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Gwarkiada 2016

W ostatni weekend czerwca, już po raz drugi po długiej przerwie, mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli goście bawili się na Gwarkiadzie
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50-lecie pożycia 
małżeńskiego
27.04.2016 r. 3 pary małżeńskie z terenu 
gminy Złoty Stok świętowały jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego

czytaj na str. 6

Informacja z XVIII i XIX sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 3 i 5

ZŁOTOSTOCKA MAJÓWKA 
dobiegła końca…
Weekend majowy już za nami. Centrum 
Kultury i Promocji w tym roku przygoto-
wało program, który oferował mieszkań-
com gminy każdego dnia mniejsze lub 
większe atrakcje

czytaj na str. 8

Pożegnanie księdza 
kanonika Józefa Siemasza
8 maja 2016 r. o godzinie 11.00 podczas 
Mszy Świętej mieszkańcy miasta i gminy 
Złoty Stok pożegnali księdza proboszcza 
Józefa Siemasza po 8 letniej posłudze 
duszpasterskiej w naszej parafii

czytaj na str. 12

Akcja szkoły podstawowej
W ramach obchodów Dnia Ziemi, w szkole 
podstawowej przez cały tydzień odbywa-
ły się zajęcia dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego i eliminowania zagrożeń 
występujących na naszej  planecie

czytaj na str. 13

Spotkanie autorskie 
z Kingą Tatkowską
7 maja, w sobotnie popołudnie w sali wi-
dowiskowej centrum kultury odbyło się 
spotkanie autorskie z Kingą Tatkowską. 
Pani Kinga pochodzi ze Złotego Stoku 
i choć obecnie mieszka i studiuje w in-
nym mieście, jej dom i rodzina znajdują 
się właśnie tu

czytaj na str. 7

Dzień Matki i Dzień Dziecka w Laskach
W sobotę 28 czerwca w świetlicy w Laskach świętowali-

śmy Dzień Matki i  Dzień Dziecka. Spotkanie rozpoczęły 
dzieci programem artystycznym, w którym gościnnie wzię-
ły udział dziewczynki z Płonicy. Miłym akcentem były ręcznie 
zrobione upominki dla każdego dziecka i  każdej mamy. 
Gościł także animator, który przygotował dla dzieci ciekawe 
zabawy. Brali w nich udział zarówno najmłodsi, jak i mamy. 
W międzyczasie odbywały się konkursy z nagrodami. 

Szczególne podziękowania należą się Małgosi Zarzyckiej, 
która zadbała nie tylko o przygotowanie dzieci, ale również 
o  dekoracje. Dziękujemy również Arlecie Markowskiej za 
pomoc przy organizacji imprezy oraz Radzie Sołeckiej za 
słodki poczęstunek. Anna Gajek
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Szanowni Państwo,
Nadeszło lato, a  wraz z  nim wymarzone 

wakacje. Uczniowie i  nauczyciele Samorządo-
wego Zespołu Szkół w  Złotym Stoku, wycho-
wankowie i nauczyciele przedszkoli, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, po pracowitym, ale 
bogatym w osiągniecia roku szkolnym, rozpo-
częli letni wypoczynek. Gratuluję wyników 
w  nauce, bardzo dobrze zdanego egzaminu 
gimnazjalnego, osiągnięć w konkursach i olim-
piadach. 

Centrum Kultury i  Promocji „GWARKIDĄ” 
rozpoczęło letnie świętowanie, zapraszając 
mieszkańców, gości i turystów do skorzystania 
z bogatej oferty przygotowanej na wakacyjne 
miesiące. Zarówno mieszkańcy sołectw, jak 
i osoby przebywające w Złotym Stoku, mają do 
wyboru liczne atrakcje kulturalne i  sportowe. 
9  lipca zapraszamy na kolejny już „Bieg na Ja-
wornik”. Chętni mogą spróbować swoich sił na 
dystansach 10 i 21 km. Po raz drugi trasa nordic 
walking przebiegać będzie 10-kilometrową 
pętlą po drogach m.in. uroczej doliny Złotego 
Jaru. W niedzielne popołudnia, w parku miejskim, 
odbywać się będą „Muzyczne niedziele”. 1 lipca 
nastąpi otwarcie stawu kąpielowego. Obiekt jest 
bardzo dobrze przygotowany do sezonu, a woda 
od kilku dni nagrzewa się w niecce basenu. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w  Złotym 
Stoku przygotowują projekty i dokumenty bu-
dowlane do kolejnych naborów wniosków. 
W I półroczu złożyliśmy wnioski na remont ulicy 
Stawowej w Złotym Stoku, rewitalizację kościo-
ła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele 
kulturalno-turystyczne, budowę ścieżek rowe-
rowych „Singletrack Glacensis”, termomoderni-
zację budynku ratusza w Złotym Stoku oraz wraz 
z Powiatem Ząbkowickim na remont drogi po-
wiatowej w  sołectwie Mąkolno. Niebawem 
rozpoczną się prace drogowe: remont części 
drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) wraz 
z budową chodnika, remont drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w  Mąkolnie. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei ogłosiła również przetarg na 
remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej 
od Złotego Stoku (Biała Góra) w  kierunku m. 
Orłowiec (6,300 km). W  tym roku, dzięki dofi-
nansowaniu Urzędu Marszałkowskiego, powsta-
nie nowy plac zabaw w sołectwie Chwalisław.

