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Kamień węgielny 
pod budowę hali 

wmurowany

22 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 
budowaną halę sportowo-widowiskową w Ziębicach. W trakcie uroczystości podpisa-
ny został przygotowany specjalnie na tę okazję dokument aktu erekcyjnego. Podpisa-
li go Burmistrz, radni miejscy i przedstawiciele wykonawcy, firmy Budimex S.A. 

Ruszyła przebudowa
ul. Wojska Polskiego

Pierwsze prace ruszyły od strony ulicy Wrocławskiej i Sportowej. Po-
czątki długo oczekiwanego remontu nie przysparzają nam jeszcze wielu 
problemów, ale już teraz apelujemy o rozwagę i ostrożność. Szczególnie 
prosimy kierowców włączających się do ruchu z bocznych wyjazdów, 
aby zawsze włączali się do ruchu w momencie, w którym auta ruszające 
spod świateł jadą w tym samym kierunku. Uważajcie na siebie! 

Święto 
Niepodległości 

2022

 - W ten symboliczny dzień pokazujemy, że jesteśmy wdzięczni poprzednim pokoleniom za naszą Ojczy-
znę - powiedział burmistrz Mariusz Szpilarewicz. 
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Końcówka roku to ustalanie planów budżetowych na kolejny rok. 
Rada Miejska w Ziębicach, zgodnie z obowiązującym terminarzem, do 
15 listopada otrzymała projekt budżetu Gminy Ziębice na 2023 rok. To 
rekordowy budżet, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne: przy planowa-
nych wydatkach na poziomie 116,5 mln zł, aż 46 mln zł to zaplanowane 
wydatki na inwestycje.

czytaj str. 2
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24 mln zł z tej kwoty będzie przeznaczone na budowę hali 
sportowo-widowiskowej (część z tych środków to dotacje ze-
wnętrzne). Druga pozycja pod względem wielkości w wydat-
kach inwestycyjnych to wydatki na drogi:
- przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Chrobre-
go - 3,325 mln zł;
- przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 4,389 mln zł;
- przebudowa drogi gminnej w Pomianowie Dolnym (dz. nr 661) 
- 323 tys. zł;
- przebudowa drogi gminnej w Czerńczycach (dz. nr 302 i 309) - 513 tys. zł;
- przebudowa ulicy Słonecznej w Henrykowie - 796 tys. zł;
- przebudowa drogi gminnej Rososznica-Niedźwiednik etap 1 - 221 tys. zł;
- przebudowa drogi transportu rolnego w Wadochowicach - 45 tys. zł;
- przebudowa drogi gminnej Os. Kopernika (dz. 251/6) - 100 tys. zł;
- budowa przepustu w Wigańcicach - 100 tys. zł;
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy kolejnych dróg 
lub budowy chodników: dokumentacja na budowę chodnika w  Henry-
kowie ul. Wrocławska (DW nr 395) - 83.800 zł, dokumentacja na budowę 
chodnika ul. Sportowa w Ziębicach (DW nr 385) - 35.000 zł, dokumentacja 
na budowę chodnika w miejscowości Niedźwiednik (DW nr 385) - 35.000 
zł, dokumentacja na przebudowę ul. T. Kościuszki, płn.-wsch. części Rynku 
oraz ul. Klasztornej (kanalizacja deszczowa) - 98.340 zł, 
- utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców - przebu-
dowa byłego liceum na potrzeby inkubatora / pomieszczeń biurowych 
do wynajęcia - 1.201.616 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie 
- 5.528.489 zł;
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- budowa świetlicy w Kalinowicach Górnych - 2.503.800 zł;
- budowa kortu tenisowego w ramach programu Tenisowa Polska 
- 319 tys. zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - 40 tys. zł;
- przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - 120 tys. zł;
- renowacja murów obronnych (odcinek K10-K12) - 150 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej (Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 2 i budynek po-
szkolny przy pl. Wolności) - 250 tys. zł;
- rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie  - 20 tys. zł;
- remont gzymsów w budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwie-
dziu - 20 tys. zł;
- remont toalet w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie - 30 tys. zł;
- remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym na Orlej Polanie 
- 30 tys. zł;
- modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ziębicach
- 20 tys. zł;
- dotacje dla wnioskodawców na remonty obiektów będących w  reje-
strze zabytków WUOZ lub w gminnej ewidencji zabytków - 500 tys. zł;
- konserwacja urządzeń melioracyjnych - 87 tys. zł.

Wśród innych wydatków warto odnotować kontynuację 
unijnego projektu „Modernizacja systemów grzewczych i od-
nawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Zię-
bice” na kwotę 950.000 zł, a także wykup udziałów od byłych 
pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. 
w Ziębicach na kwotę 200 tys. zł. Przewidziano także dotacje 

dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonywanie dokumentacji 
projektowych na drogach powiatowych. W budżecie gminy na 
2023 rok znalazła się też dotacja na zakup małego pojazdu ra-
towniczo-gaśniczego dla OSP Witostowice (wyjściowy wkład 
gminy na poziomie 100 tys. zł). Osobną pozycję w budżecie 
gminy stanowią wydatki realizowane w ramach funduszu so-
łeckiego - o nich piszemy w artykule o spotkaniu z Sołtysami.

Największym problemem każdego budżetu samorzą-
dowego w tym czasie, jest takie zbilansowanie dochodów 
bieżących i wydatków bieżących, aby budżet spełniał re-
gułę art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli regułę 
równoważenie się dochodów i wydatków bieżących. W mo-
mencie wzrostu cen na żywność, energię elektryczną, gaz, 
paliwo i in. jest to szczególnie trudne w samorządach, które 
prowadzą szkoły, przedszkola,  świadczą usługi transpor-
towe i zajmują się np. odbiorem odpadów komunalnych. 
28 listopada Burmistrz Ziębic spotkał się z dyrektorami 
i głównymi księgowymi gminnych jednostek organizacyj-
nych, aby przedstawić założenia budżetu i przedyskutować 
plany finansowe poszczególnych jednostek.
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Ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych 
na realizację zadań

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania 
zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. Termin składania ofert upływa 5 
stycznia 2023 r. o godz. 15:30. Wzór oferty i treść ogłoszenia znajdziecie na stronie www.ziebice.pl

Wybrany wykonawca termomodernizacji szkoły
Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Henrykowie. 

Do przetargu oferty złożyło 7 wykonawców. Wybrana została oferta z kwotą najniższą 
złożona przez firmę Robert Wąs WASBUD z Grodkowa. Zadanie wykona za 7.104.052,97 

zł. Gmina pozyskała na ten projekt dofinansowanie unijne 
w kwocie 6,8 mln zł.

