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Od 1 września 2016 roku Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku uczestniczy w programie 
Erasmus + „Stand up to start up”, współpracując ze szkołami zagranicznymi

ZŁOTOSTOCKA MAJÓWKA TUŻ TUŻ
Centrum Kultury i Promocji w Złotym  Stoku 

zaprasza 29 kwietnia mieszkańców gminy 
Złoty Stok do wspólnego spędzenia czasu 
w złotostockim Parku Miejskim. W programie 
występy dzieci z przedszkola w Złotym Stoku 
oraz Mąkolnie, pokaz tańca grupy SHOW  DANCE, 
gościnne występy dzieci ze szkoły podstawowej 
w  Javorniku oraz wychowanków szkoły arty-
stycznej z Javornika, spektakl teatru ulicznego 
TUB z  Bystrzycy Kłodzkiej, koncerty, zabawa 
taneczna, gry, zabawy i  konkursy dla dzieci. 

Kolejne dni długiego weekendu upłyną nam 
na wystawach zdjęć, obrazów, prelekcjach, 
seansach filmowych, których tematem prze-
wodnim będzie właśnie Złoty Stok.

3 maja w siedzibie CKiP odbędzie się uro-
czysta akademia z okazji uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.

Serdecznie zapraszamy!
Już wkrótce szczegóły na plakatach, stronie 

internetowej oraz fanpage na FB.
Aleksandra Wąsowicz

Dzień Sołtysa w gminie Złoty Stok

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich 
pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

czytaj na str. 4
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Szanowni Państwo,
Zimne świąteczne dni podgrzewała 

ciepła, rodzinna atmosfera oraz szczególna, 
optymistycznie nastrajająca atmosfera 
okresu wielkanocnego. Przed nami majów-
ka. Wszyscy czekamy na słońce i wiosenne 
temperatury. Mamy nadzieję, że oferta 
kulturalna przygotowana przez Centrum 
Kultury i Promocji na najbliższe tygodnie 
spotka się z  Państwa zainteresowaniem, 
a wydarzeniom plenerowym sprzyjać bę-
dzie ciepła, wiosenna pogoda.

Na sesji w dniu 30.03.2017 r. radni, na 
wniosek Prezesa Spółki WOD-KAN, podję-
li uchwałę w  sprawie ustalenia nowych 
taryf na wodę i ścieki. Cena odbioru ścieków 
i wysokość opłat abonamentowych pozo-
stały bez zmian. Cena dostarczenia 1 m3 
wody dla mieszkańców Mąkolna i  Lasek 
wzrosła o 0,55 zł netto i od 15.05.2017 r. 
do 15.05.2018 r. wynosić będzie 4,60 zł 
netto (4,97 zł brutto). Cena 1 m3 wody dla 
mieszkańców Złotego Stoku, Płonicy i Błot-
nicy obniżona została o 0,95 zł netto i od 
nowego okresu rozliczeniowego wynosić 
będzie 5,45 zł netto (brutto 5,89 zł).

Wykonany przegląd techniczny wyka-
zał, że urządzenia zabawowe w  parku 
miejskim nie nadawały się do dalszego 
użytkowania. Przegniłe, spróchniałe ele-
menty mogły stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dzieci. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom dzieci zamówiliśmy nowy 
plac zabaw, który będzie zainstalowany 
w miejscu dotychczasowego.

Ogłaszamy przetargi i przygotowujemy 
się na rozpoczęcie zaplanowanych w bu-
dżecie gminy inwestycji. Trzy zadania 
uzyskały dofinansowanie unijne, tj. termo-
modernizacja ratusza, e-usługi (m.in. bu-
dowa sieci komputerowej, serwerowni, 
wyposażenie urzędu w sprzęt informatycz-
ny, zainstalowanie aplikacji do obsługi 
interesantów), a także I etap odrestauro-
wania mauzoleum rodziny Güttlerów, 
podczas którego zabezpieczona zostanie 
konstrukcja oraz przeprowadzone będą 
zewnętrzne prace renowacyjne. Budowla 
włączona zostanie do Miejskiej Trasy Tury-
stycznej. Już w  maju na ulicach naszego 
miasta powinni pojawić się turyści zwie-
dzający Miejską Trasę Turystyczną z prze-
wodnikiem. Jest to nowa oferta CKiP.

Sukcesywnie przygotowujemy kolejne 
projekty inwestycyjne, dokumentacje 
projektowe i wnioski do naborów unijnych. 
Cieszymy się z sukcesów organizacji poza-
rządowych, gminnych jednostek organi-
zacyjnych oraz naszych mieszkańców, 
którzy wzięli udział w ogłaszanych nabo-
rach unijnych i otrzymali dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych. Oby pozytywne 
przykłady były motywacją dla kolejnych 
wnioskodawców.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 22.02. do 18.04.2017 r.

1. Wykazano do sprzedaży dwa lokale 
mieszkalne w Złotym Stoku.

2. Ogłoszono przetarg na nieruchomość 
gruntową o pow. 1,9103 ha, położoną w Złotym 
Stoku. Przeznaczenie w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: 3 PWp – 
teren projektowanej zabudowy przemysłowej 
(48% powierzchni działki) ZN/W  – tereny ist-
niejącej zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecz-
nych, wraz z korytami cieków naturalnych, bez 
prawa zabudowy (52% powierzchni działki). 
Sprzedaż w drodze przetargu  nieograniczonego. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 362.400,00 zł 
plus podatek VAT 23% (od powierzchni pod 
zabudowę).

3. Udział w czynnościach wznowienia i oka-
zania granic nieruchomości oraz wizji w terenie 
w sprawach obiektów wycofanych z eksplo atacji.

4. Nadano numery dla nowo wybudowanych 
nieruchomości w Mąkolnie, Błotnicy i w Złotym 
Stoku.

5. Wykazano do dzierżawy w trybie prze-
targu nieograniczonego dziewięć nieruchomo-
ści gruntowych rolnych położonych w Płonicy, 
Złotym Stoku, Chwalisławiu, oraz w Błotnicy.

6. Wydano jedną decyzję przekształcającą 
prawo wieczystego użytkowania gruntu we 
własność.

7. W dniach od 27 lutego do 16 marca 2017 r. 
uczestniczono w zebraniach wspólnot miesz-
kaniowych.

8. Wydano decyzję zezwalającą na prowa-
dzenie działalności w  zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych.

9. Zakupiono kosze na śmieci oraz wkłady 
do koszy.

10. Wyrażono zgodę na przystąpienie Gmi-
ny Złoty Stok do planowanego przez Powiat 
Ząbkowicki „Programu odbudowy populacji 
zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” 
przewidzianego do realizacji w  latach 2017-
2020. Wkład własny w realizację ww. programu 
wynosi 2.000 zł/rok.

11. Wysterylizowano 7 kotek i wykastrowa-
no 3 koty wolnożyjące ze Złotego Stoku.

12. Przeprowadzono 8 spraw związanych 
z usunięciem drzew.

13. Prowadzone jest postępowanie w spra-
wie wycieku nieczystości ciekłych w Laskach.

14. Sporządzono sprawozdanie z realizacji 
zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2016 r. Sprawozdanie wysłano 
do Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
i Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu. W 2016 r. odebrano w sumie 
z terenu gminy 1274,96 Mg odpadów, w tym:

• 1155,42 Mg niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych, z tego 808,794 Mg 
odebranych w  Złotym Stoku oraz 346,626 
odebranych z obszarów wiejskich,

• 43,6 Mg tworzyw sztucznych,
• 15,2 Mg gruzu,
• 8,44 Mg zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy,
• 2,1 Mg opony,
• 50,2 Mg szkło,
Łączna masa selektywnie zebranych odpa-

dów w 2016 r. wyniosła 119,54 Mg.
15. Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/2017 

z dnia 28 lutego 2017 r., na podstawie informa-
cji Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszono 
budżet gminy o kwotę 32.800 zł, w tym:

• Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie 
ogółem o kwotę 15.800 zł, w tym zmniejszenie 
o kwotę 29.900 zł środków przyznanych z bu-
dżetu państwa na usługi specjalistyczne oraz 

zwiększenie o kwotę 14.100zł. środków przy-
znanych z budżetu państwa na dożywianie,

• Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 
17.000 zł środków z budżetu państwa na świad-
czenia wychowawcze.

16. Wydano 62 decyzje w sprawie zwrotu 
rolnikom podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w okresie od sierpnia 2016 r. 
do stycznia 2017 r. Kwota zwrotu ogółem wy-
nosi 88.251,13 zł. Wydatek finansowany w ca-
łości ze środków budżetu państwa w ramach 
zadań zleconych gminie do realizacji.

17. Sporządzono i przekazano elektronicz-
nie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawoz-
danie z  udzielonych przez Gminę Złoty Stok 
zamówień publicznych w 2016 r.

18. Zlecono i  wykonano dokumentację 
projektową dla „Prac konserwatorskich wnętrza 
i elewacji Mauzoleum rodziny Güttlerów w Zło-
tym Stoku” w  ramach zadania budżetowego 
„Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością” 
odrestaurowanie wnętrza Mauzoleum rodziny 
Güttlerów. Dokumentacja niezbędna jest do 
pozyskiwania środków z Programu Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Polska na 
lata 2014-2020 w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Glacensis. Wystąpiono do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

19.  Zlecono wykonanie Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa 
ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”. 
Zadanie współfinansowane w wysokości 50% 
kosztów przez Województwo Dolnośląskie 
w ramach „Programu modernizacji dróg woje-
wódzkich”.

20. Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Remont ulicy Leśnej 
w Złotym Stoku”.

21. Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Remont drogi gmin-
nej Płonica – Mąkolno”.

22. Zlecono wykonanie mapy do celów 
projektowych drogi transportu rolnego Mąkol-
no Góry wraz z ustaleniem granic ww. działek.

23. Zlecono wykonanie mapy do celów 
projektowych drogi dz. nr ewid. 313/2 obręb 
Laski wraz z ustaleniem granic ww. działki. Mapa 
niezbędna jest do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania „Remont drogi dojaz-
dowej do posesji 106, 107, 108 w Laskach”.

24. Wystąpiono do Ministra Obrony Anto-
niego Macierewicza w  sprawie budowy woj-
skowej przeprawy tymczasowej na czas remon-
tu mostu na rzece Nysa Kłodzka, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 390.

25. W  związku z  otrzymaną przez Powiat 
Ząbkowicki dotacją na remonty dróg woje-
wódzkich wystąpiono do Zarządu Powiatu 
Ząbkowickiego o dokonanie pilnego remontu 
1200 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 390, od drogi krajowej nr 46 do wyjazdu 
w stronę Kamieńca Ząbkowickiego.

26. Wystąpiono do Wojewody Dolnoślą-
skiego, w związku z protokołem Komisji Woje-
wódzkiej z 18.11.2016 r. dotyczącym weryfika-
cji strat w infrastrukturze jednostek samorządu 
terytorialnego na ul. Leśnej w  Złotym Stoku, 
z informacją o pogorszeniu stanu technicznego 
tej ulicy w stosunku do dnia przeprowadzenia 
wizji przez Komisję Wojewódzką.

27. Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiato-
wych w Ząbkowicach Śl. o:

• uzupełnienie poboczy przy drodze woje-
wódzkiej nr 390, w ciągu ul. 3 Maja w Złotym 

Stoku, na odcinku od granicy miasta do skrzy-
żowania z ul. Kolejową,

• uzupełnienie ubytków na drogach powia-
towych: nr 3149D na odcinku Dzbanów –  Ożary, 
nr 3143D na odcinku Ożary – Rogały, nr 3182D 
na odcinku Sławęcin – skrzyżowanie z  drogą 
wojewódzką 390, stanowiących objazdy re-
montowanego mostu na Nysie Kłodzkiej.

28. Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, 
Rejon Kłodzko o:

• naprawę przepustu w pasie drogi krajowej 
nr 46 na dojeździe do posesji Laski 77,

• usunięcie śmieci w  rejonie „dzikiego” 
parkingu w  Laskach (na wjeździe od strony 
Złotego Stoku) oraz jego likwidację.

29. Otrzymano decyzję pozwolenie na 
budowę dla zadania „Przebudowa ul. Św. Jad-
wi gi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą”.

30. 7.03.2017 r. we Wrocławiu podpisano 
list intencyjny pomiędzy Gminą Złoty Stok 
a Polską Spółką Gazownictwa dotyczący opra-
cowania planu gazyfikacji Złotego Stoku.

31. 23.03.2017 r. dokonano uzupełnień we 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Prze-
budowa budynku kompleksu szkolnego na 
budynek wielofunkcyjny – etap I – utworzenie 
Domu Dziennej Pomocy i  Placówki Wsparcia 
Dziennego w  Złotym Stoku”. Projekt przewi-
dziany do realizacji w latach 2018/2019. Plano-
wana wysokość wydatków kwalifikowanych: 
1.287.542,50 zł.

32. 10.03.2017 r. spotkanie ze Starostą Obec 
Bila Voda w  CKiP w  sprawie przygotowania 
mikroprojektu. Rozpoczęto procedurę wypeł-
niania wniosku projektowego dla zadania pn. 
„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością”, 
mającego na celu pełne odrestaurowanie mau-
zoleum rodziny Güttlerów i nadanie funkcjo-
nalności turystycznej. Projekt planowany do 
dofinansowania w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Glacensis, w partnerstwie 
z Obec Bila Voda. Planowana kwota dofinanso-
wania po stronie polskiej to 30.000 euro.

33. Otrzymano informację o  przyznaniu 
dofinansowania zadania pn. „Termomoderni-
zacja budynku ratusza w Złotym Stoku” z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Suma wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 692.855,73 zł, a otrzymana kwota dofi-
nansowania – 588.927,37 zł.

34. 22.02.2017 r. spotkanie ze Starostą 
gminy Vlcice oraz 02.03. i 22.03.2017 r. spotka-
nia z delegacją z Czech z m. Trutnow w sprawie 
przygotowania wniosku o  dofinansowanie 
wspólnych projektów dot. utworzenia tras 
miejskich oraz zagospodarowania miejskich 
terenów zielonych. Projekty planowane są do 
dofinansowania w ramach Programu Interreg 
V-A  Republika Czeska – Polska. Wyznaczono 
datę kolejnego spotkania, w celu przygotowa-
nia fiszki projektowej, którą należy złożyć do 
30.06.2017 r.

35. Zlecono opracowanie Instrukcji Bezpie-
czeństwa Pożarowego dla świetlic w Laskach 
i Mąkolnie.

36. 15.03.2017 r. odbyło się spotkanie ze 
Starostą Obec Bila Voda i Wójtem Gminy Ka-
mieniec Ząbkowicki w  sprawie ponownego 
przygotowania wniosku z  EWT na adaptacje 
byłego kościoła ewangelickiego na cele kultu-
ralno-turystyczne.

