 
Stępniowi. A wszystkim uczestnikom za stworzenie przyjaznej 
i sympatycznej atmosfery, która dopełniła rekreacyjny charakter 
tej niedzielnej wyprawy.

Do zobaczenia na trasach rowerowych Gminy Ziębice!
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Za nami pierwsze zajęcia 
salsy z wakacyjnego cyklu 
#wakacjezzck!

Wasza liczna obecność ogromnie nas cieszy, bo to 
oznacza, że pomysł na taką formę spędzenia wakacyj-
nych wtorków bardzo się Wam spodobał 

Z inicjatywą zajęć wyszła Fundacja W Kierunku z Boż-
nowic oraz Staszek Kośnik - prezes fundacji, który pro-
wadzi wakacyjny kurs.

Przypominamy, że spotykamy się w ZCK w każdy wto-
rek - grupa otwarta (podstawowa) 17:00, grupa zaawan-
sowana 19:00.

V Memoriał im. Henryka Kowalczyka
W sobotę, 25.06.2022 r., na stadionie miejskim w Zię-
bicach przez 6 godzin na obu płytach stadionu, na 5 
boiskach rywalizowało 309 zawodniczek i  zawodni-
ków-młodych adeptów piłkarskich z klubów i akade-
mii z  województw: dolnośląskiego i  opolskiego oraz 
zaprzyjaźnione drużyny z czeskich Bernatic. 

Rywalizacja przebiegała w 5 kategoriach wiekowych:
1. Skrzat- rocznik 2015:
2. Żak- rocznik 2014
3. Orlik- rocznik 2011
4. Młodzik- 2010
5. Trampkarz- 2007
W sumie rozegranych zostało 71 spotkań, padło blisko 280 

goli, niektóre doprawdy niecodziennej urody!
Na Stadionie Miejskim swoje umiejętności piłkarskie pre-

zentowali przedstawiciele klubów:
MKS SPARTA Ziębice, AP Strzelinianka Strzelin, AP Goal 

Kamieniec Ząbkowicki, SOKOL Bernatice (Czechy), Silesia 
Żarów, LZS Starowice, Młodzik Przeworno, GZ LZS Grod-

ków, KS Orzeł Ząbkowice i KS Sparta Paczków.
W kategoriach wiekowych od Żaka do Trampkarza wszystkie 

drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, wszyscy zawodnicy 
i trenerzy medale, najlepsi zawodnicy w trzech kategoriach do-
datkowo otrzymali statuetki oraz nagrody indywidualne ufun-
dowane przez Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpilarewicza.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom za udział w turnieju, osiągnięte wyniki i rywali-
zację fair play. Podziękowania kierujemy również oczywiście 
do trenerów, opiekunów oraz rodziców wszystkich uczest-
ników, którzy wspaniale motywowali i dopingowali swoich 
podopiecznych.

Oczywiście tak wielkie przed-
sięwzięcie nie byłoby możliwe bez 
sztabu ludzi, którzy pracowali przy 
organizacji turnieju. Dziękujemy 
GCEiS Ziębice za ufundowanie na-
gród i współorganizację na czele 
z Panem Dyrektorem Andrzejem 
Regnerem i Przemysławem Palmow-

skim, który włożył ogrom pracy w organizację turnieju. Wiel-
kie podziękowania dla Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpi-
larewicza za wspieranie tego projektu i ufundowane nagrody.

Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę 
sponsorów zaopatrzenia gastronomicznego naszego turnie-
ju: Pana Marka Kuriaty, Pana Bogdana Kubisza, Pana Kamila 
Blicharskiego.

Podziękowania dla sędziów zawodów: Marek Szajb, Mariusz 
Rosiek, Dawid Gwóźdź, Arek Ziółkowski, Konrad Czarnecki, 
Marcin Wójcik, Michał Fitak, Damian Osiecki, Kamil Blichar-
ski, Przemysław Palmowski, Radosław Korchan, Marcin Sło-

miany, Tomasz Lusa.
Dziękujemy za wsparcie 

w przygotowaniach Panu Maria-
nowi Ochałowi, Grzegorzowi 
Krzeptoniowi, Panu Edwardowi 
Jachimczykowi, Panu Mirosławo-
wi Cichowskiemu i Stanisławowi 
Sendorowi.

