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Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki!
Zapraszam do lektury kolejnego wydania „Wia-
domości Kamienieckich”, w którym tradycyjnie 
informujemy Was o wszystkich najważniszych 
wydarzeniach z życia naszej Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki. 

  W najnowszym numerze skupiliśmy się na podsu-
mowaniu bieżących inwestycji w naszej Gminie, które 
trwają, bądź zbliżają się ku końcowi.  W artykule „Re-
montujemy, budujemy i  modernizujemy”, przedsta-
wiamy Państwu relacje i zdjęcia z tego, co dzieje się 
wokół nas. Trwa budowa nowego targowiska, remon-
tujemy ulice, chodniki, drogi dojazdowe... Warto do-
dać, że w najbliższych latach w Kamieńcu powsta-
nie duży kompleks sportowo – rekreacyjny na tzw. 
Kamienickiech Dołach. Gmina posiada już pełną 
dokumentację przedsięwzięcia oraz niezbędne po-
zwolenia.
  Informujemy również o kolejnych pracach trwają-
cych przy odbudowie Pałacu Marianny Orańskiej - 
naszej kamienieckiej perełki, na które stale pozysku-
jemy zewnętrzne środki. 
W biuletynie obszernie podsumowujemy nasze 
Święto Plonów. Uroczystości organizowane były nie 
tylko w samym Kamieńcu Ząbk., ale również w na-
szych sołectwach. Ważną informacją dla Mieszkań-
ców Doboszowic jest kolejne przedsięwzięcie w tym 
sołectwie, które już wkrótce doczeka się realizacji - 
mowa tu o oczekiwanym przez wszystkich remoncie 
drogi w tej miejscowości. 
Życząc Państwu miłej lektury Biuletynu, już dziś za-
praszam do udziału w Wyborach Samorządowych, 
które odbędą się 21 października. 
         Pozdrawiam serdecznie 

Marcin Czerniec 
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
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Plac budowy 
nowego
targowiska
Na kamienieckim placu 
targowym doprowadzona 
już zostały kanalizacja 
oraz sieć wodociągo-
wa. Wylane zostały fun-
damenty pod domki dla 
sprzedawców. Niebawem 
powstanie oświetlenie, 
zadaszone wiaty, par-
king, toalety publiczne 
oraz ogrodzenie. Teren 
będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Prace będą 
trwały do końca paź-
dziernika.
Po zakończeniu moder-
nizacji placem targowym 
będzie zarządzał ka-
mieniecki Zakład Usług 
Komunalnych. Moder-
nizacja placu będzie 
kosztowała około miliona 
złotych. Gmina Kamie-
niec uzyskała na ten cel 
dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego w 
wysokości prawie połowy 
kosztów.

Po remoncie hala sportowa wraz z Gminnym Centrum
Rehabilitacji będzie służyć wszystkim

mieszkańcom gminy Kamieniec

W najbliższych latach w Kamieńcu powstanie duży kompleks sportowo
– rekreacyjny Kamienickie Doły. Będzie to drugi, po kamienieckich

błoniach, tak duży obszar zagospodarowany przez gminę.

Droga 
dojazdowa 
przy ulicy 
Skoroleckiej
Dobiega końca remont dro-
gi dojazdowej do nierucho-
mości przy ulicy Skorolec-
kiej. Łącznie znajduje się tu 
pięć budynków, w których 
zamieszkuje osiem rodzin.
- Po zakończeniu remon-
tu raz na zawsze skończą 
się problemy związane z 
zalaniami posesji oraz z 
niedrożnością instalacji bu-
rzowej - mówi wójt Marcin 
Czerniec - koszt to 70 ty-
sięcy złotych

Remont 
ulicy Krętej
Zakończony został remont 
nawierzchni przy ulicy Krę-
tej. Gmina uzyskała na 
ten cel dofinansowanie 
w ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych z 
ministerstwa spraw we-
wnętrznych i administra-
cji w wysokości ponad 

200 tysięcy złotych. Wyko-
nanie nowej nawierzchni 
asfaltowej, poboczy remont 
mostu oraz udrożnienie 
rowu melioracyjnego kosz-
towało łącznie około 400 
tysięcy złotych.