Będzie jaśniej i taniej
Na ulicach Ziębic za-

montowaliśmy ilumina-
cje świąteczne (na zdjęciu 
ulica Przemysłowa - fot. 
Fb Ziemia Ziębicka). Ale 
to nie cieszy tak bardzo, 
jak montowane w całej 
gminie nowe oświetlenie 
uliczne. Energooszczęd-
ne, jaśniejsze, ledowe 
oświetlenie zastąpi sta-
re, które zużywało dużo 
energii i po latach było 
już mało efektywne i nie 
zapewniało już odpo-
wiedniego poziomu bez-
pieczeństwa na naszych 
ulicach. Cały projekt 
kosztuje nas 5,8 mln zł, 
a z tej kwoty aż 4,3 mln zł pochodzi z unijnej dotacji. Wkład 
własny gminy bardzo szybko zwróci się w postaci niższych ra-
chunków za energię, które powoli zaczęły się zbliżać już do 1 

mln zł rocznie. Wymienimy ponad 2000 lamp we 
wszystkich 29 miejscowościach naszej gminy.

Już 10,5 mln zł wsparcia 
trafiło do mieszkańców
Rok 2022 to trudny rok zwłaszcza jeśli 

chodzi o wydatki na zakup opału. Rosnące 
gwałtownie ceny sprawiły, że uruchomione 
zostały rządowe programy i fundusze, któ-
rych przydziałem zajmuje się Gmina Ziębice. 
W naszej gminie te zadania wykonuje Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
którym kieruje pani Kamila Cisakowska-Bro-
żek. Oto garść statystyki. Na początku roku 
uruchomiony został program dodatków osło-
nowych. W naszej gminie wypłacono 2293 
świadczenia na kwotę 1.465.398,58 zł. Już po 
wakacjach w życie weszły przepisy związane 
z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 3.000 
zł dla uprawnionych wnioskodawców, którzy 
wykazali swoje piece w Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków we wskazanym 
terminie. Na dzień 9 grudnia, czyli na dzień 
składania tej gazety, dodatek węglowy wypła-
cono 2865 osobom na kwotę: 8.595.000 zł. 
I wypłat byłoby więcej, ale wciąż czekamy na 
kolejne pieniądze, które są przekazywane za 
pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Wy-
płacaliśmy też dodatek dla gospodarstw do-
mowych z tyt. wykorzystywania innych źró-
deł ciepła. I tu wypłacono 241 świadczeń na 
kwotę 534.500,00 zł. Jak widać, do początku 
grudnia do naszych Mieszkańców trafiło już 
10,5 mln zł, a kolejne wypłaty powinny być 
zrealizowane jeszcze przed świętami. Przypo-
minamy też, że MGOPS w Ziębicach przyj-
muje od 1 grudnia wnioski o wypłatę dodat-
ku elektrycznego.

3

Zmiana właściciela odcinka ulicy Wałowej
Od 1 stycznia 2023 roku Gmina Ziębice stanie się właścicielem odcinka ulicy Wałowej - 

dotychczasowej drogi powiatowej nr 3189. Chodzi o odcinek ulicy Wałowej od skrzyżowania 
z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Ta zmiana nastąpi na wniosek 
Burmistrza Ziębic, po uzyskanej akceptacji Rady Miejskiej i uzyskanej zgodzie Zarządu i Rady 
Powiatu Ząbkowickiego. Staramy się, aby stan dróg na terenie gminy należących do innych 
właścicieli niż gmina, stale i szybko się poprawiał. Zabiegamy o remonty, gwarantujemy udział 
finansowy gminy, czasem jednak przejęcie drogi jest najlepszym i najszybszym sposobem na 
zmiany. Po przejęciu tego odcinka ulicy Wałowej planujemy jego remont na 2024 rok.

Gmina włączyła się w dystrybucję węgla
Do momentu składania tej gazety Mieszkańcy Gminy Ziębi-

ce złożyli prawie 1250 wniosków o zakup preferencyjny węgla 
w cenie 2000 zł za tonę. Największe zapotrzebowanie jest na 
węgiel sortymentu orzech - prawie 1500 ton. Mieszkańcy zgłosili 
też potrzebę zakupu ekogroszku w ilości łącznej 250 ton. Wnio-
ski o zakup preferencyjny można składać w Urzędzie Miejskim 
w Ziębicach, w godzinach pracy urzędu. Wnioskodawca, któremu 
przysługuje dodatek węglowy może zakupić do 1,5 tony węgla 
w cenie 2000 zł w bieżącym roku i do 1,5 tony w przyszłym roku. 
Gmina Ziębice podpisała umowy z trzema składami węgla, funk-
cjonującymi na terenie gminy i to one w imieniu gminy zajmują się 
dystrybucją do wnioskodawców.

Rozpoczęcie prac nad dokumentami 
strategicznymi

Gmina Ziębice przystąpiła do prac nad Strategią Rozwoju Gmi-
ny na lata 2023-2030. Prace nad tym dokumentem wyznaczającym 
kierunki rozwoju gminy, określającym jej potrzeby i zadania do 
realizacji, potrwają przez najbliższy rok. W tym czasie do udzia-
łu w pracach zaproszeni zostaną również mieszkańcy i podmioty 
funkcjonujące na terenie gminy. Kolejnym dokumentem, który 
opracowuje obecnie gmina, jest Gminny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Ziębice, zgodny z ustawą z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji. Oba te dokumenty będą umożli-
wiały m.in. skuteczniejsze pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, np. na rewitalizację obszarów wy-
magających wsparcia.

Dotacja dla Kolei Dolnośląskich
Na sesji Rady Miejskiej 24 listopada radni zaakcep-

towali projekt porozumienia i kwotę dofinansowa-
nia na wsparcie utrzymania dodatkowych połączeń 
do stacji Ziębice od stacji Wrocław Główny. Projekt 
został poparty zdecydowaną większością głosów 
radnych przy jednym wstrzymującym się. Dzięki tej 
decyzji radnych do Ziębic będą przyjeżdżały nadal 
dwie dodatkowe pary pociągów Kolei Dolnoślą-
skich i dwie pary dodatkowe będą odjeżdżały ze 
stacji Ziębice w stronę Wrocławia. W tym roku sa-
morząd ziębicki będzie dotował koleje w kwocie 57 
tys. zł na cały rok. Zgoda radnych na zawarcie przez 
Burmistrza porozumienia oznacza, że do 2025 roku 
gmina będzie uczestniczyła w projekcie zwiększenia 
ilości połączeń w ramach tzw. Kolei Aglomeracyj-
nej. Dzięki temu z Dworca Głównego we Wrocła-
wiu będą odjeżdżały dodatkowe pociągi, dla których 
stacją końcową będą Ziębice.

