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Wybuch w zakładzie prochu w Mąkolnie

(cd. na str. 10)

17 maja br. przed godz. 10.00 rano miał 
miejsce wybuch w jednym z budynków na te-
renie spółki „Prochemist” – zakładu produkują-
cego proch w Mąkolnie. Katastrofa okazała się 
tragiczna w  skutkach. Dwóch pracowników: 
Tomasz Mosiewicz i Piotr Fiut poniosło śmierć 
w  wyniku zdarzenia, kilkunastu pracowników 
zostało poszkodowanych, a  budynek uległ 
zniszczeniu w 70%. Uszkodzeniu uległy również 
samochody, maszyny, pobliskie domy i  budynki.

Smutek, żal, ogromna strata, rozpacz, trau-
ma, ból, to uczucia, które przeżywali i przeży-
wają pracownicy i  ich rodziny, pracodawcy, 
władze samorządowe, mieszkańcy naszej  gminy.

W akcji ratowniczo – poszukiwawczej oraz 
w działaniach zabezpieczających miejsce akcji 
wzięło udział 25 zastępów Państwowej Straży 
Pożarnej z 72 osobami, 11 zastępów Ochotni-
czych Straży Pożarnej z 56 osobami, pogotowie 
ratunkowe, energetyczne, inspekcja nadzoru 
budowlanego. 

Pożegnanie starszaków

„Życie składa się z  powitań i  pożegnań”. To zdanie z  pewnością 
możemy przytoczyć dzisiaj. Nie tak dawno witaliśmy się – był wrzesień 
i dzieci przyszły do przedszkola, a dziś już nadszedł czas pożegnania. 
Tymi słowami 21 czerwca 2017 r. rozpoczęła przemówienie dyrektor 
Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – Ewa Bulanda.

W uroczystości brały udział wszystkie dzieci z przedszkola, rodzice 
starszaków, pracownicy przedszkola oraz burmistrz Grażyna Orczyk.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny: pięknie recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Włożyły wiele pracy w swój występ, 

co zaproszeni na uroczystość goście docenili i wielokrotnie nagradzali 
gromkimi brawami. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i  wiele wspaniałych prezentów, a  rodzice podziękowania za owocną 
współpracę i zaangażowanie w życie przedszkola.

Drodzy rodzice gratulujemy wam tak wspaniałych latorośli. Życzy-
my pociechy i zadowolenia z waszych dzieci w przyszłości. Wam drodzy 
absolwenci życzymy wielu sukcesów w szkole oraz miłych i bezpiecznych 
wakacji.

Ewa Bulanda
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Szanowni Państwo,
Wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyj-

no-urlopowego oddajemy w Państwa ręce 
kolejny numer naszego Informatora Gmin-
nego. Uczniowie zakończyli rok szkolny 
i udali się na zasłużony wypoczynek. Wie-
lu z  Państwa też skorzysta z  urlopowych 
wyjazdów. Dla mieszkańców i  osób spę-
dzających urlop w naszej gminie Centrum 
Kultury i Promocji przygotowało ciekawą, 
wakacyjną ofertę kulturalną. Mam nadzie-
ję, że zaproponowane nowości przypadną 
Państwu do gustu. Od 1 lipca do dyspozy-
cji mieszkańców, gości i turystów oddany 
będzie staw kąpielowy, który został bardzo 
dobrze przygotowany do sezonu i odebra-
ny przez służby sanitarne.

Pracownicy Urzędu przygotowują i re-
alizują zaplanowane w tegorocznym bu-
dżecie inwestycje. Najważniejsze z nich to 
termomodernizacja budynku ratusza, I etap 
remontu mauzoleum rodu Guttlerów na 
zabytkowym cmentarzu w Złotym Stoku, 
budowa placów zabaw w Błotnicy i parku 
miejskim, remonty dróg transportu rolne-
go, rozwój e-usług, dokumentacja na 
przebudowę ulicy Sudeckiej i  placu Ko-
ściuszki. Bardzo cieszymy się z pozyskanych 
środków z unii europejskiej i innych źródeł 
zewnętrznych na wykonanie wielu zapla-
nowanych zadań.

Nie wszystkie złożone przez gminę 
projekty uzyskały dofinansowanie (kana-
lizowanie Błotnicy, zagospodarowanie 
łącznika przy szkole w  Złotym Stoku). 
Nadal będziemy jednak poszukiwać źródeł 
finansowania dla projektowanych i plano-
wanych zadań.

Niebawem rozpoczniemy realizację 
projektu skierowanego do mieszkańców 
gminy, dotyczącego zakupu i  montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii, na 
który wraz z gminami partnerskimi pozy-
skaliśmy dla Państwa środki unijne w wy-
sokości 1.849.640 zł. Sukcesem dla naszej 
gminy i 6 innych gmin zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej okazał 
się projekt „Singletrack Glacensis”, na któ-
re Stowarzyszenie pozyskało ponad 5 mln 
złotych, w  tym prawie 1 mln dla gminy 
Złoty Stok na budowę 26 km ścieżek ro-
werowych, stacji naprawczej i doładowaw-
czej dla rowerów elektrycznych, punktu 
wypoczynkowego, oznakowanie trasy, 
montaż tablic edukacyjnych.

Na rozstrzygnięcie niektórych naborów 
jeszcze czekamy, przygotowujemy kolejne 
wnioski i staramy się skutecznie i efektyw-
nie wykorzystać każdą minutę pracy. Dzię-
kując za liczne wskazówki i wnioski nadal 
proszę Państwa o kontakt w każdej ważnej 
dla Państwa i gminy sprawie.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 25.03. do 5.05.2017 r.

1. Sprzedano lokale mieszkalne: nr 4 w Zło-
tym Stoku, Pl. Kościelny 10 za kwotę 1.840 zł 
oraz lokal mieszkalny nr 1 w  Płonicy 62 za 
kwotę 2.220 zł + użytkowanie wieczyste 
2.638,35 zł (kupno lokali przez najemców).

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

3. 12.04.2017 r. rozstrzygnięto przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 2 (do remontu adaptacyjnego) na 
parterze budynku w Mąkolnie 48. Lokal został 
sprzedany za kwotę 25.250,00 zł.

4. Zlecono wycenę lokali mieszkalnych:
– przy ul. Staszica 18/1 w Złotym Stoku – 

wniosek najemcy o kupno lokalu,
– przy ul. Żeromskiego 2/9 w Złotym Stoku 

– wniosek najemcy o kupno lokalu.
5. Wykazano do sprzedaży lokal mieszkalny 

nr 4 o pow. 21,84 m2, położony na poddaszu 
budynku przy ul. Leśnej 10 w  Złotym Stoku. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
16.000 zł.

6. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 przy ul. Wąskiej 1 w Złotym 
Stoku – cena wywoławcza 37.800 zł.

7. Wzięto udział przy wznowieniu i okazaniu 
granic dla działek nr 538/1 i 538/2 w Mąkolnie 
(do sprzedaży) oraz drogi w Mąkolnie.

8. Wydano decyzję podziałową dla nieru-
chomości: Laski dz. 418.

9. Wszczęto postępowanie rozgraniczenio-
we nieruchomości – działka nr 1165/1 Kamie-
nica z działkami nr 260/53, 313, 322 w Błotnicy.

10. Sprzedano 16,03 m3 drewna za kwotę 
1.654,93 zł.

11. Wystosowano deklarację przystąpienia 
do grupy zakupowej energii elektrycznej na 
rok 2018.

12. Sporządzono aneks do umowy dzierża-
wy kamieniołomu z  firmą „UTEK” reprezento-
waną przez Witolda Kaczyńskiego, dotyczący 
prowadzenia działalności gastronomicznej 
w trakcie trwania Gwarkiady.

13. Zakupiono kwiaty na rabaty na skwer 
Jana Pawła II

14. Zakupiono wkłady do koszy i kosze na 
śmieci.

15. Dokonano wizji w  terenie w  sprawie 
ustalenia zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami we wspólnocie.

16. Dokonano wizji w  terenie w  sprawie 
ustalenia montażu lamp oświetlenia ulicznego.

17. Wykazano do dzierżawy w trybie bez-
przetargowym na czas oznaczony do 3 lat 
grunty:

• nieruchomość gruntową nr 583/24, poło-
żoną w Złotym Stoku o pow. 20 m2 z przezna-
czeniem na ogródek przydomowy;

• nieruchomość gruntową nr 173/4, poło-
żoną w Złotym Stoku o pow. 300 m2 z przezna-
czeniem na ogródek przydomowy;

• nieruchomość gruntową nr 674/16, poło-
żoną w Złotym Stoku o pow. 20 m2 z przezna-
czeniem, jako grunt pod komórkę.

18. Sporządzono analizę stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Złoty Stok za 2016 rok.

W  roku 2016 z  terenu gminy odebrano 
w sumie 1.155,420 Mg zmieszanych odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, z tego 808,794 
Mg odebranych w Złotym Stoku oraz 346,626 
Mg odebranych z obszarów wiejskich. Łączna 
masa selektywnie zabranych odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji wynosi 7,66 
Mg. Odpady odebrane od właścicieli nierucho-
mości przekazywane są do Regionalnego 

Centrum Gospodarowania Odpadami w  Do-
maszkowicach, gdzie poddawane są procesom 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów. W wyniku tego procesu, w ubiegłym 
roku, ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych wysortowano: 2,732 Mg opako-
wań z papieru i  tektury, 4,527 Mg opakowań 
z  tworzyw sztucznych, 2,923 Mg opakowań 
z metali, 8,303 Mg opakowań ze szkła, 0,231 Mg 
opakowań wielomateriałowych.

System gospodarowania odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy Złoty Stok funkcjo-
nuje w sposób poprawny. W roku 2016 odebra-
nych zostało 1.155,42 Mg zmieszanych (niese-
gregowanych) odpadów komunalnych tj. ok. 
2,3 % więcej niż w 2015 r. Wymagane poziomy 
odzysku i recyklingu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych, 
a  także poziom ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji w  2016 r. zostały 
osiągnięte. Niepokojący natomiast jest spadek 
(każdego roku) liczby mieszkańców segregu-
jących odpady, a  wzrost liczby mieszkańców 
niesegregujących odpady.

19. 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 Cen-
trum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku za 
2016 rok.

20. 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.

21. Podano do publicznej wiadomości in-
formację z  wykonania budżetu Gminy Złoty 
Stok za I kwartał 2017 r.

22. Przedłożono Radzie Miejskiej w Złotym 
Stoku sprawozdanie finansowe Gminy Złoty 
Stok za 2016 r.

23. Zarządzeniem Nr 395/2017 Burmistrza 
Złotego Stoku zatwierdzono roczne sprawoz-
danie finansowe Centrum Kultury i  Promocji 
w Złotym Stoku za 2016 r.

24. Zarządzeniem Burmistrza Nr 397/2017 
z dnia 28 kwietnia 2017 r., na podstawie infor-
macji Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono 
budżet gminy ogółem o kwotę 102.017 zł, w tym:

– Dz. 010 Rolnictwo i  łowiectwo o  kwotę 
90.017 zł z  przeznaczeniem na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez rolników;

– Dz. 801 Oświata i  wychowanie o  kwotę 
12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materia-
łów edukacyjnych i książek.

25. 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”.

26. 28.03.2017 r. otrzymano informację 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego o pozytywnej ocenie i wybraniu 
do dofinansowania projektu pn. „Termomoder-
nizacja budynku ratusza w  Złotym Stoku” ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, w  ramach działania 3.3.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności pu-
blicznej i sektorze mieszkaniowym. Całkowita 
wartość projektu wynosi 692.855,73 zł, dofi-
nansowanie w wysokości 85% wydatków kwa-
lifikowalnych – 588.927,37 zł.

27. 7.04.2017 r. przedłożono w Dolnośląskiej 
Instytucji Pośredniczącej informację o przepro-
wadzonych postępowaniach o udzielenie za-
mówień publicznych w  ramach projektu pn. 
„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym 
Stoku”. Powyższe informacje udzielono jako 
obowiązkowe, celem przygotowania umowy 
o dofinansowanie ww. projektu.

28. 30.03.2017 r. złożono wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Wspólna przeszłość 
– wspólną przyszłością” w  ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt 
ma być realizowany w partnerstwie z Obec Bila 
Voda. Celem projektu jest restauracja elemen-
tów konserwatorskich, remont wnętrza oraz 
udostępnienie mauzoleum Guttler ’ów do 
zwiedzania po stronie polskiej, po stronie 
czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec 
rycerza Ludvika D’Amby. 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. Wniosko-
wane dofinansowanie 30 000,00 euro, jednak 
nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych 
projektu.

29. 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.

30. 4.04.2017 r. sporządzono i wysłano do 
Komendy Powiatowej PSP zapotrzebowanie na 
zamówienia inwestycyjne dotyczące zakupu 
sprzętu dla OSP Płonica.

31. 7.04.2017 r. udział w spotkaniu z przed-
stawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, Poli-
cji i Starostwa Powiatowego celem uzgodnienia 
lokalizacji przystanku dla młodzieży szkolnej 
w sołectwie Mąkolno. Po zakończeniu spotka-
nia, uzgodniono pozytywnie lokalizację przy 
posesji Mąkolno 14.

32. Zlecono wykonanie mapy do celów 
projektowych dla działek nr ewid. 681, 736 i 737 
obręb Złoty Stok (Humel) wraz z  ustaleniem 
granic stanowiących podkład do wykonania 
dokumentacji na kompleks rekreacyjno-spor-
towy (skatepark, plac zabaw i ścieżka zdrowia)

33. Zlecono wykonanie dokumentacji pro-
jektowej i  wykonanie placu zabaw dla dzieci 
(wraz z dostawą i montażem) w parku miejskim 
w Złotym Stoku, składającego się z:
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• 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.
34. 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).

35. 19.04.2017 r. wydano zgodę na organi-
zację XVIII Powiatowego Rajdu Rowerowego 
na terenie placu przy świetlicy wiejskiej w Błot-
nicy.

36. Okazanie granic drogi transportu rol-
nego w  Mąkolno – Góry w  ramach realizacji 
zadania pod nazwą „ Remont drogi transportu” 
finansowanej z funduszu „Ochrony, rekultywa-
cji i poprawy jakości gruntów rolnych”. W związ-
ku z  lokalizacją przedmiotowej drogi poza 
granicami geodezyjnymi, przeprowadzono 
27.04.2017 r. spotkanie w  sprawie wyrażenia 
zgody przez właścicieli przyległych terenów 
na ustalenie granic drogi, w trybie spokojnego 
sposobu posiadania (przebieg drogi w dotych-
czasowym śladzie). Spotkanie zakończyło się 
brakiem zgody stron na ww. sposób użytko-
wania drogi. W związku z powyższym, głosami 
mieszkańców zdecydowano o wykonaniu re-
montu ww. drogi na innym odcinku (w granicach 
tej samej działki, od drogi wojewódzkiej nr 390).

37. Zlecono wykonanie remontu zjazdu 
z drogi powiatowej w Laskach na drogę trans-
portu rolnego nr ewid. gruntów 472.

38. Zlecono wykonanie remontu przepustu 
w  pasie drogi transportu rolnego działka nr 
ewid. gruntów 330 obręb Laski (zjazd z beto-
nówki do bloków).

39. 28.04.2017 r. odbyło się robocze spo-
tkanie radnych powiatowych z  okręgu Złoty 
Stok – Kamieniec Ząbkowicki z sołtysami gmi-
ny Złoty Stok i pracownikami Urzędu Miejskie-
go w sprawie inwestycji na drogach powiato-
wych na terenie Gminy Złoty Stok.

40. 28.04.2017 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Rady Parafialnej oraz księ-
dza proboszcza w sprawie remontu drogi do-
jazdowej do kościółka św. Antoniego w Mąkol-
nie.

41. Zlecono mapę do celów projektowych 
stanowiącą podkład do dokumentacji projek-
towej remontu drogi gminnej na pl. Kościelnym 
i ul. 3 Maja w Złotym Stoku (od drogi krajowej 
K-46 do ul. Rynek).

42. 24.04.2017 r. na Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników powołano nową Radę Nadzorczą 
w spółce „KOMA”, w skład której weszli: Zbigniew 
Gaweł, Andrzej Hordyj i Jan Braszka.

43. 24.04.2017 r. PKS Kłodzko poinformo-
wało o  zamknięciu linii autobusowej Lądek-
-Zdrój – Warszawa od dnia 1 maja 2017. Kurs 
relacji Kudowa-Zdrój – Kielce pozostaje bez 
zmian.

44. 27.04.2017 r. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Gminy Złoty Stok z udziałow-
cami spółki „KOMA” w  sprawie omówienia 
propozycji sprzedaży udziałów w spółce. Udzia-
łowcy wyrazili zgodę na sprzedaż swoich 
udziałów Gminie.

45. 02.05.2017 r. ogłoszono przetarg nie-
ograniczony w ramach projektu „Dziedzictwo 
Przodków” na odrestaurowanie mauzoleum 
rodziny Güttler’ów. Zadanie obejmuje wyko-
nanie remontu części sklepienia, ścian zewnętrz-
nych, wykonanie pokrycia dachu z blach tytan 
cynk, stolarkę drzwiową i okienną wraz z insta-
lacją odgromową. Projekt współfinansowany 

jest ze środków Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Glacensis.

46. 27.04.2017 r. odbyło się spotkanie 
w  Urzędzie Miejskim w  sprawie docelowej 
organizacji ruchu w rejonie Rynku oraz lokali-
zacji ogródków letnich w pasie drogi.

47. 04.05.2017 r. złożono wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP 
Złoty Stok w  ramach ogłoszonego konkursu 
„Poprawa bezpieczeństwa w Województwie 
Dolnośląskim w  roku 2017”. Całość zadania 
o  wartości 16 448 zł, przy dofinansowaniu 
10 448 zł. W ramach ww. zadania planuje się 
zakupić zestaw ratownictwa wysokościowego, 
wyciągarkę ROLLGIS 3:1 oraz defibrylator au-
tomatyczny.

48. Utwardzono pobocze drogi gminnej 
pomiędzy Płonicą i  Błotnicą na podjeździe 
w rejonie zakrętu. Realizacja wniosku radnego 
ze wsi Płonica.

49. Nawieziono tłuczeń na drogi transpor-
tu rolnego we wsi Błotnica celem uzupełnienia 
dziur przy leśnym domku i  przy obwodnicy 
Kamienicy.

50. Przeszkolono 7 osób z BHP w ramach 
zatrudnienia na prace interwencyjne i  prace 
społeczno-użyteczne wykonywane na zlecenie 
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

51. Uznając celowość realizacji zadania 
publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony 
ludności, 24.04.2017 r. zawarto umowę ze Sto-
warzyszeniem Złotostocki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w  Złotym Stoku, udzielając dotacji 
w kwocie 1.450 zł na organizację „Amatorskie-
go Turnieju Brydżowego w kategorii senior”.

52. Odbyły się dwa posiedzenia Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych – wydano dwie opinie do zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pod-
jęto realizację jednego wniosku o zastosowanie 
leczenia odwykowego.

53. Zawarto umowę na realizację zajęć 
socjoterapeutycznych wg scenariusza własne-
go „Uwierz w  siebie” skierowanych do grupy 
uczniów szkoły podstawowej w Złotym Stoku.

54. Wsparto grupę teatralną działającą przy 
świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Złotym 
Stoku poprzez sfinansowanie wyjazdu na 
warsztaty teatralne do Andrychowa i Wrocławia.

55. Przystąpiono do kampanii ogólnopol-
skiej „Dopalacze – powiedz Stop!” 2017 skiero-
wanej do uczniów i rodziców.

56. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w tym jedno zezwo-
lenie jednorazowe.

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 głównym zadań należy 
sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz 
ekspertyz i opracowań o dofinansowanie pro-
jektów realizowanych przez gminę, doradztwo 
w zakresie zarzadzania strategicznego gminą, 
analiza skutków finansowych planowanych, 
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 i kastrację psów 
i kotów w 2017 r.”. Na realizacje zadania prze-
znaczono kwotę 3.000 zł. W wyniku rozstrzy-
gnięcia konkursu wybrano do realizacji ofertę 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział w Ząbkowicach Śl.

61. W ramach stażu zatrudniono do zieleni 
miejskiej: 6 osób od dnia 3 kwietnia, 5 osób od 
dnia 10 kwietnia 2017 r. Umowy zostały zawar-
te na okres 6 miesięcy.

62. 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 zł przy udziale 
środków własnych: 3.000 zł.

63. Wydano Biuletyn Informacyjny Gminy 
Złoty Stok 2(14)2017 kwiecień.

64. 19.04.2017 r. – spotkanie w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – dalsze 
rozmowy dotyczące siedziby Policji w Złotym 
Stoku.

65. 21.04.2017 r. – posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej LGD „Qwsi” w Ziębicach.

66. 22.04. 2017 r. udział w  uroczystym 
otwarciu nowej atrakcji turystycznej – Sztolni 
Ochrowej dokonanej przez panią Elżbietę 
Szumską.

67. 25.04.2017 r. – udział w audycji Radia 
Wrocław promującej walory turystyczne gminy 
Złoty Stok i gminy Wleń.

68. 26.04.2017 r. – udział w spotkaniu sa-
morządowców z  powiatów: ząbkowickiego, 
kłodzkiego i dzierżoniowskiego na zaproszenie 
prezydenta Wałbrzycha R. Szełemeja, mającym 
na celu wypracowaniu sojuszu gmin południo-
wej części województwa oraz przystąpienie do 
opracowania dokumentu strategicznego z kon-
kretnymi propozycjami rozwiązań uwzglednia-
jącymi nasze potrzeby i oczekiwania, aby za-
pobiec zagrożeniu jakim jest Dolny Śląsk – Re-
gion dwóch prędkości.

69. 28.04.2017 r. – udział w apelu w Samo-
rządowym Zespole Szkół, poświęconym 226. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

70. 1-3.05.2017 r. – „Złotostocka Majówka” 
– cykl wielu ciekawych spotkań i  wydarzeń 
przygotowanych przez CKiP.

71. 04.05.2017 r. – Dzień Strażaka, Msza św. 
kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny w  Złotym 
Stoku w intencji naszych strażaków ochotników.

Burmistrz Złotego Stoku  
we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich ogłasza:

bezpłatną akcję sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Złoty Stok.
Właściciele psów i kotów mogą zgłaszać zwierzęta do ww. zabiegów Czesławie Potemkin 
z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich pod nr tel. 667 380 720.