37. 20.03.2017 r. udział w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej PPU „Wod-Kan” Sp. z o.o.
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38. Udział w Komisji z Inspektorem Nadzo-
ru Budowlanego z Ząbkowic Śląskich w sprawie 
zawalenia się ściany pomieszczenia gospodar-
czego przy ul. Leśnej w Złotym Stoku.

39. Kolejny nabór na stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku – referent 
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych nie 
został rozstrzygnięty.

40. 7.03.2017 r. została podpisana umowa 
pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezen-
towanym przez Kuratora Oświaty a  Gminą 
Złoty Stok w  sprawie środków z  Funduszu 
Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosz-
tów kształcenia młodocianych pracowników. 
Planowana kwota dofinansowania na 2017 rok 
wynosi 8.081 zł.

41. Podpisano porozumienie pomiędzy 
Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu 
a Gminą Złoty Stok, w ramach projektu „Umiem 
pływać” w 2017 roku. Projekt dotyczy uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej, którzy jeszcze nie 
brali udziału w poprzednich projektach. Obej-
muje organizację 10 zajęć (po 2 godziny lek-
cyjne) dla 3 grup dzieci (po 15 osób każda), na 
krytej pływalni w Kłodzku.

42. 16.03.2017 r. rozstrzygnięto otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publiczne-
go „Wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty 
Stok w  różnych dyscyplinach sportowych 
w 2017r.”, podpisując umowę dotacji z Klubem 
Sportowym Orzeł Mąkolno (49.600 zł), Klubem 
Sportowym Perła Płonica (17.500 zł), Klubem 
Sportowym Kłos Laski (2.950 zł) oraz Złotostoc-
kim Klubem Sportowym Unia (98.000 zł).

43. Od 15 do 21.03.2017 r. w Złotym Stoku 
sprawdzano jakość powietrza pyłomierzem 
udostępnionym przez Dolnośląski Alarm Smo-
gowy. Pomiary były prowadzone w  zakresie 
stężenia pyłu zawieszonego PM10 (frakcja pyłu 
o  bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren 
– do 10 mikrometrów). Pyłomierz ustawiony 
był w Rynku.

44. Uznając celowość realizacji zadania 
publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony 
ludności 24.03.2017 r. zawarto umowę z Ochot-
niczą Straż Pożarną w Złotym Stoku udzielając 
dotacji na organizację Turnieju wiedzy pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom edycja 
2017” – etap gminny.

45. Odbyły się dwa posiedzenia Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych – wydano jedną opinię do zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pod-
jęto realizację trzech wniosków o zastosowanie 
leczenia odwykowego.

46. 2.03.2017 r. udział w  podsumowaniu 
pierwszego semestru Złotostockiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

47. 10.03.2017 r. udział w posiedzeniu Rady 
Społecznej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbko-
wicach Śl.

48. 12.03.2017 r. udział w spotkaniu miesz-
kanek Mąkolna świętujących Dzień Kobiet.

49. 15.03.2017 r. spotkanie z kierownikami 
jednostek organizacyjnych gminy oraz przed-
stawicielami organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie gminy Złoty Stok w sprawie 
organizacji Gwarkiady w 2017 r.

50. 17.03.2017 r. udział w jubileuszowym 
X Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej – Zacza-
rowane dźwięki w Złotym Stoku organizowanym 
przez Placówkę Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
w Złotym Stoku.

51. 23.03.2017 r. spotkanie wójtów i bur-
mistrzów oraz starostów powiatu ząbkowickie-
go w  Złotym Stoku z  udziałem wiceprezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz przedstawicieli zarządców 
dróg powiatowych i  wojewódzkich, w  celu 
omówienia planowanych i realizowanych zadań 
oraz możliwości uzyskania wsparcia z funduszy 
zewnętrznych.

52. 27.03.2017r. wystąpiono o  wydanie 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na 
obszarze Złotego Stoku” w  ramach zadania 
budżetowego „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na wykonanie ścieżki – łącznika 
ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta”.

53. Przedłożono Radzie Miejskiej w Złotym 
Stoku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Złoty Stok za 2016 rok wraz 
z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem 
rocznym z  wykonania planu finansowego 
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za 
2016 rok.

54. 28.03.2017 r. otrzymano informację 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego o pozytywnej ocenie i wybra-
niu do dofinansowania projektu pn. „Termo-
modernizacja budynku ratusza w Złotym Sto-
ku” ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, w ramach działania 3.3.1 Efek-
tywność energetyczna w budynkach użytecz-
ności publicznej i  sektorze mieszkaniowym. 
Całkowita wartość projektu wynosi 692 855,73 
zł, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowalnych – 588 927,37 zł.

55. 30.03.2017 r. złożono wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Wspólna przeszłość 
– wspólną przyszłością” w  ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Celem 
projektu jest restauracja elementów konser-
watorskich, remont wnętrza oraz udostępnie-
nie mauzoleum do zwiedzania po stronie 
polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestau-
rowany grobowiec rycerza Ludvika D’Amby. 
Projekt ma być realizowany w  partnerstwie 
z Obec Bila Voda. Całkowita wartość projektu 
wynosi 89 798,00 euro, z czego 70 388,00 euro 
przypada na Gminę Złoty Stok, a 19 450,00 euro 
na Obec Bila Voda. Wnioskowane dofinan-
sowanie 30 000,00 euro, jednak nie wię-
cej niż 85% wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu.

56. Zarządzeniem Burmistrza Nr 383/2017 
z dnia 31 marca 2017 r., na podstawie informa-
cji Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono plan 
dochodów i wydatków o kwotę 110.432 zł w Dz. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z prze-
znaczeniem na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów. Ponadto na wniosek kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w planie fi-
nansowym Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku 
dokonano zmian budżetowych w  ramach 
działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej, w  celu urealnienia 
planu środków na realizację wydatków bieżą-
cych.

57. Zarządzeniem Burmistrza Nr 384/2017 
z dnia 31 marca 2017 r. ustalono i opublikowa-
no terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełnia-
jącego na rok szkolny 2017/2018 a także ter-
minów składania dokumentów do przedszko-
li oraz klas pierwszych szkół podstawowych 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Złoty Stok.

58. Zarządzeniem Burmistrza Nr 385/2017 
z dnia 31 marca 2017 r. dokonano zmiany za-
łącznika do Zarządzenia Nr 7/2015 z  dnia 29 
lipca 2015 r. Burmistrza Złotego Stoku w spra-
wie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Miejskiemu w Złotym Stoku.

59. 5.04.2017 r. zatrudniony został doradca 
burmistrza. Do jego głównych zadań należy 
sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz 
ekspertyz i opracowań o dofinansowanie pro-
jektów realizowanych przez gminę, doradztwo 
w zakresie zarządzania strategicznego gminą, 
analiza skutków finansowych planowanych, 

Nie wypalaj traw!
Wypalanie suchych traw powoduje w naturze bardzo wysokie straty i szkody w  postaci 

niszczenia mikroflory i fauny gleby. Podczas spalania części roślin w wysokiej temperaturze 
gleba poddawana jest sterylizacji. Ginie wówczas cały edafon gleby i  na długo zamiera 
w niej życie. Giną pożyteczne owady, drobne zwierzęta, ptactwo gniazdujące na ziemi np. 
skowronki, kuropatwy, bażanty.

Należy mieć świadomość, że nawet małe, niepozorne ogniska palących się traw, przy 
silnym wietrze, mogą bardzo szybko rozprzestrzenić się, powodując olbrzymie straty 
w środowisku przyrodniczym jak również mogą wywołać pożar osad ludzkich czy lasu.

Zakaz wypalania traw reguluje art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.):

„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.”

Wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszcza-
jący się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolnośrodowisko-
wych z funduszów Unii Europejskiej.

Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku

podejmowanych i realizowanych przedsięwzięć, 
prowadzenie okresowych analiz sytuacji finan-
sowo-gospodarczej gminy oraz inicjowanie 
i koordynacja działań związanych z rozwojem 
społeczno-gospodarczym gminy.

60. 31.03.2017 r. ogłoszono otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego z za-
kresu ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzic-
twa przyrodniczego pn. „Ochrona nad zwierzę-
tami, w  tym przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt poprzez sterylizację psów i  kotów 
w 2017 r.”. Na realizację zadania przeznaczono 
kwotę 3.000 zł.

61. Sprzedano lokale mieszkalne: nr 4 
w  Złotym Stoku, pl. Kościelny 10 za kwotę 
1.840,00 zł oraz lokal mieszkalny nr 1 w Płoni-
cy nr 62 za kwotę 2.220,00 zł + użytkowanie 
wieczyste 2.638,35 zł (kupno lokali przez na-
jemców).

62. Sprzedano 16,03 m3 drewna za kwotę 
1654,93 zł.

63. Wydzierżawiono w ramach przetargu 
nieograniczonego 9 nieruchomości gruntowych 
rolnych.

64. W ramach stażu zatrudniono do zieleni 
miejskiej: 6 osób od 3 kwietnia, 5 osób od 
10 kwietnia 2017 r. Umowy zostały zawarte na 
okres 6 miesięcy.

65. Przygotowano umowę na opracowanie 
wniosku wraz ze studium wykonalności na 
rewitalizację ul. św. Jadwigi w  Złotym Stoku. 
Projekt przewidziany do dofinansowania w ra-
mach działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów w ramach RPO WD 2014-2020.

66. 4.04.2017 r. złożono wniosek o dofinan-
sowanie projektu pn. „Przebudowa ul. św. Ja-
dwigi w  Złotym Stoku wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą” w ramach działania 6.3.1 Rewi-
talizacja zdegradowanych obszarów. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 1 819 427,23 zł, 
dofinansowanie w wysokości 75% wydatków 
kwalifikowalnych – 1 364 388,47 zł.

67. 7 kwietnia 2017 r. przedłożono w Dol-
nośląskiej Instytucji Pośredniczącej informację 
o przeprowadzonych postępowaniach o udzie-
lenie zamówień publicznych w ramach projek-
tu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza 
w Złotym Stoku”. Powyższe informacje udzie-
lono jako obowiązkowe, celem przygotowania 
umowy o dofinansowanie ww. projektu.

68. 7 kwietnia 2017 r. udział w spotkaniu 
z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, 
Policji i Starostwa Powiatowego celem uzgod-
nienia lokalizacji przystanku dla młodzieży 
szkolnej w  sołectwie Mąkolno. Uzgodniono 
lokalizację przy posesji Mąkolno 14.

69. 12.04.2017 r. rozstrzygnięto przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 2 (do remontu adaptacyjnego) na 
parterze budynku w  Mąkolnie nr 48. Lokal 
został sprzedany za kwotę 25.250,00 zł.

70. 13.04.2017 r. podpisano umowę z Wo-
jewodą Dolnośląskim w  sprawie wsparcia fi-
nansowego na dofinansowanie zakupu nowo-
ści wydawniczych do szkoły podstawowej 
w Złotym Stoku w ramach projektu: „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota dofi-
nansowania wynosi 12.000,00 zł przy udziale 
środków własnych: 3.000,00 zł.

71. 4.04.2017 r. sporządzono i wysłano do 
Komendy Powiatowej PSP zapotrzebowanie 
na zamówienia inwestycyjne dotyczące zakupu 
sprzętu dla OSP z Gminy Złoty Stok.

72. Zlecono wykonanie mapy do celów 
projektowych dla działek nr ewid. 681, 736 i 737 
obręb Złoty Stok (Humel) wraz z  ustaleniem 
granic.

73. Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej i  wykonanie placu zabaw dla 
dzieci (wraz z dostawą i montażem) w parku 
miejskim w Złotym Stoku, składającego się z:

• zjazdu linowego (tyrolka),
• zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżal-

niami i trapem,
• sprężynowca „słoń”,
• sprężynowca „samolot”,
• karuzeli talerzowej z siedziskami,
• ważki drewnianej,
• huśtawki podwójnej z  belką metalową 

i siedziskiem płaskim,
• huśtawki podwójnej z  belką metalową 

i siedziskiem kubełkowym.
74. Udział w okazaniu granic drogi krajowej 

nr 46 i działki nr ewid. 1205/1 obręb Kamieni-
ca (droga transportu rolnego łącznik Błotnicy 
do drogi krajowej 46).

75. Wystosowano deklarację przystąpienia 
do grupy zakupowej energii elektrycznej na 
rok 2018.
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Dzień Sołtysa w gminie Złoty Stok

Koncert „Być kobietą…”

Dolny Śląsk bez smogu 
w Złotym Stoku

W  dniach 15-22 marca gościliśmy na zaproszenie urzędu miasta w  Złotym Stoku. Sprzęt 
został zainstalowany na tarasie mieszczącym się przy ul. 3 Maja.

Pomiary wykonywane były w dniach 15-20.03.2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego 
PM10. Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza w Złotym Stoku (linia pozioma to poziom 
dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3).

Choć pyłomierz stał od 15 do 22 marca, pomiary kończą się rankiem 21 marca, gdy sprzęt 
został pozbawiony zasilania, stąd średnie wyliczamy z 5, a nie 6 dni.

Oto zaś wykres porównawczy pokazujący jakość powietrza w owym czasie na najbliższej 
stacji pomiarowej WIOŚ w Ząbkowicach Śląskich:

W owym czasie (15-20 marca) widać wyraźnie spadek stężeń, zaś od 18 marca lekki wzrost. 
Koreluje to generalnie z  naszymi wynikami – spadki zanieczyszczenia powietrza widać było 
wówczas w całym regionie, a było to spowodowane głównie warunkami pogodowymi: opada-
mi oraz wiatrem. Od 18 marca zaś zanotowaliśmy lekki wzrost stężenia zanieczyszczeń.

Średnie dobowe i wnioski

Ponieważ pomiary w dniach 15 i 20 marca 
nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano 
wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla 
tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe 
wyglądają następująco:

• 16 marca: 51 µg/m3

• 17 marca: 48 µg/m3

• 18 marca: 41 µg/m3

• 19 marca: 43 µg/m3

• 20 marca: 44 µg/m3

Wyniki wskazują, że tylko 16 marca zano-
towano lekkie przekroczenie normy. W pozo-
stałych dniach zaś stężenia pyłów zawieszonych 
utrzymywały się poniżej normy. Wartości te są 
silnie związane z panującą wówczas pogodą: 
opadami i wiatrem.

Spoglądając na wykres, widać, iż wzrosty 
stężeń notowane są przede wszystkim w go-
dzinach wieczornych – wiąże się to z  faktem 
rozpalania węgla (i  nie tylko) w  piecach po 
powrocie ludzi z pracy do domu.

Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane 
wyniki:

• są próbką tylko dla tego przedziału cza-
sowego (5 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, 
gdzie stał pyłomierz;

• są uzależnione od panującej wówczas 
pogody (wiatr, deszcz, śnieg oczyszczają po-
wietrze z pyłów);

• nie zastępują oficjalnych badań i nie sta-
nowią podstaw do określenia stanu powierza 
przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować 
odpowiedni sprzęt na stałe;

• nie sprawią, że poprawi się jakość powie-
trza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – mode-
lowania często okazują się niedoszacowane, 

pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan 
jakości powietrza.