INFORMACJE Z SAMORZĄDU
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Niedźwiednik - 28.103,40 zł
Budowa placu zabaw w Niedźwiedniku - 27.103,40 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.000 zł

Niedźwiedź - 35.363,45 zł
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 11.500 zł
Zakup i montaż monitoringu oraz alarmu do świetlicy wiejskiej - 15.000 zł
Organizacja imprez sołeckich - 1.363,45 zł
Zakup kosy spalinowej - 3.000 zł
Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej  oraz organizacji me-
czów sportowych - poprzez zakup doposażenia - 4.500 zł

Nowina - 11.990,78 zł
Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - 11.990,78 zł

Nowy Dwór - 18.033,02 zł
Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - 
zakup kosiarki traktorka - 14.000 zł
Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy - 4.033,02 zł

Osina Mała - 11.990,78 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych 
nr 108 i 109 obręb Osina Mała - 11.000 zł
Organizacja imprez sołeckich - 990,78 zł

Osina Wielka - 21.405,42 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej na przebudowę drog gminnych  434, cz. 457 
i cz. 431/1 - 19.405,42 zł
Organizacja imprez sołeckich - 2.000 zł

Pomianów Dolny - 28.993,34 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w  sołectwie - poprzez przebudowę 
drogi gminnej dz. nr 661 - 23.000 zł
Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jed-
nostki - 5.000 zł
Organizacja imprez sołeckich - 993,34 zł

Raczyce - 15.972,10 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w  sołectwie - wykonanie dokumen-
tacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 
- 15.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 972,10 zł

Rososznica - 22.997,95 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej 
Rososoznica - Niedźwiednik 323 - etap I - 20.747,95 zł
Zakup tabliczek kierunkowych do posesji - 2.250 zł

Skalice - 14.004,86 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej 

nr 125/2 w Skalicach - 13.000 zł
Organizacja cyklicznych spotkań sołeckich - 1.004,86 zł

Służejów - 18.314,05 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - 
dz. 319,312/1 - 18.314,05 zł

Starczówek - 32.412,59 zł
Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposa-
żenia - 15.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.000 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 7.412,59 zł
Zakup dwóch namiotów imprezowych - 9.000 zł

Wadochowice - 19.766,06 zł
Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu za-
baw przy przedszkolu - 18.766,06 zł
Organizacja festynów sołeckich  - 1.000 zł

Wigańcice - 26.229,84 zł
Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej - odnowienie parkietu 
i wymiana drzwi - 13.500 zł
Zakup zestawów festynowych - 6.000 zł
Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP - poprzez zakup doposażenia 
- 5.000 zł
Organizacja imprez i festynów sołeckich - 1.229,84 zł
Serwis klimatyzacji - 500 zł

Witostowice - 18.969,80 zł
Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej - 18.969,80 zł

Ziębice - 46.839 zł
Poprawa bezpieczeństwa i  estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę 
oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębi-
cach - 46.839 zł

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękowała wszystkim 
Sołtysom za przeprowadzenie zebrań wiejskich i wybranie za-
dań do realizacji. W sumie w budżecie Gminy Ziębice wyod-
rębniono na fundusz sołecki 661.460,38 zł. Obecni podczas 
narady naczelnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego omówili 
sprawy dotyczące m.in. świetlic i dzierżaw nieruchomości (wy-
kluczenie z postępowań uczestników posiadających zaległo-
ści finansowe względem budżetu gminy), a Sołtysi przekazali 
urzędnikom istotne dla danych społeczności problemy. Usta-
lono, że kolejne spotkanie odbędzie się na początku przyszłe-
go roku i wtedy podjęta zostanie np. decyzja co do miejsca 
organizacji dożynek gminnych.

O  F U N D U S Z U  S O Ł E C K I M  N A  2 0 2 3  R O K  I  N I E  T Y L K O

Spotkanie Burmistrza Ziębic z Sołtysami
Bieżącym sprawom gminy, w tym m.in. tematyce dys-
trybucji węgla i realizowanym inwestycjom, poświęco-
ne było spotkanie Burmistrza Ziębic z Sołtysami Gminy 
Ziębice, które odbyło się 29 listopada 2022 r. W gronie 
sołtysów uroczyście powitano Sołtysa Bożnowic, pana 
Jacka Kycię. Podczas narady omówiono również plany, 
które mają być realizowane w przyszłym roku w ramach 
wyodrębnionego w  budżecie gminy, funduszu sołec-
kiego. Do końca września wszystkie sołectwa ustaliły 
swoje zadania, które następnie wpisano do projektu 
budżetu. Ilość środków przypadających na dane sołec-
two wynika z liczby mieszkańców miejscowości.

Biernacice - 22.389,04 zł
Wykonanie odwodnienia terenu boiska pod budowę placu zabaw - 
21.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.389,04 zł

Bożnowice - 20.749,68 zł
Zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany 
- 15.000 zł
Zagospodarowanie boiska sportowego w  Bożnowicach - wyrównanie 
terenu boiska sportowego - 4.749,68 zł
Organizacja imprez sołeckich - 1.000 zł

Brukalice - 13.302,28 zł
Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - 
zakup kosiarki - 3.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.000 zł
Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt - 
5.302,28 zł
Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu 
blaszak - 4.000 zł

Czerńczyce - 25.995,65 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamie-
nia na dokończenie prac przy drodze 299 - 8.000 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa 
drogi gminnej nr 302 i 309 - 12.995,65 zł
Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej - 4.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.000 zł

Dębowiec - 20.983,87 zł
Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej - 20.983,87 zł

Głęboka - 15.129 zł
Rozbudowa placu zabaw (projekt i montaż) - 14.000 zł
Organizacja festynów sołeckich - 1.129 zł

Henryków - 46.839 zł
Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz 
z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
dróg na dz. 65/58 oraz 250 - 43.000 zł
Organizacja imprez sołeckich - 3.839 zł

Jasienica - 12.318,66 zł
Budowa wiaty przystankowej wraz z  zagospodarowaniem terenu - 
12.318,66 zł

Kalinowice Dolne - 18.267,21 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach 
Dolnych - 18.267,21 zł

Kalinowice Górne - 16.487,33 zł
Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji  projekto-
wo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalino-
wice Górne - 16.487,33 zł

Krzelków - 25.948,81 zł
Rozbudowa remizy strażackiej - 20.000 zł
Organizacja festynu sołeckiego - 1.000 zł
Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamienne-
go - 4.948,81 zł

Lipa - 17.189,91 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej - 14.000 zł
Zakup namiotu festynowego 3.189,91 zł

Lubnów - 34.473,50 zł
Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w  Lubnowie, w  tym 
m.in. zakup i montaż piłkochwytów - 34.473,50 zł
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Bardzo ważne dla mieszkańców gminy 
są prace drogowe, wykonywane na dro-
gach gminnych, ale i współfinansowane 
i współrealizowane przez gminę na dro-
gach powiatowych i gminnych. Wymieni-
my najważniejsze z tego roku:

- budowa łącznika drogowego ul. Wałowej 
i Nadrzecznej wraz z oświetleniem i odwodnie-
niem (wartość zadania 665 tys. zł);
- przebudowa ulicy Pocztowej w Ziębicach 
(365 tys. zł);
- budowa łącznika między ulicą Podmiejską 
i Pustą (158 tys. zł);
- budowa drogi wewnętrznej w Krzelkowie 
(270 tys. zł);
- budowa drogi gminnej w Głębokiej (285 tys. zł);
- remont nawierzchni części ulicy Bohaterów 
Getta i Stawowej;
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Broda-
tego w Henrykowie (600 tys. zł);
- remonty odcinków dróg powiatowych - ul. Gliwic-
ka, Staczówek-Lipniki, Biernacice, Kolonia Biernacice (50 proc. dofinansowania 
z budżetu Gminy Ziębice).

Łącznie wykonane prace na drogach to 2,6 km długości za 
blisko 3 mln zł. Mieszkańców bardzo cieszy wybudowany 
chodnik o dł. 700 m wzdłuż drogi wojewódzkiej - ulica Wa-
łowa w Ziębicach (za 990 tys. zł w proporcjach 50/50 z Woj. 
Dolnośląskim). Nie sposób też nie wspomnieć o przygotowy-
wanych dokumentacjach na remonty dróg, choćby na drogi 
powiatowe Starczówek - Głęboka czy Witostowice.