STERYLIZACJA
to skuteczny sposób kontroli populacji

Szanowni Państwo,
Gmina Złoty Stok zamierza podjąć działania prowadzące do zdobycia dotacji na reali-

zację zadań w  zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Obecnie w  ramach 
Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Dolnego Śląska zarzą-
dzanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu 
istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego do likwidacji kotłów stałopalnych 
na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła w  gospodarstwach domowych. 
Mogą to być:

• kotły gazowe,
• kotły na olej lekki opałowy,
• piece zasilane prądem elektrycznym,
• kotły na paliwa stałe lub biomasę,
• odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa  fotowoltaiczne, 

przydomowe elektrownie wiatrowe.
Pomoc udzielona przez WFOŚiGW to preferencyjna pożyczka w wysokości do 50% 

wartości zadania, której połowa może zostać następnie umorzona. Oznacza to, 
że  Wnioskodawca uzyska z Funduszu wsparcie na poziomie 25% wartości zadania.

Jednocześnie władze Gminy, aby zachęcić mieszkańców do skorzystania 
z ww.  Programu, deklarują udzielenie 25% dofinansowania do każdej proekologicznej 
inwestycji. Oznacza to, że każdy Wnioskodawca może w  sumie liczyć na wsparcie 
w wysokości do 50% wartości zadania.

Obsługę administracyjną wniosków wykonają w imieniu mieszkańców Gminy pracow-
nicy Urzędu Miejskiego. Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt z tel. 74 816 
41 57 lub 74 816 41 52, e-mail lo@zlotystok.pl. (Red.)



4

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 3(15), czerwiec 2017 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 6.05. do 26.06.2017 r.

1. Sprzedano lokale mieszkalne: nr 3 w Zło-
tym Stoku, ul. Sudecka 2 za kwotę 6.760 zł 
(zakup lokalu przez najemcę) oraz lokal miesz-
kalny nr 2 przy ul. Wąskiej 1 za kwotę 29.944 zł 
+ użytkowanie wieczyste gruntu (w  drodze 
przetargu).

2. Wykazano do sprzedaży:
a. lokal mieszkalny nr 1, położony na par-

terze budynku przy ul. Stanisława Staszica 18 
w Złotym Stoku. Cena nieruchomości wynosi: 
49.400 zł. Zakup lokalu przez najemcę z boni-
fikatą 90%,

b. lokal mieszkalny nr 9, położony na pod-
daszu w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 
2 w Złotym Stoku. Cena nieruchomości wyno-
si: 17.800 zł. Zakup lokalu przez najemcę 
z bonifikatą 90%,

c. działkę nr 538/1 o pow. 0,2779 ha w Mą-
kolnie. Cena wywoławcza 28.000 zł (przetarg 
nieograniczony),

d. działkę nr 538/2 o pow. 0,2247 ha w Mą-
kolnie. Cena wywoławcza 10.000 zł (przetarg 
nieograniczony).

3. Ogłoszono przetargi:
a. II przetarg ustny nieograniczony na 

działkę nr 25/1 o  pow. 0,3975ha, położoną 
w Złotym Stoku. Teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieru-
chomości: 110.000 zł plus podatek VAT 23%;

b. II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 997/13 o pow. 0,2032 ha, położoną 
w Złotym Stoku. Teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieru-
chomości: 62.000 zł plus podatek VAT 23%;

c. II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 997/12 o pow. 0,2041 ha, położoną 
w Złotym Stoku. Teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieru-
chomości: 65.000 zł plus podatek VAT 23%;

d. II przetarg ustny ograniczony na działkę 
nr 186/3 o pow. 0,6926 ha, położoną w Chwa-
lisławiu. Tereny użytków rolnych z  prawem 
wprowadzenia zabudowy – 84% powierzchni 
działki oraz tereny zieleni niskiej bez prawa 
zabudowy – 16% powierzchni działki. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 30.000 zł plus 
podatek VAT 23% od powierzchni pod zabu-
dowę;

e. II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 22/4 o  pow. 1,9103 ha, położoną 
w Złotym Stoku. Teren projektowanej zabudo-
wy przemysłowej (48% powierzchni działki), 
tereny istniejącej zieleni łęgowej w  obrębie 
dolin rzecznych, wraz z korytami cieków natu-
ralnych, bez prawa zabudowy (52% powierzch-
ni działki). Cena wywoławcza nieruchomości: 
355.000 zł plus podatek VAT 23% od powierzch-
ni pod zabudowę.

Przetargi odbędą się dnia 28 czerwca 2017 r.
f. przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy 
ul. Leśnej 10 w Złotym Stoku o pow. użytkowej 
21,84 m2, położonego na poddaszu budynku. 
Do lokalu przynależy pomieszczenie na strychu 
o pow. 2,20 m2 i komórka o pow. 3,80 m2. Udział 
w częściach wspólnych oraz w gruncie wynosi 
13/100. Działka gruntu w użytkowaniu wieczy-
stym. Cena wywoławcza nieruchomości – 16.000 zł. 
Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2017 r.

4. Zawarto umowy dzierżawy w  trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na:

a. nieruchomość gruntową nr 583/24, po-
łożoną w Złotym Stoku, o pow. 20 m2 z prze-
znaczeniem na ogródek przydomowy. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 10 zł 
+ podatek VAT;

b. nieruchomość gruntową nr 173/4, poło-
żoną w Złotym Stoku, o pow. 300 m2 z prze-
znaczeniem na ogródek przydomowy. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 150 zł 
+ podatek VAT;

c. nieruchomość gruntową nr 674/16, po-
łożoną w Złotym Stoku, o pow. 20 m2 z prze-
znaczeniem, jako grunt pod komórkę. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 50 zł 
+ podatek VAT.

5. Wystosowano pisma do Wspólnot miesz-
kaniowych w sprawie rozważenia możliwości 
wykonania wspólnego remontu elewacji bu-
dynków 3 Maja 15, Rynek 21 oraz muru men-
nicy Pl. Kościelny 1.

6. Sporządzono informację dotyczącą go-
spodarowania lokalami mieszkalnymi i  użyt-
kowymi pozostającymi w zasobach gminy za 
rok 2016.

7. Sprzedano 70,15 m3 drewna za kwotę 
13.671,14 zł.

8. 12.05.2017 r. radni, pracownicy Urzędu 
oraz pracownicy robót publicznych posadzili 
600 sztuk sadzonek świerka w lesie gminnym. 
Drzewka posadzono na powierzchni 0,2 ha 
w oddz. 1g obręb Chwalisław, działka ewiden-
cyjna nr 365/51.

9. Złożono wniosek do konkursu Podwórko 
Talentów Nivea – edycja 2017. Film wykonany 
przez uczniów SZS w Złotym Stoku wybrano 
do drugiego etapu i obecnie trwa głosowanie 
internetowe mające na celu wybór 20 placów 
zabaw, które wybuduje organizator konkursu.

10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 416/2017 
z dnia 31 maja 2017 r., na podstawie informacji 
Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono budżet 
gminy w  2017 r. o  kwotę 11.000 zł z  tytułu 
dotacji celowej, w Dz. 852 Pomoc społeczna, 
rozdz. 85216 Zasiłki stałe z przeznaczeniem na 
realizację własnych zadań bieżących z zakresu 
dofinansowania wypłat zasiłków stałych. Po-
nadto ze środków Rezerwy ogólnej przeznaczo-
no 258 zł na wydatki bieżące (zakup farby) 
do  odnowienia znaków na trasach turys-
tycznych.

11. 12.05.2017 r. dokonano uzupełnień we 
wniosku projektowym o  dofinansowanie za-
dania pn. „Wspólna przeszłość – wspólną 
przyszłością” ze środków Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Glacensis. Projekt ma na 
celu odrestaurowanie mauzoleum rodziny 
Guttlerów celem umożliwienia zwiedzania 
obiektu. Decyzją Komisji Oceniającej 9.06.2017 r. 
uzupełnienia zostały zaakceptowane, a wniosek 
został skierowany do dalszej oceny, w wyniku 
której spełnił wymogi oceny merytorycznej 
i oczekuje na decyzję rozstrzygającą.

12. 25.05.2017 r. Gmina Złoty Stok otrzy-
mała informację z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego o  spełnieniu 
wszystkich kryteriów wyboru i zarekomendo-
waniu do dofinansowania projektu partner-
skiego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu ener-
gii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin 
Kłodzki, Szczytna”. Projekt dofinansowany jest 
ze środków RPO WD 2014 – 2020, działanie 
3.1.C – projekty grantowe – produkcja i dystry-
bucja energii z  odnawialnych źródeł energii. 
1.06.2017 r. przesłano do Partnera Wiodącego 
projektu pn. dokumenty niezbędne do przy-
gotowania i podpisania umowy z Dolnośląską 
Instytucją Pośredniczącą, o  dofinansowanie 
projektu ze środków RPO WD 2014-2020. Gmi-
nie Złoty Stok jako partnerowi projektu przy-
znano dofinansowanie w wysokości 1.849.640 zł 

co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych 
projektu.

13. Wniosek na dofinansowanie zadania 
pn. „Budowa placu zabaw w Błotnicy” znalazł 
się w projekcie uchwały Sejmiku Województwa 
z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 
29.990 zł. Planowany termin realizacji zadania 
to lipiec/sierpień 2017 r.

14. Wniosek na dofinansowanie zadania 
pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
i  ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w  Złotym 
Stoku” złożony w ramach otwartego konkursu 
ofert Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Roz-
wojowej 2017 znalazł się na 13 miejscu na liście 
rezerwowej w planowanej kwocie dofinanso-
wania 150.000 zł, co stanowi 75% kosztów 
kwalifikowalnych zadania.

15. Wydano zgodę na przeprowadzenie 
imprezy masowej pn. „GWARKIADA 2017”.

16. Uzgodniono pozytywnie przebieg 
trasy imprezy pn. „V Dolnośląski Festiwal Biegów 
Górskich” na terenie Gminy Złoty Stok.

17. Uzupełniono ubytki na drogach trans-
portu rolnego na terenie gminy wraz z wykar-
czowaniem poboczy.

18. Usunięto zakrzaczenia na drogach 
gminnych Płonica – Błotnica i Płonica – Mąkol-
no oraz drodze dojazdowej do granicy państwa.

19. Pomalowano świetlicę w Chwalisławiu.
20. 2.05.2017 r. ogłoszono przetarg na 

zadanie pn. „Dziedzictwo przodków” – odre-
staurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów. 
23.05.2017 roku unieważniono przetarg z po-
wodu przekroczenia kwoty, jaką Gmina Złoty 
Stok przeznaczyła na sfinansowanie zadania 
(oferta z najniższą ceną – 269.010,63 zł, kwota 
zarezerwowana w budżecie gminy – 210.000 zł). 
Przetarg na realizację ww. zadania ponownie 
ogłoszono 24.05.2017 r. i obecnie trwa postę-
powanie o udzielenie zamówienia publicznego.

21. 8.06.2017 roku ogłoszono przetarg na 
zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ra-
tusza w Złotym Stoku”. 23.06.2017 r. unieważ-
niono przetarg z powodu przekroczenia kwo-
ty, jaką Gmina Złoty Stok przeznaczyła na sfi-
nansowanie zadania (oferta z  najniższą ceną 
– 777.360 zł, kwota zarezerwowana w budżecie 
gminy – 644.453 zł). Przetarg na realizację ww. 
zadania ponownie ogłoszono 26.06.2017 r. 
i  obecnie trwa postępowanie o  udzielenie 
zamówienia publicznego.

22. 6–8.06.2017 r. przeprowadzono ćwicze-
nia RENEGADE-SAREX. W  ramach ćwiczenia 
wyemitowane zostały sygnały ostrzegające 
o zagrożeniu na terenie Gminy Złoty Stok.

23. 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.

24. Skierowano dwóch członków Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na szkolenie z  zakresu prowadzenia kontroli 
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

25. Zakupiono i rozpowszechniono mate-
riały profilaktyczne dla młodzieży i  rodziców 
dotyczących zagrożenia tzw. „dopalczami”.

26. 12.05.2017 r. podpisano umowę z To-
warzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział 
w Ząbkowicach Śląskich na wsparcie realizacji 
zadania „Opieka nad zwierzętami, w tym prze-
ciwdziałanie bezdomności zwierząt przez 
sterylizację i kastrację psów i kotów w 2017 r.” 
na które TOZ otrzymało dotację w wysokości 
3.000 zł.

27. 1.06.2017 r. umożliwiono przeprowa-
dzenie bezpłatnych badań mammograficznych 
na Rynku w  Złotym Stoku dla mieszkanek 
gminy.

28. Dofinansowano organizowane 19-21. 
06.2017 r. w  Samorządowym Zespole Szkół 
przez nauczycieli wychowania fizycznego „Dni 
Sportu Szkolnego”.

29. W  ramach monitoringu współpracy 
administracji publicznej z  sektorem pozarzą-
dowym wykonano sprawozdanie za 2016 r. dla 
MRPiPS.

30. Podpisano umowę i  przystąpiono do 
realizacji projektu edukacyjnego „Leśna Aka-
demia Sportu Dzieci i Młodzieży” skierowane-
go do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 
Z  naszej gminy nieodpłatnie weźmie w  nim 
udział grupa ok. 25 uczniów szkoły podstawo-
wej, prowadzona przez nauczyciela wychowa-
nia fizycznego St. Sałatę.

31. Zarządzeniem Nr 418/2017 Burmistrza 
Złotego Stoku z dnia 9.06.2017 r. przedłużono 
Agacie Pawłowskiej – Król powierzenie stano-
wiska dyrektora szkoły podstawowej w Złotym 
Stoku do 31 sierpnia 2019 roku.

32. Pobrano opłaty od 14 przedsiębiorców 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych – II rata.

33. Wydano 2 zezwolenia jednorazowe na 
sprzedaż napojów alkoholowych, tj. piwa.

34. 17.05.2017 r. udział w konferencji „In-
frastruktura rowerowa Ziemi Ząbkowickiej – stan 
obecny i  perspektywy rozwoju” otwierającej 
prace nad „Koncepcją Rozwoju Powiatowego 
Systemu Rowerowego w Powicie Ząbkowickim.

35. Odtworzono tablicę informacyjną Nr 1 
na Złotej Ścieżce.

36. Podpisano umowę na promocję Gminy 
Złoty Stok poprzez organizację imprez rekre-
ac yjno -spor towych „Bieg na Jawornik ” 
(8.07.2017 r.) oraz Dogtrekking (14.10.2017 r.).

37. 22.05.2017 r. ogłoszono konkurs na 
hejnał Złotego Stoku. 14.05.2017r. powołana 
komisja wybrała kompozycję, której autorem 
jest Maciej Bałenkowski z Wrocławia. Hejnał 
zaprezentowany został w drugim dniu Gwar-
kiady.

38. 8.06.2017 r. udostępniono lokal w Urzę-
dzie Miejskim na potrzeby dyżuru eksperckie-
go pracownika ZUS-u dla mieszkańców.

39. 9.06.2017 r. udział ekipy z Gminy Złoty 
Stok w VI Pontonowym Spływie Samorządowym.

40. 16.06.2017 r. ogłoszono otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego w za-
kresie przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym na „Tworzenie dodatkowych 
pozasportowych form spędzania czasu  wolnego 
dla dzieci i młodzieży w tym organizacja zajęć 
pozalekcyjnych”. Przewidziana kwota dotacji 
7.000 zł. Termin składania ofert 7.07.2017 r.

41. Zgłoszono do konkursu ankietowego 
organizowanego przez Euroregion Glacensis 
produkt regionalny z Gminy Złoty Stok – „Ro-
bótki Cioci Dorotki wykonane z serduchem” – 
Przytulanki – zabawki wykonane szydełkiem 
metodą amigurumi przez Dorotę Peryczńską. 
Głosowanie rozpocznie się we wrześniu, 
a  12  wyróżnionych produktów znajdzie się 
w polsko-czeskim kalendarzu.

42. Wykonano na wniosek Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego in-
wentaryzację istniejących i  projektowanych 
tras rowerowych w gminie.

43. 12.05.2017 r. przywitano dzieci z Gim-
nazjum Publicznego Nr 2 i  podopiecznych 
Stowarzyszenia „Więź” w Paczkowie – uczest-
ników II Wiosennego Rajdu z  PEGAZEM na 
Jawornik oraz przekazano nagrody i upominki 
dla uczestników rajdu.

44. 13.05.2017 r. udział w  obchodach 
40. rocznicy nadania imienia wielkiego Polaka 
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Zmiany zasad wycinki drzew
Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. 

Gminy mają obecnie trzy tygodnie na oględziny działki. Zmienione zostały także wymiarów 
drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieru-
chomości urzędnik gminny ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce. Po dokonaniu 
oględzin gmina ma kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak 
sprzeciwu oznaczać ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki.

Nie ma już obowiązku uzyskiwać zezwolenia na wycięcie topoli, wierzby, klonu jesionolist-
nego oraz klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 
80 cm. W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego ten 
obwód nie będzie mógł przekraczać 65 cm, a w przypadku pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

(Red.)

– Tadeusza Kościuszki Szkole Podstawowej 
w Złotym Stoku.

45. 16.05.2017 r. – udział w VI Przedszkolnej 
Olimpiadzie Sportowej organizowanej przez 
Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

46. W związku z tragicznym wydarzeniem, 
jakie miało miejsce 17 maja 2017 r. na terenie 
Spółki z Grupy Złoty Stok – „Prochemist” w Mą-
kolnie ogłoszono trzydniową żałobę na terenie 
gminy Złoty Stok od 19 do 21 maja 2017 r. 
W ramach pomocy poszkodowanym podpisa-
no umowy z psychologiem.

47. 23.05.2017 r. odbyło się Zgromadzenie 
Wspólników PUT „Kopalni Złota”. Wynik finan-
sowy za 2016 rok wyniósł 448,92 zł netto. W dniu 
23.05.2017 powołano nowego prezesa – Ma-
cieja Dziczkowskiego. Zgromadzenie Wspólni-
ków udzieliło absolutorium z wykonania swo-
ich obowiązków zarówno ustępującemu pre-
zesowi Tadeuszowi Gotkowskiemu oraz radzie 
nadzorczej.

48. 25-28.05.2017 r. na zaproszenie Burmi-
strza Miasta i Gminy Szamocin przedstawicie-
le samorządu, jednostek organizacyjnych, so-
łectw, stowarzyszeń oraz Górniczej Orkiestry 
Dętej wzięli udział w międzynarodowym spo-
tkaniu gmin w  Szamocinie. Odbyło się ono 
dzięki projektowi pt. „Razem budujemy tożsa-
mość i solidarność narodów Europy”, przygo-
towanemu przez gminę Szamocin i  współfi-
nansowanemu przez Komisję Europejską z pro-
gramu „Europa dla Obywateli”. W czterodnio-
wym spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gmin 
partnerskich Szamocina: Grasberg (Niemcy), 
Złoty Stok oraz naszej gminy partnerskiej Ja-
vornik (Czechy). Podczas odbywających się 
równolegle Szamocińskich Dni Muzyki wystą-
piła Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku. 
Spotkanie zakończyło się konferencją „Europa 
dla Obywateli”, w trakcie której włodarze part-
nerskich gmin: Eugeniusz Kucner, Grażyna 
Orczyk oraz europarlamentarzysta Andrzej 
Grzyb dzielili się uwagami i wnioskami z do-
tychczasowego funkcjonowania gmin w zjed-
noczonej Europie.

49. 31.05.2017 r. odbyło się Zgromadzenie 
Wspólników Spółki „WOD-KAN”. Wynik finan-
sowy za 2016 rok wyniósł 5.798,37 zł. netto. 
Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolu-
torium z wykonania swoich obowiązków za-
równo prezesowi zarządu Dawidowi Knych 
oraz radzie nadzorczej. Celem spełnienia 
wymogów po zmianie przepisów obowiązu-
jących od 2017 roku Zgromadzenie podjęło 
również ważne uchwały w zakresie kształto-
wania zasad wynagrodzeń dla członków za-
rządu i  rady nadzorczej, a  także określiło 
wymogi jakie musi spełniać kandydat na 
członka zarządu spółki.

50. 2.06.2017 r. spotkanie u starosty ząb-
kowickiego z udziałem Marka Stojaka p.o. Za-
stępcy Kierownika ds. Inwestycji DSDiK doty-
czące mostu w Kamieńcu Ząbk. Marek Stojak 
poinformował, że została zlecona do opraco-
wania ekspertyza stanu technicznego mostu, 
która potwierdza poczynione wcześniej obser-
wacje i  obawy co do stanu technicznego 
podpór. Zaleca ona całkowite usunięcie oraz 

odbudowę wszystkich podpór mostu. W naj-
bliższym czasie wykonawca remontu podejmie 
przerwane roboty budowlane. Zapewnił, że ze 
strony DSDiK kładziony jest szczególny nacisk 
by remont mostu został zakończony do końca 
bieżącego roku.

51. 3.06.2017 r. udział w I Turnieju Brydżo-
wym o puchar Burmistrza Złotego Stoku, któ-
rego organizatorem był Złotostocki Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. W zawodach udział wzię-
ło 26 osób reprezentując Złoty Stok, Ziębice, 
Bolesławiec i Legnicę.

52. 6.06.2017 r. spotkanie przedstawicieli 
gmin polskich i  czeskich w  celu omówienia 
założeń i  przygotowania wniosku „Ścieżka 
skarbów” w ramach naboru Interreg – VA-Re-
publika Czeska – Polska. W przypadku Gminy 
Złoty Stok, projekt będzie polegał na zagospo-
darowaniu na cele turystyczne terenów zielo-
nych. W  przewidzianej perspektywie jako 
pierwsze zostały wybrane skwery Jana Pawła 
II i skwer przy ul. 3 Maja (w miejscu po budyn-
ku hotelu „Biały Lew”).

53. 7.06.2017 r. – uroczyste obchody świę-
ta Straży Granicznej w Kłodzku.

54. 8-9.06.2017 r. – udział w  I  Sudeckim 
Kongresie Samorządowym w Lądku Zdroju.

55. 11-14.06.2017 r. – wyjazd do Parlamen-
tu Europejskiego do Strasburga wraz z samo-
rządowcami polskiej i czeskiej strony Eurore-
gionu Glacensis.

56. 16-17.06.2017 r. udział w Gwarkiadzie 
zorganizowanej przez CKiP, przy współudziale 
pracowników Urzędu Miejskiego, placówek 
oświatowych gminy, stowarzyszeń, sołectw, 
sponsorów i  wielu ludzi dobrej woli. Uczest-
nictwo delegacji z gminy Szamocin.

57. 19.06.2017 r. spotkanie w  Starostwie 
Powiatowym w  Ząbkowicach Śl. dotyczącym 
analizy projektowanych korytarzy dla drogi 
krajowej nr 8 i wyrażenia opinii samorządów 
w tym zakresie.