Do zobaczenia za rok!



-ZIĘBICKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY-

WYNIKI ZAWODÓW:

Dziewczynki do lat 6:
I miejsce - Wiktoria Makuchowska
II miejsce - Sonia Izydorczyk
III miejsce - Helena Gałuszka
Dziewczynki do lat 7:
I miejsce - Liliana Lechowska
II miejsce - Anastazja Maczugowska
III miejsce - Joanna Grech
Chłopcy do lat 6:
I miejsce - Wojciech Przygodzki
II miejsce - Leon Piechnik
III miejsce - Dawid Zaręba
Chłopcy do lat 7:
I miejsce - Piotr Szlachtowicz
II miejsce - Sławomir Moskal
III miejsce - Hubert Griman
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Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 
W niedzielę, 12 czerwca, na sali Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach 
odbyły się Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7.

W zawodach wzięło udział 37 zawodników, którzy przybyli m.in. z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej 
Góry, Oławy, Polanicy i Świdnicy. Naszą Gminę reprezentowały dzieci z Przedszkola na Orlej 
Polanie. Szachiści rozegrali 6 rund systemem szwajcarskim po 30 minut na zawodnika.

Zawodnicy klasyfikowani byli w dwóch grupach wiekowych: do lat 6 i do lat 7 w podziale na 
dziewczynki i chłopców. Najmłodszy uczestnik to 5,5 letni Szymon Tabor. Wszyscy młodzi adep-
ci szachów rywalizowali na najwyższym poziomie. Gratulujemy! 

Sędzią zawodów był Pan Aleksander Sokólski, nato-
miast sędziami rundowymi Pani Olga Lisowska i Pan 
Piotr Klukiewicz. Każdy uczestnik został nagrodzony.

Medale i nagrody wręczył Burmistrz Mariusz Szpi-
larewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji 
i Sportu, Pan Andrzej Regner.

Organizatorzy: Dolnośląski Związek Szachowy, Przed-
szkole na Orlej Polanie, Gmina Ziębice oraz Gminne 
Centrum Edukacji i Sportu.

W niedzielę, 6 lipca br., w Parku Miejskim w Ziębicach, 25 zawodników i zawodniczek 
rywalizowało o puchar Burmistrza Ziębic w zawodach spławikowych. 

Przed startem uczestników podzielono na dwie kategorie: Kadet do 11 roku życia i Ju-
nior od 11 roku życia. Następnie zawodnicy wylosowali swoje pozycje startowe. Równo 
o 10:30 rozpoczęły się zawody, które potrwały do godziny 13:00. Największą rybę o wadze 
735 gramów złowił Filip Orzoł  

Zawody odbyły się dzięki zaangażowaniu Pana Marcina Martyna, Pani Magdaleny Mar-
tyn oraz członków Społecznej Straży Rybackiej. Dziękujemy za pomysł oraz organizację 
zawodów.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do prezesa Koła PZW Daniela Poplaty za 
wsparcie w organizacji zawodów oraz dla Pana Krzysztofa 
Hameli, który podjął się roli sędziego.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za 
udział w zawodach, a rodzicom za niezwykły doping.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie już niebawem.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
PRZEDSTAWIA SIĘ 

NASTĘPUJĄCO:

Kategoria KADET:
I miejsce: Antoni Nicpoń
II miejsce: Jakub Martyn
III miejsce: Aleksandra Kurnik
IV miejsce: Hubert Trojanowski
V miejsce: Amelia Konieczna
VI miejsce: Kacper Jaśko
VII miejsce: Grzegorz Urbaniak
VIII miejsce: Antoni Obremski
IX miejsce: Nikola Trojanowska
X miejsce: Dominik Prażmowski 
i Michał Sawicki
XI miejsce: Jakub Grzebielec
XII miejsce: Oliwia Konieczna
XIII miejsce: Filip Prażmowski
XIV miejsce: Łukasz Krempa
Kategoria JUNIOR:
I miejsce: Mikołaj Harasimowicz 
II miejsce: Aleksander Popiel
III miejsce: Hubert Chwaliński
IV miejsce: Maja Poplata
V miejsce: Szymon Janusiewicz
VI miejsce: Mateusz Sawicki
VII miejsce: Jakub Kościarz
VIII miejsce: Mikołaj Banasik
IX miejsce: Filip Orzoł
X miejsce: Gabriel Nawrocki