Kolejna inwestycja w dobie rosnących niebotycznie cen 
energii powinna przynieść bardzo duże oszczędności w bu-
dżecie Ziębic. Otóż po wielu zmaganiach z konserwatorem 
zabytków rozpoczęto wymianę przeszło 2000 starych lamp 
ulicznych na energooszczędne - zadanie o wartości 5,8 mln zł 
wykonuje firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. Projekt z dofinan-
sowaniem unijnym na poziomie prawie 4,5 mln zł.

Rozpoczęła się przebudowa budynku byłego liceum w Zię-

Pierwsze podsumowania 
mijającego roku

Powoli zbliżamy się do końca roku budżetowego, a tym samym to czas na przyjrzenie się 
realizacji inwestycji w Gminie Ziębice. Te kilkuletnie nabierają rozpędu, a te jednoroczne 
już można oceniać i  odbierać. Budowa hali sportowo-widowiskowej, inwestycji z  dużym 
dofinansowaniem, przygotowywanej od kilku lat, oczekiwanej od kilku pokoleń, będziemy 
przyglądać się jeszcze przez półtora roku. Pierwsze prace rozpoczęły się we wrześniu br., 
a w czwartek 24 listopada uczestniczyliśmy w uroczystości wmurowania kamienia węgiel-
nego. Budowa ma kosztować prawie 41 mln zł, już dziś samorząd ma zabezpieczenie w po-
staci dotacji z kilku źródeł na poziomie 45 proc., a po uruchomieniu środków unijnych ten 
procent zwiększy się w sposób znaczący. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Budimex S.A.

bicach na inkubator przedsiębiorczości. Efektem projektu - 
kolejnego z dofinansowaniem unijnym - ma być stworzenie 
pomieszczeń biurowych, w których rozpoczną działalność 
nowe firmy. Prace za 4 mln zł wykonuje firma As-Bud z Nysy. 

Za chwilę rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódz-
kiej - ulicy Wojska Polskiego - największa inwestycja drogowa 
w gminie Ziębice w ostatnich latach. Prace o wartości prawie 
11 mln zł potrwają przez najbliższy rok, a gmina współfinan-
suje to zadanie. Jeszcze w tym roku rozstrzygnięty zostanie 
przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Hen-
rykowie. Jesteśmy również przed przetargiem na budowę świe-
tlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych. 

Samorządowcy z Ziębic bardzo cieszą się z innego duże-
go projektu unijnego, dzięki któremu prawie 150 mieszkań-
ców gminy wymieni stare piece na nowe, ekologiczne. Każ-
dy z wnioskodawców mógł się ubiegać o prawie 35 tys. zł 
wsparcia. Mowa tu o projekcie pn. „Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowo-

dy i Gminie Ziębice” - projekty granto-
we. Liczymy, że do mieszkańców trafi 
łącznie 4,6 mln zł. Jeśli do tego dołoży-
my 40 dotacji z budżetu gminy w 2022 
r. po 10 tys. zł każda, to mamy całkiem 
zadowalający efekt ekologiczny w postaci 
czystszego powietrza.

Mieszkańcy Niedźwiedzia otrzymali 
we wrześniu do dyspozycji nową świe-
tlicę wiejską. To dzięki pomysłowi wy-
korzystania nieużytkowanego dawnego 
przedszkola. Dzięki przebudowie sołec-
two ma do dyspozycji nowoczesną, naj-
lepiej wyposażoną w gminie świetlice. 
Prace budowlane kosztowały 812 tys. zł.

Budowane są nowe przepusty i most-
ki (np. Lipa, Niedźwiednik, Starczówek), 
remontowane drogi i sale w szkołach 
i przedszkolach, ale nie można też za-

pominać o bezpieczeństwie. W tym roku do jednostki OSP 
w Henrykowie trafił nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Nowe 
volvo o wartości ponad 950 tys. zł poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców. To już trzeci nowy wóz ratowniczy w tej kadencji 
zakupiony w głównej mierze dzięki dotacjom zewnętrznym.

Z kolei miłośników piękna Ziębic i historycznej architek-
tury, z której słynie to, niezniszczone w czasie wojny mia-
steczko, radują remontujące się coraz liczniej kamienice 
w centrum. Wspólnoty korzystają z programu rewitalizacji 
Gminy Ziębice. W tym roku tylko w Rynku trzy wspólnoty 
wykonały remonty elewacji i dachów, a w całej gminie to bę-
dzie prawie 10 takich remontów.

Jakie są plany na przyszły rok? Przede wszystkim konty-
nuacja rozpoczętych zadań, jak budowa hali sportowo-wido-
wiskowej. Ale czekają też kolejne drogi i obiekty do termo-
modernizacji. Wszystko w myśl hasła „zmieniamy Gminę 
Ziębice”.
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Kolejna elewacja 
w ziębickim Rynku 

do remontu
To już trzecia elewacja w Rynku, która zosta-

nie w tym roku odnowiona dzięki programowi 
rewitalizacji przyjętemu przez Gminę Ziębice. 

Tym razem wsparcie dotacyjne w kwocie 28.500 
zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 15 
zarządzana przez Zakład Usług Komunalnych 
w Ziębicach. Ze strony wspólnoty umowę podpisali 
prezes ZUK Jan Andryszczak i Kierownik Wydziału 
Wspólnot Mieszkaniowych i Mienia Komunalnego 
Monika Szczepańska.

Wspólnota mieszkaniowa może otrzymać do-
tację w wysokości do 50 proc. kosztów remontu. 
Resztę musi wyłożyć albo z własnych środków 
z funduszu remontowego lub podeprzeć się kre-
dytem bankowym.

Przypomina-
my, że Wspól-
nota Mieszka-
niowa Rynek 
7 w Ziębicach 
skorzystała 
z dotacji z Gmi-
ny Ziębice 
i wykonała 
remont elewacji 
zabytkowej ka-
mienicy, będą-
cej w rejestrze 
Wojewódzkiego 
Urzędu Ochro-
ny Zabytków. 

Zarządcą 
nieruchomości jest firma Openidea.
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Kamień węgielny pod 
budowę hali wmurowany
22 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną halę sportowo-wi-
dowiskową w Ziębicach. W trakcie uroczystości podpisany został przygotowany specjalnie na tę okazję dokument 
aktu erekcyjnego. Podpisali go Burmistrz, radni miejscy i przedstawiciele wykonawcy, firmy Budimex S.A. 

Odcinek drogi 3210D w remoncie
800 metrów drogi powiatowej nr 3210D zostało wyremontowane jeszcze w listopadzie 
dzięki porozumieniu zawartemu między Gminą Ziębice a Powiatem Ząbkowickim. 