- Droga była w bardzo złym 
stanie technicznym i nie 
miała żadnego utwardze-
nia – mówi wójt Marcin 
Czerniec – obecnie warun-
ki życia mieszkańców ulicy 
znacznie się poprawiły.

Kompleks 
sportowy 
Kamienickie 
Doły
W najbliższych latach 
w Kamieńcu powstanie 
duży kompleks sportowo 
– rekreacyjny Kamienic-
kie Doły. Gmina posiada 
już pełną dokumentację 
przedsięwzięcia oraz nie-
zbędne pozwolenia.
- Będzie to duże zadanie, 
które zmieni górną część 
Kamieńca – informuje 

wójt – wyrobisko poko-
palniane próbowano po 
raz pierwszy zagospoda-
rować w latach 80. Teraz 
powstaną tam dwa bo-
iska do gry w piłkę siat-
kową, tor przeszkód dla 
osób, które wyczynowo 
jeżdżą na rowerze, teren 
rekreacyjny dla młod-
szych dzieci oraz pełne 
zaplecze socjalno - spor-
towe. Na koronie powsta-
ną ścieżki spacerowe i 
rowerowe. Wokół obiektu 
zostanie wykonana peł-
na infrastruktura wraz z 
drogami dojazdowymi, 
parkingiem i placem ma-
newrowym oświetlenie i 
ogrodzenie kompleksu.
Kompleks zostanie połą-
czony z pozostałą częścią 
Kamieńca nową drogą.
- Po budowie drogi wy-
znaczone zostaną nowe 
tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe – dodaje 
szef kamienieckiej gmi-
ny - Posiadamy już wy-
tyczone działki. Będzie 
to nowe osiedle Parkowe 
II, które liczyć będzie 26 
działek. Działki jeszcze w 
tym roku zostaną uzbrojo-
ne. 
Wójt Marcin Czerniec 
jest już po rozmowach 
w  Ministerstwie Spor-
tu i ma zapewnienie o 
przyznaniu dofinanso-

wania do inwestycji. 
Budowa kompleksu ma 
kosztować około 6 milio-
nów złotych. Wykonanie 
kompleksu sportowego 
zaplanowane zostało w 
kilku etapach i potrwa 
około trzech lat.

Tereny 
po PKP
W tym roku powstał rów-
nież nowy chodnik na ulicy 
Ogrodowej.
- Czekamy obecnie na 
decyzję spółek PKP o wy-
cięciu drzew, które obec-
nie wrastają w drogę. Po 
wycince drzew ogrodze-
nie zostanie przesunięte 
oraz zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia as-
faltowa ulicy - mówi wójt 
- Po trzech latach uda-
ło nam się doprowadzić 
do wyrażenia zgody na 
sprzedaż ważnej dla nas 
działki w centrum górnej 
części Kamieńca.

Mowa tu o terenie bocz-
nicy kolejowej, który zo-
stanie zagospodarowany 
na teren rekreacyjny dla 
mieszkańców. Przejęcie 
terenu bocznicy umoż-
liwi również przebudo-
wę skrzyżowania ulic 
Ogrodowej, Kolejowej i 
Parkowej. Dzięki temu 

- podsumowanie inwestycji w naszej Gminie
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Na placu targowym wylane zostały już
fundamenty pod domki dla sprzedawców

Dobiega końca remont drogi dojazdowej do
nieruchomości przy ulicy Skoroleckiej

Na remont ulicy Krętej gmina uzyskała dofinansowanie w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych z ministerstwa spraw wewnętrznych

znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców w ob-
rębie krzyżówki. 
- Jest to bardzo ważne, 
ponieważ ulice Parko-
wa i Kolejowa posiada-
ją potencjał rozwojowy 
- dodaje M. Czerniec 
- obecnie przy ulicy Krót-
kiej powstaje duża stacja 
diagnostyczna, przy któ-
rej działać będzie myjnia 

bezdotykowa. Budowa zo-
stanie ukończona w przy-
szłym roku. Obok działa 
firma z branży wulkani-
zacyjno - samochodowej, 
która zatrudnia kilkanaście 
osób.
Modernizacja 
hali sportowej
Niebawem rozpocznie się 
drugi etap modernizacji hali 
sportowej.