Zachęcamy Państwa, współwłaścicieli bu-
dynków wielolokalowych, zarządców budynków, 
osoby chcące rozpocząć działalność gospodar-
czą, stowarzyszenia, do pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację zadań. Pracownicy 
urzędu udzielą Państwu informacji i  służą po-
mocą w przygotowaniu wniosków. 

Przed nami wiele zadań. Będziemy chcieli 
jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości 
pozyskania środków dla rozwoju naszej gminy. 
Dziękuję za pomysły zgłoszone przez Państwa 
do Lokalnego Programu Rewitalizacji i za aktyw-
ną pracę członków Komitetu Rewitalizacyjnego. 
Mam nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu 
i dobrej współpracy z Kopalnią Złota, nasze mia-
sto stanie się atrakcyjnym centrum kulturalno-
-turystycznym Dolnego Śląska. 

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. Sprzedano 35,39 m3 drewna za kwotę 
3861,83 zł.

2. Ogłoszono przetargi na dzierżawę 
nieruchomości w trybie przetargu nieogra-
niczonego: 

1) nieruchomość gruntową rolną nr 57/4, 
położoną w Płonicy, o pow. 0.6500 ha. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 
104 zł. 

2)  nieruchomość gruntową rolną 
nr  81/1cz, położoną w  Płonicy, o  pow. 
0.2500 ha. Cena rocznego czynszu dzierżaw-
nego wynosi: 42,20 zł. 

3) nieruchomość gruntową rolną 
nr 194/8, położoną w Płonicy, o pow. 0,3200 
ha. Cena rocznego czynszu dzierżawnego 
wynosi: 48 zł.

4)  nieruchomość gruntową rolną 
nr 194/6, położoną w Płonicy, o pow. 0.1300 
ha. Cena rocznego czynszu dzierżawnego 
wynosi: 19,50 zł. 

5) w trybie przetargu nieograniczonego 
nieruchomość gruntową rolną nr  194/5, 
położoną w Płonicy, o pow. 0.3200 ha. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 48 zł. 

6)  nieruchomość gruntową rolną 
nr  203/9 cz. położoną w  Chwalisławiu, 
o  pow. 3,0500 ha. Cena rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi: 459,60 zł.

Przetargi odbyły się w  dniu 31 maja 
2016 roku.

Podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczo-
ny do 3 lat.

1) nieruchomość gruntową nr  320/1, 
położoną w  Złotym Stoku o  pow. 222 m2 

z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wyno-
si: 111 zł +podatek VAT. 

2) nieruchomość gruntową nr 846/10 cz. 
położoną w Złotym Stoku, o pow. 18 m2, jako 
grunt pod komórką. Cena rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi: 45,00 zł + podatek 
VAT.

Wykaz został wywieszony do 19 maja 
2016 r. 

3. Wydano 2 zezwolenia na wejście w te-
ren w miejscowości Chwalisław i Mąkolno na 
remont linii energetycznej. 

4. Wykonano sprawozdanie PZP-1 – Lo-
kalne planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne za rok 2015.

5. 20.04.2016 r. sprzedano nieruchomość 
gruntową nr 256 w Chwalisławiu zabudowa-
ną budynkiem gospodarczym za cenę 
18.180,00 zł.

6. 22.04.2016 r. sprzedano nieruchomość 
budowlaną nr 59/5 w Płonicy za cenę 80.800,00 
zł oraz nieruchomość rolną nr 60 za cenę 
3.030,00 zł.

7. Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego 
wraz komórką przy ul. 3 Maja 11/1 (kupuje 
najemca).

8. Współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi:

a) uzgodnienia i wsparcie merytoryczne 
dla grupy inicjatywnej, przy tworzeniu Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku,

b) przygotowanie sprawozdania z  reali-
zacji programu współpracy z OPP w 2015 r.

9. Zapobieganie patologiom społecznym. 
Realizacja zadań Gminnego Programu Profi-
laktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 
Narkomanii: 

a) posiedzenie Komisji,
b) realizacja 4 wniosków o zastosowanie 

leczenia odwykowego,
c) wydanie 2 opinii do zezwoleń na sprze-

daż alkoholu, 
d) wykonanie rocznego sprawozdania dla 

PARPA z realizacji zadań gminnego programu 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów al-
koholowych w Złotym Stoku,

e) wykonanie rocznego sprawozdania dla 
DUW z  realizacji zadań z  przeciwdziałania 
narkomanii,

f ) uzgodnienia i odbycie szkolenia przez 
1 członka Komisji,

g) realizacja programu profilaktycznego 
„Spójrz Inaczej” – warsztaty (10 spotkań) 
w klasach I-IV Szkoły Podstawowej, 

h) organizacja i realizacja spotkania pro-
filaktycznego uczniów Gimnazjum z Wojcie-
chem Kurzeją,

i) sfinansowanie spektaklu profilaktycz-
nego dla dzieci w przedszkolu „Zielona Doli-
na” w Mąkolnie,

j) dofinasowanie rodzinnego rajdu rowe-
rowego organizowanego przez Klub „Perła” 
Płonica,

k) przygotowanie projektów porozumień 
(z  instytucjami współpracującymi z  gminą) 
w sprawie powołania zespołu interdyscypli-
narnego ds. przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie.

10. Pomoc materialna dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym:

a) wydawanie decyzji na wypłatę II transzy 
świadczeń,

b) rozliczanie pobranego stypendium,
c) wydawanie zaświadczeń o pobranym 

stypendium dla wnioskodawców w sprawach 
programu 500 plus, zaliczki alimentacyjnej 
i świadczeń rodzinnych.

11. Współpraca z OPS:
a) nawiązanie współpracy w sprawie po-

zyskania jabłek dla podopiecznych OPS z fun-
dacji „Dwa Światy” z Henrykowa,

b) współpraca w sprawie prowadzonych 
postępowań.

12. Sport:
Przystąpienie do realizacji programu 

„Junior Sport” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu 
upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych. Pro-
gram przeznaczony jest dla uczniów klas IV 
– VI szkół podstawowych na terenie Dolnego 
Śląska. Uczniowie mogą się charakteryzować 
różnymi warunkami fizycznymi, różnym stop-
niem sprawności fizycznej. W programie mogą 
brać udział wszyscy uczniowie, z wyjątkiem 
osób ze stwierdzonymi przeciwskazaniami 
zdrowotnymi.

Zajęcia realizowane są w dwóch etapach, 
z przerwą na wakacje, w dwóch grupach przez 
dwóch trenerów gminnych Pawła Moskala 
i Zbigniewa Śleziaka:

• I etap od kwietnia do 24 czerwca 2016 r.
• II etap od 1 września 2016 do 10 grudnia 
2016 r.

Projekt realizowany jest w wymiarze trzech 
zajęć po 2 godziny lekcyjne w  tygodniu. 
Grupy składają się z 15-20 osób. Zajęcia pro-
wadzone są na obiektach sportowych gminy, 
szkoły i klubów. Udział dla uczniów w progra-
mie jest bezpłatny. 

13. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg 
na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych powstających na terenie nie-
ruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
z terenu Gminy Złoty Stok”. Najkorzystniejsza 
oferta została złożona przez P.P-U. „KOMA” Sp. 
z.o.o. z ceną 552 251,52 zł. 

14. Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
przyznał dotację na zadanie „MĄKOLNO dro-
ga dojazdowa do gruntów rolnych”. Celem 
zadania jest przebudowa drogi transportu 
rolnego w  sołectwie Mąkolno. Przyznano 
dotację w wysokości 201 600,00 zł.

15. Dostarczono kruszywo na drogi trans-
portu rolnego w sołectwach Laski, Chwalisław.

16. W ramach realizacji projektu pn. „Zło-
ty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowa-
nie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez 
partycypację społeczną” zakończono pierwszą 
część konsultacji społecznych, przeprowa-
dzono spotkania z powołanym przez Burmi-
strza Złotego Stoku Komitetem Rewitaliza-
cyjnym. Obecnie projekt jest w  końcowej 
fazie diagnozy i wyznaczania obszaru rewi-
talizacji. Zaktualizowano część informacyjną 
e-platformy komunikacyjnej projektu.