Droga 3210D to dotychczasowa droga wojewódzka nr 395 - od Ziębic do Chałupek, przekazana w tym roku przez 
Województwo Dolnośląskie powiatowi. Gmina dołoży do remontu nawierzchni od Kolonii Biernacice do Niedźwiedzia 
200.000 zł, co stanowi 50 proc. wartości prac. W tym momencie uzgadniane są szczegóły porozumienia na wykonanie 
dokumentacji na przebudowę ww. drogi od ul. Paczkowskiej w Ziębicach do Biernacic. Pierwsze prace budowlane - na 
odcinku ul. Paczkowskiej- mogłyby się rozpocząć już w przyszłym roku. W tej dokumentacji przewidywany będzie 
również chodnik w miejscowości Biernacice.

Kolejnym porozumieniem przygotowywanym w związku z przejęciem tej drogi przez powiat, jest porozumienie na 
dokumentację na budowę chodnika w miejscowości Lubnów. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym poseł na Sejm RP 
Marcin Gwóźdź, prezesi i przedstawiciele klubów sportowych i stowarzyszeń, 
dyrektorzy szkół, dzieci i młodzież reprezentujące kluby sportowe. - Są wiel-
kie projekty i marzenia. Ma je chyba każdy, kto chce się rozwijać, iść do 
przodu, wyrastać ponad innych i zmieniać swoje otoczenie. Często jednak 
te wielkie projekty i wielkie marzenia pozostają wielkimi projektami i wiel-
kimi marzeniami. I na pewno oprócz osobistej odwagi do urzeczywistnie-
niach tych marzeń i planów, potrzeba też wielu sprzyjających okoliczności 
i osób, które gdzieś stoją po drodze. Hala sportowo-widowiskowa to taki 
projekt, i marzenie wielu z nas. (...) Nie chodzi tu o nic, co byłoby galak-
tyką naszych potrzeb, a przyziemnym stan-
dardem XXI wieku w miasteczku w sercu 
Europy. (...) Hala ma też inny cel: integrację 
i pobudzenie aktywności naszej społeczno-
ści. Jak miło będzie pójść w dobrym towa-
rzystwie w weekend na mecz siatkówki czy 
koszykówki, zobaczyć naszych bokserów, 
czy dziewczyny z sekcji akrobatyki wła-
śnie u nas. Jak młody człowiek będzie 
mógł spędzić czas w dobrze wyposażo-
nej siłowni, czy na zajęciach oferowa-
nych przez liczne sekcje w hali spor-
towej, na koncercie, to nie będzie tego 
czasu spędzał na ławce z butelką piwa 
- powiedział w trakcie uroczystości bur-
mistrz Mariusz Szpilarewicz.

Burmistrz podziękował wszystkim za-
angażowanym w przygotowanie inwesty-
cji, pozyskanie środków zewnętrznych, 
a także przedstawicielom wykonawcy za 
pierwsze cztery miesiące współpracy w re-
alizacji zadania. Szczególne słowa podzię-
kowania skierowane były do posła Marci-
na Gwoździa i do starosty ząbkowickiego 
Romana Festera, Radnych Rady Miejskiej 
oraz Pracowników Urzędu Miejskiego: 
Małgorzaty Wołczyk, Elżbiety Ochał, 
Anety Sikorskiej, Małgorzaty Doma-
radzkiej, Lucyny Nowak, Marii Grzesik, 
Mateusza Geronia, Bartosza Miszczychy 
i Radomira Fijałkowskiego. Podziękowa-
niem dla tych wszystkich osób były pa-
miątkowe kielnie wręczone na zakończe-
nie symbolicznej uroczystości.
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Spotkanie z Mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej w Ziębicach

Zapraszamy na koncert kolęd 
w wykonaniu Nysa Gospel Choir!
To chór ekumeniczny działający, jako koło naukowe na Wydziale 

Jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Istnieją od 
9 lat. Chórzyści to studenci PANS oraz mieszkańcy Nysy i okolic.

Mury były problemem, 
powoli stają się ozdobą
Czy pamiętają Państwo jak przez wiele lat przejście chodni-

kiem ulicą Kościelną obok muru obronnego, który odgradzał tę 
ulicę od boiska orlik, zablokowane było szykanami chroniącymi 
przechodniów przed odpadającymi elementami muru? To już 
na szczęście historia. Od 2019 roku sukcesywnie dzięki kolej-
nym dotacjom zewnętrznym na ratowanie zabytków, gmina po-
prawia stan murów. Te średniowieczne mury są jednym z cen-
niejszych zabytków naszej długiej historii, niestety wymagają 
napraw w wielu miejscach. W tym roku rekonstrukcji poddany 
został fragment przy Placu Oziębłowskiego. Wspomniany od-
cinek - od strony podwórza i Placu Szpitalnego był już mocno 
zdegradowany, ale najgorsze jest to, że stwarzał bezpośrednie 
zagrożenie dla mieszkańców korzystających ze swoich ogród-
ków, a także dla bawiących się w pobliżu dzieci. Prace w tym 
roku wykonywała firma pana Gracjana Robińskiego Polgram. 
A my piszemy kolejne wnioski, aby zadbać o dalsze części muru.

3 grudnia obchodzony jest rokrocznie Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. To święto było okazją do 
spotkania Burmistrza Ziębic z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej z ul. Kościelnej w Ziębicach. W świetlicy domu spo-
tkali się zainteresowani Mieszkańcy i Rada Mieszkańców działająca przy DPS. Wraz z Burmistrzem w spotkaniu uczestniczyli 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sekretarz gminy Rafał Śledź oraz panie Katarzyna Bednarz i Agata Antczak, a także Kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Kamila Cisakowska-Brożek. Spotkanie rozpoczął Dyrektor DPS 
w Ziębicach, pan Janusz Sobol, który przywitał gości i w imieniu pensjonariuszy podziękował za prace przy niwelowaniu ba-
rier architektonicznych. Odniósł się w ten sposób do wykonanych w bieżącym roku prac przy obniżeniu krawężników wokół 
obiektu i przy wjeździe do Rynku od strony ul. Kościelnej. To zdaniem pana Dyrektora bardzo ułatwiło życie osobom niepeł-
nosprawnym, a dodatkowo wykonany próg zwalniający przy głównym wejściu, wymusza większą uważność kierowców przejeż-
dżających obok DPS. Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękował Panu Dyrektorowi za możliwość spotkania z Mieszkańcami, 
podziękował też osobiście panu Antoniemu Chołodniakowi, który wyszedł z inicjatywą tego spotkania właśnie przy okazji 
Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Podziękował też obecnej na spotkaniu radnej Rady Miejskiej, a jednocześnie pracującej 

w DPS, pani Beacie Pustułce za jej działania i dba-
nie o sprawy podopiecznych, w tym właśnie o sprawy 
likwidacji barier dla niepełnosprawnych i starszych. 
Mieszkańcy mieli wiele pytań do Burmistrza i towa-
rzyszących mu pracowników gminy. Interesowali się 
inwestycjami w mieście i planami na dalsze remonty 
i likwidacje barier w dostępności do usług i atrakcji 
turystycznych. Były też pytania dotyczące spraw opie-
ki społecznej i równego traktowania osób niepełno-
sprawnych przebywających w domach opieki i w do-
mach rodzinnych, a także dostępności dofinansowań 
dla niepełnosprawnych np. związanych z zakupem 
wózków. Na koniec Burmistrz zaprosił Mieszkańców 
do udziału w przygotowywanych przez miasto i Zię-
bickie Centrum Kultury wydarzeniach.
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EDUKACJA W GMINIE ZIĘBICE

W październiku w naszej gminie 
odbyły się uroczyste 

ślubowania pierwszaków 
we wszystkich placówkach. 