RYWALIZOWALI O PUCHAR BURMISTRZA

W ostatni weekend kwietnia w Henrykowie pojawi-
ło się ponad 350 entuzjastów sportu, przede wszystkim 
lekkoatletyki oraz kolarstwa, aby wziąć udział w cy-
klicznych i znanych już w całym kraju amatorskich 
zawodach sportowych.  Przedsięwzięcie zorganizowa-
ne zostało wspólnie przez: Urząd Miejski w Ziębicach, 
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Ka-
tolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie oraz 
Stowarzyszenie ProRun.

W pierwszym dniu zawodów w sobotę, 23 kwietnia 2022 
r. o godz. 11 na trasę XI Półmaratonu Henrykowskiego 
wystartowało 116 biegaczy, a na trasę VII biegu na 10 km 
Śladami Księgi Henrykowskiej 87. 

Na trasie 21 km równych nie miał sobie Paweł Kosek, któ-
ry trasę pokonał w czasie 1h 20 min i 30 sek. Drugi był Jacek 
Stadnik przed Jerzym Jagielskim. Wśród kobiet najlepsza na 
dystansie półmaratonu była Jagoda Petryna z czasem 1h 35 
min i 21 sek. Drugie miejsce wywalczyła Beata Borowicz, 
a trzecie Izabela Wolak. W klasyfikacji mieszkańców Gmi-
ny Ziębice, wśród kobiet zwyciężyła Beata Zych, na drugim 
miejscu znalazła się Beata Czubala, a na trzecim Dorota 
Sowa. Wśród mężczyzn najszybszy był Błażej Piękoś, na 
drugim miejscu uplasował się Tomasz Szczepek, a na trzecim 
Remigiusz Dudek. Na dystansie 10 km triumfował Maciej 
Sawicki z czasem 37 min i 12 sek. W kategorii kobiet zwy-
ciężyła Marlena Cieślik. Wśród mieszkańców gminy Ziębice 
na trasie dyszki najlepsi byli: 1. Angelika Świtała, 2. Grażyna 
Świdzińska, 3.Teresa Nowak, a wśród mężczyzn 1. Krzysz-

tof  Cieśla, 2. Grzegorz 
Wołczyk i 3. Radosław 
Zabłocki. 24 kwietnia 
do rywalizacji w piątej 
edycji Maratonu Henry-
kowskiego bezdrożami 
gminy Ziębice ruszyli 
kolarze na następują-
cych dystansach: Fun, 
Mini, Mega. Pogoda nie 
dopisała, dlatego ze 170 
zapisanych kolarzy osta-
tecznie wystartowało 
tylko 122 zawodników. 
Trasy wytyczyli pro-
fesjonalnie i przy-
gotowali ks. dyrek-
tor Krzysztof  Deja 
oraz Pan Krzysztof  
Cieśla. Organiza-
torzy weekendu w 
Henrykowie kierują 
serdeczne podzię-
kowania wszystkim 
sportowcom za tak liczne przybycie i niesamowitą sportową 
atmosferę. Ponadto dziękujemy przede wszystkim organiza-
torowi technicznemu Stowarzyszeniu Pro Run, oraz współ-
organizatorowi - KLO w Henrykowie z ks. Krzysztofem 
Deją na czele, którzy przyczynili się do sukcesu kolejnej już 

edycji sportowego weekendu w historycznym Henrykowie. 
Podziękowania również dla wszystkich mieszkańców i wo-
lontariuszy, którzy wsparli sportowców oraz do naszych stra-
żaków i służb zabezpieczających trasy!