Pozostałe dane
Maksymalne stężenie PM10: 487 µg/m3 

[2017-03-18, 08:13:52].
Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 

sekund, przez 7 dni: od 2017-03-15, 10:35:52 
do 2017-03-22, 11:33:52.

Średnia z całego pomiaru to 46 µg/m3.

Uchwała antysmogowa 
dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to jedno z 3 najbardziej zanie-
czyszczonych województw w  Polsce. Jak po-
kazują coroczne raporty Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie 
wszystkie gminy w  regionie mają problem 
z  zanieczyszczeniami powietrza ze spalania 
paliw stałych (węgla, drewna i śmieci). Każdy 
sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślą-
zaków.

Choć ciągle brakuje krajowych norm na 
paliwa stałe i urządzenia do ich spalania, to za 
pomocą uchwał antysmogowych sejmiki wo-
jewódzkie już dziś mogą wprowadzać takie 
regulacje na swoim terenie.

Złoty Stok – choć wyniki badania tego 
jednoznacznie nie pokazują, podobnie jak 
wszystkie dolnośląskie gminy, potrzebuje 
uchwały antysmogowej – dziś jest to jedyny 
realny oręż w walce ze smogiem. W Małopolsce 
już przyjęto uchwałę antysmogową – najwyż-
szy czas na nasz region.

Radek Lesisz, 22.03.2017 r.
„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia 

Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego 
oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Dolny Śląsk bez smogu w Złotym Stoku 

W dniach 15-22 marca gościliśmy na zaproszenie urzędu miasta w Złotym Stoku. Sprzęt został 

zainstalowany na tarasie mieszczącym się przy ul. 3 Maja. 

Pomiary wykonywane były w dniach 15-20.03.2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10. 

Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza w Złotym Stoku (linia pozioma to poziom dopuszczalny 

dobowy dla PM10 – 50 µg/m3). 

 

Choć pyłomierz stał od 15 do 22 marca, pomiary kończą się rankiem 21 marca, gdy sprzęt został 

pozbawiony zasilania, stąd średnie wyliczamy z 5, a nie 6 dni. 

Oto zaś wykres porównawczy pokazujący jakość powietrza w owym czasie na najbliższej stacji 

pomiarowej WIOŚ w Ząbkowicach Śląskich: 

 

W owym czasie (15-20 marca) widać wyraźnie spadek stężeń, zaś od 18 marca lekki wzrost. Koreluje 

to generalnie z naszymi wynikami – spadki zanieczyszczenia powietrza widać było wówczas w całym 

regionie, a było to spowodowane głównie warunkami pogodowymi: opadami oraz wiatrem. Od 18 

marca zaś zanotowaliśmy lekki wzrost stężenia zanieczyszczeń. 

 

 

Średnie dobowe i wnioski 

Ponieważ pomiary w dniach 15 i 20 marca nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń 

stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają 

następująco: 

• 16 marca: 51 µg/m3 

• 17 marca: 48 µg/m3 

• 18 marca: 41 µg/m3 

• 19 marca: 43 µg/m3 

• 20 marca: 44 µg/m3 

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu 
okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na rolę sołtysa w polskiej wsi.

13 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego odbyło się spotkanie sołtysów naszej 
gminy z władzami samorządowymi.

Na zaproszenie burmistrz Grażyny Orczyk 
przybyli: sołtys Płonicy Małgorzata Cebula, 
sołtys Mąkolna Urszula Wróbel, sołtys Błotnicy 
Adam Grygiel, sołtys Chwalisławia Andrzej 
Wielgus i sołtys Lasek Bogdan Sochacki. W spo-
tkaniu uczestniczył przewodniczący Rady 
Miejskiej Waldemar Wieja oraz przedstawicie-
le kierownictwa Urzędu, skarbnik Irena Biskup-

ska i  sekretarz Mirosława Słowiak. Burmistrz 
podziękowała sołtysom za ich całoroczną 
pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa, pod-
kreśliła jak ważną rolę pełnią w życiu swojego 
sołectwa i  całej gminy, życząc pomyślności, 
wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie 
celów i zamierzeń. Nasi Sołtysi to dobrzy go-
spodarze, których mieszkańcy wsi darzą pełnym 
zaufaniem. Dzięki temu, wspólnie z  radami 
sołeckimi, gminą, instytucjami i organizacjami 
lokalnymi potrafią prężnie pracować dla dobra 
społeczności lokalnej, gospodarować Fundu-
szem Sołeckim i  radzić sobie z  codziennymi 
problemami.

Red.

10 marca w  Kawiarni 
„Klubowa” odbył się koncert 
Moniki Pfanhauser pt. „Być 
kobietą…”. Jak wynikało 
z zapowiedzi koncert skie-
rowany był raczej do kobiet, 
ale przybyło też kilku pa-
nów. Ta drobna, niepozorna 
kobieta ma u  nas swoich 
fanów i  jak zwykle zaska-
kuje mocą swojego głosu, 
temperamentem i  osobo-
wością. Dziękujemy za miły 
wieczór.

Red.
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XXVIII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
30 marca 2017 r. w  remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w  Złotym Stoku odbyła się 
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego 
kworum i przyjęciu porządku obrad, Zastępca 
Nadleśniczego – Marek Kmiecik zapoznał zgro-
madzonych z  gospodarką leśną w  gminie 
Złoty Stok. Wzmożona wycinka drzew jest 
działaniem mającym na celu usuwanie skutków 
suszy, jaka miała miejsce w 2015 r. W naszych 
lasach uschło wiele świerków, ponadto osła-
bione drzewa zostały zaatakowane przez 
szkodniki, głównie korniki. W celu uniknięcia 
rozprzestrzeniania się owadów należy zainfe-
kowane i obumarłe drzewostany wyciąć i wy-
wieźć na odległość min. 3 km od kompleksu 
leśnego. Leśniczy Leśnictwa Złoty Stok – Józef 

Słowiak przedstawił główne inwestycje na 
drogach leśnych. Przybyli na posiedzenie: 
Zdzisław Kril – prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” 
w  Kamieńcu Ząbkowickim oraz Piotr Cichoń 
– przedstawiciel Koła Łowieckiego „Jawornik” 
w  Złotym Stoku zapoznali zgromadzonych 
z  planami łowieckimi. Następnie Agata Paw-
łowska-Król – dyrektor Samorządowego Ze-
społu Szkół w Złotym Stoku oraz Teresa Michal-
ska – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złotym Stoku przedstawiły infor-
macje dotyczące dożywiania dzieci w  naszej 
gminie. Od 1 marca b.r. w  pomieszczeniach 
byłej świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka. 
Całkowity koszt wykonania inwestycji (projekt, 
przebudowa i wyposażenie) wyniósł 87.120 zł. 
Posiłki dostarcza wyłoniona w zapytaniu ofer-
towym firma LIDO z Lądka Zdroju. Cena jedne-
go obiadu wynosi 4,90 zł. Z  usług catarin-
gowych korzysta 134 uczniów z czego dla 61, 
z powodu trudnej sytuacji materialnej, obiady 
 finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym 
Stoku.

W dalszej części obrad radni podjęli  uchwały 
w sprawie:

1) zatwierdzenia opłat i taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok. 
Uchwalona taryfa za pobór 1 m3 wody dla 
I  grupy odbiorców (gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi i  pozostali z  terenu 
miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błot-
nica) wynosi 5,45 zł (brutto 5,89 zł) i jest o 0,95 zł 
netto niższa niż w roku poprzednim. Dla II gru-
py odbiorców (gospodarstwa domowe, odbior-
cy przemysłowi i  pozostali z  terenu sołectw 
Mąkolno i Laski) stawka za 1 m3 wody wzrosła 
z 4,05 zł netto do 4,60 zł netto (4,97 zł brutto). 
Stawki opłaty abonamentowej za dostarczaną 
wodę i odbierane ścieki, jak i stawka za odpro-
wadzenie 1 m3 ścieków pozostaje bez zmian. 
Stawki zostały obliczone zgodnie z przepisami, 

w oparciu o koszty przedsiębiorstwa. Uchwa-
lone taryfy obowiązują od 16 maja 2017 r. do 
15 maja 2018 r.;

2) w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok. 
W okresie obowiązywania nowej taryfy Rada 
wyraziła zgodę na dopłaty do taryf dla I grupy 
odbiorców wody w wysokości 0,55 zł netto do 
każdego 1 m3 wody;

3) w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i  gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Od 1 września 2017 r. w  naszej 
gminie będzie funkcjonować ośmioklasowa 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
z wygasającymi klasami gimnazjum;

4) w sprawie określenia kryteriów rekruta-
cji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina 
Złoty Stok, do postępowania rekrutacyjnego 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły. W związku ze zmianą przepisów oświa-
towych wynikła konieczność podjęcia ww. 
uchwały. Podjęty akt prawny reguluje kwestie 
związane z rekrutacją do klas pierwszych szko-

ły podstawowej w przypadku przyjęć na wolne 
miejsca dzieci spoza obwodu szkoły (spoza 
gminy);

5) w  sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do publicznych przedszko-
li prowadzonych przez Gminę Złoty Stok oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów. W związku ze zmia-
ną Prawa oświatowego zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały na podstawie nowych prze-
pisów. Kryteria pozostały bez zmian;

6) zmian w budżecie na 2017 r. Uchwalone 
zmiany budżetowe wprowadzają zmiany tylko 
po stronie wydatków. Niniejszą uchwałą wpro-
wadzono do budżetu dwa nowe zadania:

– „Rewitalizacja ul. św. Jadwigi w  Złotym 
Stoku”– 8.000 zł (na doradztwo w zakresie przy-

gotowania inwestycji i opracowanie dokumen-
tacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu);

– „Budowa placu zabaw w Parku Miejskim 
w Złotym Stoku” – 30.000 zł.

Ponadto zwiększono o 20.000 zł plan środ-
ków zabezpieczonych na zadanie pn. „Budowa 
placu zabaw w Błotnicy”.

Środki finansowe na ww. zmiany w wyso-
kości 58.000 zł pochodziły ze zmniejszenia 
środków zabezpieczonych na dopłaty do taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (53.000 zł) 
oraz ze zmniejszenia planu wydatków na za-
danie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej 
Płonica-Mąkolno” (5.000 zł).

Bardzo miłym akcentem była wizyta wy-
chowanków z Przedszkola „Bajka”. Przedszko-
laki złożyły zgromadzonym życzenia wielko-
nocne oraz wręczyły ozdoby świąteczne.

Nowe place zabaw w gminie
Budowa placu zabaw w Złotym Stoku nie 

była planowana w budżecie gminy na rok 2017. 
Ze względu na znaczne zniszczenie urządzeń 
zabawowych, po wykonanym przeglądzie 
technicznym stwierdzono, że urządzenia te nie 
nadają się do dalszego użytkowania. Ze wzglę-
du na dużą ilość dzieci korzystających z placu 
zabaw w parku, radni na wniosek burmistrza 
podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy Złoty Stok, przeznaczając kwotę 30 tys. zł 
na zakup nowych urządzeń zabawowych.

Budowa placu zabaw w  Parku Miejskim 
zostanie sfinansowana w  całości z  budżetu 
gminy. W ramach przewidzianej kwoty 30 tys. zł 
planujemy zamontować następujące urządze-
nia: zjazd linowy (tyrolka), sprężynowce (buja-
ki), huśtawki przeznaczone dla dzieci młodszych 
i starszych, karuzelę tarczową oraz zestaw za-
bawowy z dwiema zjeżdżalniami i ruchomym 
pomostem.

Niemniej, budowę nowego placu zabaw 
przewidzieliśmy i planujemy zrealizować w la-
tach 2018-2019, w ramach projektu rewitaliza-
cji Parku Miejskiego w Złotym Stok. Planowane 
jest złożenie wniosku o dofinansowanie zada-
nia ze środków unijnych. W przypadku otrzy-
mania dofinansowania będzie możliwość wy-
korzystania zamontowanych urządzeń zaba-
wowych w innej lokalizacji.

Budowa placu zabaw w Błotnicy jest pla-
nowana do realizacji z dofinansowaniem z pro-
gramu „Odnowa wsi dolnośląskiej”. Projekt 

polega na zagospodarowaniu części działki 
położonej we wsi Błotnica (dz. nr ewid. 163/1) 
z  przeznaczeniem na plac zabaw. Na terenie 
tym przewidziano ustawienie typowych, drew-
nianych i metalowych urządzeń zabawowych 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dodatkowo zamontowane zostaną urzą-
dzenia typu wioślarz i  orbitrek oraz zestaw 
odpowiednich urządzeń rozwijających koor-
dynację ruchową, równowagę i ogólną spraw-
ność dzieci i  dorosłych. Teren placu zabaw 
zostanie ogrodzony i wyposażony w kosze na 
śmieci. Według kosztorysu inwestorskiego cena 
przewidziana jest na poziomie 60 tys. zł, ale 
może ulec zmianie w wyniku przeprowadzo-
nego zapytania ofertowego. Realizacja zadania 
zaplanowana została na sierpień 2017 r., co 
pozwoli sprawnie i terminowo rozliczyć zada-
nie. Dofinansowanie stanowi refundację po-
niesionych kosztów kwalifikowalnych w wyso-
kości 50%.

Zbigniew Gaweł
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Koniec zakazu odosobnienia
 drobiu lub innych ptaków

Pierwsze narodziny w 2017 r.

Urszula Wróbel – Sołtysem Roku 2016

Kolejny miesiąc minął z projektem 
Szkolny Klub Sportowy

12 marca br. w świetlicy wiejskiej mieszkanki Mąkolna świętowały Dzień Kobiet przy kawie, 
ciastku i lampce szampana. Niedzielne popołudnie umiliły swoim występem Wesołe Nutki. 
Miłym akcentem spotkania były gratulacje i życzenia burmistrz Grażyny Orczyk, złożone na ręce 
sołtys Urszuli Wróbel, z okazji zajęcia II miejsca w konkursie Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys 
Roku 2016”. Red.

Dzień Kobiet w Mąkolnie

Alicja Iga jest pierwszą mieszkanką Złote-
go Stoku urodzoną w 2017 roku. Alicja urodzi-
ła się 21 stycznia 2017 r. w Dzierżoniowie. Jest 
córką Angeliki i Daniela.

Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Wal-
demarem Wieją i  kierownikiem USC Dorotą 
Smereczyńską, podczas wizyty u  malutkiej 
Alicji i  jej rodziny, złożyli mamie gratulacje 
z narodzin ślicznej córeczki. Przekazali najlep-
sze życzenia na przyszłość oraz symboliczny 
upominek dla dziecka.

Honorata Aniela jest kolejnym dzieckiem 
w  gminie Złoty Stok. Tym razem odwiedziny 
były szczególne, bo w rodzinie wielodzietnej, 
co w  obecnych czasach jest coraz rzadsze. 

Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Waldema-
rem Wieją i kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego w  Złotym Stoku Dorotą Smereczyńską 
16.03.2017 r. byli z wizytą w Mąkolnie u malut-
kiej Honoratki Anieli, która przyszła na świat 
8 lutego 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich.

Honorata Aniela jest córką Barbary i Leszka 
i ma już czwórkę rodzeństwa.

Rodzicom złożono gratulacje i najserdecz-
niejsze życzenia, aby pociechy rosły zdrowo 
w szczęśliwej i  zgodnej rodzinie. Z wyrazami 
uznania i  sympatii przekazano symboliczny 
upominek dla malutkiej Honoraty.

Dorota SmereczyńskaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowi-
cach Śląskich informuje, że od dnia 6 kwietnia 
2017 r. nie obowiązuje nakaz odosobnienia 
drobiu lub innych ptaków w  zamkniętych 
obiektach budowlanych oraz zakaz organizo-
wania targów, wystaw i  pokazów i  udziałem 
drobiu.

Jednocześnie nadal należy:
1. utrzymywać drób w sposób uniemożli-

wiający jego kontakt z dzikimi ptakami, a tak-
że wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, 
do których dostęp mają dzikie ptaki,

2. zgłaszać do powiatowego lekarza wete-
rynarii miejsca, w  których jest drób lub inne 
ptaki (z  wyłączeniem utrzymywanych stale 
w budynkach mieszkalnych),

3. przechowywać i wykorzystywać w sposób 
zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzę-
tami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich 
odchodami:

– pasze dla drobiu i innych ptaków,
– wodę do pojenia (nie może pochodzić ze 

zbiorników, do których dostęp mogą mieć 
dzikie ptaki),

4. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia 
używane do obsługi drobiu przed każdym ich 
użyciem oraz stosować zasady higieny osobistej,

5. powstrzymać się przez osoby, które 
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od 

kontaktu z drobiem (72 godziny), a także nie 
dopuszczać do kontaktu ptaków ze zwłokami 
dzikich ptaków lub tuszami ptaków łownych,

6. dokonywać przeglądu stada oraz zawia-
damiać Inspekcję Weterynaryjną albo Lekarza 
Weterynarii wolnej praktyki, o  wystąpieniu 
u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwięk-
szona śmiertelność, znaczący spadek pobiera-
nia paszy i wody, objawy nerwowe (drgawki, 
skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność 
ruchów, duszność, sinica i wybroczyny, biegun-
ka, nagły spodek nieśności).

Wiesław Kałamaga, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Sołtys Urszula Wróbel zajęła II miejsce 
w  konkursie Wojewody Dolnośląskiego 
„Sołtys Roku 2016”. Uroczysta Gala Finało-
wa miała miejsce 10 marca 2017 r. w Sali 
Głównej Hotelu AGRO Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wro-
cławiu. Nagrody wręczył Wojewoda Dol-
nośląski Paweł Hreniak. A potem już tylko 
gratulacje, wywiady, radio, telewizja itp. 
Niezmiernie nam miło, że sołtys Mąkolna 
Urszula Wróbel, na ponad 100 zgłoszeń 
z  całego województwa dolnośląskiego, 
zajęła tak zaszczytne drugie miejsce. To 
dla nas wielkie wydarzenie. Serdecznie 
gratulujemy, życzymy samych radosnych 
i słonecznych dni, dużo zapału i motywacji 
do dalszej działalności na rzecz sołectwa, 
gminy i społeczności lokalnej. Red.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest sys-
temowym wsparciem organizacji zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży szkolnej opraco-
wany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Program ma na celu umożliwienie podejmo-
wania dodatkowej aktywności fizycznej reali-
zowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyj-
nych pod opieką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego w danej  szkole.

Zajęcia w  naszej gminie rozpoczęły się 
9 stycznia br. Prowadzone są przez opiekuna 
Wojciecha Kupczaka, który tak je relacjonuje: 
„Podczas zajęć w okresie zimowo-wiosennym 

aura nie pozwoliła nam wyjść na boiska, tak 
więc dla urozmaicenia zajęć skorzystaliśmy 
z ćwiczeń na siłowni. Oczywiście nie zabrakło 
gier na hali sportowej. Na koniec marca sko-
rzystaliśmy z  zaproszenia Sekcji Kolarskiej 
i pojechaliśmy na basen do Nowej Rudy. Trzy-
mamy kciuki za pogodę w  kwietniu, żeby 
można było ruszyć na boiska zewnętrzne 
i pierwsze sprawdziany z lekkiej atletyki”.

Zajęcia prowadzone są w  czasie wolnym 
i cieszą się popularnością wśród młodzieży.

Monika Marmura-Brysiak,  
koordynator projektu w gminie
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W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Lata 1945-1989

Gmina wspiera działalność 
Klubów Sportowych

Dziedzictwo przodków

Warsztaty profilaktyczne dla rodziców 
z zakresu przeciwdziałania narkomanii

W bieżącym roku na wsparcie działalności 
klubów sportowych działających na terenie 
gminy z  budżetu gminnego przeznaczono 
ponad 168 tysięcy złotych. Umowy z przedsta-
wicielami klubów „Unia” Złoty Stok, „Orzeł” 
Mąkolno, „Kłos” Laski i „Perła” Płonica zostały 
podpisane 16  marca br. Otrzymane środki 
Kluby przeznaczyć mają zgodnie z  zapisami 
uchwały Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia warunków i  trybu finansowego 
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy 
Złoty Stok, w szczególności na:

1. realizację programów szkolenia sporto-
wego z  uwzględnieniem wynagrodzeń dla 
instruktorów i trenerów,

2. pokrycie kosztów organizacji lub uczest-
nictwa w zawodach, w tym: transportu na za-
wody odbywające się na zamiejscowych obiek-
tach sportowych, opłaty regulaminowe, reje-
stracyjne, ubezpieczeniowe, sędziowskie 
i koszty opieki medycznej,

3. pokrycie kosztów związanych z utrzyma-
niem użytkowanego obiektu sportowego oraz 
kosztów wynajmu innych obiektów sportowych 
do celów szkoleniowo-treningowych,

4. pokrycie kosztów administracyjnych 
i zakup strojów, sprzętu sportowego, napojów 
i odżywek.

Ze strony klubów liczymy na moc sporto-
wych wrażeń.

Monika Marmura-Brysiak

4 kwietnia br. w Samorządowym Zespole 
Szkół w Złotym Stoku odbyło się spotkanie 
warsztatowo-szkoleniowe psychoterapeuty 

ds. uzależnień Zdzisława Ustrzyckiego z rodzi-
cami uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. 
Celem spotkania było przekazanie rodzicom 
podstawowej wiedzy w zakresie zagrożenia 
uzależnieniami i nabycie umiejętności radzenia 
sobie w obliczu zagrożenia młodzieży narko-
manią. Prowadzący przekazywał również prak-
tyczne informacje dotyczące substancji psy-
choaktywnych, opowiedział o ich wyglądzie, 
charakterystyce, akcesoriach i sygnałach świad-
czących o ich zażywaniu. Przedstawił również 
prezentację multimedialną i prowadził dysku-
sję z rodzicami. Pedagog szkolny Ryszarda 
Musiał dodała, że takie działanie spotkało się 
z pozytywnym odzewem i zainteresowaniem 
ze strony rodziców, dlatego dziękuje burmistrz 
Grażynie Orczyk za jego sfinansowanie. Wcze-
śniej w styczniu br. w podobnym spotkaniu 
brali udział rodzice uczniów gimnazjum.

Monika Marmura-Brysiak

3 kwietnia 2017 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Gmina Złoty Stok rozpoczęła 
realizację projektu pn. „Dziedzictwo przodków” mającego na celu odrestaurowanie mauzoleum 
rodziny Güttlerów. Projekt został zarekomendowany do dofinansowania na pierwszym posie-
dzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Pol-
ska, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Całkowita wartość projektu 
wynosi 47 303,00 euro, a przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinan-
sowanie wynosi 30 000,00 euro. Partnerem Gminy Złoty Stok w realizacji projektu, z którym 
podpisana została Deklaracja Partnerstwa, jest Obec Bila Voda.

W ramach projektu Gmina Złoty Stok odrestauruje elewację zewnętrzną i odnowi mauzoleum 
rodziny Güttlerów (dawnych właścicieli kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku). Zabezpieczona 
zostanie konstrukcja budowli, przeprowadzone będą zewnętrzne prace renowacyjne. W rezul-
tacie prac obiektowi zostanie nadana funkcja turystyczna, a zabytkowa budowla, wraz z całym 
terenem staromiejskiego cmentarza, będzie udostępniona zwiedzającym poprzez włączenie 
jej do Miejskiej Trasy Turystycznej. Przy mauzoleum umieszczona będzie tablica informująca o 
związkach rodziny Güttlerów z Bilą Vodą. Informacja turystyczna będzie dotyczyć także Bilej 
Vody, Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym Stoku, atrakcji turystycznych po obu stronach 
granicy, dostępnych miejsc noclegowych i gastronomicznych. Wszystkie informacje zostaną 
zamieszczone w 4 językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.

Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem służącym do wspierania projektów o mniejszej 
wartości finansowej, o lokalnym znaczeniu charakteryzującym się wpływem transgranicznym. 
Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie i wspomaganie współpracy 
pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę 
stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Mikroprojekty mają służyć w szczegól-
ności rozwojowi transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kultural-
nych oraz inicjatyw obywatelskich. Można ubiegać się także o dofinansowanie mikroprojektów, 
których celem jest poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infra-
struktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Gmina Złoty Stok należy do obszaru wsparcia Euroregionu Glacensis.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR  
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem

Euroregionu Glacensis.

3 kwietnia 2017 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Gmina Złoty Stok rozpoczęła
realizację projektu pn. „Dziedzictwo przodków” mającego na celu odrestaurowanie 
mauzoleum rodziny Guttlerów. Projekt został zarekomendowany do dofinansowania na 
pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 
Całkowita wartość projektu wynosi 47 303,00 euro, a przyznane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wynosi 30 000,00 euro. Partnerem Gminy Złoty Stok 
w realizacji projektu, z którym podpisana została Deklaracja Partnerstwa, jest Obec Blia 
Voda.

W ramach projektu Gmina Złoty Stok odrestauruje elewację zewnętrzną i odnowi mauzoleum 
rodziny Guttlerów (dawnych właścicieli kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku).
Zabezpieczona zostanie konstrukcja budowli, przeprowadzone będą zewnętrzne prace 
renowacyjne. W rezultacie prac obiektowi zostanie nadana funkcja turystyczna, a zabytkowa 
budowla, wraz z całym terenem staromiejskiego cmentarza, będzie udostępniona 
zwiedzającym poprzez włączenie jej do Miejskiej Trasy Turystycznej. Przy mauzoleum 
umieszczona będzie tablica informująca o związkach rodziny Guttlerów z Bilą Vodą.
Informacja turystyczna będzie dotyczyć także Bilej Vody, Miejskiej Trasy Turystycznej w 
Złotym Stoku, atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, dostępnych miejsc 
noclegowych i gastronomicznych. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone w 4 językach: 
polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.

Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem służącym do wspierania projektów o mniejszej 
wartości finansowej, o lokalnym znaczeniu charakteryzującym się wpływem
transgranicznym. Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie 
i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, 
z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych, społecznych 
i gospodarczych. Mikroprojekty mają służyć w szczególności rozwojowi transgranicznych 
stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw 
obywatelskich. Można ubiegać się także o dofinansowanie mikroprojektów, których celem 
jest poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury 
turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Gmina Złoty Stok należy do obszaru wsparcia Euroregionu Glacensis.

KĄCIK CZYTELNICZY
Witam Państwa serdecznie w samym środku wiosny. Wiem, 

że niektórzy kochają zimę, ale ja osobiście najbardziej ciepły-
mi uczuciami darzę właśnie wiosnę. Życie rozwija się wokół, 
kwiaty się rozwijają, pączki na drzewach pękają z nadmiaru 
soków i przestrzeń znów się zapełnia. Co było odkryte, odar-
te, teraz ponownie będzie schowane i zasłonięte. Ta soczysta, 
świeża zieleń wybuchająca wokół nas, to pulsujące życie 
zaostrza apetyt, zachęca do wyjścia z domu i przywitania się 
z naturą. Chciejmy w tej pięknej porze roku korzystać z uroków 
przyrody i życia. Pozostając w takim właśnie nastroju, zachę-
cam Państwa do wyciągnięcia ręki po książkę Anny Muchy 

pod tytułem: „TOSKANIA, ŻE MUCHA NIE SIADA”. Książka 
wydana przez wydawnictwo Pascal w 2015 roku jest świetną 
pozycją na relaks, na złapanie oddechu i  docenienie życia 
w  jego najbardziej prozaicznej formie. Autorką jest Anna 
Mucha, aktorka, dziennikarka, blogerka, gwiazda show-biz-
nesu. Pisze, jakby z  nami rozmawiała przy kawie, a  pisze 
o swoim ukochanym miejscu we Włoszech, o Toskanii. Opo-
wiada o miejscach mało atrakcyjnych turystycznie, mających 
jednak niezwykle bogatą ofertę wypoczynku. Bo czyż potrze-
ba czegoś więcej niż spokoju, pięknych widoków, życzliwych 
ludzi, dobrego jedzenia i cudownego, toskańskiego słońca? 

A  wszystko to doprawione niepowtarzalnym smakiem to-
skańskich win. Jeśli mają państwo dość marazmu, jeśli chce-
cie zanurzyć się w smakach, zapachach i wrażeniach to pole-
cam tę pozycję na wiosnę. W recenzjach piszą, że Mucha to 
hedonistka i czerpie z życia pełnymi garściami i tak rzeczy-
wiście jest. Ale nie trzeba być Muchą, aby robić to samo. Nie 
zgadzajmy się na bylejakość, cieszmy się pięknem wokół nas, 
korzystajmy z uroków życia, bez względu na to gdzie jesteśmy 
i co robimy. Być może ta książka zainspiruje Państwa do za-
planowania wakacji? Nawet jeśli nie będzie to Toskania to 
może zaczniemy doceniać to, co otrzymujemy i znajdziemy 
naszą „Małą Toskanię” zaledwie kilka kilometrów od domu? 
I to byłoby na tyle. Życzę miłej lektury.

Katarzyna Kowcz

1966

Przy wydatnej pomocy ZGChem powstały Pracownicze Ogrody Działkowe „Radość”. Założył 
je i dobrze zarządzał nimi przez 25 lat Stefan Samburski.

W domu kultury Zakładów Górniczo-Chemicznych utworzono Izbę Pamięci (Muzeum) Gór-
nictwa i Hutnictwa Złota. Powstała ona z  inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, 
przy wsparciu dyrektora mgr Edwarda Przybyły i dużym wkładzie pracy geologa mgr Tadeusza 
Stabickiego.

Zamknięty został cmentarz miejski, czynny od 1583 roku. Nowy powstał za miastem.