- Uzyskaliśmy długo ocze-
kiwane dofinansowanie do 
drugiego etapu moderni-
zacji - relacjonuje wójt 
Marcin Czerniec - pole-
gać on będzie na wykona-
niu nowego ogrzewania z 
wykorzystaniem pompy 
ciepła. Ponadto wykona-
ne zostaną ocieplenie i 
elewacja budynku, ocie-
plenie dachu, infrastruk-
tura wewnętrzna oraz 

nowa stolarka drzwiowa i 
okienna. 
Wykonanie tego zada-
nia pozwoli dokończyć i 
otworzyć Gminne Cen-
trum Rehabilitacji. Ca-
łość wraz z Gminnym 
Centrum Rehabilitacji 
będzie służyć wszystkim 

mieszkańcom gminy Ka-
mieniec.
Wartość zadania zamy-
ka się w kwocie 2,7 mi-
liona złotych. Dofinan-
sowanie wyniesie 1,1 
miliona złotych. Prace 
mają zostać ukończone 
do 30 czerwca przyszłe-
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Zakończenie wakacji w 
Kamieńcu Ząbkowic-
kim upłynęło w super 
atmosferze - wystąpił 
zespół „Top Girls” i 
„MEJK”. Mimo kapry-
śnej pogody świętowa-
nie  było wyjątkowe. Na 
kolejny dzień zaplanowa-
no  Święto plonów w gmi-
nie Kamieniec Ząbkowic-
ki, a rozpoczęto je przed 
południem uroczystą 
Mszą św. w kamieniec-
kim kościele parafialnym. 
- Piękna liturgia, porusza-
jąca homilia, wspaniały 
śpiew, energia orkiestry 
dętej - to wszystko bu-
dowało naszą duchową 

Wcześniej obchodzo-
no święto plonów w 
sołectwie Starczów, a 
także uroczystość od-
pustową w parafii św 
Bartłomieja w Topoli. 
Przygotowano też piknik 
dla dzieci zorganizowa-
ny przez radną Bernade-
tę Chodasewicz przy ul. 
Wąskiej - radość dzieci 
była przeogromna.
- Miałem radość uczest-
niczyć w tych wszystkich 

Zakończenie wakacji
i dożynkowe święta

wspólnotę wdzięczno-
ści za tegoroczne plony 
- podkreślił wójt Marcin 
Czerniec. 
Korowód dożynkowy 
przeprowadził wszyst-
kich na pałacowe błonia. 
Tam w „obrzędach chle-
ba” oddano pokłon rol-
nikom za trud ich pracy. 
Każda z koron dożynko-
wych obśpiewana zosta-
ła przez reprezentacje 
sołectw, ogrodów dział-
kowych i pszczelarzy. 
Wieńce były naprawdę 
przepiękne! Wraz ze sta-
rostami dożynkowymi, 
księdzem dziekanem i 
przewodniczącym Rady 

Gminy wójt gminy dzielił 
się chlebem ze wszyst-
kimi uczestnikami doży-
nek.
Popołudnie było czasem 
radosnej zabawy, spo-
tkań i rozmów. Jedną z 
atrakcji były loty balonem 
nad Kamieńcem, ale tak-
że na ziemi nie brakowa-
ło rozrywek i oferty kuli-
narnej. 
- Dziękuję za fantastycz-
ną atmosferę wspólnoty 
i kłaniam się wszystkim 
osobom, które dołożyły 
starań, aby te upłynęły 
nam tak miło - podsu-
mował wydarzenia wójt 
gminy. 