58. 21.06.2017 r. udział w uroczystym po-
żegnaniu przedszkolaków w „Zielonej Dolinie” 
w Mąkolnie i „Bajka” w Złotym Stoku.

59. 22-23.06.2017 r. udział w  uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego w SZS w Złotym 
Stoku.

60. 24.06.2017 r. – udział w powiatowych 
obchodach Dnia Strażaka w Ząbkowicach Śl.

61. 24.06.2017 r. – Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Eu-
roregionu Glacensis. Omówienie wykonania 
budżetu, sprawozdania z działalności, udziele-
nie absolutorium Zarządowi.

62. 24.06.2017 r. – Zwyczajne Zgromadze-
nie Wspólników PP-U „KOMA” Sp. z o.o. – roz-
patrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania 
z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej, udzie-
lenie absolutorium członkom zarządu, członkom 
Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał w sprawie 
pokrycia straty (strata za rok 2016 wyniosła 
9.503,71 zł), zasad kształtowana wynagrodzeń 
członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, 
wymogów jakie musi spełniać kandydat na 
członka zarządu spółki.

Rozstrzygnięcie konkursu 
na hejnał Złotego Stoku

W  ramach ogłoszonego 17 maja 2017 r. 
konkursu na hejnał Złotego Stoku zgłoszonych 
zostało pięć kompozycji.

Oceny zgłoszonych kompozycji dokonała 
komisja konkursowa powołana w  składzie: 
Waldemar Wieja – przewodniczący Rady Miej-
skiej w Złotym Stoku, Mirosława Słowiak – se-
kretarz Gminy Złoty Stok, Stanisław Braszka – 
członek Górniczej Orkiestry Dętej w  Złotym 
Stoku, Roman Matecha – muzyk, kompozytor, 
absolwent szkoły muzycznej oraz Dariusz 

Krawczyk – producent muzyczny Radia „Złote 
Przeboje”.

Po sprawdzeniu wymogów formalnych 
komisja odsłuchała w losowo wybranej kolej-
ności kompozycje. Członkowie komisji zapo-
znali się z  ofertami nie znając ich autorów. 
W  wyniku głosowania komisja jednogłośnie 
wybrała kompozycję, której autorem jest Maciej 
Bałenkowski z Wrocławia.

Wybrany hejnał został zaprezentowany 
podczas Gwarkiady 17 czerwca 2017 r. Red.

Maciej Bałenkowski – autor kompozycji hejnału Złotego Stoku – kompozytor, absolwent 
studiów kompozycji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureat 
ponad 20 międzynarodowych i krajowych konkursów kompozytorskich. Swoje umiejętności 
doskonalił w  Hochschule der Kunste Bern (Szwajcaria) oraz w  Conservatorio superior de 
musica „Joaquin Rodrigo” Valencia (Hiszpania). Jego utwory były wykonywane wielokrotnie 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz wielu krajach europejskich. Od 2015 roku swoje 
utwory indywidualnie konsultuje z Maestro prof. Krzysztofem Pendereckim, który zaprosił 
młodego kompozytora na lekcje kompozycji po usłyszeniu jego utworu „Sinfonietta – Time 
is ticking” na orkiestrę smyczkową w wykonaniu orkiestry „Sinfonietta Cracovia” w Filharmo-
nii Krakowskiej.

Strategia Rozwoju Gminy Złoty Stok

26.04.2017 r., w sali Rady Miejskiej odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie opracowania 
nowej Strategii Rozwoju Gminy Złoty Stok. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Grażyna Orczyk, 
sekretarz gminy Mirosława Słowiak, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja, przewod-
niczący komisji rady Violetta Mrozek, Katarzyna Kowcz i Piotr Ogielski, wicedyrektor Samorzą-
dowego Zespołu Szkół Ewa Głąb, dyrektor Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” Ewa Bulan-
da, dyrektor Centrum Kultury i  Promocji Aleksandra Wąsowicz, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Magdalena Międzybrocka, sołtysi Małgorzata Cebula, Urszula Wróbel i Adam Grygiel 
oraz kierownicy i pracownicy referatów Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Strategia Rozwoju Gminy to dokument o  charakterze strategicznym dla rozwoju gminy 
i pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie kluczowych działań zmierzających 
do poprawy jakości życia mieszkańców i  rozwoju istniejącego potencjału gminy. W  strategii 
ujęte zostaną rozwiązania problemów w  sferze infrastrukturalnej, społecznej, edukacyjnej, 
gospodarczej i  kulturalnej. Opracowaniem materiałów i  sporządzeniem strategii zajmuje się 
Andrzej Hordyj – doradca ds. rozwoju gminy. Red.
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XXIX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

XXX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

11 maja 2017 r. w  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotym Stoku odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego kworum i przy-
jęciu porządku obrad, Donata Ignasiak – kierownik CAZ Powia-
towego Urzędu Pracy w  Ząbkowicach Śląskich przedstawiła 
zgromadzonym stan bezrobocia w Gminie Złoty Stok. Na dzień 
30 kwietnia 2017 r. w PUP Ząbkowice Śl. zarejestrowanych było 
3.085 osób bezrobotnych, w tym 278 z gminy Złoty Stok. W ana-
logicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowanych było 3.605 
osób, w  tym 339 z  gminy Złoty Stok. W  ciągu ostatnich lat 
odnotowano spadek bezrobocia w kraju, województwie i po-
wiecie. W b.r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
zaplanowano środki finansowe w  wysokości 11.173.200 zł. 
W 2017 r. PUP będzie realizował siedem projektów z udziałem 
środków zewnętrznych, mających na celu ograniczenie liczby 
osób pozostających bez pracy. Powiatowy Urząd Pracy prze-
ciwdziała bezrobociu poprzez:
– pośrednictwo pracy,
– poradnictwo zawodowe,
– organizację szkoleń dla osób bezrobotnych,
– udzielane dotacje i refundacje,
– organizację prac interwencyjnych oraz robót publicznych 
oraz staży,
– organizację giełd pracy,
– usługi EURES,
– szkolenie osób zatrudnionych.

Następnie Teresa Michalska – zastępca kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku przedstawiła ocenę zaso-
bów pomocy społecznej za 2016 r. W ubiegłym roku udzielana 
była pomoc zarówno pieniężna (zasiłki i świadczenia pieniężne), 
jak i  niepieniężna (posiłki, schronienie, ubrania, sprawienie 
pogrzebu itp.). Zaproszona na posiedzenie Monika Marmura-
-Brysiak – pracownik Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku przed-

stawiła sprawozdanie ze współpracy gminy z  organizacjami 
pozarządowymi. Na terenie naszej gminy prężnie działa 17 or-
ganizacji prowadzących działalność w  sektorze pożytku pu-
blicznego.

W dalszej części obrad zostały podjęte uchwały w sprawie:
1) nadania honorowego obywatelstwa profesorowi 

Walerianowi Sanetrze. Walerian Sanetra jest specjalistą z za-
kresu prawa pracy. Tytuł profesora otrzymał w roku 1984, a od 
1994 r. jest profesorem zwyczajnym. Jest Sędzią Sądu Najwyż-
szego w stanie spoczynku, w latach 2001-2013 był prezesem 
Sądu Najwyższego kierując Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych;

2) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w  Złotym Stoku 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad spra-
wienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesio-
nych przez Gminę Złoty Stok.

Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru art. 44 ustawy 
o pomocy społecznej nie stanowi podstawy prawnej do pod-
jęcia przez radę gminy uchwały określającej sposób sprawienia 
pogrzebu. Jest to kompetencja organu wykonawczego gminy. 
Stąd wyniknęła konieczność uchylenia ww. uchwały.

3) w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

W  związku z  zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 na odcinku 
ul.   Sudeckiej i pl. Kościuszki w m. Złoty Stok” w ramach „Pro-
gramu modernizacji dróg wojewódzkich”, wspólnie z Dolnoślą-
ską Służbą Dróg i  Kolei, zaistniała konieczność podjęcia ww. 
uchwały.

4) zmian w budżecie na 2017 r. Niniejszą uchwałą wpro-
wadzono do budżetu pięć nowych zadań, na realizację których 
gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne:

– „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 
ul. 3 Maja i pl. Kościelnego w Złotym Stoku” – 26.050 zł;

– „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu 
windowego w  budynku Urzędu Miejskiego w  Złotym Stoku” 
– 20.000 zł;

– „Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do 
budowy skateparku w Złotym Stoku” – 22.000 zł.

– „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolno-
ści w Złotym Stoku” – 4.000 zł.

– „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru 
rolkowo-wrotkowego w Błotnicy” – 12.000 zł.

Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki finanso-
we w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zwięk-
szano również środki finansowe na budowę placu zabaw 
w  Parku Miejskim w  Złotym Stoku o  kwotę 4.670 zł oraz na 
zadanie inwestycyjne pn. ”Wspólna przeszłość, wspólną przy-
szłością” o kwotę 2.080 zł.

Środki finansowe na pokrycie ww. zadań pochodzą ze 
zmniejszeń:

– o 3.657 zł środków zaplanowanych w ramach dotacji ce-
lowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie 
zrealizowanej w 2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w  Złotym Stoku (Dz. 600 
Transport i łączność),

– o 44.743 zł środków zaplanowanych na wydatki z zakresu 
remontu dróg gminnych (Dz. 600 Transport i łączność),

– o 12.400 zł środków zaplanowanych na wydatki bieżące 
z zakresu obrotu gruntami i nieruchomościami (Dz. 700 Gospo-
darka mieszkaniowa),

– o 20.000 zł środków zaplanowanych na wydatki remon-
towe w budynku Urzędu (Dz. 750 Administracja publiczna),

– o 11.700 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia 
dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (Dz. 900 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Na wniosek burmistrza Grażyny Orczyk 17 maja 2017 r. 
odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Tematem 
posiedzenia było przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Złoty Stok na 2017 r. W związku z pojawieniem się 
możliwości uzyskania środków z  Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej zaistniała konieczność zabezpieczenia 

dodatkowych środków na zadanie pn. „Budowa placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Zło-
tym Stoku.” Na poprzedniej sesji radni zaplanowali w budżecie 
gminy kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji dla tego 
zadania, jednak zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu, 
koniecznym było zabezpieczenie całej kwoty tj. 200.000  zł. 

Brakujące środki finansowe w wysokości 196.000 zł pochodzą 
ze zmniejszenia kwoty zaplanowanej na zadanie inwestycyjne 
pn. „Mąkolno – góry, droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 
Podjęcie niniejszej uchwały nie oznacza odstąpienia od wyko-
nania remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie.

Red.
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XXXI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

29 czerwca 2017 r. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Złotym Stoku odbyła się 
XXXI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Przed 
rozpoczęciem obrad uczczono minutą ciszy 
ofiary tragedii jaka miała miejsce 17 maja 2017 r. 
w Mąkolnie.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego 
kworum i przyjęciu porządku obrad, przedsta-
wiciele: komendant Komisariatu Policji w Ka-
mieńcu Ząbkowickim nadkom. Armand Koczoń, 
mł. bryg. Grzegorz Ciapka z Powiatowej Straży 
Pożarnej w  Ząbkowicach Śl. oraz Bogumił 
Hencel prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Złotym Stoku przedstawili informacje ze 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie gminy Złoty Stok.

Po przedstawieniu informacji burmistrz 
złożyła podziękowania na ręce wszystkich 
przedstawicieli służb bezpieczeństwa za prze-
prowadzenie sprawnej, profesjonalnej i w peł-
ni zsynchronizowanej akcji ratowniczej, po 
tragicznym wydarzeniu eksplozji prochu na 
terenie spółki „Prochemist” w Mąkolnie. Wyra-
zy uznania i wdzięczności kierowała do wszyst-
kich osób uczestniczących w tej akcji.

Następnie Piotr Cichoń inspektor ds. Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w  Złotym 
Stoku przedłożył sprawozdanie z zakresu ochro-
ny środowiska.

W  dalszej części obrad zostały podjęte 
uchwały w sprawie:

1) tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
publicznych szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Złoty Stok, zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któ-
rych ustalony plan zajęć jest różny w  po-
szczególnych okresach roku szkolnego oraz 
zasad udzielania i  rozmiaru zniżek bądź 
zwolnienia z obowiązku realizacji tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom zajmującym stanowiska kie-
rownicze. 

W  związku z  włączeniem gimnazjum do 
szkoły podstawowej, a tym samym likwidacją 
Samorządowego Zespołu Szkół, należało zmie-
nić uchwałę w zakresie zwolnienia z obowiąz-
ku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i  opiekuńczych dyrektora szkoły. 
W poprzedniej uchwale zwalniało się z realiza-
cji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektora zespołu szkół. Od dnia 
1 września 2017 r. w  Złotym Stoku będzie 
ośmioletnia szkoła podstawowa z  klasami 
wygaszanego gimnazjum, w  związku z  tym 
zwalnia się z wymiaru godzin dyrektora szkoły, 
w której jest więcej niż 15 oddziałów. Ujedno-
licono również wymiar godzin dla nauczycieli 
przedszkoli, którzy prowadzą zajęcia w grupach 
mieszanych, tj. zarówno z dziećmi sześciolet-
nimi jak i młodszymi. Określono również obo-
wiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
doradcy zawodowego.

2) zmiany w budżecie na 2017 r.
– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 

ogółem 400.000 zł.
– zmniejszenie planu przychodów z tytułu 

kredytów długoterminowych o 2.800.000 zł,

– zwiększenie planu przychodów z wolnych 
środków o 342.483 zł,

– zmiany wprowadzone w planie wydatków 
wpłynęły na zmniejszenie o  kwotę ogółem 
2.857.517 zł, w tym m.in.:

– zmniejszenie o kwotę 3.199.330 zł – z uwa-
gi na brak dofinasowania z UE odstąpiono od 
realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie 
Błotnica”,

– zwiększenie o  kwotę 196.000 zł planu 
środków zabezpieczonych na zadanie inwesty-
cyjne pn. „Mąkolno – góry droga dojazdowa 
do gruntów rolnych”,

– zabezpieczenie kwoty w  wysokości 
13.898  zł na wynagrodzenie dla inspektora 
nadzoru i koordynatora zadania pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bar-
do, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”. Zada-
nie uzyskało dofinansowanie w ramach RPO,

– zwiększenie o  12.600 zł planu środków 
zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Zagospodarowanie skwerów zielonych w Zło-
tym Stoku”,

– zwiększenie o kwotę 12.000 zł środków 
zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Prowadzenie prac hydrogeologicznych zwią-
zanych z  poszukiwaniem wody na terenie 
Gminy Złoty Stok”,

– wprowadzenie do budżetu kwoty 5.000 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie mapy i doku-
mentacji projektowej niezbędnych do realiza-
cji do zadania pn. „Budowa chodnika na ulicy 
Wolności w Złotym Stoku”,

– wprowadzenie do budżetu kwoty 30.000 
zł z  przeznaczeniem na wydatek majątkowy 
pn. „Nabycie udziałów w PPU „KOMA” Sp. z o.o.”

Po wprowadzonych zmianach niniejszą 
uchwałą budżet Gminy Złoty Stok przedstawia 
się następująco:

Dochody 16.494.943 zł
Wydatki 19.029.130 zł
Przychody 3.406.703 zł
Rozchody 872.516 zł
Deficyt budżetu 2.534.187 zł
3) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Złoty Stok. W załączniku Nr 1 wprowadzono 
zmiany wartości dotyczących 2017 r. w zakresie 
dochodów, wydatków i przychodów, w oparciu 
o dokonane zmiany w budżecie stan na dzień 

29.06.2017 r. W  związku z  odstąpieniem od 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołec-
twie Błotnica”, dokonano zmian w  limitach 
wydatków na 2017 r. oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcie: pn. „Poprawa jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarza-
niu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, 
Lewin Kłodzki, Szczytna”. Zmieniona została 
również nazwa zadania „Przebudowa budynku 
kompleksu szkolnego na budynek wielofunk-
c yjny ” na „Zagospodarowanie łącznik a 
przy  Samorządowym Zespole Szkół w Złotym 
Stoku”.

4) zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Złoty Stok za rok 2016 rok. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada 
ma obowiązek w terminie do 30 czerwca roz-
patrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe 
oraz z  wykonania budżetu za rok poprzedni. 
Przedłożone przez burmistrza Złotego Stoku 
sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy 
Złoty Stok za 2016 r. uzyskało pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu.

5) udzielenia Burmistrzowi Złotego Sto-
ku absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu gminy za 2016 rok. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
oraz ustawą o finansach publicznych Rada do 
30 czerwca podejmuje uchwałę w  sprawie 
absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości działania finanso-
wego w 2016 r. organu wykonawczego – Bur-
mistrza Złotego Stoku. Uchwałę podjęto na 
wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała 
przebieg przez teren gminy Złoty Stok koryta-
rza nr 3 dla zadania pod nazwą „Rozbudowa 
drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Ma-
gnice) – Kłodzko wraz z  budową obwodnic 
miejscowości”. Radni warunkowo zaopiniowa-
li również pozytywnie korytarz nr 2, w  przy-
padku braku możliwości technicznych realiza-
cji korytarza nr 3.

W sprawach różnych odczytano skargi na 
burmistrza i kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, złożone przez poprzednią kierownik 
OPS. Decyzją Rady zostały one skierowane do 
Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, przeana-
lizowania i  przedstawienia do rozpatrzenia 
przez Radę na najbliższej sesji, planowanej 
w pierwszym tygodniu sierpnia br.

Reakcja 24 – Radio Wrocław

28.04.2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się robocze spotkanie radnych 
powiatowych z okręgu Złoty Stok – Kamieniec Ząbkowicki z burmistrz Grażyną Orczyk, pracow-
nikami Urzędu Miejskiego i sołtysami gminy Złoty Stok, w sprawie potrzeb inwestycyjnych na 
drogach powiatowych na terenie gminy.

Spotkanie z radnymi powiatowymi
25 kwietnia, na zaproszenie redaktora Marka Obszarnego, burmistrz Grażyna Orczyk wzięła 

udział w audycji Radia Wrocław na żywo Reakcja 24. Opowiedziała o swoich planach, zamierze-
niach i  trudnościach w  pracy samorządowca. Odpowiadała też na pytania radiosłuchaczy. 
Drugim gościem był burmistrz Wlenia Artur Zych. Jak się okazuje, mamy podobne problemy 
i plany na przyszłość. Red.
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Miło nam poinformować, że Złoty Stok walczy w tym roku o plac zabaw w konkursie „Podwórko 
Nivea – edycja 2017”! Liczymy na wsparcie od wszystkich osób, które wiedzą ile radości daje uśmiech 
dziecka. Prosimy o głosowanie każdego dnia – tutaj liczy się konsekwencja i wytrwałość! Procedura 
jest prosta – rejestrujemy się na stronie www.podworko.nivea.pl/lokalizacja/186-zloty-stok i odda-
jemy głos (jeden dziennie). To naprawdę nic nas nie kosztuje, a dzięki temu nasze pociechy mogą 
zyskać miejsce do zabawy!

Nie zwlekamy – głosujemy i pomagamy! Konkurs trwa do 31 lipca 2017 r.

cina: Grasberg (Niemcy), Złoty Stok oraz naszej gminy partner-
skiej Javornik (Czechy). Tematyka projektu została dostosowa-
na do etapu współpracy poszczególnych samorządów, zainte-
resowań partnerów, wpisując się w priorytety programu. De-
legacja miała przyjemność poznania wielu wspaniałych ludzi, 
nawiązania bliższych kontaktów z mieszkańcami Szamocina, 
Grasberga i Jawornika, wymienienia doświadczeń zawodowych, 
społecznych, podzielnia się osiągnięciami i projektami realizo-
wanymi z funduszy europejskich, poznania kultury, zwyczajów 
i tradycji partnerskich krajów. Podczas odbywających się rów-
nolegle Szamocińskich Dni Muzyki wystąpiła Górnicza Orkiestra 
Dęta ze Złotego Stoku. Spotkanie zakończyło się konferencją 
„Europa dla Obywateli”, w trakcie której włodarze partnerskich 
gmin: Eugeniusz Kucner, Grażyna Orczyk oraz europarlamen-
tarzysta Andrzej Grzyb dzielili się uwagami i wnioskami z do-
tychczasowego funkcjonowania gmin w zjednoczonej Europie.

Miło spędziliśmy czas wypełniony muzyką i piękną pogodą.
Red.

W partnerskiej gminie Szamocin

Sadzenie lasu w Chwalisławiu

II Wiosenny Rajd z PEGAZEM

W dniach 25-28.05.2017 r., na zaproszenie burmistrza Sza-
mocin Eugeniusza Kucnera, przedstawiciele władz samorządo-
wych, jednostek organizacyjnych, sołectw, stowarzyszeń, klubów 
oraz Górnicza Orkiestra Dęta wzięli udział w międzynarodowym 
spotkaniu gmin. 

Spotkanie odbyło się dzięki projektowi pt. „Razem buduje-
my tożsamość i solidarność narodów Europy”, przygotowanemu 
przez gminę Szamocin i współfinansowanemu przez Komisję 
Europejską z programu „Europa dla Obywateli”. W czterodniowym 
spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gmin partnerskich Szamo-

12 maja 2017 r. radni, pracownicy Urzędu oraz pracownicy robót publicznych posadzili 
600 sztuk sadzonek świerka w lesie stanowiącym własność komunalną gminy Złoty Stok.

Drzewka posadzono na powierzchni 0,2 ha w oddz. 1g obręb Chwalisław, działka ewiden-
cyjna nr 365/51.

Piotr Cichoń

Spraw, by Podwórko Talentów NIVEA powstało w Złotym Stoku

12 maja br. z Rynku w Złotym Stoku dzieci z Gimnazjum Publicznego Nr 2 i podopieczni 
Stowarzyszenia „Więź” w Paczkowie wyruszyły na II Wiosenny Rajd z PEGAZEM. Dzieci i opieku-
nów przywitała burmistrz Grażyna Orczyk, życzyła miłego pobytu, pięknych wrażeń, zdobycia 
szczytu Jawornika i bezpiecznego powrotu do domu. W ramach współpracy gmina Paczków 
zapewniła dzieciom transport do Złotego Stoku i powrót do Paczkowa, natomiast burmistrz 
Złotego Stoku przekazała nagrody i upominki dla uczestników rajdu. Red.
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Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Złotym Stoku

Co warto wiedzieć o procedurze „Niebieskiej Karty”

Nie Bójcie się, jestem Aniołem Pokoju!
Módlcie się ze mną.

W 2017 roku przeżywamy wielki jubileusz 
100-lecia objawień Matki Bożej w  Fatimie. 
Objawiania te związane są z wezwaniem Maryi 
o  nawrócenie, modlitwę różańcową i  pokój, 
który Bóg nam powierzył.