Dzieci, po symbolicznym akcie pasowania 
przez dyrektorów  wielkim ołówkiem zostały 
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawo-

wej nr 2 i 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej 
w Henrykowie, Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Lubnowie oraz Zespołu Szkół 
i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Uroczystości 
odbywały się w obecności Burmistrza Ziębic 
Mariusza Szpilarewicza, Dyrektora Gminnego 
Centrum Edukacji i Sportu Andrzeja Regnera 
oraz wzruszonych rodziców. W każdej szkole 

ślubowaniom towarzyszył program artystyczny 
w wykonaniu pierwszaków, które zostały ob-
darowane upominkami. Tak rozpoczęli swoją 

przygodę ze szkołą.

Szkoła Podstawowa w Henrykowie, 
wych. kl. 1 „a”

jest pani Lucyna Smela-Mucha

Szkoła Podstawowa w Henrykowie, wych. kl. 1 ,,b’’ 
jest pani Beata Jędrak

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ziębicach, 

wych. kl. 1 ,,a’’ jest pani Patrycja Kuś

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ziębicach, 

wych. kl. 1,,b’’ jest pani Katarzyna Gębska
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EDUKACJA W GMINIE ZIĘBICE

W październiku w naszej gminie 
odbyły się uroczyste 

ślubowania pierwszaków 
we wszystkich placówkach. 

Dzieci, po symbolicznym akcie pasowania 
przez dyrektorów  wielkim ołówkiem zostały 
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawo-

wej nr 2 i 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej 
w Henrykowie, Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Lubnowie oraz Zespołu Szkół 
i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Uroczystości 
odbywały się w obecności Burmistrza Ziębic 
Mariusza Szpilarewicza, Dyrektora Gminnego 
Centrum Edukacji i Sportu Andrzeja Regnera 
oraz wzruszonych rodziców. W każdej szkole 

ślubowaniom towarzyszył program artystyczny 
w wykonaniu pierwszaków, które zostały ob-
darowane upominkami. Tak rozpoczęli swoją 

przygodę ze szkołą.

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu,
 wych. kl. 1 jest pani Magdalena Szwarc

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie, 
wych. kl. 1 jest pani Teresa Szewczyk

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, 
wych. kl. 1 ,,b’’ jest pani Beata Nowosad

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, 
wych. kl. 1 „a’’ jest pani Ewa Prusko
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N O WA  N A Z WA  M U Z E U M
W czwartek, 24 listopada uchwałą Rady Miejskiej zmieniono nazwę ziębickiego muzeum. 
Od 1 stycznia 2023r. będzie to Muzeum Domu Śląskiego.
Nowa nazwa ma lepiej odzwierciedlać charakter dotychczasowych zbiorów i ekspozycji stałych oraz działalności 

edukacyjnej, które już od wielu lat daleko wykraczały poza dawny sprzęt gospodarstwa domowego.

W przeddzień narodowego Święta Niepodległości w ZCK odbyła się Gminna Akademia zorga-
nizowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach.

Przejmujące i dopracowane wykonania nieznanych współczesnych utworów, ale i też bardzo popularnych 
legionowych piosenek, które towarzyszyły żołnierzom walczącym o wolność Polski. I wplatane w koncert 
recytacje - to wszystko złożyło się na przepiękny spektakl w wykonaniu uczniów. 

Dopełnieniem uroczystości był występ laureatów - zdobywców najwyższych laurów w Gminnym Konkur-
sie Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

8 listopada w Ziębickim Centrum Kultury odbył się 3. 
Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Wykonawcy prezentowali się w kategoriach: soliści i ze-
społy klas 1-3 oraz soliści i zespoły klas 4-8.

Jury w składzie: Mateusz Geroń - Dyrektor ZCK, Edy-
ta Sopuch - Radna Rady Miejskiej w Ziębicach, Patrycja 
Grzelaczyk-Korchan - założycielka szkoły SPOKO i Da-
mian Jaszczyszyn - wokalista zespołu Synergia - miało wy-
jątkowo trudne zadanie, ponieważ poziom młodych śpiewa-
ków był bardzo wyrównany.

ZWYCIĘZCY:
Grand PRIX otrzymała Alicja Nowak
kat. soliści z klas 4-6:
1. Amelia Dudek

KU NIEPODLEGŁEJ
2. Magdalena Obrzud
3. Julita Zych / Maja Szkrabko
kat. zespół z klas 4-6:
Uczniowie ze Szkoły Podstawowa nr 4 w Ziębicach
kat. soliści z klas 7-8:
1. Maria Świdzińska 
2. Fatima Ahmed
3. Aleksandra Bobońska 
kat. zespół z klas 7-8:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
Wyróżnienie otrzymał Adam Obrzud 
i Dawid Szpilarewicz
kat. soliści z klas 1-3:
1. Martyna Jaszczyszyn
2. Julia Jabłońska / Emilia Pawlak
3. Milena Mich / Emilia Graczyk / Jagoda Janik

kat. zespół z klas 1-3:
1. Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
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11 listopada, w piątkowe przedpołudnie w Bazylice Mniej-
szej odprawiona została Msza św. za Ojczyznę koncelebro-
wana przez ks. majora Krzysztofa Deję, ks. Rafała Hoczka, 
proboszcza parafii p.w. św. Piotra i Pawła  i ks. proboszcza Bo-
gusława Konopkę. Po uroczystości kościelnej na cmentarzu 
komunalnym w Ziębicach, obecne delegacje i poczty sztanda-
rowe ze wszystkich szkół z terenu gminy Ziębice, oddały hołd 
poległym za Ojczyznę. Złożono wiązanki na Grobie Niezna-
nego Żołnierza oraz na mogile Sybiraków. 

Kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu z burmistrzem 

Święto Niepodległości 2022
Mariuszem Szpilarewiczem, zastępcą Małgorzatą Wołczyk 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Sobków na czele, radni 
gminni i powiatowi, Zarząd Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, Sybiracy, Związek Kresowiaków, 
duchowni, służby mundurowe, przedstawiciele oświaty i orga-
nizacji politycznych.

 - W ten symboliczny dzień pokazujemy, że jesteśmy 
wdzięczni poprzednim pokoleniom za naszą Ojczyznę - 
powiedział burmistrz Mariusz Szpilarewicz. 

Wartę honorową zarówno w bazylice, jak i przy mogiłach, 

pełnili kadeci z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Henrykowie. Dziękujemy wszystkim obecnym mieszkań-
com gminy za udział.

Tego samego dnia, o godz. 17:00 w Ziębickim Centrum Kul-
tury odbył się specjalnie przygotowany na ten świąteczny dzień 
Koncert z okazji Święta Niepodległości & Światowego Dnia 
Seniora, podczas którego wystąpili lokalni artyści - Chór Lau-
rus, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej 
w Henrykowie i z ZSP w Ziębicach. Na koniec wysłuchaliśmy 
tematycznego recitalu w wykonaniu Moniki Dryl. 
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W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hen-
ryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 4, z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Lubnowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie. 