1967

Dyrektorem Zakładów Chemicznych „Termoplast” w Mąkolnie został Tadeusz Sokala, a sta-
nowisko Naczelnego Inżyniera objął inż. Marian Pawłowski, z wykształcenia chemik.

Obok Zakładowego Domu Kultury oddano do użytku asfaltowy kort tenisowy, a na opusz-
czonym cmentarzu ewangelickim boiska i place zabaw dla dzieci. Obiekty te zbudowano z ini-
cjatywy Jerzego Tichanowicza i Henryka Ciosa w „czynie społecznym” przy pomocy pracowników 
ZGChem.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach
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Erasmus + „Stand up to start up”
Od 1 września 2016 roku Samorządowy 

Zespół Szkół w  Złotym Stoku uczestniczy 
w programie Erasmus + „Stand up to start up”, 
współpracując ze szkołami zagranicznymi.

W ramach projektu uczniowie i nauczycie-
le z Hiszpanii oraz Rumuni uczestniczyli w warsz-
tatach szkolnych, których tematyka dotyczyła 
ksenofobii. Problem ten został ukazany poprzez 
różne formy aktywności tj.: pantomimę, komiks, 
słownik obrazkowy. Uczniowie wraz z nauczy-
cielami poznali polskie tradycje związane 
z  Wielkanocą i  wykonali wielkanocne jajo 
metodą filcowania.

W  ramach projektu odbyły się również 
warsztaty kulinarne oraz taneczne, podczas 
których beneficjenci z Rumunii i Hiszpanii nie 
tylko nauczyli się kroków naszego tańca naro-
dowego, ale także delektowali się polskimi 
potrawami, które wcześniej przyrządzili.

Ważnym elementem projektu Erasmus+ 
były wycieczki, dzięki którym uczestnicy po-

znali historię oraz ciekawe miejsca Złotego 
Stoku, Srebrnej Góry, Wrocławia oraz Książa. 
Wyjątkową wartością była integracja uczestni-
ków, tworzenie i  utrzymywanie pozytywnej 
atmosfery, przestrzeganie zasad tolerancji oraz 
wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Dziękujemy bardzo za pomoc i  wsparcie 
Burmistrz Złotego Stoku Grażynie Orczyk, 
Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół 
w Złotym Stoku Agacie Pawłowskiej– Król oraz 
koleżankom Gabrieli Pluciak i Katarzynie Kowcz.

Spotkanie w Złotym Stoku zakończyło się 
sukcesem. Nastąpiła wymiana doświadczeń na 
wielu płaszczyznach. Młodzież zawiązała nowe 
przyjaźnie, poznała nową kulturę, a  przede 
wszystkim miała okazję „ doszlifowania” języka 
angielskiego.

Przed nami wyjazdy do Rumunii i Hiszpanii. 
Z niecierpliwością czekamy na ponowne spo-
tkanie z naszymi przyjaciółmi.

Aleksandra Chołoniewska i Zofia Ruszkowska
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Młodzież zapobiega pożaromZwiedzanie z przewodnikiem

DZIEŃ MUFFINKI

Stołówka szkolna

SHOW DANCE na podium 
Festiwalu Tańca COMANIA

Drodzy Państwo od 29 kwietnia 2017 roku będzie moż-
liwość zwiedzania Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym 
Stoku z przewodnikiem. Trasa, która obecnie będzie obo-
wiązywać jest nieco zmodyfikowana w stosunku do tej 
pierwotnej.

W tegorocznym sezonie turystycznym Punkt Informacji 
Turystycznej znajdować się będzie na terenie Kopalni Zło-
ta, tam też będzie istniała możliwość zakupu biletu na MTT. 
Zarówno punkt informacji jak i MTT będą zarządzane przez 
Centrum Kultury i Promocji. Już wkrótce do rąk turystów 
trafią ciekawe ulotki i foldery promujące trasę, pojawią się 
również zachęcające do zwiedzania tablice reklamowe.

We wszystkich materiałach dotyczących promocji mia-
sta o charakterze turystycznym została wykorzystana postać 
Złotego Osła, któremu grafik nadał cechy ludzkie. Ten za-
bawny i sympatyczny osiołek będzie stanowił wizytówkę 
naszej gminy.

26 marca w Nowej Rudzie odbył się Festiwal Tańca COMANIA. Pierwszy raz na festiwalu 
zaprezentowała się grupa taneczna SHOW DANCE działająca przy Centrum Kultury i Promocji 
w Złotym Stoku. Udział w festiwalu poprzedziły intensywne próby i przygotowania zarówno 
pod względem umiejętności tanecznych jak i wizerunkowych. Show Dance w tym roku kończy 
piąte urodziny i postanowił sprawić sobie prezent, otóż grupa wróciła do Złotego Stoku z czte-
rema pucharami:

BRĄZOWE WYRÓŻNIENIE w kat. do lat 11 – forma tańca – show dance
SREBRNE WYRÓŻNIENIE w kat. do lat 11 – forma tańca – taniec wolny i inne formy
BRĄZOWE WYRÓŻNIENIE w kat. pow. 15 lat – forma tańca – show dance
BRĄZOWE WYRÓŻNIENIE w kat. 15-30 lat – forma tańca – taniec wolny i inne
Wielkie gratulacje dla naszych podopiecznych, jesteśmy z Was dumni!

Aleksandra Wąsowicz

Aleksandra Wąsowicz

Burmistrz Złotego Stoku, uznając celowość 
realizacji zadania publicznego z zakresu ratow-
nictwa i ochrony ludności, 24 marca b.r. w try-
bie tzw. „małych grantów” zawarła umowę 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotym Stoku, 
przekazując dotację w  wysokości 600 zł, na 
organizację etapu gminnego turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom 
edycja 2017”. Z dotacji zakupione zostały min. 
puchary i nagrody dla uczestników.

Organizatorem tego etapu turnieju, który 
odbył się w  Samorządowym Zespole Szkół 
w  Złotym Stoku był Prezes Bogumił Hencel. 
Wzięło w nim udział 58 uczniów, a spośród jego 
laureatów do eliminacji powiatowych zakwa-
lifikowali się: Kamil Kędzierski, Daniel Mrozek, 
Kacper Mielnik, Arkadiusz Zięba i  Krzysztof 
Wrześniewski oraz Jędrzej Czyżewski – członek 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP 
Płonica, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

30 marca w  Komendzie Powiatowej PSP 
w Ząbkowicach Śl. odbyły się eliminacje, w któ-
rych wyłoniono uczestników Turnieju Woje-
wódzkiego w Jaworzynie Śl. Naszą Gminę re-
prezentuje Jędrzej Czyżewski. O  wynikach 
konkursu poinformujemy w kolejnym wydaniu 
Biuletynu. Trzymamy kciuki.

Monika Marmura Brysiak

Statystyka OSP
Od początku 2017 roku OSP w Złotym Stoku wyjeżdżała do akcji 13 razy, w tym:
• 5 razy do pożarów,   • 1 raz do wypadku drogowego,
• 5 razy do miejscowych zagrożeń, • 2 razy do fałszywych alarmów.

Maciej Król

30 marca przypada dosyć nietypowe 
święto – ŚWIATOWY DZIEŃ MUFFINKI.

Z tej okazji przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego wraz z opiekunami 
postanowili uczcić to święto i przygoto-
wać do sprzedaży pyszne babeczki. 
Można było je nabyć na przerwie, na 
I piętrze w MINI SKLEPIKU.

Ten słodki przysmak został sprzeda-
ny przez uczniów Gimnazjum w ciągu 
kilku minut. Widać, że babeczki były 
smaczne. Wyglądały też pięknie i ape-
tycznie.

Samorząd uczniowski

Od 1 marca 2017r. rozpoczęła działalność 
stołówka szkolna. Symbolicznego otwarcia 
w imieniu uczniów dokonali członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego. Posiłki dostarcza zgodnie 
z zamówieniem ofertowym Firma P.H.U. „LIDO” 
Mariusz Ciesielski Hotel LIDO z Lądka-Zdroju. 
Koszt 1 posiłku (zupa, drugie danie, kompot) 
wynosi 4,90 zł brutto. Obecnie ze stołówki 
korzysta 134 uczniów, w tym ze szkoły podsta-
wowej – 84, gimnazjum – 50. Za zgodą firmy 

z obiadów korzystają pracownicy szkoły z ro-
dzinami. Obiady wydawane są w godz. 11.30-
14.00. Z informacji przekazanych przez uczniów 
i  rodziców wynika, że obiady są smaczne 
i zróżnicowane. Wszystkich chętnych uczniów 
zapraszamy.

Składam podziękowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania, przebudowy oraz 
organizacji stołówki szkolnej.

Agata Pawłowska-Król



11

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 2(14), kwiecień 2017 r.

Warsztaty teatralne 
„Dzieci z piwnicy”

7 kwietnia podopieczni ze Świetlicy Opie-
kuńczo-Wychowawczej będący członkami 
Amatorskiej Grupy Teatralnej „Dzieci z Piwnicy” 
wraz z resztą grupy udali się do Wrocławia na 
wycieczkę. Plan wyjazdu był bardzo atrakcyjny. 
Najpierw wzięliśmy udział w  warsztatach te-
atralnych przeprowadzonych przez profesjo-
nalnych aktorów z Wrocławskiego Teatru Współ-
czesnego. Poznaliśmy wiele przydatnych ćwi-
czeń (poprawiających dykcję, radzenia sobie 
z tremą przed występami) oraz kilka ciekawych 
historyjek i anegdot z życia aktorów i  teatru. 
Po warsztatach udaliśmy się do Hydropolis – 
centrum wiedzy o wodzie, gdzie dowiedzieliśmy 
się wielu interesujących rzeczy o wodzie, m.in. 
skąd się bierze woda, jak powstają chmury, 

opady atmosferyczne, mogliśmy zobaczyć 
różne stworzenia żyjące w głębinach morskich, 
wraki statków, a także przyrządy i urządzenia 
używane do różnych form wykorzystywania 
wody. Po zwiedzaniu wodnego centrum uda-
liśmy się na obiad i z pozytywnym nastawieniem 
wróciliśmy do Teatru Współczesnego by obej-
rzeć sztukę pt. „Garnitur Prezydenta”. Spektakl 
wszystkim bardzo przypadł do gustu. Było 
muzycznie, kolorowo, wesoło i ciekawie. Z do-
brymi humorami wróciliśmy do Złotego Stoku. 
Dziękujemy serdecznie dyrektor CKiP Aleksan-
drze Wąsowicz za zorganizowanie, a burmistrz 
Grażynie Orczyk za sfinansowanie fantastycz-
nego wyjazdu na warsztaty i spektakl.

Joanna Rosiak

Inni, czyli MY
Przygotowanie dziecka do obcowania 

z innością to niezwykle istotna, a jednocześnie 
bardzo trudna sprawa. Im dziecko starsze, tym 
bardziej podlega negatywnym wpływom ró-
wieśników, a  tym samym bardziej oddala się 
od prawidłowych wzorców. Nie bez znaczenia 
jest atmosfera tolerancji w  domu i  w  szkole, 
światłe wychowanie to naprawdę mocny fun-

dament i gwarancja na przekazanie pozytyw-
nych zachowań.

Nie można pozwolić na to, by patrzenie na 
człowieka przez pryzmat jednej cechy, bądź 
myślenie szablonowe przesłoniło nam jego 
prawdziwy obraz. Jest to absurdalne i krzyw-
dzące. Nie można ignorować istnienia INNOŚCI, 
to co nieznane budzi w nas brak zrozumienia 
i niechęć, jednak nie może być powodem do 
dyskryminacji. Rzeczywistość jest brutalna 
a świat bezwzględny. W spektaklu „Inni, czyli 
MY” grupa teatralna DZIECI Z PIWNICY w spo-
sób jasny i obrazowy rozprawia się z tematem 
dyskryminacji i ksenofobii.

Spektakl w bardzo kontrowersyjny sposób 
dotyka tego problemu, aktorzy mają trudne 
zadanie, mogą liczyć tylko na siebie, wszystko 
muszą odegrać swoimi emocjami, brak ruchu 
na scenie, brak scenografii, półmrok ma zmusić 
widza do bardzo głębokiej refleksji.

Role niezwykle wymagające nie tylko umie-
jętności aktorskich, ale i  odwagi. Niełatwo 
odegrać tak skomplikowany problem społecz-
ny. Jednak ciężka, ponad trzymiesięczna praca, 
kilkanaście godzin prób pozwoliły osiągnąć 

zamierzony cel. Dotknęliśmy tak głęboko, że 
popłynęło wiele szczerych łez, dokonaliśmy 
czegoś fantastycznego, zmusiliśmy do głębokich 
przemyśleń nad życiem, nad własnym postę-
powaniem.

Premiera miała miejsce 5 marca 2017 roku 
na scenie Centrum Kultury i Promocji w Złotym 
Stoku.

Spektakl na podstawie scenariusza Julii 
Bażela „Inny nie znaczy gorszy”. Reżyseria: 
Małgorzata i Rafał Becela, Joanna Rosiak. Dźwięk 
i światło: Dariusz Krawczyk. Aktorzy: Adrianna 
Ciućmak, Julia Janiczek, Julia Surus, Weronika 
Kwik, Jarosław Janiec. Małgorzata Becela

Ruszył program nauki pływania
16 marca 2017 r. 43 uczniów klas I, 

III  b,  c Szkoły Podstawowej rozpoczęło 
realizację programu „Umiem pływać”. 
Uczniowie podzieleni na 3 grupy zdoby-
wają umiejętność pływania pod kierunkiem 
wykwalifikowanych instruktorów. Opiekę 
nad dziećmi w trakcie dowozu i na basenie 
w Kłodzku sprawują wychowawcy: Gabrie-
la Grzelak, Alicja Skowron – Serwin, Maria 
Kalinowska oraz rodzice. Czas spędzany 
w wodzie sprawia dzieciom wiele radości, 
co widać na załączonych zdjęciach.

Stanisław Sałata



12

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 2(14), kwiecień 2017 r.

Ludzie naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wiosna, wiosna…

Minął już szósty miesiąc działalności Zło-
tostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Złotym Stoku. Obecnie w naszym uniwersy-
tecie jest 43 studentów seniorów, którzy wy-
trwale i z wielką ochotą uczestniczą w zajęciach 
organizowanych przez uniwersytet. Zajęć tych 
jest sporo.

W  każdy czwartek odbywają się wykłady 
prowadzone przez znane i  cenione osoby 
z naszej gminy. Realizowane są zajęcia lektor-
skie z języka angielskiego i niemieckiego pro-
wadzone przez Katarzynę Kowcz i Agnieszkę 
Ruman. Także w czwartki mamy zajęcia rucho-
we, czyli balsam dla ciała oraz na koniec dnia 
balsam dla duszy.