W dniach 25-28 czerwca doświadczyliśmy 
wielkiego zaszczytu goszcząc figurę Matki 
Boskiej Fatimskiej i relikwie błogosławionych 
dzieci fatimskich: Franciszka i Hiacynty Marto 
na terenie naszej parafii. Uroczystości rozpo-
częły się w  niedzielę Dniem Oczekiwania. Fi-
gura Matki Bożej przybyła do nas z  Przyłęku 
w  asyście straży pożarnej. Po uroczystym 
przywitaniu, wprowadzeniu i  umieszczeniu 
figury oraz relikwii przy ołtarzu rozpoczęła się 
Msza Święta, której przewodniczył biskup 
Ignacy Dec. O  godz. 20.30 uczestniczyliśmy 
w Apelu Maryjnym z procesją światła. Ponie-
działek był Dniem Obecności z  Godzinkami 
o Niepokalanym Poczęciu NMP, mszą ogólną 
i Apelem Maryjnym z procesją światła. W tym 
dniu figura w  asyście strażaków odwiedziła 
kościoły filialne w Chwalisławiu i Płonicy. Wto-
rek był Dniem Pokuty i Pojednania z Godzin-
kami o  Niepokalanym Poczęciu NMP, sakra-
mentem pokuty, mszą świętą dla starszych, 
samotnych i chorych, mszą ogólną i Fatimskim 
Apelem Maryjnym z  procesją światła. W  tym 

dniu figura gościła w kościele filialnym w Mą-
kolnie. Środa natomiast to Dzień Zawierzenia. 
Mogliśmy uczestniczyć w porannych Godzin-
kach i  uroczystej mszy świętej pożegnalnej, 
odprowadzając figurkę Maryi Panny i relikwie 
do samochodu kaplicy. Figurka Matki Bożej 
w asyście straży pożarnej odjechała do Barda. 
Nawiedzenie naszej parafii przez figurkę Mat-
ki Bożej z  Fatimy to dla nas czas szczególny, 
dni zadumy, modlitwy, zawierzenia naszych 

trosk, zmartwień, słabości, niepokojów i obaw 
o naszych najbliższych, pogubionych i chorych. 
Spotkanie z Maryją było okazją do modlitwy, 
oddania siebie i swoich bliskich pod Jej opiekę.

Opieką duchową w  czasie peregrynacji 
i rekolekcji otaczał nas franciszkanin ojciec Jan, 
głosząc słowo Boże oraz prowadząc specjalnie 
przygotowane na ten czas nabożeństwa.

Bóg zapłać za te piękne dni.
Red.

Musisz wiedzieć, że przemoc to nie tylko 
bicie! Są różne rodzaje przemocy, wśród nich 
przemoc fizyczna, psychiczna (np. poniżanie, 
obrażanie, straszenie), seksualna (np. gwałt, 
wymuszenie współżycia), ekonomiczna (np. 
odbieranie pieniędzy, rzeczy), zaniedbanie.

Ofiarą przemocy w  rodzinie może być: 
dziecko, współmałżonek, partner, osoba nie-
pełnosprawna, osoba starsza.

Jeżeli zdarza się, że ktoś z twoich bliskich:
– popycha cię, szarpie, policzkuje, bije,
– obrzuca obelgami, wyzwiskami,
– zmusza do robienia rzeczy, które są dla ciebie 
poniżające,
– domaga się ograniczenia Twoich kontaktów 
z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi,
– kontroluje wszystkie wydatki w domu, każe 
ci prosić o pieniądze,
– w przypływie złości niszczy twoją własność,
– nakłania cię do kontaktów seksualnych, mimo 
że nie masz na to ochoty,
– grozi że zrobi tobie i twoim bliskim krzywdę, 
zabije, zrani,
– uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,

– uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla 
twojego dobra, istnieje ryzyko, że doznajesz 
przemocy ze strony bliskiej ci osoby.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
możesz zgłosić się do właściwej  instytucji, np.:
– Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, 
pl. Adama Mickiewicza 1,
– Rewiru Dzielnicowych w Złotym Stoku, Ry-
nek 22,
– Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim, 
ul. Złotostocka 8,
– Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w  Złotym Stoku przy 
Urzędzie Miasta,
– Przychodni rodzinnej „Omega” w  Złotym 
Stoku, ul. 3 Maja 10,
– Praktyki Lekarza Rodzinnego w Złotym Stoku, 
ul.3 Maja 25,
– Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym 
Stoku, ul. Chemików 8,
– Punktu Konsultacyjnego dla osób z proble-
mami uzależnień i członków ich rodzin w Zło-
tym Stoku, ul. 3 Maja 10 (gdzie przyjmuje ku-
rator zawodowy oraz psycholog).

Przedstawiciele tych instytucji tworzą razem 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw-
działania Przemocy w  Złotym Stoku, który 
w ramach procedury „Niebieskiej Karty” podej-
muje działania mające na celu pomoc w  za-
pewnieniu ci bezpieczeństwa, wsparcia w roz-
wiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej 
z przemocą, ale np. udzieleniem pomocy ma-
terialnej, psychologicznej, prawnej). Dzięki 
prowadzonej procedurze „Niebieskiej Karty” 
uzyskasz także: monitoring sytuacji oraz pod-
jęcie przez specjalistów działań mających na 
celu zmianę zachowań sprawcy, poczynając od 
uświadomienia sprawcy o  konsekwencjach 
stosowania przemocy i tego, że różne instytu-
cje będą interesowały się jego zachowaniem, 
zobowiązania do leczenia odwykowego, 
a w określonych prawem przypadkach również 
np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz  eksmisji.

Pamiętaj: Nie ty jesteś odpowiedzialny 
za przemoc, winę zawsze ponosi osoba sto-
sująca przemoc.

Elżbieta Chołdrych-Sałata

Zakończenie wypłat 
stypendium i zasiłków 
szkolnych w roku 
szkolnym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył 
wypłatę świadczeń stypendialnych za drugie 
półrocze roku szkolnego 2016/2017. Świad-
czenia te przyznawane są dla uczących się 
dzieci oraz młodzieży i stanowią formę po-
mocy materialnej dla rodzin znajdujących się 
w  trudnej sytuacji życiowej i  finansowej. 
Kwota przeznaczona na pomoc materialną 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Złoty Stok w okresie 
2016/2017 wyniosła 216.600 zł. Zostało nią 
objętych 116 uczniów naszej Gminy.

Katarzyna Franków 
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Dodatkowo pracowały trzy specjalistyczne 
grupy: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa 
Chemiczno-Ekologicznego Jednostka Ratow-
niczo-Gaśnicza 3 Wrocław, Specjalistyczna 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Wałbrzych 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1 i OSP Wrocław 
z  pasami ratowniczymi oraz Specjalistyczna 
Grupa Ratownictwa Wysokościowego Jednost-
ka Ratowniczo-Gaśnicza Świdnica.

Na miejscu katastrofy, w  dniu wybuchu, 
obecni byli: Paweł Hreniak – wojewoda dolno-
śląski, Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego 
Stoku, Roman Fester – starosta ząbkowicki, jak 

również komendanci wojewódzcy i powiatowi 
policji i straży pożarnej.

Akcja prowadzona była bardzo profesjo-
nalnie. Komendant Wojewódzki Policji, Komen-
dant Wojewódzki i  Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, starosta ząbko-
wicki, burmistrz Złotego Stoku złożyli podzię-
kowania wszystkim służbom biorącym udział 
w akcji.

Na sesji Rady Miejskiej w  Złotym Stoku 
w dniu 29 czerwca br. burmistrz Grażyna Orczyk 
podkreśliła kwalifikacje i kompetencje druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku, 

którzy pierwsi byli na miejscu zdarzenia i uczest-
niczyli w działaniach podczas kolejnych dni po 
wybuchu. Złożyła podziękowania druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, komendantom 
i strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Ząbkowicach Śl. i  komen-
dantom i funkcjonariuszom z Komendy Powia-
towej Policji w Ząbkowicach Śl. Kierując słowa 
podziękowania wskazała:

„Mimo tak trudnych, nietypowych i niebez-
piecznych warunków, akcja została przeprowa-
dzona fachowo i rzetelnie, co świadczy o Wa-
szych wysokich kwalifikacjach i wyszkoleniu. 

Wasze wyjątkowe poświęcenie i nieprzewidy-
walne okoliczności, z  którymi musieliście się 
zmierzyć na miejscu zdarzenia, zasługują na 
wyrazy uznania i szacunku.

Działaliście pod dużą presją, presją psy-
chiczną i presją czasu, próbując wygrać wyścig 
o ludzkie życie i zdrowie. Wykonaliście swoje 
obowiązki wzorowo. Jak zawsze jesteście nie-
zawodni i  niezastąpieni w  tak trudnych mo-
mentach naszego życia.

Dziękując za udział w akcji, życzę zadowo-
lenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obo-
wiązku”.

Wybuch w zakładzie prochu w Mąkolnie

Red.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
22 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 na apelu 

Szkoły Podstawowej uczniom wręczono nagro-
dy i upominki za uzyskane wyniki w różnych 
konkursach i pracę w Samorządzie Uczniowskim. 
Apel uświetnił występ zespołu SHOW DANCE, 
który obchodzi 5-lecie działalności.

W piątek, 23 czerwca 2017 r. w Samorządo-
wym Zespole Szkół w Złotym Stoku odbyły się 
uroczystości związane z zakończeniem roku 
szkolnego. W Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika po raz ostatni. Dyrektor Agata Pawłowska-
-Król podsumowała rok szkolny, wyniki egza-
minu gimnazjalnego, osiągnięcia w nauce i 
sporcie. Wyróżnionym wręczono nagrody Dy-
rektora Szkoły, statuetkę Copernicusa za uzy-
skanie najwyższego wyniku egzaminu gimna-
zjalnego, statuetki dla najlepszych sportowców 
oraz świadectwa z wyróżnieniem i nagrody 
książkowe.

Burmistrz Grażyna Orczyk ufundowała 
nagrody książkowe absolwentom gimnazjum, 
którzy uzyskali świadectwa z ”czerwonym 
paskiem”. Absolwent gimnazjum Dawid Sewe-
ryn za najlepszy wynik będący sumą średniej 
ocen z całego etapu edukacyjnego 2014/2017 
i średniej egzaminu gimnazjalnego otrzymał 
główną nagrodę burmistrza – rower.

W trakcie uroczystości w Szkole Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki wręczono nagrody 
i wyróżnienia wszystkim wzorowym uczniom. 

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali 
rodzice. W trakcie obu uroczystości dyrektor 
szkoły złożyła podziękowanie nauczycielom, 
pracownikom szkoły za całoroczną pracę oraz 
rodzicom za wsparcie i finansowanie przedsię-
wzięć, wycieczek, nagród konkursowych i innych 
inicjatyw.

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI TARCZĄ WZOROWE-
GO UCZNIA:
kL. I a: Karolina Jamróz, Mariusz Myszogląd; kl. 
II a: Roksana Kamińska, Natalia Suska; Kl. II b: 
Magdalena Bajorek, Zofia Bojanowska, Wero-
nika Grzanka, Adam Kierkiewicz, Bartosz Pudła, 
Nikodem Śmietanka, Martyna Tandereszczak, 
Wiktoria Wąsowicz; kl. III a: Anastazja Bednarz, 
Maria Król, Christian Maniak, Martyna Nowak, 
Hanna Tokaruk; kl. III b: Aleksander Gozdera, 
Aleksandra Bilska, Mateusz Kierkiewicz, Mate-
usz Mielnik, Oliwia Pietrzyk, Jan Seweryn, Kamil 
Sobota, Tymoteusz Trzewiczek; kl. III c: Anna 
Bartoszek, Maria Becela, Julia Kawa, Hanna 
Krzywonos, Jakub Onuchowski, Oliver Siuty, 
Nikola Wólkiewicz, Michał Znamirowski.
UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ŚWIADECTWEM Z 
WYRÓŻNIENIEM:
kl. IV a: Weronika Charęza – 5,0, Karolina Ję-
drzejowska – 5,09, Krystian Kędzierski – 4,91; 
kl. IV b: Kamil Bulanda – 5,36, Zofia Kołodziejczyk 

– 5,0, Kornelia Kostro – 4,91, Aniela Morelowska 
– 5,18; kl. V a: Oliwia Domagała – 4,80, Martyna 
Kamińska – 4,91, Damian Kozakiewicz – 5,27, 
Pola Krawczyk – 4,91, Michał Marynowski – 4,91, 
Antoni Ruszkowski – 5,0, Maciej Sokołowski – 
5,18, Mateusz Zapotoczny – 5,09, kl. VI a: Kacper 
Jamróz – 4,82, Aleksandra Pikul – 5,0, Tymote-
usz Seweryn – 5,0; kl. VI b: Agata Iwanowska 
– 5,18, Michał Karpiński – 4,82, Paulina Leśnik 
– 4,91, Kacper Mielnik – 4,91, Tymoteusz Syno-
radzki – 5,0, Arkadiusz Ziemba – 5, 09.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW KL. III ZA 
PRACĘ NA RZECZ KLASY W LATACH 2014 -2017:
Emila Czaja, Urszula Wróbel, Irmina Wólkiewicz, 
Agnieszka Znamirowska, Iwona i Marcin Trze-
wiczek.

GIMNAZJUM

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY
Kamila Wąsik, Dawid Seweryn, Jarosław Janiec.
WYRÓŻNIONY ABSOLWENT
kl. III a: Przemysław Złoty – 4,80; kl. III b: Michał 
Andrejew -4,93, Arleta Rowińska – 4,80, Dawid 
Seweryn– -5,07, Kamila Wąsik – 5,0.
STATUETKA COPERNICUS 2017 wyróżnienie za 
uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu 
gimnazjalnego 88,6% – Dawid Seweryn.
LIDER SPORTU SZKOLNEGO 2014 – 2017
Estera Bednarz, Arleta Rowińska, Kamila Wąsik, 
Wiktoria Wieja, Jarosław Janiec, Dawid Seweryn, 

Jakub Śleziak, Norbert Świderski, Przemysław 
Złoty, Michał Andrejew, Mateusz Cenarski, 
Wojciech Maryniak, Gracjan Misztela.
UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ŚWIADECTWEM Z 
WYRÓŻNIENIEM
kl. I a: Aleksandra Braszka – 5,14, Jakub Gołdyn 
– 4,86, Justyna Kołodziejczyk – 4,79, Maciej 
Stępień; kl. I b: Wiktoria Troicka – 4,86, Aleksan-
dra Wąsik – 4,86; kl. II b: Jakub Gozdera – 4,80, 
Jarosław Kawa – 5,0, Jędrzej Krzywonos – 4,80, 
Stanisław Pluciak – 4,87.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW Kl. III:
Justyna Złoty, Danuta Znamirowska-Wieja, 
Waldemar Świderski, Anna Andrejew, Elwira 
Kawa, Sabina Odzimek, Agnieszka Rowińska.

Agata Pawłowska-Król
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KOLEJNE SUKCESY TANCERZY

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Stanisław Kozdrowski odznaczony

Powiatowe Święto Dnia Strażaka

Od wieków św. Florian jest znany w Polsce 
jako patron strażaków, czyli ludzi, którzy idą 
z  pomocą i  niosą pomoc bliźnim w  obliczu 
różnego zagrożenia

4 maja 2017 r. o  godz. 18.00 w  Kościele 
Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w  Złotym Stoku, 
odprawiona została uroczysta msza święta 

w intencji naszych strażaków ochotników. Ze 
swoimi sztandarami przybyli strażacy z jedno-
stek w Płonicy, Mąkolnie i Złotego Stoku. Msza 
była wyrazem podziękowania ze strony straża-
ków i ich rodzin za opatrzność Bożą i szczęśliwe 
powroty z  akcji oraz modlitwą o  zdrowie, 
błogosławieństwo i dalsze łaski.

Red.

13 maja 2017 r. na Placu Wolności we Wro-
cławiu, po uroczystej mszy świętej, odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Strażaka. Wszystkich 
przybyłych powitał komendant dolnośląskiej 
PSP st. Bryg. Adam Konieczny. Wśród zaproszo-
nych gości byli przedstawiciele władz central-
nych: minister MSWiA Mariusz Błaszczak, mi-
nister Elżbieta Witek, komendant główny PSP 
gen. Brygadier Leszek Suski i komendant głów-
ny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz 
dolnośląscy parlamentarzyści, gospodarze 
województwa – wojewoda Paweł Hreniak 

i wicemarszałek woj. Dolnośląskiego Ewa Mań-
kowska. Podczas uroczystości, wyróżniającym 
się strażakom PSP i OSP, ratownikom i osobom 
cywilnym zasłużonym dla bezpieczeństwa 
wręczono odznaki i  medale państwowe i  re-
sortowe. Wśród 186 wyróżnionych był też nasz 
zasłużony strażak Stanisław Kozdrowski, od-
znaczony Złotym Znakiem Związku OSP za 
długoletnią aktywną działalność w  OSP. Po 
przejściu na emeryturę pozostaje strażakiem 
w stanie spoczynku.

czynny codziennie od 10.00-18.00
Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny 

mogą skorzystać z 50% rabatu

NATURALNY STAW KĄPIELOWY W ZŁOTYM STOKU
CENY BILETÓW
1 godzina/ 1 zł

Bilet zakupiony w podanych niżej godzinach, 
uprawnia do korzystania ze stawu do godziny 18.00

10.00-13.00 – 5 zł
13.00-14.00 – 4 zł
14.00-15.00 – 3 zł
15.00- 16.00 – 2 zł

od 16.00 – 1 zł

25 czerwca podczas PREZENTACJI ARTY-
STYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEZY o nagrodę 
PACZKOWSKIEJ KAWKI zaprezentowały się 
dzieci i młodzież ze złotostockiej grupy tanecz-
nej działającej przy CKiP. Program taneczny 
zaprezentowały grupa najmłodsza ŻABA DAN-
CE, średnia TURBO DANCE oraz najstarsza SHOW 
DANCE. W kategorii najmłodszych pierwszej 
miejsce zajęła ŻABA DANCE, w kategorii naj-

starszej trzecie miejsce zajął SHOW DANCE. 
Naszym tancerzom należą się ogromne gratu-
lacje. Wysiłek, godziny ćwiczeń i prób dają 
wspaniałe efekty.

Drodzy Rodzice możecie być dumni ze 
swoich pociech. Efekty pracy najmłodszych są 
również Waszą zasługą. Gratulujemy!

Aleksandra Wąsowicz

24 czerwca na terenie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. odbyły 
się uroczystości z  okazji Dnia Strażaka. Pier-
wotnie obchody zaplanowano na 17 maja br., 
ale z uwagi na wybuch prochu strzelniczego 
na terenie Spółki „Prochemist” w  Mąkolnie 
i zakrojoną na szeroką skalę akcję ratowniczą 
zostały odwołane.

W sobotnich uroczystościach wziął udział 
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej 

st.  bryg. Adam Konieczny. Wręczone zostały 
odznaczenia, awanse i podziękowania. Wśród 
wyróżnionych byli też druhowie z naszej gmi-
ny. Strażak Wzorowy: Katarzyna Bartoszek 
i Patrycja Kucharek. Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa: Grażyna Orczyk i Rafał Szpi-
larewicz. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Andrzej Segieta. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów i awansów.

Red.
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Złotostockie koszulki
Drodzy Państwo Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku oferuje do sprzedaży ko-

szulki promujące Złoty Stok. Posiadamy dwa rodzaje koszulek: czarne – w rozmiarach damskich 
i męskich z napisem „I Złoty Stok” oraz koszulki z wizerunkiem „Złotego Osła” w rozmia-
rach damskich, męskich i dziecięcych w wielu kolorach. Osoby chcące zakupić koszulki za-
praszamy w okresie lipiec-sierpień na Staw Kąpielowy w Złotym Stoku.

Aleksandra Wąsowicz

GWARKIADA 2017

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO
1 czerwca jest jednym z najbardziej wyczekiwanych przez nasze pociechy dniem w roku, 

a to za sprawą Dnia Dziecka. Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku ten wyjątkowy dzień 
postanowiło uczcić na sportowo. W  ogrodzie przy CKiP zgormadzone dzieci, młodzież oraz 
dorośli wzięli udział w biegu przez tor przełajowy. Bardzo ciekawy i rozbudowany tor okazał się 
„strzałem w  dziesiątkę” i  zgromadził aż 113 zawodników. Udział w  biegu był podzielony na 
kategorie: przedszkolaki, klasy 1-3 dziewczęta, klasy 1-3 chłopcy, klasy 4-6 dziewczęta, klasy 4-6 
chłopcy, gimnazjum dziewczęta, gimnazjum chłopcy oraz dorośli. W każdej kategorii za zajęcie 
pierwszego miejsca uczestnik otrzymał puchar TWARDZIELA ROKU oraz dyplom wraz z upo-
minkami. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca czekały dyplomy i upominki. Każdy uczestnik 
biegu otrzymał również wodę i  trochę słodyczy. Dzieci i młodzież mogły również skorzystać 
z zamków dmuchanych oraz darmowej waty cukrowej. Pogoda nam sprzyjała, a radość dzieci 
była nieoceniona. Największą satysfakcją dla CKiP była wspaniała frekwencja, za co bardzo 
wszystkim dziękujemy i zapraszamy już za rok.

Dziękuję strażakom, Małgorzacie i  Rafałowi Becelom, Marcinowi Adamiakowi oraz całej 
ekipie CKiP za kawał wspaniałej pracy.