Konkurs przygotowała pani Monika Regner - nauczyciel j. niemieckiego. 
Uczestników konkursu wspierali Burmistrz Ziębic - Mariusz Szpilarewicz 

oraz Dyrektor GCEiS w Ziębicach pan Andrzej Regner.

Z W Y C I Ę Z C Y :
1. Filip Bazylak (SP4 Ziębice)   

2. Malwina Romanowska (SP4 Ziębice)   
3. Aleksandra Wolanin (SP Henryków)

G R A T U L U J E M Y !

12

Z początkiem listopada, na podwórku przy Ziębickim Centrum Kultury powstał 
Muzyczny las stworzony przez Fundację Sztukupuku. Od początku cieszy się zain-
teresowaniem dzieci. Projekt dofinansowano ze środków Gminy Ziębice.

24 listopada, w Ziębickim Centrum Kultury odbył 
się 9. Konkurs piosenki przedszkolnej „Rozśpiewane 
przedszkolaki”, którego organizatorem było Przed-
szkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach.

W konkursie wzięło udział 10 zespołów z gminnych 
placówek oświatowych (sześć w kategorii 5-6 latków 
i cztery w kategorii 3-4 latków). W tegorocznym kon-
kursie zespoły dziecięce wykonywały piosenki pod ha-
słem „Przedszkole, to nasz drugi dom” .

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało 
jury w składzie: pani Parycja Korchan, pan Andrzej Re-
gner i pan Andrzej Tomczuk. Wykonania były bardzo 
udane, kostiumy przepiękne, a dzieci zaprezentowały 
się rewelacyjnie.

6 grudnia wystartowały zapisy na dwie przy-
szłoroczne imprezy w Henrykowie. Piękne oko-
lice Henrykowa przywitają uczestników, a my już 

Pobiegnij, wsiądź na rower - zapraszamy do Henrykowa!
dziś dla pierwszych trzech mieszkańców Gminy 
Ziębice mamy 3 bezpłatne pakiety startowe! Za-
praszamy na stronę www.pro-run.pl

22.04 - Półmaraton Henrykowski i Dycha 
księgi Henrykowskiej + Nordic Walking - 
klasyczny wyścig na dość wymagającej trasie.

23.04 - Henrykowski Maraton Rowerowy - 
wyścig w którym można się solidnie zmęczyć, a do 
wyboru aż trzy dystanse - ok. 50, 25 lub 16 km.

Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
18 listopada, Szkoła Podstawowa w Henrykowie

9. Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Przedszkolnej 
- ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI -

WYNIK KONKURSU W KATEGORII 5-6 LATKÓW:
1 miejsce - Przedszkole Miejskie Nr 1 - zespół 

„Rozśpiewane smyki”
2 miejsce - Przedszkole Na Orlej Polanie - zespół 

„Tygryski”
3 miejsce - Przedszkole Publiczne w Henrykowie 

- zespół „Motylki”
WYNIK KONKURSU W KATEGORII 3-4 LATKÓW:

1 miejsce - Przedszkole Na Orlej Polanie - zespół 
„Krasnale”

2 miejsce - Przedszkole Miejskie Nr 1 - zespół 
„Kaczuszki”

3 miejsce - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedź-
wiedziu - zespół „Krasnoludki”
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Spektakl poświęcony początkom dziejów Księstwa Ziębickiego przygotowali i wystawili na 
scenie Ziębickiego Centrum Kultury uczniowie Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Autorką 
i reżyserem spektaklu była pani Iwona Kwiatkowska-Rurańska ze wspierającym w realizacji 
panem Grzegorzem Łojowskim. Przed spektaklem była też okazja do wysłuchania krótkiego 
wprowadzenia poświęconego historii Księstwa, które przedstawił pan Jarosław Żurawski, dy-
rektor Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach. Na zakończenie spektaklu Dyrektor Bogusła-
wa Kołsut wspólnie z Burmistrzem Mariuszem Szpilarewiczem wręczyli nagrody w konkur-
sach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Henrykowie - fotograficznym i na projekt 
gry planszowej. Gratulujemy aktorom, pedagogom i nagrodzonym w konkursach!

Łączy Nas Niepodległa
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w  Ziębicach trenujące 
w UKS Jedynka Ziębice, uczestniczyły 26 listopada w Ogólno-
polskim Turnieju Piłki Ręcznej „Łączy Nas Niepodległa” w War-
szawie zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.

Zawody strzeleckie 
dla uczniów

W poniedziałek na terenie strzelnicy w Krzelkowie odby-
ły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ziębic dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W turnieju strzeleckim wzięło udział 30 uczestników: 
uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Hen-
rykowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie, Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębi-

cach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie i gościnnie ze Szko-
ły Podstawowej w Ciepłowodach.

Najlepsza okazała się drużyna ratowników medycznych 
z KLO, która uzyskała 131 punktów. Drugie miejsce przypa-
dło drużynie z klasy wojskowej KLO, która wystrzelała wynik 
w postaci 111 punktów.

Trzecie miejsce na podium przypadło drużynie z NSP Lub-
nów - 109 pkt.

Kolejno następne miejsca drużyn przedstawiają się następu-
jąco: SP2 Ziębice - 97 pkt., ZSP Ziębice - 97 pkt., SP Ciepło-
wody - 75 pkt., ZSP Ziębice - 68 pkt., NSP Lubnów - 65 pkt., 
SP4 Ziębice - 55 pkt., SP Henryków - 46 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce, a tym samym 
tytuł „Snajpera zawodów”, zdobyła Alicja Gębska ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 - wynik 63 pkt. Miejsce drugie zdobył Adam 
Wolski - otrzymując 53 pkt, trzecie miejsce zajęła Wiktoria 
Wolska z wynikiem 52 pkt.

Gratulujemy świetnych wyników! 

Nagrody wręczył Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz.
Zawody przeprowadzili licencjonowani instruktorzy strzelec-

twa ks. mjr dr Krzysztof  Deja, prowadzący strzelnicę w Krzel-
kowie, plut. Arkadiusz Spyrka oraz por. Robert Garbocz.

„Złote oko” 
legenda o początkach 

Księstwa Ziębickiego w wersji teatralnej
W zawodach ogółem wzięło 

udział 50 drużyn młodzieżowych 
z całej Polski, w tym około 600 
dziewcząt i chłopców.

Nasze dziewczęta rywalizowały 
w kategorii drużyn dziecięcych, do 
której zgłosiło się 12 zespołów. 
W końcowej klasyfikacji SP4 
zajęła 8 miejsce. Na pochwałę 
zasługują, wszystkie dziewczynki, 
które bardzo dobrze prezentowały 
się na boisku i zdobyły mnóstwo 
doświadczenia.

Po zawodach znalazł się czas 
na przejazd metrem, zwiedzanie 
centrum Warszawy, wyjazd na 30 
piętro Pałacu Kultury i Nauki oraz 
podziwianie panoramy stolicy.