 W  środy słuchacze uniwersytetu biorą 
aktywny udział w  zajęciach z  aquaaerobiku 
prowadzonych przez Dorotę Maryniak na kry-
tej pływalni w  Kłodzku, lub naprzemiennie 
korzystają z kąpieli perełkowych i basenu ką-
pielowego w Zdroju „Wojciech” w Lądku- Zdroju.

We wtorki studenci uczestniczą w zajęciach 
z informatyki, gdzie doskonalą obsługę kom-
putera i  surfowanie po Internecie. Zajęcia te 
prowadzone są przez Jarosława Króla i Stani-
sława Sałatę.

Trzeba nadmienić, że zarówno lektoraty 
językowe jak i zajęcia z informatyki są realizo-
wane przez prowadzących w ramach wolonta-

riatu. Również w ramach wolontariatu Elżbieta 
Ruszkowska prowadzi klub brydżowy.

Działalność Złotostockiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w szeroko pojętym zakresie 
jest obecnie możliwa między innymi dzięki 
temu, że uniwersytet jako stowarzyszenie 
otrzymał na swoją działalność środki pieniężne 
z dwóch źródeł. W tym miejscu należy się po-
dziękowanie burmistrz Złotego Stoku Grażynie 
Orczyk za otrzymane kwoty w wysokości 3000 zł 
i 5000 zł, które zostały przeznaczone na zajęcia 
ruchowe na basenie i na sali, kąpiele w wannach 
i  basenie oraz na transport. Również wyrazy 
podziękowania należą się staroście powiatu 
ząbkowickiego Romanowi Festerowi za otrzy-

maną kwotę w wysokości 2000 zł, która zosta-
nie przeznaczona na zajęcia lektorskie i infor-
matyczne.

Nie byłoby tych wszystkich zamierzeń 
i realizacji, gdyby nie działalność i zaangażo-
wanie studentów – seniorów ZUTW. W  tym 
miejscu duże wyrazy uznania i podziękowania 
należą się członkom zarządu uniwersytetu: 
Cecylii Jureczek za planowanie i organizowanie 
zajęć i wykładów, Krystynie Ujejskiej za prowa-
dzenie spraw finansowych i  księgowości, 
 Andrzejowi Królowi za sporządzanie ofert 
i  wniosków. Również wyrazy uznania kieruję 
do  Julianny Olszewskiej, która dba o  wpisy 

i  posty na temat bieżących wydarzeń na face-
booku.

Także „szeregowi” studenci-seniorzy zasłu-
gują na wyrazy uznania za zaangażowanie 
i chęci w organizowaniu zamierzeń realizowa-
nych w  ramach ZUTW, takich jak balsam dla 
duszy, zabawa karnawałowa czy spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet.

Dzięki uprzejmości i wyrozumiałości dyrek-
tor Centrum Kultury i  Promocji Aleksandry 
Wąsowicz Złotostocki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku może organizować i  przeprowadzać 

wykłady i  swoje zajęcia w  udostępnionych 
salach centrum. Wyrazy podziękowania kieru-
ję do pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym 
Stoku Mirosławy Słowiak i  Moniki Marmury-
-Brysiak za pomoc i zaangażowanie w zewnętrz-
nych sprawach i zamierzeniach uniwersytetu.

To właśnie dzięki działaniu tych osób Zło-
tostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje, 
działa, szkoli, uczy i bawi, a studenci-seniorzy 
mają motywację aby „wyjść z domów”.

Krzyszytof Babis 
prezes ZUTW

Barwnym korowodem z MARZANNAMI, 
kolorowymi kwiatami i uśmiechem na twarzy 
uczniowie klas I – VI wraz z nauczycielami 
powitali 21 marca długo oczekiwaną porę roku 
– WIOSNĘ. Najpierw ulicami miasta przeszli pod 

urząd, aby z wiosennymi pozdrowieniami udać 
się do władz. Tam już czekały na dzieci pracow-
nice urzędu z rożkiem słodyczy.

Następnie udali się za budynek CKiP, aby 
spalić symbol zimy – MARZANNĘ.

Idzie wiosna
Puk, puk, puk...w okienko!
– Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę

przylaszczek liliowych.

Słonko złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI
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IV WIOSENNY DZIEŃ NAUKI DLA UCZNIÓW KL. I-III

SPOTKANIE UCZNIÓW KL. I-III Z MAŁGORZATĄ SZUMSKĄ

Celem jednodniowego projektu edukacyj-
nego przeznaczonego dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej było kształcenie u  dzieci 
umiejętności obserwowania, spostrzegania, 
wnioskowania i  zaciekawienia otaczającym 
światem, nabywanie umiejętności wykorzysta-
nia zdobytych wiadomości i  umiejętności 
w praktyce, wzbogacanie słownictwa, wiedzy 
ogólnej, rozbudzanie zainteresowań matema-
tycznych, polonistycznych, przyrodniczych, 
muzycznych. Poza tym uczniowie mieli okazję 
rozwijać swoją wyobraźnię, umiejętność eks-
presyjnego wyrażania własnych przeżyć. Zaję-
cia stały się też okazją do integrowania zespo-
łów klasowych na poziomie edukacji wcze-
snoszkolnej i  podnoszenia wiary każdego 
dziecka we własne siły, możliwości i umiejęt-
ności.
Realizacja projektu – tematyka zajęć:
Elżbieta Broś „Wiosenny zawrót głowy”.
Jolanta Kupczak „Doświadczenia i  eksperymenty”.
Katarzyna Popera „Potyczki matematyczne”.
Maria Kalinowska „Z ortografią za pan brat”.
Alicja Skowron-Serwin „Zgaduj – zgadula”.
Danuta Znamirowska-Wieja „Ruch to zdrowie”.
Gabriela Grzelak „Wiem. Umiem. Potrafię”.

„WIEM. UMIEM. POTRAFIĘ”

Nauka z wykorzystaniem gier planszowych 
jest dla dzieci atrakcyjna, są bardziej zaanga-
żowane i zainteresowane zajęciami. W trakcie 
gry „Zwierzyniec” uczestnicy poruszający się 
po planszy zbierali kolorowe tabliczki ze zwie-
rzętami. Zadaniem uczniów było rozpoznanie 
i napisanie nazw zwierząt, za poprawny zapis 
otrzymywali 5 pkt. Wygrywała ta osoba, która 
zdobyła najwięcej punktów. Te zajęcia popro-
wadziła Gabriela Grzelak.

„ZGADUJ – ZGADULA”

W  sali numer 19 uczniowie rozwiązywali 
rebusy, wykreślanki, szyfrówki, krzyżówki. 
Hasła zagadek odpowiadały na ciekawe pytania 
np.: jak inaczej mówimy na Japonię?, co jest 
stolicą Hiszpanii?, z czego znają Chiny turyści?, 
co lubią robić Anglicy?, z czego słyną Szkoci? 
itp. Prawidłowe rozwiązanie zagadek dawało 
dzieciom dużo radości, jednocześnie wzboga-
cając wiedzę o świecie.

„Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”

W sali nr 14 Maria Kalinowska przygotowa-
ła dla uczniów zajęcia pt. „Z ortografią za pan 
brat”. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem 
rozwiązywali zagadki, rebusy, układali obrazki 
z  pociętych części. Zapisywali rozwiązania, 
przestrzegając poznane reguły ortograficzne. 
Uczestnikom towarzyszyło wiele emocji, po-
nieważ każdy chciał wykonać swoje zadanie 
szybko i bezbłędnie.

„DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY”
W klasie nr 9 odbyły się zajęcia pt. „Ekspe-

rymentuj razem z nami”. Dobór doświadczeń 
i zadań przyrodniczych sprzyjał samodzielne-
mu i  logicznemu myśleniu, a  także rozwijał 
zainteresowania przyrodnicze uczniów.

„POTYCZKI MATEMATYCZNE”
Natomiast w sali nr 20 uczniowie zmagali 

się z rozwiązywaniem zadań matematycznych. 
Zajęcia odbywały się indywidulnie i w grupach 
dwuosobowych. Uczniowie układali wiosenne 
puzzle matematyczne, domino i  wzory z  pa-
tyczków, rzucali lotkami do tarczy zliczając 
punkty, zmagali się z  tangramami. Poznali 
geoplan. Uczniowie klasy I za pomocą emplu-
sowych okularów oglądali anaglify.

„RUCH TO ZDROWIE”
W sali nr 8 odbywały się zajęcia ruchowe 

przy muzyce. Dzieci nauczyły się piosenki pt. 
„Wiosenna piosenka” oraz ćwiczyły choreogra-
fię do tej piosenki. Było wesoło i zabawnie.

„WIOSENNY ZAWRÓT GŁOWY”
Czy matematyka może zawrócić w głowie? 

Już początek zajęć wprawił uczniów w zdumie-
nie. Ich oczom ukazało się powitanie pojawia-
jące się na tablicy interaktywnej, znikały rysun-
ki. Następnie uczniowie „rozmieniali 20 zł” 
przesuwając po tablicy interaktywnej właściwą 
liczbę monet. Kolejne zadanie zmuszało do 
logicznego myślenia. Należało ułożyć na plan-
szy domki wg podanego kodu. Tangramy to 
możliwość zmierzenia się z  myśleniem „geo-
metrycznym”. Wiele radości dało rozwiązywanie 
zadań zawartych w pudełku PUS, oczekiwanie 
czy zadanie zostało prawidłowo rozwiązane, 

a w razie potrzeby samodzielne poprawianie. 
Na strudzonych czekały klocki pozwalające na 
swobodne budowanie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów.

Zespół przedmiotowy edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Szumska – pisarka, 
wolontariuszka, podróżniczka, aktorka 
teatru lalek, a co najważniejsze miesz-
kanka Złotego Stoku, na zaproszenie 
nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej spotkała się 22 marca z uczniami 
klas I-III.

Podczas spotkania uczestnicy do-
wiedzieli się, że Małgorzata Szumska 
poleciała na Filipiny, by pomagać 
mieszkańcom w odbudowie ich domów 
zburzonych przez tajfun. Na miejscu 
spotkała ludzi, którzy opowiedzieli jej 
o  swoich przeżyciach, o  filipińskich 
obyczajach, religii i przyjaźniach.

Pokaz multimedialny, żywy, inte-
resujący przekaz o tym, co działo się 
na Filipinach wprowadził dzieci w stan 
ciekawości i skupienia.

Swoje przeżycia związane z poby-
tem na wyspie pani Małgosia opisała 
w książce pt. „TWARZE TAJFUNU. O PO-
SZUKIWANIU SZCZĘŚCIA NA FILIPI-
NACH”.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
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PPU „KOMA” Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 2 
57-250 Złoty Stok                                                                                                    e-mail: komazloty@wp.pl 

tel. (74) 817 50 72 

 

WYSTAWKA
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
 

tak
• stolarka okienna 
• meble 
• dywany 
• elektrośmieci 
• wanny 
• armatura sanitarna 
• pojedyncze opony 

nie
• odpady zmieszane 
• gruz budowlany 
• porcelana, fajans 

 

Wystaw zbędne rzeczy we wskazane poniżej dni do godziny 800 
przy pergoli śmietnikowej lub przed posesją 
 

Maj: 
 

• Płonica, Błotnica                            29.05.2017 r. - poniedziałek 
• Mąkolno, Chwalisław, Laski         30.05.2017 r. - wtorek 
• Złoty Stok                                        31.05.2017 r. - środa 

Czerwiec: 
 

• Płonica, Błotnica                            26.06.2017 r. - poniedziałek 
• Mąkolno, Chwalisław, Laski         27.06.2017 r. - wtorek 
• Złoty Stok                                        28.06.2017 r. - środa 

 

KOMUNIKAT
w sprawie konieczności wystawiania pojemników 

do zbierania odpadów komunalnych.
PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku informuje, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Złoty Stok (Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/106/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku)

należy udostępniać pojemniki na odpady komunalne w taki sposób by pracownicy 
PPU „KOMA” Sp. z o.o. nie musieli wchodzić na posesję.

W związku z powyższym informujemy, iż odpady z pojemników nie udostępnionych 
nie będą odbierane.

Pojemniki na odpady komunalne należy  wystawiać w dniu odbioru odpadów
komunalnych wynikającego z harmonogramu przed ogrodzenie, bądź umieścić je w specjalnie 
przygotowanych do tego celu boksach, z którego pracownicy mogą odebrać odpady bez konieczności 
wchodzenia na posesję. 

W związku z powyższym PPU „KOMA” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców 
gminy Złoty Stok o stosowanie się do niniejszego komunikatu.

Z poważaniem:

Dawid Knych – Prezes Zarządu

Dodatkowych informacji można uzyskać w PPU „KOMA” Sp. z o.o. ul. Wiejska 2 w Złotym Stoku 
lub telefonicznie pod nr tel.74 81 75 072 od poniedziałku do piątku w godzinach 600 ÷1400.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„KOMA” Sp. z o.o.

57-250 Złoty Stok ul. Wiejska 2   
tel/fax (074) 81-75-072

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS: 0000189384

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.400 zł
NIP 887-00-07-332   REGON 890210768

e-mail: komazloty@wp.pl

Zaproszenie dla seniorów
Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na 

otwarte spotkanie pt. tytułem: „Kolonoskopia z doktorem Westerem – złoty standard 
medycyny, współczesna konieczność dla zachowania zdrowia i długiego życia” w dniu 
11 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Dla  seniorów 
z grupy wiekowej 55-64 lat przygotowano bezpłatną ofertę na badania.

Natomiast 13 maja br. zapraszamy na wyjazd leczniczo-rekreacyjny (jednodniowy) 
do Lądka-Zdroju. W programie:
1) badanie densytometryczne – badanie rentgenowskie na osteoporozę wraz z opisem – 
cena 72 zł,
2) zwiedzanie najpiękniejszych zakątków kurortu z przewodnikiem PTTK,
3) obiad, kawa, poczęstunek – 22 zł
4) wyjazd o godz. 8.00 rano, powrót o godz. 18.00,
5) dojazd zapewniony,
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Chętnych prosimy o kontakt z Cecylią Jureczek.

Krzysztof Babis



15

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 2(14), kwiecień 2017 r.

Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”

Powiatowy Festiwal 
Piosenki za nami

Przekroczenie progu szkolnego 
jest punktem zwrotnym w  dotych-
czasowym życiu dziecka i jego rodzi-
ców. Nauka w  klasach młodszych 
decyduje o  prawidłowym rozwoju 

fizycznym ucznia oraz kształtuje jego 
osobowość.

W  roku szkolnym 2016/2017 
uczniowie klasy I brali udział w pro-
gramie edukacyjnym „Moje dziecko 

idzie do szkoły”, który był skierowany 
również do rodziców. Celem progra-
mu było podniesienie poziomu wie-
dzy rodziców dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym na temat wybranych 
elementów zdrowego stylu życia. 
Rodzice rozmawiali o  profilaktyce 
w  domu i  w  szkole oraz otrzymali 
broszury związane ze zdrowym stylem 
żywieniowym swoich dzieci. Program 
obejmował bloki tematyczne, które 
realizowano z uczniami na zajęciach 
szkolnych. Treści korelowały z  pod-
stawą programową edukacji wcze-
snoszkolnej oraz z projektami, akcja-
mi realizowanymi w  naszej szkole, 

np. „Śniadanie daje moc”, „Szklanka 
mleka”, „Owoce w  szkole”, „Umiem 
pływać” co pozwalało nauczycielowi 

na wykorzystanie różnorodnych form 
i uatrakcyjnianie realizacji zagadnień.