Kolejna Gwarkiada przeszła do historii. 
Pogoda nas w tym roku nie rozpieszczała. Po-
mimo tego niemal cały zaplanowany program 
udało się zrealizować. Piątkowe popołudnie to 
koncerty zespołów disco– polo. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się koncerty zespo-
łów LONG & JUNIOR oraz AFTER PARTY. O 23.00 
tradycyjnie odbył się pokaz laserów, w tym roku 

wzbogacony o fontanny i gejzery wodne. Piąt-
kowy program zamknął koncert zespołu cove-
rowego PINCESS. Sobotni program rozpoczął 
się niestety w  deszczu. Odbyły się Gminne 
Zawody Spławikowe oraz XVIII Powiatowy Rajd 
Rowerowy. A wszystko to działo się w najmniej-
szym sołectwie gminy Błotnicy. Na podium 
zawodów spławikowych znaleźli się kolejno 
panowie: Marek Borowiec, Adam Urbaś oraz 
Karol Borowiec. Udział w rajdzie rowerowym, 
pomimo niesprzyjającej pogody, wzięło ponad 
300 zawodników, którzy w  miłej atmosferze 
przemierzyli wspólnie 11 km trasy wokół zbior-
ników Topola i  Kozielno. Wraz z  komendą 
startu rajdu rowerowego, w dwuletnią podróż 
dookoła świata wyruszył również ząbkowicza-
nin Marcin Długopolski, który przejechał 
z uczestnikami całą trasę. W Błotnicy pożegnał 
się ze znajomymi, rodziną, a część uczestników 
rajdu odprowadziła go do Javornika w Repu-
blice Czeskiej. Oprócz rajdu w programie zna-
lazły się również konkurencje sprawnościowe 
dla uczestników wydarzenia. Na wszystkich 
czekały wspaniałe nagrody w postaci rowerów 
ufundowanych przez włodarzy gmin naszego 
powiatu. W godzinach popołudniowych ulica-
mi naszego miasta przemaszerował barwny 
korowód przygotowany przez Samorządowy 
Zespół Szkół w  Złotym Stoku, przedszkole 
„Zielona Dolina” z  Mąkolna oraz przedszkole 

„Bajka” ze Złotego Stoku. Korowód jak zawsze 
wspaniale przygotowany przez pedagogów 
i  opiekunów, budził zachwyt mieszkańców, 
turystów oraz zaproszonych gości z  partner-
skiej gminy Szamocin, którzy w strojach rajców 
miejskich również wzięli w nim udział. Zaan-
gażowanie dzieci i  młodzieży w  tegoroczne 
obchody jest przykładem wspaniałej pracy na 

rzecz lokalnej społeczności za co nie sposób 
nie podziękować. Gdy korowód dotarł do ka-
mieniołomu, na scenie tegorocznej Gwarkiady 
został zaprezentowany hejnał Złotego Stoku 
oraz ponadmetrowy herb gminy wykonany 
z  płytek ceramicznych przez Stowarzyszenie 
Specjalistów Robót Wykończeniowych z Wiel-
kopolski. Na scenie pojawił się też Zespół 
 Sygnalistów Myśliwskich „Odgłosy Kniei” oraz  
członkowie Koła Łowieckiego „Jawornik” ura-
czyli zgromadzonych mieszkańców dziczyzną, 
specjalnie przygotowaną na tę okazję. Godziny 
wieczorne to koncerty zespołów Rebelianci, 
Lao Che oraz formacji Propaganda Sound 
System. Tradycyjnie o  23.00 odbył się pokaz 
sztucznych ogni.

Tegoroczna Gwarkiada zgromadziła wielu 
mieszkańców naszej gminy, ale również cieszy-
ła się popularnością wśród mieszkańców gmin 
ościennych. Liczymy na to, że każdy kolejny 
rok będzie owocował w coraz to większe zain-
teresowanie widzów.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie, współ-
pracę i ogromną pomoc wszystkim, do których 
się zwróciliśmy, w  szczególności: strażakom 
OSP ZŁOTY STOK, OSP MĄKOLNO, OSP PŁONI-
CA, stowarzyszeniu KREWmaNIACY, spółce 
KOMA oraz WOD-KAN, Rafałowi  Szpilarewiczowi, 
Wojciechowi Kupczakowi i  Karolowi Kupcza-
kowi.

Osobne podziękowania za organizację 
wspaniałego korowodu należą się: dzieciom, 
młodzieży i  pedagogom SAMORZĄDOWEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ W  ZŁOTYM STOKU na czele 
z  dyrektor Agatą Pawłowską-Król, dzieciom, 
pedagogom i rodzicom PRZEDSZKOLA „Bajka” 
z dyrektor Lucyną Kowalską, dzieciom, peda-
gogom oraz rodzicom PRZEDSZKOLA „Zielona 
Dolina” z  dyrektor Ewą Bulandą, zespołowi 
WESOŁE NUTKI z Urszulą Wróbel.

Swoje podziękowania kieruję również do 
sponsorów tegorocznej Gwarkiady: Starostwa 
Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, Banku 
Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, pań-
stwa Tchórzewskich właścicieli firmy HELLMARK, 
Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz Pensjonatu 
Złoty Jar Elżbiety Szumskiej, Małgorzaty Szum-
skiej i  Macieja Dziczkowskiego, baru APETIT, 
Bogumiły Szczuckiej, Kwiaciarni FRESCO Pau-
liny i Adriana Tatkowskich, Noclegów na Pod-

daszu Rafała i Małgorzaty Becela, firmy MORE-
LOWSKI Marka i Łukasza Morelowskich. Dzię-
kuję również anonimowym sponsorom.

Ogromne podziękowania nalezą się muzy-
kom, którzy brali udział w korowodzie: Stani-
sławowi Braszce, Marcinowi Trzewiczkowi, 
Łukaszowi Przepiórze, Kacprowi Szwarcowi, 
Michałowi Karpińskiemu, Mikołajowi Sroczy-
kowi za chęci, godziny prób i wspaniały występ.

Szczególne podziękowania należą się pra-
cownikom CENTRUM KULTURY I  PROMOCJI 
W ZŁOTYM STOKU. Dziękuję za kawał ciężkiej 
pracy, za zaangażowanie, wyrozumiałość i cier-
pliwość, za błysk w  oku i  za to, że zawsze 
można na Was liczyć. Bo fajne rzeczy można 
zrobić tylko  wspólnie.

Dziękuję: Beacie Karpińskiej, Ewie Kulas, 
Sylwii Sierawskiej-Piszczyk, Katarzynie Furtan, 
Łukaszowi Dygasowi i Wojciechowi Dujinowi.

Aleksandra Wąsowicz

 

Aleksandra Wąsowicz
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40 rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Złotym Stoku
13 maja 2017 r. szkoła podstawowa w Złotym Stoku obcho-

dziła 40-lecie nadania imienia wielkiego Polaka – Tadeusza 
Kościuszki. O  godz. 11.00 w  Samorządowym Zespole Szkól 
w Złotym Stoku rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa. Wśród 
znakomitych gości powitaliśmy parlamentarzystów: posłankę 
na Sejm RP Monikę Wielichowską, senatora Aleksandra Szweda, 
asystenta Wiceministra Obrony Narodowej Michała Dworczyka 
– Tomasza Krzeszowca, wicestarostę ząbkowickiego Mariusza 
Szpilarewicza, burmistrz Złotego Stoku Grażynę Orczyk oraz 
radnych powiatowych i miejskich. Gorąco przez uczestników 
uroczystości zostali powitani emerytowani nauczyciele, absol-
wenci, rodzice, uczniowie oraz przyjaciele szkoły.

Każdemu obecnemu na sobotniej akademii pozostanie 
w pamięci mistrzowskie wykonane przez gimnazjalistów wier-
szy największych polskich poetów oraz najważniejszych polskich 
pieśni patriotycznych. Wzruszenie u widzów wywołało wystą-
pienie piątoklasisty recytującego wiersz Marii Konopnickiej „Na 
krakowskim rynku”, który był dedykowany patronowi szkoły 

podstawowej Tadeuszowi Kościuszce. Uroczystość swoimi 
występami uświetnili również najmłodsi. Dzieci z przedszkola 
„Bajka” w Złotym Stoku wykonały krakowiaka, a dzieci z przed-
szkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie zaśpiewały piosenkę „Bar-
toszu, Bartoszu”. Uczniowie szkoły podstawowej przedstawiły 
ciekawą i kolorową inscenizację znanego wiersza Juliana Tuwi-
ma „Lokomotywa”. Występowi towarzyszyły piękne dekoracje 
wykonane przez nauczycieli oraz rodziców. Podziw i uśmiech 
na twarzach wywołało przedstawienie „Cyrkowe Show” wyko-
nane przez uczniów gimnazjum. Przedstawienie to zajęło 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nauki przyrodnicze na 
scenie 2016”. Uroczysta akademia była również okazją do wrę-
czenia tytułu Honorowego Obywatela gminy Złoty Stok profe-
sorowi Walerianowi Sanetrze.

Następnie udano się pod tablicę pamiątkową, gdzie burmistrz 
Grażyna Orczyk, w  obecności zaproszonych gości, złożyła 
kwiaty pod wizerunkiem patrona szkoły Tadeusza Kościuszki, 
a minutą ciszy uczczono zmarłych nauczycieli.

Jak co roku tematem korowodu jest histo-
ria naszego kraju i regionu. Pochód historycz-
ny nawiązywał do dziejów naszego miasta jako 
średniowiecznej osady górniczej, do chrztu 
Polski, natomiast w tym roku barwne obrazy 
przedstawiały rozbiory Polski, Konstytucję 
3 Maja i Insurekcję Kościuszkowską. Zobaczy-
liśmy sytuację chłopów w XVIII wieku, prywatę 
szlachty, interesy państw ościennych, skompli-
kowaną sytuację Polski i politykę międzynaro-
dową oraz zwalczające się obozy możnowład-
ców. Komentarze historyczne pozwoliły nam 
przypomnieć sobie tamte dzieje, a  barwne 
sceny i nastrojowa muzyka dopełniły całości. 
Kolorowe stroje i rekwizyty to miesiąc przygo-

towań i szycia przez nauczycieli, a świetna gra 
aktorska to zasługa uczniów z Samorządowego 
Zespołu Szkół w  Złotym Stoku. Nawet strugi 
deszczu nie przeszkodziły przedszkolakom 
z przedszkola Bajka i Zielona Dolina aby pięk-
nie zaśpiewać i zatańczyć krakowiaka. Barwny 
korowód dotarł na Skalisko, gdzie otrzymał 
podziękowania od władz miasta.

Uczestnicy: Wieśniacy – Wanessa Cieślik, 
Patrycja Krzywonos, Sandra Brysiak, Hubert 
Stopa, Szymon Kłyniuk, Hanna Krzywonos. 
Biesiada – Paweł Piech, Mahavir Iwanowski, 
Mateusz Szendzielorz, Robert Olesiński, Arleta 
Rowińska. Pojedynek – Stanisław Sołtys, Kacper 
Malinowski. Obóz reformatorski – Stanisław 

Pluciak, Zuzanna Pluciak, Jakub Gozdera, Michał 
Musiał, Oskar Brysiak, Marcel Kliś, Paweł Prorok, 
Kacper Wielgus. Taniec kruków – Kacper Sołta-
nowicz, Wiktoria Troicka, Katarzyna Cichoń, 
Wiktoria Tatkowska, Agnieszka Wszeborowska. 
Rosja, Prusy, Austria – Estera Bednarz, Jarosław 
Kawa, Jakub Gołdyn. Hejnał – Kacper Szwarc. 
Kosynierzy – Dawid Seweryn, Antoni Ruszkow-
ski, Jarek Janiec, Przemysław Złoty, Michał 
Andrejew, Jakub Śleziak, Gracjan Misztela, 
Marcin Dukiewicz, Mateusz Cenarski. Polonez, 
chór – Wiktoria Wieja, Weronika Odzimek, 
Alicja Piszczyk, Karolina Kret, Oliwia Pańkowska, 
Honorata Grzesiak, Karolina Boska, Aleksandra 
Braszka, Justyna Kołodziejczyk, Małgorzata 
Wróbel.

Koordynatorzy: Agata Pawłowska-Król, 
Gabriela Pluciak. Oprawa historyczna, prowa-
dzenie: Wojciech Król

Opiekunowie: Mariola Charęza, Katarzyna 
Popera, Anna Chwałek, Aneta Malinowska, 
Teresa Kościółek, Magdalena Kołodziejczyk, 
Zofia Ruszkowska, Aleksandra Chołoniewska, 
Edyta Przedwojewska, Gabriela Grzelak, Ewa 
Głąb, Elżbieta Broś, Barbara Nowak, Jolanta 
Kupczak, Wiesława Alchimowicz, Halina Oleksy, 
Agnieszka Ruman, Ryszarda Musiał, Jarosław 
Złoty, Stanisław Sałata, Jarosław Król.

Rodzice wspierający: Monika Majewska, 
Urszula Wróbel.

Gabriela Pluciak

Korowód Historyczny – Gwarkiada 2017
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Złotostocka majówka rozpoczęła się otwar-
ciem wystawy fotografii i wernisażu obrazów 
autorstwa Stanisława Gołdyna. Wystawa foto-
grafii pod nazwą „ZŁOTY STOK w KADRZE PRL-
-u” prezentuje ponad 320 zdjęć wykonanych 
w Złotym Stoku w latach 60, 70 i 80 XX wieku 
i dostępna będzie dla zainteresowanych aż do 
końca sierpnia br. Powstała ona dzięki ogrom-
nej pracy i zaangażowaniu panów Eugeniusza 

i Tomasza Salwachów, za co bardzo dziękuję. 
Zdjęcia zaprezentowane na wystawie pochodzą 
ze zbiorów Tadeusza Kasprzyka, Eugeniusza 
Salwacha, Jerzego Tichanowicza i  autorów 
jeszcze nam nieznanych.

W  poniedziałkowe popołudnie w  sali wi-
dowiskowej odbyły się projekcje filmów „To zło 
Złotostockie” oraz „Raj na Ziemi”. 2 maja nato-
miast miały miejsce wykłady dotyczące  historii 

Wędrówki po zapomnianej historii Złotego Stoku, które poprowadzili Elżbieta 
Szumska, Eugeniusz Salwach i Jerzy Tichano-
wicz. Zgromadzeni mieszkańcy otrzymali 
niesamowitą dawkę historii o zamieszkującej 
niegdyś Złoty Stok rodzinie Guttlerów, powsta-
niu i  działalności złotostockiej mennicy oraz 
polonizacji Złotego Stoku po II wojnie świato-
wej. Na zakończenie drugiego dnia majówki 
Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku 
wykonała wspaniały, prawie godzinny koncert.

Środowe popołudnie uroczyście powitało 
mieszkańców gminy akademią, pt. „ŚWIĘTO 

MAJOWEJ KONSTYTUCJI”, którą przygotowali 
uczniowie złotostockiego gimnazjum. Wieczo-
rem z  wieży kościoła ewangelickiego rozległ 
się hymn państwowy i  pieśni patriotyczne, 
w  wykonaniu trębaczy Łukasza Przepióry, 
Marcina Trzewiczka i Kacpra Szwarca.

Trzy dni weekendu majowego zgromadzi-
ły w Centrum Kultury i Promocji wielu miesz-
kańców naszej gminy. Serdecznie dziękujemy 
za Państwa obecność.

Aleksandra Wąsowicz

Z  okazji Święta Straży 
Granicznej, 7 czerwca 2017 r. 
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 
odbył się uroczysty apel 
funkcjonariuszy i pracowni-
ków Placówki SG w Kłodzku. 
Była to okazja do złożenia 
podziękowań pracownikom 
i  funkcjonariuszom za ich 
pełną zaangażowania pracę 
i  służbę. Wręczone zostały 
wyróżnienia, odznaczenia 
państwowe i resortowe oraz 
akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe Straży Gra-
nicznej. List Gratula cyjny 
Starosty Kłodzkiego otrzy-
mał nasz mieszkaniec, pra-
cownik cywilny Straży Gra-
nicznej Andrzej Serwin.

Red.

Uroczysty apel z okazji Święta Straży Granicznej
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RODZINA TO NAJWIĘKSZY SKARB

I TURNIEJ BRYDŻOWY W ZŁOTYM STOKU
3 czerwca 2017 r w siedzibie Centrum Kul-

tury i Promocji w Złotym Stoku odbył się I Tur-
niej Brydżowy o  puchar Burmistrza Złotego 
Stoku. Organizatorem był Złotostocki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, a głównym koordyna-
torem całego przedsięwzięcia pani Julianna 
Olszewska. W zawodach udział wzięło 26 osób, 
reprezentując Złoty Stok, Ziębice, Bolesławiec 
i Legnicę. Przez 6 godzin, pod czujnym okiem 
sędziego Marka Dreckiego, w ciszy i skupieniu 
wytrwale walczyli o każdy punkt. Zwycięzcami 
w grupie A zostali: Maksymilian Karpierz i Grze-

gorz Tarka, II miejsce: Piotr Rosiak i Kazimierz 
Wrona, III miejsce: Józef Kolak i Artur Paszkow-
ski. Natomiast w  grupie B zwyciężyli: Marian 
Gwiazdowski i Ludwik Urzędowski, II miejsce: 
Julianna Olszewska i Andrzej Król, III miejsce 
Emilia Kemuś i Grażyna Łysy. Puchary wręczy-
ła burmistrz Grażyna Orczyk gratulując zwy-
cięzcom i pozostałym uczestnikom, dziękując 
organizatorom również za wspaniały pomysł 
i  organizację imprezy. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali za udział w  turnieju pamiątkowe 
dyplomy.

Inscenizacją „Lokomotywa” w wykonaniu 
uczniów klas II i III rozpoczął się i w naszej 
szkole I „Dzień Rodziny”. Następnie uczniowie 
klas III piosenką Urszuli Sipińskiej „Cudownych 
rodziców mam” rozpoczęli swój występ. Wiersze, 
w których wyrażali wdzięczność, miłość i sza-
cunek oraz podziękowania za codzienny trud, 
przeplatali piosenkami „Najpiękniejsza w klasie”, 
„Moja wesoła rodzinka”, „Tata jest potrzebny”. 
Na zakończenie wyrecytowali:

Drodzy rodzice: niechaj słońce
życiu Waszemu stale świeci,

w niepogodę sił Wam doda
prawdziwa miłość Waszych dzieci.
Jak najdłużej bądźcie nam wzorem
przewodnikami w drodze świata,
byśmy mogli iść Waszym torem
od dzieciństwa w późne lata.
Po zakończeniu montażu słowno-muzycz-

nego jedenastoosobowa grupa uczniów wy-
konała „Taniec z kapeluszami”.

Dziękujemy rodzicom i rodzeństwu za 
liczne przybycie na to spotkanie.

Wychowawcy klas III

Sportowe emocje
W dniach 19-21 czerwca br. w Sa-

morządowym Zespole Szkół odbyła 
się impreza sportowa „Szkolny Dzień 
Sportu” o  charakterze olimpiady, 

która rozpoczęła się uroczystym wcią-
gnięciem flagi olimpijskiej na maszt 
i krótkim apelem promującym ideę 
olimpijską.

W  ciągu trzech dni dzieci, mło-
dzież, a także ich wychowawcy i pani 
dyrektor uczestniczyli w wielu spor-
towych konkurencjach, wśród których 
znalazły się między innymi gra w bule, 
slalom z odbijającą się piłeczką ping-
pongową czy utrzymywanie równo-
wagi na piłce oraz bieg australijski.

W pierwszym dniu zmagań gim-
nazjalistów w klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła klasa IIb. W drugim dniu 
wyniki kształtowały się następująco: 
pierwsze miejsce klasa VIa, drugie 
VIb, trzecie IVa, czwarte V, piąte IVb.

W trzecim dniu wśród najmłod-
szych uczestników zwyciężyła klasa 
IIIa, drugie miejsce zdobyła IIb, trze-
cie równolegle zdobyły IIa, IIIa i IIIb, 
a czwarte klasa I.

Sporych sportowych emocji przy-
sporzył również bieg, w  którym 
uczestniczyli wychowawcy i dyrektor 
szkoły, a  zwycięzcami zostały ex 

aequo Agata Pawłowska-Król i Kata-
rzyna Kowcz.

Całość imprezy przygotowali 
i przeprowadzili nauczyciele wycho-
wania fizycznego Teresa Kościółek, 
Wojciech Kupczak i Stanisław Sałata, 
a  dzięki wsparciu finansowemu ze 
strony burmistrz Grażyny Orczyk 
zakupiono na imprezę sprzęt spor-
towy, nagrody i  poczęstunek dla 

uczestników. Organizowanie aktyw-
nego spędzania czasu dla dzieci 
i młodzieży ma ogromne znaczenie, 
które uświadamia jak skutecznie 
rozładować napięcie i  rodzącą się 
agresję. Zdrowa rywalizacja uczy 
właściwych postaw, a ruch i aktyw-
ność pozytywnie wpływają na zdro-
wie dzieci i młodzieży.

Red.
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Sukces uczennic i nauczyciela na konkursie w Warszawie

DZIEŃ 
TRZECIOKLASISTY

KOCHAM CIĘ, POLSKO

Tradycyjnie już od wielu lat na zakończenie 
nauki w edukacji wczesnoszkolnej uczniowie 
klas III zapraszają swoich młodszych kolegów 
z klas I oraz II na Dzień Trzecioklasisty. Z tej 
okazji organizowane było ognisko połączone 
z pieczeniem kiełbasek, z grami i zabawami na 
świeżym powietrzu. W tym roku ognisko takie 
odbyło się 8 czerwca w Pensjonacie Złoty Jar. 
Przy pięknej, słonecznej pogodzie uczniowie 
mogli pograć w piłkę, poskakać na skakance 
no i oczywiście zjeść smażoną kiełbaskę.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Pod takim hasłem zakończył się składający 
się z trzech etapów konkurs przeznaczony dla 
uczniów klas IV – VI. Jego celem było popula-
ryzowanie wiedzy o Polsce, budowanie tożsa-
mości narodowej i poczucia przynależności, 
propagowanie idei patriotyzmu, sprawdzenie 
wiadomości o kraju ojczystym poprzez zaba-
wową formę konkurencji, wzorowaną na pro-
gramie telewizyjnym „Kocham Cię, Polsko”, 
rozwijanie wyobraźni i twórczości wśród dzie-
ci, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas 
świata.

I etap konkursu polegał na wykonaniu 
plakatu ukazującego piękno naszej Ojczyzny. 
II etap – to test wiedzy. W tym etapie do zma-
gań konkursowych przystąpiły dwuosobowe 
drużyny z każdej klasy.

III etap, który odbył się 7 czerwca, rozpoczął 
się od konkurencji wprowadzającej „Rozgrzew-
ka”. Następne konkurencje to: układanie puzzli, 
„Kto kim jest”, „Sprawdź, czy jesteś mistrzem”, 
„Urodziny”, zadania dodatkowe o różnorodnej 
tematyce. W tym etapie liczył się refleks i szyb-
kość zawodników.

Po trzech etapach I miejsce zajęła klasa V 
(drużyna w składzie: Damian Kozakiewicz, 
Mateusz Zapotoczny), II miejsce klasa IV b 
(drużyna w składzie: Aniela Morelowska, Kamil 
Bulanda), III miejsce klasa VI b (drużyna: Agata 
Iwanowska, Michał Karpiński).

III etapowi konkursu towarzyszyła wystawa 
starego sprzętu, który cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Zwycięzcom gratulujemy!