spotkaniach. Wraz ze 
mną obecni byli panowie 
radni Dominik Krekora i 
Ryszard Kleniuk. Byli-
śmy zgodni, że każde z 
tych wydarzeń było per-
fekcyjnie przygotowane 
i z pewnością integro-
wały one nas jako lokal-
ną społeczność. Słowa 
uznania dla organizato-
rów - podsumował szef 
kamienieckiej gminy. 
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Na terenie Pałacu Marian-
ny Orańskiej miało miej-
sce wyjątkowe spotkanie.
Po ponad 50 latach do 
Kamieńca Ząbkowickie-
go przyjechali członkowie 
drużyny harcerskiej, któ-
ra uczestniczyła wiele lat 
temu w letnim obozie na 
terenie pałacowym.
- Miło mi było gościć 
wszystkich tych, którzy po 
latach ponownie chcieli 
znaleźć się w harcerskim 
kręgu.
- Serdecznie dziękuję za 
przekazanie książki ob-
razującej kilkadziesiąt 
lat historii harcerstwa w 
Rydułtowach. W książce 
tej jest opisany epizod 
pobytu na terenie Pałacu 
w roku 1961 - powiedział 
wójt Marcin Czerniec. 

Święto plonów obcho-
dzono również w sołec-
twie Doboszowice. Li-
turgia i świętowanie były 
wyrazem wdzięczności 
za pracę rolników, dzię-
ki której nie zabraknie 
chleba powszedniego na 
naszych stołach, którym 
będziemy mogli się nim 
dzielić.
Dożynkowo było także 

w Pomianowie Górnym 
oraz Sosnowej. Wspól-
na modlitwa, wspólna ra-
dość, spotkania, rozmo-
wy to był dobry czas dla 
wszystkich.  
W sołectwie Byczeń też 
świętowano uroczysto-
ści dożynkowe. Zarówno 
modlitwa dziękczynna za 
tegoroczne plony, jak i 
obrzędy chleba, a potem 

Spotkanie

po latach

wspaniały klimat radości - 
to wszystko przygotowali 
mieszkańcy Byczenia. 
- Ogromny szacunek na-
leży się rolnikom i słowa 
uznania dla organizato-
rów tych wszystkich uro-
czystości. To Wam, Panie 
i Panowie, zawdzięczamy 
chleb na naszych stołach 
- podkreślił wójt Marcin 
Czerniec. 
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Uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie 
parom z terenu Gminy 
Kamieniec Ząbkowic-
ki obchodzących swo-
je 50-lecie pożycia to 
wzruszające i zarazem 

„Pieczony ziemniak” 
– tak nazwali im-
prezę integracyjną 
mieszkańcy sołec-
twa Sławęcin, którzy 
zaprosili wszystkich 
miłośników miłej re-
kreacji na świeżym 
powietrzu. 
Festyn odbył się 15 wrze-
śnia. W programie zna-
lazły się pokazy spraw-
nościowe Ochotniczej 
Straży Pożarnej Kamie-
niec Ząbkowicki 1, loteria 
i konkursy oraz zabawa 
taneczna. Dochód z całej 
imprezy został przezna-
czony na remont miej-
scowego kościoła. 
- „Dzień pieczonego 
ziemniaka” stał się cza-
sem pogodnych i optymi-
stycznych rozmów. Gra-
tuluję organizatorom za 
udaną imprezę - powie-
dział wójt Marcin Czer-
niec. 