Dziękujemy za wsparcie finan-
sowe wyjazdu Panu Burmistrzowi, 

Zastępcy Burmistrza, Radnemu 
Sejmiku Wojewódzkiego Panu 

Stanisławowi Jurcewiczowi, 
radnym powiatowym: Andrzejowi 

Regnerowi i Robertowi Szwarcowi, 
radnym miejskim: Agacie Sobków, 

Edycie Sopuch, Beacie Pustułce, 
Jolancie Bednarz, Mariuszowi Jaź-
wiecowi, Jerzemu Koprowskiemu, 
Wiesławowi Sali, Markowi Kuria-
cie, Wiktorowi Ochał, Bartłomie-

jowi Kąferze, Piotrowi Osiadaczo-
wi, Januszowi Sobolowi, Janowi 

Przyszlakiewiczowi, Władysławowi 
Lach i Wacławowi Iskrze.



-ZIĘBICKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY-
15

5. Ogólnopolski Turniej 
Rekreacyjnej Gimnastyki Artystycznej

PRINCESS CUP 2022
20 listopada, Hala Słoneczna w Ząbkowicach Śl.

W turnieju wzięło udział 300 zawodniczek z 24 klubów z całej Polski w tym tak-
że znalazły się młode adeptki sztuki gimnastycznej z Gimnastyki Artystycznej 
– szkoły Gracja. Poziom sportowy i artystyczny był bardzo wysoki.

Największa miejska impreza, rozpoczęcie lata w Ziębicach...

#naszfest

T r a d y c y j n i e  j u ż 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra również w Ziębicach!

29 stycznia | niedziela
Już dziś zapraszamy do Ziębickiego Centrum Kultury, 
które będzie centrum finałowych wydarzeń!

PROGRAM:
         11:00 Bieg WOŚP (Stadion miejski)

                     15:00 START 31. finału WOŚP w ZCK

15:00-15:15 GRACJA Ziębice

                                       15:15-15:30 Blok szkolny I 

      15:30-15:45 Licytacje 

                                                15:45-16:05 Blok szkolny II

16:05-16:30 Pokaz ratownictwa medycznego OSP Krzelków 

                                     16:35-17:00 Blok szkolny III

       17:00-17:25 Licytacje 

                                     17:30-18:05 Aneta Leńska & Heart Surprise

   18:10-18:45 Licytacje finałowe 

18:45-19:55 Gwiazda Finału: Czesław Mozil solo

  20:00 Ziębickie światełko do nieba (ogród ZCK)

            ZACZYNAMY ODLICZANIE!
Sukcesywnie będziemy odkrywać karty... Pierwsze już odkryte!
Szykujemy dla Was moc wrażeń! Zmieniamy formułę... W 2023 bawimy się aż 3 DNI!
W piątek, 2 czerwca gościmy m.in. Izzy and the Black Trees oraz NOSOWSKĄ.

 Więcej informacji wkrótce!

Autorem grafiki promującej wydarzenie jest Tomasz Broda - uznany rysownik, karyka-
turzysta, ilustrator oraz wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

2 - 4 czerwca - zapiszcie tę datę! Do zobaczenia w Ziębicach!

Wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce Zofia Kozdrowska 

(kat. 2017 D) 
1 miejsce Helena Gałuszka 

(kat. 2016 D) 
1 miejsce Hanna Gorzkowska 

(kat. 2015 C light) 
1 miejsce Hanna Gałuszka 

(kat. 2015 C light) 
1 miejsce Julia Jabłońska 

(kat. 2014 C light) OBRĘCZ 
1 miejsce Julia Waksmundzka 

(kat. 2014 C light) 
1 miejsce Nadia Pawłowska 

(kat. 2014 I KROK) 
1 miejsce Lena Zuchamantowicz 

(kat. 2012 C light) 
1 miejsce Izabella Pawłowska 

(kat. 2012 I KROK)
2 miejsce Aleksandra Dryk 

(kat. 2015 C light) 
2 miejsce Zoja Ciosek 

(kat. 2014 C)
2 miejsce Agata Panas 

(kat. 2014 D) 
2 miejsce Zofia Zawalska 

(kat. 2014 I KROK)
2 miejsce Hanna Kuś 

(kat. 2012 C light) 
2 miejsce Amelia Nowak 

(kat. 2011 D) 
3 miejsce Kaja Szydłowska 

(kat. 2016 D) 
3 miejsce Lena Zioła 

(kat. 2013 C light) 
3 miejsce Iga Dąbrowska 

(kat. 2013 D) 
3 miejsce Lena Wijatyk 

(kat. 2012 D) 
3 miejsce Maja Szydłowska 

(kat. 2011 C light) 
GRATULUJEMY! 
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W okresie zaduszkowym, 3 listopada w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego przy muzyce 
z płyt winylowych uczestnicy Wieczoru muzycznego wspominali artystów, których już nie ma wśród 
nas... Następnego dnia w Ziębickim Centrum Kultury odbyły się ziębickie zaduszki. Był to wieczór, 
któremu towarzyszył koncert w wykonaniu Wojciecha Grabka - kompozytora, producenta, skrzypka, 
twórca muzyki elektronicznej. Całości towarzyszyły wizualizacje oraz niezwykła oprawa świateł i świec.

Dziękujemy za Waszą obecność!

Zmarł TADEUSZ TELLER, 
Honorowy Obywatel Ziębic

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Tellera, twórcy monumentalnego 
Orła Piastowskiego, symbolu miasta Ziębice. W 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach 
Tadeusz Teller, artysta, architekt i naukowiec, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ziębic. 

Ostatni raz odwiedził Ziębice 9 października 2019 roku, aby zobaczyć m.in. jak odnawiane jest jedno z Jego 
dzieł - muszla koncertowa znajdująca się na Placu Oziębłowskiego. 

Jego dzieła powstawały w latach 70-tych ubiegłego wieku dzięki współpracy z Ziębickim Zakładem Maszyn 
Ceramicznych i Kamionki. Oprócz orła piastowskiego i muszli pozostały w Ziębicach jeszcze fontanna w Parku 
Miejskim oraz mniejsze modele orła: jeden znajdujący się przed ZCK i drugi na murach obronnych obok muszli. 

Tadeusz Teller to też twórca, który zostawił swój bardzo dobitny ślad w innych miejscach Polski i świata. 
We Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej – fontanna Jagusia, przy jednostce wojskowej na Gajowickiej – kolejny 
pomnik Orła Piastowskiego, przy Promenadzie Staromiejskiej – pomnik Ofiar Stalinizmu, w parku Mamuta 
na Oporowie – rzeźby plenerowe „Rodzina”, „Macierzyństwo” i „Zadumana Ślężanka”. Jest również współ-
autorem ukształtowania Cmentarza Żołnierzy Polskich na Oporowie. 9 lipca 2019 roku prezydent Wrocławia 
nagrodził Tadeusza Tellera medalem Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia. Zmarł w wieku 94 
lat. Pogrzeb odbył się 23 listopada na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. W uroczystości pogrzebowej 
wzięła udział delegacja naszego miasta z Burmistrzem Ziębic.

Ziębicka Orkiestra Mandolinistów 3-4 grudnia 
nagrywała swoją pierwszą płytę w Studiu Polskiego Radia w Warszawie. 
Wkrótce poznamy efekty ich pracy!

Mandoliniści 
w Polskim Radiu