Katarzyna Popera, opiekun SU

W  dniach 29-30 maja 2007 r. 
w Warszawie trzy uczennice Gimna-
zjum im. M. Kopernika w  Złotym 
Stoku: Arleta Rowińska, Kamila Wąsik 
(kl. IIIb)oraz Marta Zapotoczny (kl. 
IIb) wraz z Konstancją Nowakowską 
nauczycielem fizyki uczestniczyły 

w Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Fizycznego „Poszukiwanie talentów’’. 
Wcześniej pod kierunkiem nauczy-
ciela wykonały i wysłały swoje prace 
na Wydział Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Na decyzję o zakwalifi-
kowaniu się do f inału czek ały 

1,5  miesiąca. Prace zawierały zadania 
o różnorodnych zjawiskach, prawach 
fizyki i astronomii w 5 różnych kate-
goriach: pisanie o fizyce (po dwa li-
meryki, opisy zdarzeń, wywiad z  fi-
zykiem), doświadczenia (sześć róż-
nych doświadczeń), fizyka i  sztuka 
(osiem plakatów, rysunków, projek-
tów znaczków), fizyka i  fotografia 
(pięć zdjęć z  interpretacjami fizycz-
nymi i trzy filmy) oraz fizyka dla naj-
młodszych (pięć zabaw dla dzieci). 
Jest to konkurs dający możliwość 
udziału nie tylko „ścisłowcom”, ale 
również pasjonatom zjawisk.

W dniu poprzedzającym konkurs 
wraz z nauczycielem zwiedziły naszą 
stolicę przechodząc Nowym Światem 
i Krakowskim Przedmieściem na Sta-
ry Rynek Warszawy. Po drodze od-
wiedziły m.in. Grób Nieznanego Żoł-
nierza, Pałac Prezydencki, Zamek 
Królewski oraz Pomnik Mikołaja Ko-
pernika i Syrenki Warszawskiej.

W pierwszym dniu zmagań kon-
kursowych każdy z  34 uczestników 
musiał zmierzyć się z  4 komisjami 
i odpowiedzieć na bardzo wymaga-
jące pytania. Były one zgodne z prze-
słaną pracą. Trzeba było wykazać się 
bardzo szczegółową wiedzą. Komisje 
stwarzały miłą atmosferę i łagodziły 
stres, który towarzyszył uczennicom.

Wieczorem uczennice miały bar-
dzo miłą atrakcję, którą zapewniła 
Konstancja Nowakowska, a  miano-
wicie obejrzały spektakl teatralny 
„Trzeba zabić starszą Panią” w  Och-
-Teatrze Krystyny Jandy ze znaną 
i  znakomitą obsadą aktorską m.in. 
z  Barbarą Kraftówną i Wojciechem 
Pokorą.

W  następnym dniu odbyła się 
ceremonia ogłoszenia wyników kon-
kursu. Przybyli na nią zaproszeni 
goście m.in. dziekan wydziału fizyk 
Uniwersytetu Warszawskiego. Na 
początku odbyły się pokazy Mistrzów, 

do których zostały zaproszone Kami-
la z  Martą. Marta przeprowadziła 
doświadczenie o  własnościach ma-
gnetycznych wody a Kamila o zależ-
ności temperatury wrzenia wody od 
ciśnienia powietrza nad nią. Później 
wysłuchano wykładu prof. Andrzeja 
Dragana – fizyka teoretyka, o fizyce 
w  zjawiskach codziennych, np. dla-
czego jazda rowerem nie męczy tak 
jak długi marsz albo dlaczego koń 
biega, a mrówka bardzo szybko cho-
dzi? Następnie zostały ogłoszone 
wyniki konkursu i przyznane nagrody. 
Każda osoba, która brała udział w fi-
nale dostała piękne nagrody: pleca-
ki, książki, pendrive. Bardzo niewiele 
zabrakło naszym uczennicom by 
stanąć na podium. Razem z wszyst-
kimi uczestnikami i ich nauczycielami 
zrobiono zdjęcie do kalendarza, któ-
ry wszyscy dostali jako pamiątkę 
udziału w konkursie.

Agata Pawłowska-Król

Zapowiedzi z kalendarza imprez
LIPIEC
 1.07. – 31.08. – Wakacje z CKiP – Weekendowe niespodzianki – organizator CKiP
 8.07. – Bieg na Jawornik – organizator Gmina Złoty Stok
22-23.07. – Dni Mąkolna – organizator Sołectwo Mąkolno
29.07. – Piknik Strażacki w parku miejskim – organizator OSP Złoty Stok

SIERPIEŃ
 5.08. – Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych – organizator CKiP
 6.08. – Msza Święta na Jaworniku – organizator Parafia Złoty Stok, Rada Miejska w Złotym Stoku
12.08. – Mobilna Zbiórka Krwi– organizator Stowarzyszenie KrewMANIAcy
20.08. – Dożynki w Laskach – organizator Sołectwo Laski
26.08. – Dożynki w Mąkolnie – organizator Sołectwo Mąkolno
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Sport w szkole

Wolontariuszem może być każdy

Chcecie bajki? Oto bajka. 
„Była sobie Pchła Szachrajka…”

Uwierz w siebie

Szkolne areny sportowe w ostatnich tygo-
dniach roku szkolnego zdominowane są przez 
lekkoatletów. W  naszym powiecie, w  maju 
i czerwcu, odbyły się 4 finały powiatowe w kon-
kurencjach LA.

Najpierw, w Ziębicach rywalizowali gimna-
zjaliści w  ramach Szkolnej Ligi LA. Każdy za-
wodnik startuje w jednej konkurencji, ale liczo-
na jest klasyfikacja drużynowa. Bardzo dobrze 
wypadły nasze dziewczęta – wywalczyły wice-
mistrzostwo powiatu, chłopcy zajęli miejsce IV.

Kolejne trzy imprezy to zawody szkół pod-
stawowych – gospodarzem wszystkich finałów 
była nasza szkoła.

Najpierw czwórbój LA (cztery konkurencje: 
60m, skok w  dal, bieg średni i  rzut piłeczką 
palantową, a drużyna to 6 zawodników). Wy-
niki nasze doskonałe – dziewczęta wywalczyły 
mistrzostwo powiatu, a chłopcy zajęli III  miejsce.

Następne zawody to Indywidualne Igrzyska 
Dzieci. Do konkurencji czwórbojowych docho-
dzi jeszcze pchnięcie kulą i bieg 300m. Wyniki 
jeszcze lepsze. Tym razem mistrzostwo wywal-
czyli chłopcy, a dziewczęta zadowoliły się wi-
cemistrzostwem.

W ostatnich zawodach, w czerwcu, w szran-
ki stanęli uczniowie klas IV i młodsi. Zawody te 
to trójbój LA (bieg 60m, skok w dal i  rzut pi-
łeczką palantową). Klasyfikacja drużynowa, ale 
drużynę stanowi 5 dziewcząt i 5 chłopców. Nasi 
młodzi zawodnicy nie zawiedli i  stanęli na 
najwyższym stopniu podium.

Ostatnie wyniki pozwoliły uczniom szkoły 
podstawowej wysforować się na I  miejsce 
w generalnej klasyfikacji szkół w roku szkolnym 
2016/2017! Gimnazjaliści w klasyfikacji gene-
ralnej również na podium – miejsce III.

Stanisław Sałata

Realizacja zajęć socjoterapeutycznych wg scenariusza programu 
własnego Jolanty Stopy „Uwierz w siebie” oraz warsztaty dla dzieci 
„Jestem kreatywny”

Od 19 kwietnia do 19 czerwca br. w Samo-
rządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, so-
cjoterapeutka – Jolanta Stopa przy wsparciu 
Gminy Złoty Stok, przeprowadziła z  grupą 
uczniów ze Szkoły Podstawowej, kwalifikujących 
się do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 
– cykl 10 spotkań profilaktyczno-wychowaw-
czych wg programu, który sama stworzyła. 
Spotkania odbywały się poza godzinami obję-
tymi harmonogramem szkolnym. Jak mówi 
Jolanta Stopa „Do prowadzenia zajęć wybrałam 
dzień kiedy dzieci miały najmniej godzin lek-
cyjnych, aby nie czuły się zmęczone, przecią-
żone obowiązkami i chętnie w nich uczestni-
czyły. Dzieci miały zapewnione bezpieczeństwo, 
dużo swobody i odpowiednie warunki do za-
bawy. Siedząc na materacu w  kręgu, nie od-

czuwały atmosfery szkolnej ławy, a miały swo-
bodną pozycję i  możliwość odreagowania 
swoich emocji”. Grupa socjoterapeutyczna 
istniała dwa miesiące, a wg autorki programu 
dzieci chętnie w nim uczestniczyły oraz brały 
aktywny udział. Dyrektor Szkoły Agata Paw-
łowska-Król w zatwierdzeniu realizacji progra-
mu podała, że był realizowany zgodnie z har-
monogramem i przyniósł pozytywne efekty.

Jolanta Stopa przeprowadziła również 
w  czerwcu br. warsztaty dla dzieci „Jestem 
kreatywny” w klasie III c, Szkoły Podstawowej. 
Celem warsztatów było uwolnienie naturalnej 
ekspresji twórczej, wspieranie rozwoju zmysłów 
(wzrok, smak, dotyk, węch), czerpanie satys-
fakcji z  kreatywnego działania, Dzieci samo-
dzielnie przygotowując masę plastyczną z pro-

duktów spożywczych mogły aktywizować 
wszystkie swoje zmysły oraz eksperymentować. 
Miały okazję doświadczać i  obserwować jak 

materiał suchy zmienia się w mokry i kleisty, 
a następnie w miękki i stały.

Red.

Według „Ustawy o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem 
jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez 
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz 
osób, organizacji pozarządowych, a także roz-
maitych instytucji działających w  różnych 
obszarach społecznych. W  trwającym Roku 
Wolontariatu uczniowie kl. II a  postanowili 
zaangażować się dobrowolnie i  świadomie 
w pracę na rzecz innych osób. Dzielnie przy-
stąpili do sadzenia drzewek w  Chwalisławiu. 
Dzięki tej pracy zdobyli wiedzę, doświadczenie 
i nowe umiejętności, a po wykonaniu zadania 
mieli satysfakcję z  dobrze wykonanej pracy. 
Zyskali uznanie i nowych przyjaciół. Po pracy 

podpisali etykiety, którymi po powrocie ozna-
czyli drzewka otrzymane w  celu posadzenia 
koło domu. Jeździli konno, a przy okazji zdo-
byli wiele cennych informacji z zakresu opieki, 
budowy i zachowań konia. Wiele radości przy-
niosła zabawa na placu zabaw oraz pieczenie 
kiełbasy w ognisku. Wszystkie te zajęcia zorga-
nizował sołtys Chwalisławia Andrzej Wielgus. 
Wolontariusze i wychowawczyni są wdzięczni 
i  pozostają pod ogromnym wrażeniem przy-
gotowanych atrakcji. Po powrocie do szkoły 
uczniowie posadzili drzewo, którym obiecali 
się opiekować. Elżbieta Broś

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie kl. II a wraz 
z  rodzicami wybrali się do Wrocławia, aby 
obejrzeć spektakl Opery Wrocławskiej „ Pchła 
szachrajka”. Na wierszu Jana Brzechwy wycho-
wało się niejedno pokolenie Polaków. Wybitny 
przedstawiciel Skamandrytów umiał mówić do 
dzieci, jak rzadko który poeta. Psoty krnąbrnej 
pchły ubrał w pyszne rymy, które w spektaklu 
reżyserowanym przez Annę Seniuk mieniły się 
wszystkimi barwami także dzięki muzyce Ma-
cieja Małeckiego. Figle solowe, psoty na duet, 
chóralne potoki żartów budowały ciepły, rado-
sny spektakl, który w  świat teatru i  opery 
wprowadził nie tylko najmłodszych. A  jeśli 

o „dorosłą” operę chodzi, to pojawiły się w spek-
taklu : aria ze Strasznego dworu Stanisława 
Moniuszki oraz aria z Toski Giacomo Puccinie-
go, tworząc dodatkowy kontekst do obecności 
Pchły szachrajki na scenie teatru operowego. 
Po takiej uczcie duchowej uczniowie udali się 
na wrocławski rynek, aby poszukać krasnali. 
Strudzeni musieli posilić się, bo przecież cze-
kała ich jeszcze zabawa w sali zabaw – „Loopys”. 
Uciechom i radości nie było końca, a zabawa 
była przednia. Zmęczeni i zadowoleni wrócili 
do Złotego Stoku. To był udany prezent, a bez-
cenny okazał się czas spędzony razem z rodzi-
cami. Elżbieta Broś
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WYCIECZKA DO JURAPARKU W KRASIEJOWIE

KĄCIK CZYTELNICZY
Wakacje tuż, tuż i lato w pełni. Niedługo 

zaczniemy wykorzystywać urlopy i cieszyć się 
urokami kurortów w Polsce i w innych krajach. 
Mam nadzieję, że znajdą Państwo choć chwi-
lę na letnią lekturę. Gorąco polecam zabrać 
ze sobą coś do czytania, gdyż zawsze znajdzie 
się moment, w którym nie mamy zupełnie nic 
do zrobienia i wtedy można usiąść wygodnie 
w cieniu parasola i zagłębić się w niezwykły 
świat bohaterów książek. Czas podróży to 
również świetna okazja do sięgnięcia po coś 
do czytania. Podróż znacznie się tedy skraca 
i upływa w dobrym nastroju. Na te wakacyjne 
wojaże i leniwy wypoczynek mam dla Państwa 
trzy pozycje. Są to książki o podróżach (nic 
lepszego na wakacje). Każda z nich to inny 
rodzaj podróży, a właściwie wyprawy. Wypra-
wy w nieznane, wyprawy w obce kraje, ale też 
wyprawy w głąb siebie. Wyjazd poza obręb 
tego co nam znane, wyzwala, tworzy dystans 
emocjonalny, przez co łatwiej nam spojrzeć 
z perspektywy na własne życie, na swoje 
problemy i zmartwienia. Wtedy łatwiej ocenić, 
co jest dla nas naprawdę ważne.

Pierwsza pozycja zatytułowana jest „Oso-
bliwe szczęście Artura Peppera”, autorstwa 
Phaedry Patrick. Jest to piękna książka o tym, 
że świat nie kończy się ze śmiercią bliskiej 
osoby. W obliczu nowych niespodziewanych 
okoliczności nasze problemy mogą zmaleć i 
zblednąć. Nowe drzwi mogą się dla nas otwo-
rzyć w każdej chwili. Po śmierci ukochanej 
żony emeryt Artur wycofuje się całkowicie z 
życia. Bez żony traci cel życia i nie potrafi już 
zdefiniować samego siebie. Na nic zdają się 
próby sąsiadów mające na celu zaktywizowa-
nie Artura i ponowne włączenie go do życia 
lokalnej społeczności. Aż pewnego dnia ta-
jemnicze znalezisko w szafie żony sprawia, że 
Artur wywraca swoje życie do góry nogami. 
Chcąc dowiedzieć się, kim naprawdę była jego 
ukochana, wyrusza w świat jej śladem. Dzię-
ki temu poznaje niezwykłych ludzi, przeżywa 
niespodziewane przygody, poprawia relacje 
z własnymi dziećmi i zmienia swoje podejście 
do życia. 

Ta książka jest dowodem na to, że warto. 
Warto walczyć o siebie i swoich bliskich, 

warto przyjąć pomoc, gdy jej potrzebujemy, 
a przede wszystkim warto żyć.

Druga pozycja to książka Nicholasa Spark-
sa i Micaha Sparksa pt. „Trzy tygodnie z moim 
bratem”. Znany pisarz Nicholas Sparks opisu-
je swoją podróż dookoła świata, odbytą ze 
swoim młodszym bratem. Jest to forma 
dziennika z podróży, ale wykorzystując w niej 
retrospekcję, autor wraca do lat swojego 
dzieciństwa i do młodości. Zwiedzając piękne 
miejsca czasami się zachwyca, a niekiedy wraz 
z bratem doznaje wielkich rozczarowań. Ten 
wspólnie spędzony czas staje się swoistym 
khatarsis dla obu braci. Nie jest to książka 
ekscytująca, ani trzymająca w napięciu, ale 
jest ciepła i napisana w taki sposób, że każdy 
może wpasować w ten schemat swoje losy. 
Dobra lektura do poduszki.

Na koniec wisienka na torcie – książki 
autora lokalnego, podróżnika ze Świdnicy. 
Karol Lewandowski pewnego dnia z grupą 
przyjaciół ze studiów wpadł na pomysł tanie-
go podróżowania. Wyremontowali starego 
busa i od tej pory podróżują po świecie z 
projektem „BUSEM PRZEZ ŚWIAT.PL” (pod tą 
samą nazwą prowadzą nagradzaną stronę 
internetową). Odbyli już wiele wypraw i mają 

tysiące kilometrów na liczniku. W zasadzie w 
stałym składzie są jedynie autor książki i jego 
przyjaciółka Ola, natomiast reszta składu 9 
osobowego busa zmienia się z każdą wypra-
wą. Jak do tej pory Karol Lewandowski napi-
sał 3 książki dokumentujące odbyte podróże 
tj. „Wyprawa pierwsza”, „Ameryka za 8 dolarów” 
i „Australia za 8 dolarów”, oczywiście wszyst-
kie z jednej serii „Busem przez świat.pl”. 
Książki te mogą być niesamowitą inspiracją 
dla ludzi rządnych przygód, dla podróżników 
amatorów, ale i dla tych nieśmiałych, którzy 
dzięki tej lekturze być może się odważą i 
spróbują zrobić coś szalonego. Książki te to 
swoiste poradniki o podróżowaniu, bardzo 
praktyczne, konkretne i „łatwo przyswajalne”. 
Polecam z całego serca, być może i dla Państwa 
staną się inspiracją, a nawet jeśli nie, to zawsze 
można sobie podczas czytania wyobrazić, że 
to właśnie my jesteśmy uczestnikami tych 
wspaniałych wypraw. Te pozycje polecam z 
całego serca, myślę że zaciekawią Państwa, 
zainspirują i z pewnością dostarczą kilku chwil 
przyjemności. Życzę pięknego lata, wspania-
łych wakacji i udanej lektury.

Katarzyna Kowcz

Koniec roku szkolnego to czas wycieczek, 
które bardziej przybliżają dzieciom wakacje. 
Dlatego w  czwartek, 8 czerwca uczniowie 
klasy II b wyjechali na jednodniową wycieczkę 
do JuraParku w Krasiejowie. Celem wycieczki 
było zwiedzanie pawilonu paleontologicznego 
i JuraParku, poznanie prehistorycznego świata 
dinozaurów i dostrzeżenie zmienności gatun-
ków. Park zwiedziliśmy zaczynając od prze-
jażdżki Tunelem Czasu. Wszystkie dzieci zosta-
ły zaproszone na pokład kapsuły czasu, która 
zabrała nas w niezwykłą, interaktywną podróż 
poprzez dzieje naszej planety. Począwszy od 
Wielkiego Wybuchu poznaliśmy kolejne etapy 
kształtowania się Ziemi. Byliśmy świadkami 
powstania pierwszych galaktyk i Układu Sło-
necznego. Przyglądaliśmy się narodzinom 
Ziemi, powstaniu atmosfery, pierwszym formom 
życia. Zaglądaliśmy w głębiny paleozoicznych 
mórz podziwiając ich mieszkańców. Oglądali-
śmy wędrówki kontynentów, zmiany klimatycz-
ne i największe kataklizmy w dziejach naszej 

planety. Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu 
Czasu rozpoczęliśmy spacer wśród prehisto-
rycznych stworzeń po specjalnie przygotowa-
nej ścieżce edukacyjnej. 2500 metrowa ścieżka, 
którą przemierzyliśmy poszczególne okresy ery 
dinozaurów. Wzdłuż trasy rozmieszczone zo-
stały rekonstrukcje dinozaurów oraz liczne 
foto-realistyczne plansze przedstawiające 
środowiska roślinne. Dzieci z zachwytem zwie-
dzały JuraPark i podziwiały rozmiary wykona-
nych eksponatów dinozaurów. Następnym 
etapem wycieczki był Pawilon Muzealny. Pawi-
lon Paleontologiczny zabezpiecza największe 
w  Europie skamieniałości triasowych płazów 
i gadów, które można oglądać przez oszkloną 
podłogę. Kolejną i dla dzieci najlepszą atrakcją 
była niezwykła przygoda w kinie 5D oraz oce-
anarium. Na zakończenie wycieczki znaleźliśmy 
czas na zabawę w  Parku Rozrywki. Kołysanie 
statkiem, jazda na karuzeli i kolejką po stromej 
trasie. Najwięcej radości przyniosła im jednak 
karuzela łańcuchowa. Do domu wróciliśmy 

szczęśliwi i mało zmęczeni. Najważniejsze, że 
dopisała nam pogoda i  humory. Wszystkie 
dzieci wróciły do domów uśmiechnięte, zado-

wolone i  oczywiście w  posiadaniu pamiątek 
z wycieczki.

Program całej wycieczki był bogaty dzięki 
dofinansowaniu Rady Rodziców.

J. Kupczak

1968
7 stycznia na stoku Haniaka (nazwanego „Michałówką” na 

cześć Michała Szczepanowskiego) uruchomiono oświetlony, 
zaczepowy wyciąg narciarski. Była to inicjatywa inżynierów 
i  techników z  zakładów w  Złotym Stoku i  Mąkolnie, którzy 
wiele godzin przepracowali przy jego budowie w „czynie spo-
łecznym”. Byli to: Tadeusz Sokala, Marian Pawłowski, Andrzej 
Kondusz, Paweł Zacher, Roman Krajnik, Mieczysław Wierzba, 
Henryk Cios, Jerzy Tichanowicz i inni. Linę zaplótł Marian Po-
machaczi. Młodzież z wyciągu korzystała bezpłatnie. Przetrwał 
on wszystkie sezony narciarskie, aż do wyboru nowego burmi-
strza w 1990 roku.

Dyrektorem Zakładów Górniczo-Chemicznych został mgr 
Juliusz Woźniak z wykształcenia chemik, a stanowisko Naczel-
nego Inżyniera objął inż. Andrzej Kondusz. Juliusz Woźniak 
kierował zakładem przez 21 lat. W tym czasie powstały w nim 
nowe oddziały produkcyjne i pomocnicze, a w mieście zbudo-

wane przez zakład bloki mieszkalne, ze 108 mieszkaniami 
i siecią doprowadzająca do nich (i nowej szkoły) ciepło z zakła-
dowej kotłowni.

17 maja przez Złoty Stok prowadził 8 etap 41 Wyści-
gu   Pokoju  z  Nysy do Wałbrzycha. Wygrał go kolarz Ludwig 
z NRD.

W „Termoplaście” w  oparciu o  licencję i  urządzenie firmy 
NETLON uruchomiono produkcję siatek bez węzełkowych 
z  polietylenu. W  następnych latach zbudowano nowe linie 
i poszerzono asortyment ich produkcji o siatki ogrodzeniowe, 
opakowaniowe, techniczne i przeciwśnieżne.