To kolejna dobra in-
formacja  dla miesz-
kańców Doboszo-
wic. Droga gminna w 
dolnej części Dobo-
szowic, która została 
znacząco wyeksploato-
wana przez miejscową 
kopalnię, jest poddana 
gruntownej przebudo-
wie na koszt firmy.
To wynik porozumienia 
zawartego pomiędzy 
gminą a właścicielem 
kopalni.
Druga dobra informacja 
dla mieszkańców tej 
miejscowości to podpi-
sanie umowy z wyko-
nawcą na kontynuację 
wodociągowania sołec-
twa Doboszowice.
Na początku września 
odbyło się również w 

Kolejne dobre

wieści dla

mieszkańców

Doboszowic
Doboszowicach spo-
tkanie związane wła-
śnie realizacją inwe-
stycji wodociągowej 
na terenie tego sołec-
twa. 
Wraz z wójtem na sali  
spotkań obecni byli: wy-
konawcy zadania oraz 
inspektor nadzoru. 
Omówiono plan reali-
zacji całości przedsię-
wzięcia, jakim jest wo-
dociągowanie tej wsi. 
Koszt jego realizacji 
to ponad 3 miliony zło-
tych. Wykonanie tej 
inwestycji ostateczne 
zamknie temat niedo-
boru wody w sołectwie. 
Zakończenia prac spo-
dziewamy się do końca 
bieżącego roku.

Obchodzili Złote Gody

Święto
“pieczonego
ziemniaka”

radosne spotkanie. W 
tym roku w Gminie Ka-
mieniec Ząbkowicki Zło-
te Gody świętowało 19 
par. Wójt Marcin Czer-
niec uczestniczył w tej 
niezwykłej uroczstości. 
- Miałem wielki za-

szczyt pogratulowania 
Jubilatom minionych 
lat. Podkreśliłem przy 
tym Ich wkład, jaki 
wnieśli żyjąc i pracu-
jąc na terenie naszej 
Gminy - podkreślił.  
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9 września br.  w Wambie-
rzycach odbyły się dożynki 
Diecezji Świdnickiej. Naszą 
Gminę pięknie reprezento-
wała delegacja z Sołectwa 
Sławęcin. Msza św. na pla-
cu przy bazylice, „misterium 
chleba” i wiele innych dobrych 
i radosnych przeżyć – to było 
duchowe podsumowanie te-
gorocznej pracy rolników. 
Podczas święta plonów ks. 
biskup Ignacy Dec zapowie-

Dla wszystkich, którzy 
czekają na kolejne wie-
ści dotyczące odbudowy 
Pałacu Marianny Orań-
skiej są dobre informa-
cje. Tym razem dotyczą 
odbudowy historycznych 
sklepień sali jadalnej w 
Pałacu i pałacowej ka-

W naszej Gminie odby-
wały się międzynarodowe 
ćwiczenia dla strażaków. 
Tematem wiodącym były 
procedury i sprawność ra-

Za nami zawody zamy-
kające sezon wędkarski 
o „ Puchar Prezesa i Za-
rządu Koła” w Kamieńcu 
Ząbkowickim.  

Odnawiają sklepienia
w pałacowych salach

plicy. Zadanie jest już w 
fazie realizacji. Przygo-
towane są odeskowania 
niezbędne do prowadze-
nia prac rekonstrukcyj-
nych sklepień. Następny 
etap to odtworzenie ich 
pierwotnego wyglądu.
- Na wykonanie tych 

misternych prac uzy-
skaliśmy aż jeden mi-
lion złotych dofi nanso-
wania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Efekt będzie imponują-
cy - zapewnia wójt Mar-
cin Czerniec. 

Zamknęli sezon
Pierwsze miejsce zdobył 
Piotr Chruściel. Drugie 
- Marek Wołosz, trzecie 
Bartłomiej Nowosielski. 
Wszystkim zawodnikom 

serdecznie gratulujemy. 
Oprócz tradycyjnego 
pucharu dla zwycięz-
cy, wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali na-
grody i upominki ufun-
dowane przez sponsora 
zawodów. 