Gabriela Grzelak

Idzie, idzie Wiosna, 
wesoła, radosna.

Idzie uśmiechnięta,  
z kwiatkami panienka...

21 marca barwnym ko-
rowodem przeszliśmy wokół 
przedszkola „Bajka”, żegnając 
Zimę i  paląc jej symbol – 
kukłę. Tym samym powitali-
śmy nową, najpiękniejszą 
porę roku – Wiosnę. Następ-
nie z  piosenką wiosenną 
na  ustach i  instrumentami 
w dłoniach oraz gaikiem po-
wróciliśmy do przedszkola.

Lucyna Kowalska

31 marca w Ząbkowicach Śl. odbył się Po-
wiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod 
hasłem „Zdrowie w piosence”. Naszą Placówkę 
Opieki Przedszkolnej „Bajka” reprezentowała 
Dominika Markowska z grupy „Biedronek”, a do 
występu przygotowała ją Alicja Jurasz. Domi-
nika przepięknie zaśpiewała piosenkę pt. 
„Polskie pyszności”. Kibicowaliśmy Dominice 
wraz z jej rodzicami oraz przedszkolakami, 
których poznaliśmy w trakcie festiwalu. Domi-
nika otrzymała prezent oraz pisemne podzię-
kowanie za udział od organizatorów, którymi 
byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny oraz Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowi-
cach Śl. Dla Dominiki był to pierwszy występ 
na dużej scenie, więc serdecznie gratulujemy 
i życzymy jeszcze wielu sukcesów muzycznych.

Lucyna Kowalska

Pierwszy dzień wiosny!

Zapowiedzi z Kalendarza imprez
MAJ
1-3.05.2017 – Złotostocka Majówka – organizator: CKiP
   4.05.2017 – Msza św. w Kościele Parafialnym w Złotym Stoku w intencji naszych strażaków – organizator: Zarząd Gminny OSP
26.05.2017 – Piknik Rodzinny Przedszkole „Zielona Dolina” – organizator: Przedszkole „Zielona Dolina”
26.05.2017 – Kolorolandia – organizator: POP Bajka

CZERWIEC
16-17.06.2017 – Gwarkiada – organizator: CKiP, Gmina Złoty Stok
17.06.2017 – Powiatowy Rajd Rowerowy w Błotnicy – organizator: Starostwo Powiatowe, Gmina Złoty Stok
17.06.2017 – Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Złotego Stoku – organizator: Gmina Złoty Stok
24.06.2017 – Odpust św. Antoniego (festyn parafialny) – organizator: Parafia Złoty Stok



16

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 2(14), kwiecień 2017 r.

28 marca 2017 r. odbyły się 
w naszej placówce Rekolekcje 
Wielkanocne, w których udział 
wzięły wszystkie dzieci uczęsz-
czające do „Bajki”. Przybyli do 
nas ksiądz proboszcz oraz fran-
ciszkanin ojciec Paulin Maria, 
który przygotował ciekawe za-
jęcie z balonikami, z których po 
przebiciu wypadały karteczki 
ze świątecznymi przesłaniami. 
Dzieci chętnie odpowiadały na 
pytania, a ksiądz proboszcz 
nagradzał ich pięknymi pamiąt-
kowymi obrazkami. Przedszko-
laki otrzymały lekcję duchową 
i już wiedzą, że do pełnego 
przeżycia Świąt Zmartwych-
wstania potrzebne są: serca 
wypełnione dobrymi uczynka-
mi, piękny śpiew a wtedy od-
kryją drogę do  Jezusa.

Rekolekcje dały nam: siłę, 
odwagę, otuchę i nadzieję. Ser-
decznie dziękujemy.

Lucyna Kowalska

Rekolekcje wielkanocne w „Bajce”

Spotkanie wielkanocne w Przedszkolu „Bajka”
Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko rozkwita w słońca blasku. 
I wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody. 
W zielone każdy gra. 
Już zima poszła spać za morze, a w naszych sercach radość gra......

W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale 
są i takie, które zmuszają nas do powagi, zadumy, ale i radości, 
jaką niosą ze sobą. Jednym z takich świąt są Święta Wielka-
nocne. Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześci-
jańskich.

W czwartek 13 kwietnia, w pochmurny poranek, w naszym 
przedszkolu zapanowała ciepła i świąteczna atmosfera. Przez 
ostatnie dni dzieci poznawały różne tradycje związane ze 
świętami Wielkiej Nocy, wspólnie z nauczycielkami dekoro-
wały sale, malowały pisanki, siały rzeżuchę. Wszystkie wytwo-
rzone akcenty wielkanocne znalazły się w salach oraz na ja-
dalni jako dekoracja świąteczna. Zwieńczeniem licznych 
opowieści o zwyczajach Wielkanocnych było wspólne świą-
teczne spotkanie. Naszą placówkę odwiedzili goście: burmistrz 
Grażyna Orczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Wieja oraz asystent burmistrza Marta Krysiak. Przewodniczą-
cy opowiedział dzieciom o tradycji „zajączka wielkanocnego”, 
który przychodzi do dzieci w Wielki Czwartek i przynosi sło-
dycze. Nasi goście idąc do przedszkola spotkali „zajączka”, 
który przekazał naszym przedszkolaczkom torbę słodyczy. 
Dzieci zaprezentowały poznane piosenki o  świętach, a  na-
stępnie burmistrz sprawdziła ich przygotowanie do świąt, 
poprzez przeprowadzenie quizu o tematyce wielkanocnej.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, podzieliliśmy się jaj-
kiem. Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli dzieciom 
i pracownikom świąteczne życzenia. Tym wzruszającym mo-
mentem zakończyliśmy nasze spotkanie z miłymi gośćmi.

Lucyna Kowalska
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MALI ODKRYWCY 
z Przedszkola „Zielona Dolina”

X Przegląd Piosenki Przedszkolnej –  Zaczarowane dźwięki
Gospodarzem przeglądu była Placówka Opieki Przed-

szkolnej „Bajka” w Złotym Stoku.
17 marca 2017 roku w sali CKiP w Złotym Stoku utwory 

zaśpiewały dzieci z 14 placówek przedszkolnych.
Jury po burzliwych obradach wybrało laureatów:

– w kategorii zespół:
I  miejsce – Zespół „Kajtek i  spółka” z  Przedszkola Niepu-
blicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze,
II miejsce – Zespół „Pory roku” z  Samorządowego Przed-
szkola w Domaszkowie,
III miejsce – Zespół „Chłopcy i dziewczyny z Zielonej Doliny” 
z Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie;
– w kategorii duet:
I miejsce – Amelia Kowalska i Szymon Moczko z Publiczne-
go Przedszkola w Przedborowej,
II miejsce – Dominika Markowska i Paris Młodzieniak z Pla-
cówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku,
III miejsce – Hanna Budnik i  Klaudia Orzeł z  Przedszkola 
Publicznego „Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbk.;
– w kategorii solista:
I miejsce – Milena Gajek z Placówki Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” w Złotym Stoku,
II miejsce – Róża Jabłońska z Przedszkola im. Kubusia Pu-
chatka w Kudowie-Zdr.,
III miejsce – Michał Dzimira z Przedszkola Niepublicznego 
„Wesołe Krasnoludki” w Bielawie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom bardzo wysokiego 
poziomu artystycznego i dziękujemy za udział!

Red.

* Występ przedszkolaków dla mamy i taty

* Dmuchany zamek

* Wiele innych atrakcji

* Liczne konkursy

* Wspólna zabawa z aktorami Teatru Humoru „Igraszka”

* Poczęstunek

W PROGRAMIE:

Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka”

wszystkie dzieci, mamusie, tatusiów …

na XIX piknik rodzinny

na terenie ogrodu przedszkolnego

Impreza odbędzie się

26 maja (piątek) o godz. 10:00

serdecznie zapraszają:

Dzieci oraz pracownicy
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23 lutego nasze przedszkolaki wzięły udział w warsztatach MINI NAUKOWCA. W ramach tego 
spotkania dzieci mogły zobaczyć m.in. jak stworzyć podwodny wulkan i w jaki sposób nadmu-
chać balon bez dmuchania powietrza. Warsztaty rozbudziły w  dzieciach ciekawość i  radość 
z samodzielnego eksperymentowania i poznawania świata.

Ewa Bulanda
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Przedszkole „Zielona Dolina” na Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Ząbkowicach Śląskich

DZIEŃ KOBIET w „Zielonej Dolinie”

31 marca 2017r. 
w   Z ą b k o w i c k i m 
Ośrodku Kultury od-
był się już III Festi-
wal  Piosenki Przed-
szkolnej pod Hasłem 
„Zdrowie w  piosen-
ce” zorganizowany 
przez: Przedszkole 
Publiczne Nr 4 w Ząb-
kowicach Śl.  oraz 
Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Ząbkowi-
cach Śl. W konkursie 
wzięło udział 14 so-
listów z  przedszkoli 
całego powiatu ząb-
kowickiego.

Nasze przedszko-
le reprezentował Filip 
Pelwecki z piosenką 
„Ziemia wyspa zielo-
na''. Za występ otrzy-
m a ł  p a m i ą t k ow y 
dyplom oraz wspa-
niały upominek.

Brawo Filip!
Anna Kuchciak

8 marca chłopcy z Przedszkola „Zielona Dolina” na czele z panem Januszem (konserwatorem) 
– nie zapomnieli o dziewczynkach i paniach. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w na-
szym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u  dzieci nawyku obdarowywania 
miłym gestem, słowem, upominkami swoich najbliższych.

W  tym dniu chłopcy zachowywali się wyjątkowo grzecznie, a  na dziewczęcych buziach 
malował się uśmiech.

Wszystkie kobiety, te małe i duże dziękują chłopcom za piękne życzenia i kwiaty.
Ewa Bulanda
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Mały miś w świecie wielkiej literatury

Chłopcy i dziewczęta z „Zielonej Doliny” na Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” to projekt realizo-
wany w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie, którego au-
torką jest Aneta Konefał. Głównym celem akcji jest rozwijanie 
czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami.

Misiom podróżującym po całej Polsce czytały również 
dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie z wychowaw-
cą grupy Anną Kuchciak.

Nasz miś, a raczej misia, której dzieci nadały imię Kruszynka, 
wyruszyła w swoją daleką podróż.

W  piątek 25 listopada 2016r., w  Dniu Pluszowego Misia, 
Kruszynka w  podroży miała ze sobą dzienniczek, w  którym 
dzieci wraz z nauczycielami wpisywały tytuł przeczytanej baj-
ki, dedykację dla niej, wklejały zdjęcia swojej grupy i odbijały 
swoje paluszki umaczane w farbie.

Kruszynka z  Mąkolna odwiedziła dziewięć przedszkoli, 
w których słuchała czytanych bajek, bawiła się z dziećmi, po-
znawała ich przedszkole oraz najbliższą okolicę.

Kruszynka odwiedziła przedszkolaków z:
– Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palaczy,
– Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żyrardowie,
– Przedszkola Publicznego w Suszcu,
– Przedszkola Gminnego w Jabłonnej,
– Europejskiego Przedszkola „Klub Kubusia Puchatka” w Kieł-
czowie,
– Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,
– Miejskiego Przedszkola nr 16 w Legnicy,

– Miejskiego Przedszkola dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem 
nr 6 w Legnicy,
– Przedszkola Publicznego w Radgoszczy.

Przez kilka miesięcy naszą grupę odwiedzały misie z ww. 
placówek. Czytaliśmy im opowiadania, bajki, baśnie oraz wy-
pełnialiśmy ich dzienniki podróży. Wszystkie misie otoczyliśmy 

wielką opieką, a każda paczka z misiem sprawiała nam wiele 
radości. Udział w projekcie pozwolił poznać dzieciom nowych 
przyjaciół z różnych miejscowości w Polsce. Miejsca te na bie-
żąco zaznaczaliśmy na naszej mapie Polski. 15 marca nasza 
Kruszynka powróciła do naszego przedszkola i  tym samym 
zakończyliśmy udział w projekcie. Anna Kuchciak

17 marca 2017 r. na Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki” w Złotym Stoku nasze przed-
szkolaki zdobyły III miejsce w kategorii zespół. Piosenka pt. „Gdy tylko cyganie” ożywiła publiczność i wprawi-
ła w dobry nastrój. W przeglądzie nasze przedszkole bierze udział od początku jego istnienia czyli 10 lat – zawsze 
z sukcesami. Nasze panie są bardzo dumne z osiąganych sukcesów swoich wychowanków, a oni godnie repre-
zentują swoje przedszkole.

Ewa Bulanda
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Wielkanocne spotkanie w Przedszkolu 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie

27.03.2017 r. dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie uczestniczyły w rekolekcjach 
wielkopostnych.

Naszymi gośćmi byli o. Paulin Maria z Zakonu Franciszkanów w Kłodzku i ksiądz proboszcz 
tutejszej parafii Paweł Paździur. Dzieci uczestniczyły we wspólnej modlitwie, a także odważnie 
zabierały głos w rozmowie z ojcem Paulinem. Wysłuchały również ciekawych opowiadań i na-
uczyły się piosenek „Gdy Pan Jezus był malutki” i „Dobrze, że jesteś”. Na koniec rekolekcji Mary-
sia, Marcelinka i pani dyrektor serdecznie podziękowały miłym gościom za to pouczające spo-
tkanie przebiegające w miłej i ciepłej atmosferze oraz podarowały świąteczny upominek.

Rekolekcje przybliżyły dzieciom Słowo Boże i przygotowały je na nadejście Jezusa Zmar-
twychwstałego.

Ewa Bulanda

Rekolekcje wielkopostne w „Zielonej Dolinie”

...a Zajączek u nas w przedszkolu był i wielkanocne prezenty skrył!
W naszym przedszkolu bardzo starannie przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. 

Ozdabialiśmy pisanki, wykonywaliśmy wiele ozdób świątecznych (zajączki, kurczaczki, 

baranki) na warsztatach plastycznych. Aż 
wreszcie nadszedł ten wyjątkowy dzień – 
11 kwietnia 2017r., w którym odwiedziła nas 
burmistrz Grażyna Orczyk i asystent burmi-
strza Marta Krysiak. Już od rana dzieci cze-
kały na gości i  zajączka, który przyniesie 
dzieciom słodkości. Co chwila zaglądały do 
gniazdka i  szukały śladów jakie zostawił 
w przedszkolu.