Na Oddziale Nośników ZGChem rozpoczęto przemiał fos-
forytów i  borokalcytu. Otrzymane z  tych minerałów mączki 
stosowane były w rolnictwie jako nawozy.

1969
Staraniem Zakładowego Koła PTTK udostępniono do zwie-

dzania Sztolnię Książęcą.

1970
Z kościoła ewangelickiego zdemontowano 13 płyt nagrob-

nych i wywieziono do muzeum w Kłodzku. Obecnie wystawio-
ne są w lapidarium na Twierdzy Kłodzkiej. Wcześniej zabrano 
z  tego kościoła, do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
rzeźbę Boga Ojca z  ołtarza głównego i  malowany na desce 
obraz z  epitafium nieznanej rodziny, przedstawiający alego-
rycznie scenę Ukrzyżowania. Do muzeum w Kłodzku zabrano 
z kościoła malowane drewniane elementy ambony i empor.

Miasto liczyło 3093 mieszkańców.
W „Termoplaście” zespół w  składzie: Marian Pawłowski, 

Antoni Rudnicki, Eugeniusz Król i Eugeniusz Kolanek  skonstruował 
i opatentował linię do produkcjo folii pęcherzykowej PNEUMO-
PAK. Na zakupionych 3 nowoczesnych liniach uruchomiono 
produkcję folii papieropodobnej. Uruchomiono też produkcję 
folii dwuwarstwowej przeznaczonej do pakowania mleka.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

W Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Lata1945-1989
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Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze

Dzieci z „Bajki” w Bajkolandii!

112 – ratuje życie

Na gościnnych występach

Dzieci z  grup starszych, „Żabki” 
oraz „Biedronki” z przedszkola „Bajka” 
w  dniu 22 czerwca pojechały na 
wycieczkę do wioski indiańskiej. 
Dzieci poznały „prawdziwych” Indian 
i  ich obyczaje. Przedszkolaki wzięły 
udział w wielu zabawach i grach zręcz-
nościowych między innymi: strzelanie 
z  łuku, polowanie na lisa, rzucanie 
oszczepem, malowanie twarzy, tor 
zręcznościowy oraz inne. Wódz opro-
wadził nas po swoim Tipi i opowie-
dział o  życiu indiańskiej rodziny. 
W trakcie pobytu w wiosce na ognisku 
upiekliśmy kiełbaski, które smakowa-
ły wyśmienicie. Wycieczka była bardzo 
udana. Dzieci wróciły szczęśliwe z za-
kupionymi pamiątkami w  sklepiku 
indiańskim. Nasze przedszkolaki za-

chowywały się wzorowo. Dlatego 
planujemy już kolejną wycieczkę 
w lipcu. A dokąd? – to będzie niespo-
dzianka. 
Informacja wakacyjna:

W  lipcu pracownicy Placówki 
Opieki Przedszkolnej „Bajka” zapra-
szają dzieci w wieku przedszkolnym. 
Obiecujemy wiele atrakcji, ciekawych 
zajęć, wycieczek i spacerów. Będzie-
my się dobrze bawić, do zobaczenia! 

W sierpniu placówka będzie nie-
czynna, ale już 1 września rozpoczy-
namy now y rok  pr zedszkolny 
2017/2018. Podręczniki zostały już 
zamówione dla dzieci 6,5,i 4 letnich 
i  będą do wykupienia pod koniec 
sierpnia. Wyprawka w tym roku nie 
obowiązuje.

Dzieci z grupy „Pszczółki”, więc 
nasze najmłodsze przedszkolaczki 
wraz z wychowawczyniami udały się 
na wycieczkę do Nowej Rudy, gdzie 
znajduje się wielka Sala Zabaw pod 

wdzięczną nazwą Bajkolandia. Już 
jazda autokarem była wielkim prze-
życiem dla wielu maluszków. Kulko-
ladia zaś sprawiła wiele radości 
wszystkim dzieciom. Sala zapewniła 

dużo ciekawych zjeżdżalni oraz wie-
le różnych atrakcji, z których dzieci 
chętnie korzystały. Do przedszkola 
wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo 
szczęśliwi i zadowoleni.

25 kwietnia, dzieci przedszkola z 
„Bajka” zapamiętają szczególnie, po-
nieważ odwiedził ich policjant, star-
szy aspirant Maciej Szostak. Przybył 
do nas w ramach akcji „Alfa”, w której 
nasze przedszkole bierze udział. Od-
wiedziny funkcjonariusza policji od-
były się w grupach najstarszych „Bie-
dronki” oraz „Żabki”. Pogadanki do-
tyczyły szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa, a w szczególności terroryzmu, 
który na szczęście nas omija. Policjant 
mówił dzieciom, co należy zrobić, 
kiedy znajdziemy pozostawiony pa-
kunek lub bagaż, żeby nie doszło do 
sytuacji niebezpiecznych. Nasze 
przedszkolaki posiadają podstawowe 
wiadomości dotyczące bezpieczeń-
stwa i swoją wiedzą chętnie dzieliły 
się z policjantem. Pokazały również, 
że są odpowiedzialne, wiedzą, jak 
należy się zachowywać w sytuacjach 
niebezpiecznych, pod jaki numer 

należy zadzwonić po pomoc. Pan 
policjant chętnie opowiedział przed-
szkolakom o swojej bardzo odpowie-
dzialnej i niebezpiecznej pracy.  Dzieci 
mogły zobaczyć, jak wygląda mundur 
i podstawowe wyposażenie  policjanta 
na służbie. Policjant odwiedził rów-
nież najmłodsze „Pszczółki”, które były 
zainteresowane strojem gościa. 

Korzystając z wizyty przedstawi-
ciela policji, rozstrzygnęliśmy I etap 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego ogłoszonego pod hasłem „112 
– ratuje życie”. W konkursie wzięło 
udział 9 dzieci: Sara, Kornelia, Paula, 
Aleksandra, Ignacy, Miłosz, Dominika, 
Grzegorz i Filip. Do etapu powiato-
wego dzieci głosując, wybrały 3 pra-
ce: Dominiki, Oli oraz Grzesia. Wszyst-
kim dzieciom serdecznie gratulujemy 
wspaniałych prac. Nagrody ufundo-
wane z budżetu naszej placówki 
wręczył odwiedzający nas policjant. 

Serdecznie dziękujemy Panu Ma-
ciejowi Szostakowi za wspaniałe 
przeżycia i omówienie tak odpowie-
dzialnego i ważnego zawodu, jakim 

jest zawód policjanta. W podzięko-
waniu za ciekawe spotkanie nasi 
podopieczni wręczyli policjantom 
pamiątkowy plakat. 

Od dzisiaj każdy przedszkolak już 
wie, że policjant może być przyjacie-
lem, który zawsze chętnie służy po-
mocą. Lucyna Kowalska

Dzieci z przedszkola „Bajka” wzięły udział w dwóch wydarzeniach, które 
miały miejsce w Kamienieckim Ośrodku Kultury. W maju odbył się tam kon-
kurs recytatorski pt. „Wiosenne przebudzenie”, w którym wiersze recytowa-
li: Maksmilian Dziedzic, Paula Cieślik i Klaudia Siuty. W czerwcu odbył się 
festiwal piosenki przedszkolnej, w którym wzięły udział: Milena Gajek, Do-
minika Markowska, Paris Młodzieniak oraz Filip Drab i Bartłomiej Rębiasz. 
Nasi młodzi artyści zaprezentowali się wspaniale w wierszach i piosenkach.

Gratulujemy rodzicom, a dzieciom życzymy wielu sukcesów artystycznych.
Lucyna Kowalska

Lucyna Kowalska
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Pożegnanie Absolwentów Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka”

Dzień Dziecka w „Bajce”

KOLOROLANDIA – PIKNIK RODZINNY

Jeśli tęsknota mnie ogarnie, kiedy już będę 
uczniem w szkole, to znajdę wyjście, wiem co 
zrobię: przyjdę odwiedzić swoje przedszkole... 

Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca. Był 
to rok bezpiecznej pracy dzieci, które pod 
troskliwą opieką wychowawców zdobywały 
nowe doświadczenia edukacyjne. 21 czerwca 
odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość 
zakończenia roku przedszkolnego oraz poże-
gnania absolwentów. Przybyli do nas goście: 
burmistrz Grażyna Orczyk, dyrektor SZSz Aga-
ta Pawłowska Król, kierownik OPS Magdalena 
Międzybrocka, inspektor do spraw oświaty 
Barbara Zarzecka, rodzice naszych absolwentów, 
nauczyciele, personel placówki oraz nasi sym-
patycy. 

Mamy za sobą dziesięć miesięcy wytężonej 
pracy, wspólnych zabaw i zajęć, podróży po 
porach roku i żywiołach. W tym roku „Bajka” 
wzięła udział w projekcie finansowanym z 
funduszy unijnych pod nazwą „Radosne przed-
szkole – podążając za rozwojem dziecka”. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, 
doposażyliśmy nasze przedszkole w sprzęt 
multimedialny, artykuły techniczne i plastycz-
ne, dodatkowy plac zabaw, dokonaliśmy re-
montów. Wszystko po to aby pracowało się 
ciekawiej, kreatywniej, zdrowiej, aby podążyć 
za rozwojem dziecka...

W naszej placówce wiele się działo, zreali-
zowaliśmy cały zaplanowany kalendarz imprez 
i uroczystości. Przez cały rok prowadziliśmy 

akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, zbieramy 
nakrętki oraz zużyte baterie. Braliśmy udział i 
organizowaliśmy wiele konkursów oraz imprez 
lokalnych i gminnych. 

W części artystycznej wystąpili absolwenci. 
Starszaki dostojnie prezentowały swoje umie-
jętności artystyczne, recytatorskie i wokalne.

 Następnie dzieci z grup młodszych zaśpie-
wały piosenkę i wierszykiem pożegnały star-
szych kolegów kończących przedszkole.

Po występach wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy ukończenia przedszkola oraz prezen-
ty: piórniki, zakładki oraz upominki od pani 
Burmistrz.

Na koniec wspólnie  gości l iśmy s ię 
w   ogrodzie przedszkolnym był pyszny tort 
i napoje.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola 
opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach 
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, 
a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych 
wakacji. Dziękujemy Rodzicom za docenienie 
naszej pracy, piękne podziękowania i kwiaty! 
Drodzy Absolwenci! pamiętajcie o nas, o swo-
im przedszkolu.

Lucyna Kowalska

Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla 
wszystkich dzieci, taki też był i  dla naszych 
przedszkolaków.

Dzień obfitował w  liczne atrakcje. Twarze 
dzieci zostały pomalowane przez panią Kami-
lę, za co serdecznie dziękujemy. Po naszym 
ogrodzie biegały roześmiane kotki, pieski, 
myszki, motylki, wampirki, batmany, spider-
meny, księżniczki i wiele, wiele innych. Na za-
kończenie dnia każdy otrzymał małą niespo-
dziankę, dmuchany balon oraz deser w posta-
ci wyśmienitych lodów. I  choć przedszkolaki 
codziennie otrzymują wiele miłości i  serca, 
w tym czasie czuły się naprawdę wyjątkowo. 
Uśmiech nikomu nie schodził z twarzy. Dzień 
pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspo-
mnienia pozostaną na długo. 

Mamy nadzieję, że Dzień Dziecka w naszej 
Placówce upłynął dzieciom miło.

Lucyna Kowalska

Rodzina jest w życiu oparciem,  
czymś co chroni, daje siłę....

Kolorolandia to spotkanie wyjątkowe i uro-
czyste, to piknik, który Placówka Opieki Przed-
szkolnej „Bajka’ zorganizowała dla całej rodziny 
już po raz 19. W  tym roku nauczycielki wraz 
z dziećmi przygotowały program artystyczny, 
składający się z  wierszy oraz piosenek kiero-
wanych do rodziców. Dzieci dziękowały w ten 
sposób za trud wychowania, miłość i oddanie.

Na uroczystość przybyli rodzice naszych 
przedszkolaków jako goście zaproszeni.

Po części artystycznej dzieci przekazały 
upominki w postaci serca i róży dla Mamy oraz 
krawata dla Taty.

Zabawę poprowadzili aktorzy Teatru Hu-
moru „Igraszka” z Wałbrzycha, włączając i za-
praszając rodziców do wspólnych konkursów 
i tańców.

Podczas imprezy wszyscy poczęstowani 
zostali lodami, ciastem oraz bigosem. 

Jedną z  atrakcji był kącik fotograficzny, 
gdzie dzieci wraz z  rodzicami wykonywały 
pamiątkowe zdjęcia. Dzieci chętnie bawiły się, 
skacząc na dmuchanym zamku. 

Wszyscy bawili się wspaniale. Dziękujemy 
za obecność wszystkich rodziców i  wspólną 
zabawę. Zapraszamy za rok.

Lucyna Kowalska
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Śpiewają i zwiedzają

Wczesnym rankiem, 23 kwietnia, zespół 
Wesołe Nutki z Mąkolna wyruszył w planowa-
ną od dawna wizytę do Radia Wrocław. Przed 
budynkiem Radia czekali już na dziewczynki 
panowie Kazimierz Wrona i Stanisław Braszka, 
którzy wspierają muzycznie zespół. W  holu 
przywitała nas redaktor Małgorzata Majeran 
Kokot i kamerzysta. Zostaliśmy zaproszeni do 
studia, gdzie uczestniczyliśmy na żywo w au-
dycji radiowej i transmisji live w Internecie. Pani 
redaktor pokazała nam jak odbiera telefony od 
słuchaczy i  rejestruje głosy na poszczególne 
zespoły. Ze słuchaczami przywitaliśmy się 
wielkanocną piosenką Kogucik, a następnie był 
wywiad o  naszej działalności i  planach na 
przyszłość. Zaśpiewałyśmy jeszcze dwie kolej-
ne piosenki. W przerwie reklamowej otrzyma-
liśmy prezenty od Pani redaktor, a my wręczy-
łyśmy kosz ze smakołykami z Mąkolna. Wizyta 

była bardzo emocjonująca. Aby podnieść ją na 
jeszcze wyższy poziom, pojechałyśmy na taras 
widokowy Sky Tower. Miałyśmy ogromne 
szczęście, bo trafiłyśmy na przerwę w opadach 
i doskonałą widoczność. Panorama Wrocławia 
i  okolic z  tej wysokości jest zachwycająca. 
Nasza grupa w ludowych strojach wzbudzała 
zainteresowanie i  uznanie wielu turystów za 
kultywowanie naszego folkloru. Wycieczkę we 
Wrocławiu zakończyłyśmy wizytą w Mc Donal-
dzie. W drodze powrotnej, gdy już opuścił nas 
stres, nie przeszkadzała nawet zmienna aura 
i był to już „wesoły bus”. Pan Darek bezpiecznie 
przywiózł nas do Mąkolna.

Teraz z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne wyjazdy, aby zaprezentować naszym słu-
chaczom nowe piosenki i przypomnieć stare 
naszym słuchaczom.

Urszula Wróbel

Wesołe Nutki w Radiu Wrocław
Okres wiosenno-letni to bardzo pracowity 

czas dla naszego zespołu. Odbywają się w tym 
czasie liczne przeglądy i koncerty, na które nasz 
zespół jest zapraszany.

15 maja 2017r. już po raz trzeci uczestni-
czyłyśmy w przeglądzie pieśni religijnej w Lub-
nowie Dziewczynki zachwyciły anielskimi 
głosikami, a  Małgosia wzruszyła słuchaczy 
pieśnią AVE MARYJA.

Następnym ważnym wydarzeniem w życiu 
naszego zespołu był wyjazd do Warszawy 26-27 
maja 2017 r. Długo oczekiwany wyjazd, na 
który między innymi zbieraliśmy pieniądze 
podczas wielkanocnego koguta, a także otrzy-
maliśmy dofinansowanie od Starosty Powiatu 
Ząbkowickiego i Burmistrz Złotego Stoku. 

26 maja we wczesnych godzinach poran-
nych zebraliśmy się przed remizą, skąd pan 
Darek (firma „Dar-Trans”) zawiózł nas do Kłodz-
ka, a stamtąd już pociągiem kolei regionalnych 
pojechaliśmy do Wrocławia, gdzie przesiedliśmy 
się do PENDOLINO jadącego do Warszawy. 
Stolica przywitała nas słońcem. Po zakwatero-
waniu, udaliśmy się na miejsce gdzie koncer-
towałyśmy z  okazji Dnia Matki dla członków 
fundacji emerytów kolei. Po koncercie zjedliśmy 
obiad w Ministerstwie Infrastruktury, a później 
było już zwiedzanie stolicy. Najpierw odwie-
dziliśmy Centrum Pieniądza, gdzie dziewczęta 
poznały historię i wiele tajemnic naszej waluty. 
Później zostałyśmy zaproszone przez naszych 
warszawskich fanów na pyszne lody do Wedla. 
Wieczorem pojechaliśmy warszawskim metrem 
ogadać tańczące fontanny na podzamczu 
i  kolację na Starym Mieście. Tak nam minął 
pierwszy dzień.

Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy się na 
dalszy podbój Warszawy, począwszy od Stare-
go Miasta, pomnika małego powstańca, bar-
bakanu i syrenki warszawskiej przez Nowy Świat 
z  Pałacem Namiestnikowskim, zmianą warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aż do Ła-
zienek Królewskich. Tam dałyśmy spontaniczny 
koncert pływając na gondoli przed Pałacem na 
Wodzie. 

Wieczorem wszyscy pełni wrażeń wsiedliśmy 
do pociągu i  wróciliśmy w  nasze rodzinne 
strony.

Nie był to koniec naszych wojaży, bo już 
4  czerwca brałyśmy udział w  Dolnośląskim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wojsławi-
cach, na który zaprosił nas Starosta Powiatu 
Dzierżoniowskiego. Byłyśmy jedynym zespołem 
dziecięcym i miedzy innymi tym wzbudzałyśmy 
zachwyt i podziw publiczności. Razem z nami 
do tego wspaniałego ogrodu pojechali człon-
kowie klubu seniora. Mamy wśród nich wiernych 
fanów, którzy zgłosili już swoją gotowość do 
następnych wspólnych wyjazdów. Będzie ich 
jeszcze trochę, a najważniejsze to:
12 lipiec – Przegląd Zespołów KGW w Stolcu
5 sierpień – Przegląd Piosenki Ludowej w Zło-
tym Stoku 
12 sierpień – Lądeckie Ludowe Zdroje 
29 sierpień– Dożynki Wiejskie w Mąkolnie 
2 wrzesień – Dożynki Gminne w Chwalisławiu 
24 wrzesień – Koncert Forum Tradycji w Operze 
Wrocławskiej
i wiele innych koncertów na które serdecznie 
zapraszamy .

Urszula Wróbel „Wesołe Nutki”

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje 

POTRZEBUJEMY DOMÓW TYMCZASOWYCH!!!
Czasem tak niewiele trzeba, 

by ocalić cierpiące zwierzę. 
Czasem MIEJSCE ratuje życie. 
Szukamy domów tymczaso-
wych dla zwierząt domowych 
psów i kotów z naszych inter-
wencji. Pokrywamy wszystkie 
koszty wyżywienia oraz opieki 
weterynaryjnej. Przeżyj swoją 
własną przygodę i  ocal życie 
zwierzaka!

Co to jest dom tymczasowy?
Dom tymczasowy to miejsce, w  którym 

umieszczamy zwierzaka na umówiony wspólnie 
czas i  zaczynamy intensywne poszukiwania 
domu stałego, a tym samym nie dopuszczamy 
do oddania zwierzęcia do schroniska. Każdy 
okres czasowej opieki nad zwierzętami jest dla 
nas cenny: nawet jeśli miałyby być to 2 dni. 
Czasem tylko tyle wystarczy, żeby znaleźć 
zwierzęciu stały dom lub przenieść go do in-
nego miejsca. Czasem tylko tyle wystarczy, 
żeby uratować zwierzę.

Stworzenie domu tymczasowego to dosko-
nały sposób na pomoc zwierzętom, zwłaszcza 
w przypadku osób, które – z różnych powodów 
– nie chcą lub nie mogą angażować się w nią 
w inny sposób. 

Podstawową zasadą Domu Tymczasowego 
jest to, że nie jesteśmy jego prawnym opieku-
nem, pozostaje nim Organizacja, z którą pod-
pisujemy umowę. To właśnie Organizacja 
szuka dla psiaka nowego domu i go weryfiku-
je. Oczywiście dom tymczasowy również może 
szukać domu stałego dla swojego podopiecz-
nego – jednak to dana Organizacja go sprawdza.

Co należy zrobić by stworzyć dom tymcza-
sowy?

Mierzymy siły na zamia-
ry! Masz małe mieszkanko 
– przyjmij małego kotka lub 
niewielkiego psa. Masz 
średnie mieszkanie lub 
mieszkanie z  ogrodem – 
przyjmij większego psa lub 
kota. WAŻNE ! Musisz lubić 
zwierzęta, które na jakiś 
czas staną się częścią Two-
jej rodziny.

Czy ponoszę jakieś koszty?
Szukamy miejsc i ludzi, którzy zechcą bez-

interesownie wspomóc porzucone i cierpiące 
zwierzęta, ofiarując im swoje MIEJSCA i odro-
binę swojego CZASU. My pokrywamy pełne 
koszty utrzymania zwierząt (karma, opieka 
weterynaryjna).

Dom tymczasowy to jeden z  najważniej-
szych elementów naszej pracy. Bez domów 
tymczasowych wszystkie zwierzęta będziemy 
musieli kierować do schroniska.

DECYZJA O TYMCZASOWEJ OPIECE NAD 
ZWIERZĘCIEM MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA A KAŻ-
DY Z  DOMOWNIKÓW MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ 
NA ZWIERZĘ!

Pracuję – nie mogę ! Wiele osób uważa, że 
praca przeszkadza w  posiadaniu zwierzęcia. 
Nieprawda ! Podczas gdy wychodzimy z domu 
a zwierzę zostaje samo, nie robi prawie nic poza 
tym, że śpi. LEPSZE 10 GODZIN SAMEMU 
W DOMU NIŻ 24 W SCHRONISKU!

C h ce s z  p o m ó c  –  n a p i s z  d o  n a s  n a 
 Facebook „Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami w  Ząbkowicach Śl.”, e-mail: zwie-
rzak i .zabkowice@gmail .com lub dz woń 
tel. 667 380 720.

Czesława Potemkin 
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Super dziewczyny 
z „Zielonej Doliny”!

Z wizytą u strażaków

Każdy przedszkolak wam powie, że sport to przyjemność i zdrowie!
W piękny, słoneczny, ciepły dzień –16 maja 

2017 r. na terenie zielonym za świetlicą wiejską 
w Mąkolnie odbyła się VI Przedszkolna Olim-
piada Sportowa organizowana przez Przed-
szkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Burmistrz 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk, która popiera 
takie idee, objęła ją honorowym patronatem. 