Duchowe
podsumowanie
w Diecezji
Świdnickiej

dział, że Wambierzyce będą 
stałym miejscem corocznych 
pielgrzymek rolników. Mamy 
zatem nadzieję, że w przy-
szłym roku udamy się w to 
piękne miejsce większą dele-
gacją naszej gminy.
- Dziękuję za wytrwałość i 
zaangażowanie naszej re-
prezentacji, na czele której 
stał radny i sołtys Sławęcina 
Lucjan Koper - podsumował 
szef kamienieckiej gminy. 

Strażackie

ćwiczenia
townictwa technicznego w 
wypadkach aut wielkoga-
barytowych. Treningi już po 
raz piąty organizowane były 
przez firmę Veber.  
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Następne części projektu rewitalizacji Pałac Marianny Orań-
skiej są na etapie ukończenia. To z pewnością będą nowe 
atrakcje, jakie nasi mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać, 
a mowa tu m.in. o przywróconych do świetności kolejnych czte-
rech sal Pałacu. A prawdziwe niespodzianki czekają na odkrycie.
Oficjalne otwarcie odnowionej części Kamienieckiego Pałacu 
odbyło się 22 września podczas „Pożegnania Lata z Marianną 
Orańską”. Ale o tym szerzej w kolejnym numerze Biuletynu 
Kamienieckiego. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowic-
kim publikowane są wyjątkowe filmiki prezentujące najważniej-
sze zrealizowane projekty na terenie Gminy. Zapraszamy do ich 
oglądania! W sumie ukaże się aż 14 filmików.  A wszystko na 
stronie internetowej: www.kamienieczabkowicki.eu

- Tworzymy wspólnotę lokalną - napisał wójt. - anga-
żujemy się w jej pomyślną przyszłość. Znamy jej po-
trzeby i jesteśmy mocni jej atutami. Jako mieszkań-
cy jesteśmy złączeni codziennymi troskami, ale też 
nadziejami. Gmina Kamieniec Ząbkowicki stoi wobec 
nowych wyzwań i chcemy je podejmować.
W związku z ogłoszeniem wyborów samorządowych, 
pragnę potwierdzić gotowość dalszej pracy na rzecz 
naszej gminy. Będę ubiegać się o zaufanie mieszkań-
ców wszystkich sołectw, aby – jako wójt – kontynu-
ować to, co dobre i wraz ze wszystkimi środowiskami 
budować dobro wspólne. Jestem też przekonany, że 
wspólnie wybierzemy radnych, którym będzie przy-
świecać interes wszystkich mieszkańców. Serdecz-
nie proszę o udział w wyborach samorządowych 
- 21 pażdziernika br. - podsumował wójt Marcin 
Czerniec. 

21 października odbęda się wybory samo-
rządowe. W naszym powiecie wybierać 
będziemy burmistrzów i wójtów, a także 
przedstawicieli do rad gminnych i rady po-
wiatowej. W chwilę po ogłoszeniu terminu 
wyborów nasi dotychczasowi włodarze 
ogłosili też na portalach społecznoscio-
wych swój akces w kolejnych wyborach. 
Uczynił to również wójt Kamieńca Ząbko-
wickiego Marcin Czerniec. 

Rozpoczął się rok 
szkolny 2018/2019. 
W obu kamienieckich 
szkołach dziewczęta 
i chłopcy, po powro-
cie z wakacji, weszli 
w kolejny okres wy-
tężonej nauki, zdo-

bywania umiejętno-
ści i kształtowania 
charakterów.

-  Serdecznie ży-
czę uczennicom i 
uczniom, kadrze pe-
dagogicznej i pra-

cownikom oświa-
ty owocnej pracy i 
satysfakcji z niej. 
Rodziców proszę, 
aby - tak jak dotąd 
- tworzyli przyjazną 
atmosferę dla szkół, 
w których Państwa 
dzieci uczą się i 
kształtują swoje 
charaktery - podsu-
mował wójt gminy 
Marcin Czerniec. 

Przywitali nowy

rok szkolny

Nowe
atrakcje
czekają

Idziemy

na wybory

Warto zobaczyć!