Przedszkolaki kolorowo przebrane za-
prezentowały piękny program artystyczny 
związany z tradycjami wielkanocnymi: śpie-
wały piosenki, recytowały wierszyki i zatań-
czyły „Kaczuszki”. Nauczenie dzieci polskich 
tradycji i zwyczajów jest elementem łączno-
ści między pokoleniami. Następnie były 
świąteczne życzenia i  upominki dla gości. 
Zwieńczeniem było odnalezienie przez 
dzieci w gniazdku słodkości pozostawionych 
przez Zajączka, którego w drodze do nasze-
go przedszkola spotkała pani burmistrz…

Dziękujemy zajączku i czekamy z utęsk-
nieniem na następne odwiedziny.

Ewa Bulanda, Magdalena Marmura
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„Szewczyk Dratewka” 
w „Zielonej Dolinie”

Odwiedziny aktorów Teatru „Herbi” z  Leszna 
w poniedziałkowe przedpołudnie 10.04.2017r. ze 
spektaklem pt. „Szewczyk Dratewka” rozpoczęły 
kwietniowy kontakt ze sztuką naszych wychowan-
ków. Dzieci w skupieniu i z rozbawieniem ogląda-
ły przygody dzielnego i  wesołego szewczyka, 
który z pomocą chętnych przedszkolaków pokonał 
złą czarownicę. Wykonując prace przez nią zlecone, 
uwolnił piękną królewnę, którą okazała się Magda 
z grupy starszaków.

Aktorzy przekazali przedszkolakom jak ważne 
i pomocne w codziennym życiu są dobroć i odwa-
ga, które przezwyciężają zło i przynoszą szczęście. 
Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, 
a uśmiechnięte, beztroskie buzie dzieci były dowo-
dem wspaniale spędzonych chwil. Już z niecierpli-
wością czekamy na kolejną wizytę.

Magdalena Marmura, Ewa Bulanda

21 marca 2017r. przedszkolaki z „Zielonej Doliny” w Mąkolnie 
poszły pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Oglądając po drodze krajobraz wiosenny, jak detektywi szukali 
pierwszych oznak wiosny. Świecące słońce, świeża jasnozielona trawa 
i nieśmiało pojawiające się kwiaty… jednym słowem wiosna!

W tym dniu w Mąkolnie panował prawdziwy zielony zawrót głowy. 
Myślę że Pani Wiosna, która w tym właśnie dniu do nas przybyła, była 
zachwycona. Mamy nadzieję, że zostanie z nami na dłużej dając nam 
wszystkim piękne, słoneczne i ciepłe dni pełne soczystej zieleni wokół.

Ewa Bulanda

WITAJ  
WIOSNO!
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GWARKIADA 2017

3 x z GRAND PRIX 
POWIATU

Klub Malucha przy Bibliotece Publicznej w Złotym Stoku

ZŁOTOSTOCKI SZTAB WOŚP OTRZYMAŁ MEDAL

Gmina Złoty Stok wspólnie z Gminą Ziębice, Ząb-
kowice Śląskie i Ząbkowicką Grupą Biegową FRANKEN-
STEIN podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy przy 
organizacji imprezy biegowej, mającej na celu popu-
laryzację aktywnego trybu życia oraz promocji biega-
nia wśród mieszkańców powiatu ząbkowickiego.

Tym oto sposobem pragniemy zaprosić wszystkich 
mieszkańców Gminy Złoty Stok do udziału w biegach 
3xZ GRAND PRIX Powiatu Ząbkowickiego. W ramach 
imprezy odbędą się trzy biegi: 25 czerwca w Ziębicach, 
23  września w  Złotym Stoku oraz 22 października 
w  Ząbkowicach Śląskich. Zapisy na pierwszy bieg 
w Ziębicach już ruszyły, zapraszamy na stronę www.
zapisy.ultimasport.pl/281. Na uczestników czekają 
ciekawe nagrody, bogate pakiety startowe i świetna 
zabawa.

Nie zwlekajcie, im szybciej się zapiszecie, tym 
opłata wpisowa niższa.

Aleksandra Wąsowicz

Drodzy Mieszkańcy Gminy Złoty Stok, trzecia edycja GWARKIADY 
zbliża się wielkimi krokami. W tym roku termin imprezy przypada 
tydzień wcześniej niż w  latach poprzednich. Już 16 i  17 czerwca 
zapraszamy do wzięcia udziału w święcie miasta. Podczas  tegorocznego 
programu nie zabraknie pokazów laserowych, które w tym roku zo-
staną wzbogacone o  fontanny i  gejzery wodne, pokazu sztucznych 
ogni oraz barwnego korowodu. W tegorocznym programie gościć  będziemy 
takie zespoły jak AFTER PARTY oraz LONG & JUNIOR w piątkowy wieczór oraz LAO CHE w  sobotę.

17 czerwca zapraszamy również do sołectwa Błotnica, gdzie odbędzie się POWIATOWY RAJD 
ROWEROWY oraz GMINNE ZAWODY KARPIOWE. Z pewnością podczas tego weekendu każdy 
z Państwa znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie. Już wkrótce szczegóły na plakatach.

Aleksandra Wąsowicz

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nagrodziła sztab Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku medalem za wieloletnią współpracę, zaangażo-
wanie i wspieranie styczniowej akcji fundacji. Złoty Stok otrzymał to wyróżnienie 
jako jeden z dwóch sztabów z terenu powiatu ząbkowickiego. Drugi medal otrzy-
mał sztab z Ząbkowic Śląskich.

Bardzo cieszymy się z wyróżnienia, które jeszcze bardziej motywuje do dal-
szego wspierania inicjatyw WOŚP. Praca złotostockiego sztabu to wynik współ-
pracy i zaangażowania wielu osób, wspaniałych wolontariuszy, uczniów i nauczy-
cieli SZS w Złotym Stoku, darczyńców, sponsorów, seniorów oraz wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy tak chętnie biorą udział w styczniowej kweście.

Serdecznie dziękujemy, gratulujemy i gramy dalej! Aleksandra Wąsowicz

PRIMA APRILIS W CKiP
1 kwietnia w  Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku odbyły się drugie WARSZTATY 

WIELKANOCNE oraz primaaprilisowy koncert Górniczej Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku.
W warsztatach udział wzięło ponad 70 osób z całej gminy Złoty Stok. Okazały się ciekawą 

alternatywą do spędzenia wolnego czasu przez seniorów, rodziny z dziećmi jak i młodzież. Te-
matem tegorocznego spotkania był zając wielkanocny. Następnie dzięki sprzyjającej aurze 
w ogrodzie za CKiP godzinnym koncertem ugościła mieszkańców Górnicza Orkiestra Dęta.

Na rozpoczęciu koncertu nie obyło się bez małego psikusa ze strony muzyków, ponieważ 
zgromadzeni mieszkańcy zostali poinformo-
wani, że plakat zapraszający na koncert był 
jedynie primaaprilisowym żartem…

Koncert ostatecznie się odbył według 
założonego planu. Orkiestra zaprezentowała 
nowo przygotowany repertuar, który spotkał 
się z bardzo miłym przyjęciem zgromadzonych.

Aleksandra Wąsowicz

4 marca przy Bibliotece Publicz-
nej rozpoczął działanie Klub Malucha. 
Są to spotkania dla dzieci w wieku 
2-5 lat i  ich rodziców. Zajęcia mają 
charakter edukacyjny, ich celem jest 
oswajanie dzieci od najmłodszych 
lat z  instytucją biblioteki. Wachlarz 
prowadzonych zajęć jest bardzo 
szeroki, od zabaw o  charakterze 
plastycznym, poprzez zajęcia ryt-
miczne aż po zajęcia motoryczne. 
Docelowo Klub Malucha w  swojej 
ofercie będzie miał również zajęcia 
dla rodziców i dzieci uczestniczących 
w zajęciach spotkania i warsztaty ze 
specjalistami w różnych dziedzinach, 
dotyczących wychowania dziecka. 
Spotkania Klubu Malucha odbywają 
się w każdą sobotę o godzinie 10.00 
w  Bib liotece Publicznej w  Złotym 
Stoku.  Zachęcamy do  udziału.

Aleksandra Wąsowicz
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

Bezpieczeństwo
Komisariat Policji, Złoty Stok, Rynek 22,  
tel. 74 817 51 07, 74 817 31 66
Ochotnicza Straż Pożarna Złoty Stok, ul. Wiejska 2, 
tel. 74 817 51 88
Ochotnicza Straż Pożarna Mąkolno, tel. 74 817 76 30
Ochotnicza Straż Pożarna Płonica, tel. 74 817 53 93

Urzędy i instytucje
Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22,  
tel. 74 816 41 64, fax 74 816 41 33,  
e-mail: um@zlotystok.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku,  
Pl. Mickiewicza 1, tel. 74 817 52 88
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o., Oczyszczalnia Płonica, 
tel. 74 817 54 83, biuro Złoty Stok, ul. Wiejska 2, 
tel. 74 817 50 71
PPU „KOMA”, Złoty Stok, ul. Wiejska 2,  
tel. 74 817 50 72
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, 
ul. 3 Maja 10, tel. 74 817 55 91,  
e-mail: ckip@interia.eu
Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku,  
ul. Chemików 8, tel. 74 817 51 23, 74 817 56 57,  
e-mail: szszlotystok@wp.pl
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 29,  
tel. 74 817 52 19, e-mail: luk381@gazeta.pl
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w  Mąkolnie, 
Mąkolno 56, tel. 74 817 76 19,  
e-mail: zielonadolina@vp.pl

Służba zdrowia 
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa i Maciej 
Seweryn, Złoty Stok, ul. 3 Maja 25,  
tel. 74 817 55 00, 74 632 12 01
NZOZ OMEGA Sp. z o.o., Złoty Stok, ul. 3 Maja 10,  
tel. 74 833 37 98
NZOZ „Salutaris” sp. z o.o., Złoty Stok,   
ul. Spacerowa 5, tel. 74 817 54 13, 74 817 55 10

Banki 
Bank Spółdzielczy, Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 14,  
tel. 74 817 60 58, fax. 74 817 52 83
Agencja PKO BP S.A., Złoty Stok,  
ul. Wojska Polskiego 16, tel./fax 74 817 54 82

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 510 653 885, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl

Wydawca: Gmina Złoty Stok
Siedziba redakcji: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, tel. 74 816 41 64, 
fax 74 815 41 33, e-mail redakcja@zlotystok.pl.
Zespół redakcyjny: Waldemar Wieja, Marta Krysiak, Katarzyna Kowcz, 
Anna Gajek, Piotr Ogielski, Violetta Mrozek.
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„ORZEŁ” Mąkolno – zimowy obóz 
sportowy dla najmłodszych zawodników

OLDBOJE NA PODIUM
Kapitalnie spisali się 

złotostoccy oldboye, nie 
przegrywając żadnego 
meczu w  turnieju piłki 
nożnej „Gramy dla Staszka 
Leśniarka”, rozgrywanym w No-
wej Rudzie-Słupcu 18 marca 
2017r. W pierwszym meczu uda-
ło się im pokonać Nysę Kłodzko 1-0, 
przede wszystkim dzięki fenomenalnej 
postawie bramkarza Krzysztofa Mali-
nowskiego. W  następnych dwóch 
meczach Złota Marka zremisowała 
po 1-1 z  drużynami Piast Nowa 
Ruda I i Piast Nowa Ruda II. W ostat-
nim meczu zaś nasi zawodnicy 
rozprawili się z oldboyami ze Ści-
nawki Średniej aż 4-1.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Piast Nowa Ruda I
2. Złota Marka Złoty Stok
3. Nysa Kłodzko
4. Ścinawka Średnia Oldboys
5. Piast Nowa Ruda II
Skład drużyny „Złota Marka”
Dariusz Mróz 
Robert Surus 
Krzysztof Malinowski 
Krzysztof Teper 
Wojciech Król 
Marek Haber 
Wojciech Dujin 
Tomasz Tandereszczak
Serdecznie gratulujemy chłopakom, 
tak trzymać!

Aleksandra Wąsowicz

Rozpoczęła się runda wiosenna sezonu 
2016/2017 w  piłce nożnej. Poniżej komplet 
wyników z rozegranych kolejek seniorów i dru-
żyn młodzieżowych.
Klasa O (kolejka 16-19)
„Unia” Złoty Stok – „Zamek” Kamieniec Ząbko-
wicki 0:4; „Unia” Złoty Stok – Jedlina Zdrój 2:5 
(M. Bień, Sz. Markowski); „Unia” Złoty Stok – Gola 
Świdnicka wo. 3:0; „Unia” Złoty Stok – „Nysa” 
Kłodzko 0:6
Po 19 kolejkach drużyna ze Złotego Stoku 
zajmuje 11 miejsce z 19 punktami.
Klasa B (kolejki 10-11)
Gr. 1 „Perła” Płonica – „Victoria” Dębowiec 4:3 
(J. Ślósarz, P. Szęszoł, K. Brysiak, M. Stwora); 
„Zamek” II Kamieniec Ząbkowicki – „Perła” 
Płonica 4:3 (M. Bartoszek, P. Walczak 2 bramki).
„Perła” Płonica z 19 punktami zajmuje w tabe-
li 6 miejsce.
Gr. 2 Czermna Kudowa Zdrój – „Orzeł” Mąkolno 
2:2 (W. Morawski, Ł. Bazela – sam.); „Orzeł” 
Mąkolno – „Zrzeszeni” Niwa 2:3 (W. Morawski, 
K. Wsolak).
„Orzeł” Mąkolno po 11 olejkach zajmuje 6 miej-
sce z dorobkiem 8 punktów.
JUNIOR STARSZY – kolejka 12
„Unia” Złoty Stok – „Kryształ” Stronie Śląskie 3:0 
(D. Miśkiewicz, R. Brysiak, M. Głąb).
MŁODZIKI
„Unia” Złoty Stok – „Nysa” Kłodzko 0:3; LKS 
Bierkowice – „Unia” Złoty Stok 3:1 (M. Mary-
nowski).
ORLIKI
„Orzeł” Ząbkowice Śl. – „Unia” Złoty Stok 21:0

Anna Gajek

Tegoroczne ferie zimowe zawodnicy Klubu 
„Orzeł” Mąkolno zaliczają do bardzo udanych. 
Powodem tego jest kilkudniowy obóz sporto-
wy zorganizowany przez Zarząd Klubu. W obo-
zie, który odbył się w Złotym Stoku uczestni-
czyło 30 zawodników klubu z dwóch kategorii 
wiekowych (trampkarze i orliki). Obozowicze 
kwaterowali w siedzibie Kopalni Złota, spędza-
jąc czas zgodnie z planem na zajęciach dosko-
nalenia techniki, ćwiczeniach koordynacyjnych, 
treningach, wspólnych posiłkach i  integracji. 
Wcześnie rano starszym zawodnikom organi-
zowano przebieżki na Jawornik, młodsi, poza 
zaplanowanymi zajęciami, uczestniczyli w ca-
łodniowym wyjazdowym turnieju piłkarskim 
i zajęciach z samoobrony.

Zbigniew Śleziak

Wiadomości 
sportowe