W  zawodach sportowych brało udział 
40 dzieci z 5 przedszkoli. W olimpiadzie uczest-
niczyły drużyny z: Przedszkola Nr 2 w Kłodzku, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN 
w Bardzie z Filią w Przyłęku, Przedszkola Nr 1 
„Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbkowickim, 
POP „Bajka” ze Złotego Stoku oraz „Zielonej 
Doliny” w Mąkolnie.

Impreza rozpoczęła się przywitaniem 
wszystkich zaproszonych gości, zapaleniem 
znicza olimpijskiego oraz przelotem gołębi, co 
wzbudziło zachwyt i burzę oklasków.

W jury zasiedli: Grażyna Orczyk – burmistrz 
Złotego Stoku, Urszula Wróbel – sołtys Mąkol-
na, Zbigniew Śleziak prezes Klubu Sportowego 
„Orzeł” w  Mąkolnie oraz Stanisław Braszka – 
wieloletni przyjaciel przedszkola, strażak OSP 
w Mąkolnie. Zabawa odbyła się w atmosferze 
zdrowej rywalizacji, według zasad „fair play”, 
bowiem myślą przewodnią imprezy było roz-
budzenie w dzieciach zainteresowania sportem 
oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia.

Młodzi zawodnicy wzięli udział w jedenastu 
konkurencjach sportowych. Dzieci z  wielką 
radością i  zaangażowaniem brały udział we 
wszystkich zadaniach: biegały, przechodziły 
przez szarfę, rzucały woreczki do celu, poda-
wały sobie piłkę w tunelu, itp.

Podczas zakończenia uroczystości z rąk pani 
burmistrz, dyrektor przedszkola i zespołu sę-
dziowskiego dzieci otrzymały zasłużone pu-
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla przed-
szkoli oraz medale i  nagrody indywidualne, 
a  opiekunowie podziękowania. Następnie 
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Wrażenia i  przeżycia dzieci, a  także pań na 
długo zostaną w pamięci.

Nagrody ufundowali: burmistrz Grażyna 
Orczyk, radni Rady Miejskiej w Złotym Stoku, 
sołtys Urszula Wróbel i rada sołecka wsi Mąkol-
no oraz Przedszkole „Zielona Dolina”. Pyszne 
ciasta upiekły mamy naszych przedszkolaków, 
a gołębie przyniósł pan Józef Bartoszek – przy-
jaciel przedszkola.

Wszystkim sportowcom oraz ich opiekunom 
dziękujemy za wspaniałą zabawę.

Do zobaczenia za rok!
Ewa Bulanda

 Z okazji Dnia Strażaka dzieci z przedszkola „Zielona Dolina” wybrały się na wycieczkę aby 
odwiedzić zaprzyjaźnionych strażaków OSP w Mąkolnie. Jak zwyczaj każe, zaśpiewały piękną 
piosenkę o pracy strażaków i wręczyły upominek.

 Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudził wóz strażacki. Z bliska miały możliwość 
podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej pracy. Mogły założyć kurtkę 
i kask strażacki, który okazał się cięższy niż myślały. Duża część przedszkolaków, szczególnie 
chłopcy, postanowiły, że w przyszłości zostaną strażakami.  Magdalena Marmura

6 czerwca 2017r. Marysia Bartoszek, Blanka 
Garbowska i Marcelinka Adamiak z Przedszko-
la „Zielona Dolina” w Mąkolnie reprezentowały 
naszą placówkę na Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej w Kamieńcu Ząbkowickim. Brawo 
dziewczyny, na was zawsze można polegać!

Ewa Bulanda
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Smerfy w „Zielonej Dolinie”?

Na wycieczce w Dzieciolandii

Kto Ty jesteś? – Polak mały…

Czas na wesołej zabawie płynie…

 

Zasady przyznawania i przeliczania 
świadczeń emerytalno-rentowych 

8 czerwca 2017 r. w Urzędzie miejskim w Złotym Stoku 
dyżur pełnił ekspert ZUS udzielając porad w zakresie 
zasad przyznawania i przeliczania świadczeń 
emerytalno-rentowych. Miło nam poinformować, 
że z porad skorzystało ok. 20 mieszkańców gminy. 

   

Tak, to nie żarty! Pod koniec maja do Przedszkola w Mąkolnie przybyły Smerfy, a właściwie 
teatrzyk o przygodach niebieskich ludzików. Przedszkolaki błyskawicznie odnalazły nić poro-
zumienia i bawiły się wesoło. Uczyły się, jak trzeba sobie pomagać, wspierać się i szanować 
nawzajem. Dziękujemy aktorom za wyśmienitą zabawę i godzinę śmiechu – dla zdrowia i urody.

Ewa Bulanda

Czerwiec to piękny miesiąc, a dzieciom 
kojarzy się z ich świętem – Dniem Dziecka. Aby 
przedłużyć nieco tę radość, 7 czerwca 2017 r. 
nasze przedszkolaki miały okazję do zabaw na 
dmuchanym zamku. Dzieci zaspokajały swoją 
naturalną potrzebę ruchu, brykając w podsko-
kach, a jednocześnie ćwiczyły cierpliwość, 
oczekując na swoją kolej. Oczywiście przed 
rozpoczęciem figli przypomnieliśmy sobie 
wspólnie zasady bezpiecznej i zgodnej zabawy. 
Podskoki, fikołki dostarczyły im mnóstwo rado-
ści, a kondycja u naszych wychowanków na 
szóstkę! Po czterech godzinach skakania nikt 
nie był zmęczony. Brawo Wy!

Ewa Bulanda

2 czerwca 2017 r. dzieci z przedszkola „Zie-
lona Dolina” podziękowały występem artystycz-
nym za ocean miłości i  cierpliwości swoim 
kochanym rodzicom. Pogoda dopisała, co 
sprawiło, że zarówno dzieci, jak też rodzice 
bawili się wspaniale. „Dzień Rodziny” to spo-
tkanie pokoleń pełne wzruszeń, radości i uśmie-
chu, a  przede wszystkim jest to czas, który 
dzieci i  rodzice mogą spędzić tylko ze sobą, 
bez pośpiechu i z dala od codziennych zmar-
twień. Na wstępie dyrektor Ewa Bulanda powi-
tała dzieci, rodziców oraz zgromadzonych 
gości, podkreślając, jak ważną rolę w naszym 
życiu pełni rodzina. Kolejnym punktem uroczy-
stości były występy przedszkolaków pod hasłem 
„W krainie baśni i bajek”. Maluchy przedstawi-
ły opowieść o „Brzydkim kaczątku”, zaś  starszaki 
bajkę o „Królewnie Śnieżce” i siedmiu krasno-
ludkach”. Na scenie pojawiły się także „Smerfy”. 

Następnie dzieci przy słowach piosenki 
U.  Sipińskiej „Cudownych rodziców mam” 

 wręczyły swoim ukochanym rodzicom samo-
dzielnie wykonane upominki. Wszyscy mogli 
skosztować pyszne ciasta upieczone przez 
mamy naszych milusińskich, bigosu, a  dla 
dzieci były jeszcze słodycze i  lody. Po części 
artystycznej odbyły się wspólne zabawy i kon-
kursy. Każde dziecko mogło wesoło spędzić 
czas wspólnie z rodzicami, a atrakcji nie brako-
wało: malowanie twarzy, wata cukrowa, prze-
ciąganie liny, przyszywanie guzików przez 
tatusiów, wbijanie gwoździ przez mamusie. 

Było to radosne i słoneczne przedpołudnie 
spędzone w  wielkiej przedszkolnej rodzinie. 
Spotkanie pod hasłem „Święto Rodziny” orga-
nizowane było po raz 14 i na stałe zostało już 
wpisane w  życie przedszkola. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę i  uśmiech, 
który nie opuszczał nikogo do końca imprezy. 
Do zobaczenia niebawem

Magdalena Marmura, Ewa Bulanda

13 czerwca 2017 r. dzieci z przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie, radośnie spędziły czas 
w „Dzieciolandii” w Bielawie, gdzie znajdowały się różnorodne przeszkody i miejsca do aktyw-
ności dzieci. Wyjazd zorganizowany został z okazji zakończenia roku przedszkolnego. Celem 
naszej wycieczki było rozwijanie motoryki dużej i małej oraz stworzenie możliwości radosnego 
spędzenia czasu. Dla niektórych przedszkolaków jest to jedyna okazja, żeby jechać autokarem, 
dlatego wyjazd był związany z wieloma emocjami. Niezwykłą atrakcją okazała się ogromna 
konstrukcja składająca się z labiryntów, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. Dzieci korzystały 
także z mini cymbergaja, koników, skakały na trampolinie. W trakcie wyczerpującej zabawy była 
przerwa na obiad. Nasz radosny pobyt bardzo szybko dobiegł końca. Pełni niezapomnianych 
wrażeń i emocji wróciliśmy do przedszkola. Przedszkolaki nie mogą się już doczekać kolejnej 
wycieczki. Magdalena Marmura

Święto Rodziny 

Tymi słowami zaczyna się wiersz W. Bełzy 
pt. „Katechizm polskiego dziecka”, który powi-
nien znać każdy Polak duży i mały. Przedszko-
laki z placówki „Zielona Dolina” w Mąkolnie 
pięknie go recytują. Wiedzą jak nazywa się ich 
Ojczyzna, jakie barwy ma flaga Polski, jak wy-
gląda godło naszego kraju i potrafią zaśpiewać 
hymn narodowy. Tego wszystkiego dowiedzia-
ły się lub sobie przypomniały podczas tygodnia 
poprzedzającego święta narodowe: 1 i 3 maja 
– pod hasłem „Polska – moja Ojczyzna”.

Zwieńczeniem całego tygodnia nauki była 
wycieczka do 22 Karpackiego Batalionu Pie-
choty Górskiej w Kłodzku. Na miejscu ogląda-
liśmy sale z mundurami i różnymi akcesoriami 

wojskowymi, zobaczyliśmy jak wyglądają wozy 
bojowe i przemarsz wojska. Próbowaliśmy 
maszerować w rytm granej przez orkiestrę 
wojskową muzyki. Największym zainteresowa-
niem cieszyło się strzelanie z karabinu! Żołnie-
rze pomyśleli o wszystkim. Po zwiedzaniu 
przedszkolaki mogły pobawić się na „dmuchań-
cach” i zjeść pyszną, wojskową grochówkę 
(palce lizać!)

Większość dzieci stwierdziła, że w  przyszłości 
zostaną żołnierzami, o dziwo dziewczynki też.

To była piękna lekcja patriotyzmu. Dzięku-
jemy za zaproszenie i obiecujemy, że jeszcze 
kiedyś Was odwiedzimy.

Ewa Bulanda
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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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Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn.
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Drużyna złotostockich Oldbojów z kolejnymi sukcesami

Wiadomości sportowe
W połowie czerwca zakończyły się zmagania drużyn na boiskach 

piłkarskich sezonu 2016/2017. Teraz przed drużynami zasłużony, choć 
krótki odpoczynek przed rundą jesienną 2017/2018. Poniżej wyniki 
zarówno seniorów, jak i drużyn młodzieżowych.

W kolejnym biuletynie znajdzie się informacja o awansach i spadkach 
w klasie O oraz B. W momencie oddania artykułu do druku nie ma 
jeszcze oficjalnego komunikatu OZPN.

KLASA O (kolejki 20-30)
„Unia” Złoty Stok – „Zjednoczeni” Żarów 1:6 (D. Miśkiewicz); „Unia” 

Złoty Stok – „Grom” Witków 0:4; „Iskra” Jaszkowa Dolna – „Unia” Złoty 
Stok 5:1 (B. Cebula); „Piławianka” Piława Górna – „Unia” Złoty Stok 0:0; 
„Unia” Złoty Stok – „Orlęta” Krosnowice 1:0 (R. Brysiak); Bystrzyca Górna 
– „Unia” Złoty Stok 5:0; „Unia” Złoty Stok – „Górnik” Boguszów Gorce 1:6 
(M. Kliś); „Pogoń” Duszniki Zdrój – „Unia” Złoty Stok 1:3 (D, Miśkiewicz, 
M. Kliś – 2 bramki); „Unia” Złoty Stok – MKS Szczawno Zdrój 0:2; „Victo-
ria” Tuszyn – „Unia” Złoty Stok 10:0.

„Unia” ostatecznie zajęła 13 miejsce z dorobkiem 29 punktów.
KLASA B
Gr.1 (kolejki 12-18) „Perła” Płonica – „Wieża” Rudnica 0:8; „Znicz” 

Lubnów – „Perła” Płonica 1:1 (P. Walczak); „Perła” Płonica – „Błękitni” 
Niedźwiedź 1:5 (D. Kowal); „Czarni” Braszowice – „Perła” Płonica 5:2 
(M. Bartoszek, P.Brysiak); „Perła” Płonica – „Przedborowianka” Przedbo-
rowa 1:5 (M. Bartoszek); „Perła” Płonica – „Piasek” Potworów 2:2 (P. Ko-
koszka, P. Brysiak); „Spartakus” Byczeń – „Perła” Płonica 3:3 (D. Kowal, 
M. Nowak, M. Bartoszek).

„Perła” Płonica zakończyła sezon na 7 miejscu w tabeli z 22  punktami.
Gr.2 (kolejki 12-18) „Zamek” Trzebieszowice – „Orzeł” Mąkolno 3:0; 

„Orzeł” Mąkolno – „Huragan” Bożków 1:1 (R. Kędzierski); „Granica” Tłu-
maczów – „Orzeł” Mąkolno 3:1 (W. Morawski); ATS Wojbórz – „Orzeł” 
Mąkolno 3:0; „Orzeł” Mąkolno – „Sparta” Stary Waliszów 7:5 (W. Moraw-
ski – 4 bramki, K. Kirsz, R. Kędzierski, Z. Śleziak).

„Orzeł” Mąkolno po 18 kolejkach zajął 7 miejsce z 15 punktami.
JUNIOR STARSZY
Kolejki 13-22; „Unia” Złoty Stok – ATS Wojbórz 11:0 (D. Miśkiewicz 

– 5 bramek, J. Janiec, M. Kliś – 2 bramki, R. Brysiak– 3 bramki); „Unia” 
Złoty Stok – „Zamek” Gorzanów 0:1; „Orlęta” Krosnowice – „Unia” Złoty 
Stok 2:2 (T. Ludwiczak, R. Brysiak); Bierkowice – „Unia” Złoty Stok 5:2 
(P. Złoty, J. Janiec); „Tarnovia” Tarnów – „Unia” Złoty Stok 1:15 (R. Brysiak 
– 2 bramki, M. Kliś – 2 bramki, M. Głąb – 4 bramki, M. Mazur, T. Ludwiczak 
– 3 bramki, I. Drozda – 2 bramki. D. Gruszka – sam.); „Unia” Złoty Stok 
– „Włókniarz” Kudowa Zdrój 3:0; „Cis” Brzeźnica – „Unia” Złoty Stok 1:3 
(M. Kliś, R. Brysiak, N. Świderski); „Unia” Złoty Stok – „Polonia” Bystrzyca 
Kłodzka 1:0 (K. Balbuza).

Juniorzy uplasowali się na wysokim drugim miejscu w tabeli zdo-
bywając 42 punkty.

TRAMPKARZ
„Orzeł” Mąkolno – „Unia” Bardo 3:2; „Ślęża” Ciepłowody – „Orzeł” 

Mąkolno 8:0; „Orzeł” Mąkolno – „Śnieżnik” Domaszków 1:7 (K. Kędzierski); 
„Sudety” Międzylesie – „Orzeł” Mąkolno 4:5 (K. Prorok, D. Krasny – 
4 bramki); „Orzeł” Mąkolno – „Sparta” Ziębice 0:7; „Skałki” Stolec – „Orzeł” 
Mąkolno 2:11 (D. Mrozek – 3 bramki, K. Kędzierski – 2 bramki, Sz. Prokop, 

K. Krasny – 3 bramki, B. Gulbinowicz, A. Iwanowska); „Orzeł” Mąkolno 
– „Iskra” Jaszkowa Dolna 4:2 (K. Piwnik – 3 bramki, D. Mrozek); „Orzeł” 
Mąkolno – „Unia” Złoty Stok 3:3 (K. Piwnik – 2 bramki, D. Mrozek; K. Mi-
chałek, M. Ziemak, I. Drozda); „Orzeł” Ząbkowice Śl. – „Orzeł” Mąkolno 
10:0; „Orzeł” Mąkolno – „Zamek” Kamieniec Ząbk. 0:7; UKS AP Dzieci 
Śląska Wojbórz – „Orzeł” Mąkolno 6:1 (M. Gabryś – 2 bramki, K. Kulewicz 
– 2 bramki, M. Jarosz, J. Bukaczewski).

„Unia” Złoty Stok – „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki 1:4 (K. Michałek); 
„Unia” Złoty Stok – „Sparta” Ziębice 5:2 (I. Drozda – 2 bramki, P. Piech, 
J.  Krzywonos, K. Michałek); „Unia” Złoty Stok – USK AP Dzieci Śląska 
Wojbórz 4:1 (K. Wielgus, K. Michałek, K. Kawa – 2 bramki); „Skałki” Stolec 
– „Unia” Złoty Stok 0:17 (K. Krzywonos, P. Piech – 2 bramki, K. Michałek 
– 4 bramki, I. Drozda – 5 bramek, M. Ziemak, G. Skrzypczak – 2 bramki, 
A. Madejczyk, Sz. Kłyniuk); „Unia” Złoty Stok – „Unia” Bardo 9:2 (I. Droz-
da – 5 bramek, Ch. Sadiq – 3 bramki, P. Piech); „Iskra” Jaszkowa Dolna 
– „Unia” Złoty Stok 3:0; „Unia” Złoty Stok – „Ślęża” Ciepłowody 5:1 (K. Mi-
chałek – 2 bramki, I. Drozda – 2 bramki, J. Krzywonos); „Unia” Złoty Stok 
– „Śnieżnik” Domaszków 3:1 (P. Piech, A. Madejczyk, I. Drozda); „Orzeł” 
Ząbkowice Śl. – „Unia” Złoty Stok 1:5 (I. Drozda – 2 bramki, M. Ziemak, 
P. Piech, Sz. Kłyniuk); „Unia” Złoty Stok – „Sudety” Międzylesie 6:2 (J. Krzy-
wonos, Sz. Kłyniuk – 2 bramki, K. Wielgus, M. Strusiński, P. Piech).

Drużyna ze Złotego Stoku zajęła 2 miejsce na zakończenie sezo-
nu  (25  punktów), Mąkolno natomiast uplasowało się na 8 miejscu 
(13  punktów).

MŁODZIK (kolejki 3-9)
„Unia” Złoty Stok – „Piast” Nowa Ruda 1:9 (M. Ziemak); „Unia” Złoty 

Stok – „Kalenica” Jugów 0:7; „Orzeł” Ząbkowice Śl. – „Unia” Złoty Stok 
2:0; „Unia” Złoty Stok – „Tęcza” Ścinawka Dolna 2:0 (M. Ziemak – 2 bram-
ki); „Zamek” Kamieniec Ząbk. – „Unia” Złoty Stok 0:0; „Unia” Złoty Stok 
– „Hutnik” II Szczytna 0:6; „Unia” Bardo – „Unia” Złoty Stok 0:1 (M. Mary-
nowski).

Drużyna młodzików ukończyła sezon na 8 miejscu, zdobywając 
7 punktów.

ORLIK
„Unia” Złoty Stok – UKS AP Dzieci Śląska Wojbórz 3:5 (A. Cieślik, 

H.  Surus, A. Rzepecki); „Unia” Złoty Stok – UKS AP Nowa Ruda 2:12 
(A. Rzepecki, H. Surus); „Ślęża” Ciepłowody – „Unia” Złoty Stok 3:4 (H. Su-
rus – 2 bramki, A. Cieślik, J. Seweryn); „Sparta” Ziębice – „Unia” Złoty 
Stok 10:1 (M. Dziopa); „Unia” Złoty Stok – Orlik Ząbkowice Śl. 3:17 
(A. Cieślik – 2 bramki, A. Gozdera); „Unia” Złoty Stok – „Unia” Bardo 4:2 
(A. Rzepecki – 2 bramki, P. Ziemak, J. Onuchowski)

„Orzeł” Mąkolno – „Unia” Bardo 2:9 (D. Brysiak, G. Brysiak); „Orzeł” 
Mąkolno – UKS AP Dzieci Śląska Wojbórz 0:4; „Orzeł” Ząbkowice Śl. – 
„Orzeł” Mąkolno 20:0; „Ślęża” Ciepłowody – „Orzeł” Mąkolno 5:1 (G. Bry-
siak); „Sparta” Ziębice – „Orzeł” Mąkolno 13:2 (G. Brysiak, D. Brysiak); 
„Orzeł” Mąkolno – „Unia” Złoty Stok 3:6 (G. Brysiak, M. Myszogląd, 
B. Wielgus; A. Rzepecki – 2 bramki, A. Cieślik – 3 bramki, H. Surus); „Orzeł” 
Mąkolno – UKS AP Nowa Ruda 0:21; Orlik Ząbkowice Śl. – „Orzeł” Mą-
kolno 19:2 (B. Wielgus, G. Brysiak).

Sezon 2016/2017 drużyna ze Złotego Stoku ukończyła na 6 miejscu 
(9 punktów), Mąkolno natomiast na 9 miejscu bez dorobku  punktowego.

Złotostocka drużyna oldbojów aktywnie 
uczestniczy w wielu turniejach organizowa-
nych na terenie sąsiednich powiatów. 1 maja 
wzięła udział w Majowym Turnieju Piłki Noż-
nej „7” organizowanym w Paczkowie. Nasi 
piłkarze dotarli do finału gdzie w rzutach 
karnych ulegli „Strażakom” 3:4. Ostatecznie 
uplasowali się na drugim miejscu podium. To 
jednak nie koniec sukcesów. Kolejny dobry 
występ zaliczyli oldboje Złotej Marki na tur-
nieju rozgrywanym w Polanicy Zdroju „Orlik 
Cup”, nie dali szans swoim przeciwnikom, 
wygrywając wszystkie mecze, a co za tym 
idzie, zgarniając najwyższe miejsce na podium. 
Dodatkowo królem strzelców turnieju został 
zawodnik reprezentujący złotostocką druży-
nę Wojciech Dujin.

Wielkie gratulacje należą się całej druży-
nie. Bardzo cieszymy się z Waszych występów 
oraz kolejnych sukcesów. Kibicujemy podczas 
dalszych rozgrywek.

Aleksandra Wąsowicz