17. Pracownicy Referatu Rozwoju Lokal-
nego i Inwestycji brali czynny udział w spo-
tkaniach roboczych partnerów polskich 
i   czeskich w  ramach projektu „Singletrack 
 Glacensis”.

18. 22.04. – udział w Walnym Zgromadze-
niu Członków SGP Euroregionu Glacensis oraz 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Kłodzkiej.

19. 23.04. – udział w uroczystości zwią-
zanej z  nadaniem Ziębicom patronatu 
św. Jerzego.

20. 25.04. – kolejne spotkanie organiza-
cyjne dotyczące przygotowań do przeprowa-
dzenia tegorocznej „Gwarkiady” (następne 
spotkanie zaplanowano na 9.05.b.r.).

21. 27.04. – jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego trzech par małżeńskich z naszej 
gminy.

22. 29.04. – udział w spartakiadzie spor-
towej zorganizowanej przez Przedszkole 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie. 

23. 30.04. – 03.05. – udział w wydarzeniach 
kulturalno-sportowych przygotowanych przez 
CKiP w Złotym Stoku w ramach „Złotostockiej 
Majówki”. 

24. 4.05. – uroczyste obchody „Dnia Stra-
żaka” w Ząbkowicach Śl. i Złotym Stoku.

25. 5.05. – spotkanie z beneficjentami – 
mieszkańcami, dyrektorem SZZ, wykonaw-
cami, realizatorami programu „Budowa od-
nawialnych źródeł energii w  gminie Złoty 
Stok”.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego i burmistrza  
w okresie od 16.04.2016 r. do 12.05.2016 r. 
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12 maja 2016 r. w  remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła się XVIII 
sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały 
w następujących sprawach:

1) Przyjęcia „Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Złoty Stok” – Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej to dokument strate-
giczny, którego celem jest określenie wizji 
rozwoju gminy w kierunku gospodarki nisko-
emisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie 
efektywności energetycznej, zwiększenie po-
ziomu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, jak również redukcja emisji gazów 
cieplarnianych.

2)  Nadania statutu sołectwom Laski, 
Mąkolno, Płonica, Błotnica, Chwalisław – 
obecnie obowiązujące statuty sołectw uchwa-
lone zostały w  poprzednich latach. Liczne 
zmiany przepisów prawnych jakie nastąpiły od 
tamtej pory, w szczególności przepisów ustawy 
o  samorządzie gminnym, spowodowały, że 
treść statutów mocno się zdezaktualizowała 
i  wymaga dostosowania do obecnego stanu 
prawnego. Zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym zmiana statutu zosta-
ła poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami, 
które zostały przeprowadzone w dniach od 11 
lutego 2016 r. do 11 marca 2016 r. Zgodnie 
z uchwałą Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i  trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmi-
ny Złoty Stok wyniki konsultacji zostały poda-
ne do wiadomości publicznej w sposób okre-
ślony w uchwale.

3) Nawiązania współpracy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Złoty Stok a  Gminą Sza-
mocin – zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 12 
ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w  sprawach współdziałania z  innymi 
gminami oraz wydzielania na ten cel odpo-
wiedniego majątku. W marcu b.r. burmistrzowie 
Miasta i  Gminy Szamocin i  Złotego Stoku 
podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania 
współpracy i  zawarcia umowy partnerskiej. 
Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych 
gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć 
mających na celu zbliżenie do siebie ich miesz-
kańców oraz wymianę doświadczeń w różno-
rodnych dziedzinach. Umowa partnerska 
między gminami zostanie podpisana w dniach 
20-21 maja podczas wizyty delegacji naszej 
gminy w Szamocinie. 

4) Zmian w budżecie Gminy Złoty Stok 
– zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą 
zwiększają budżet gminy o  kwotę 3.229 zł. 
Kwota prognozowanych dochodów po zmianie 
wynosi 16.775.609 zł, plan wydatków 17.271.512 
zł, roczny planowany deficyt budżetu pozosta-
je bez zmian, tj. w kwocie 495.903 zł.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU
Dz. 801, rozdz. 80110 § 2007 – zwiększenie 

planu dochodów o kwotę 3.229 zł, stanowiącą 
środki otrzymane w ramach płatności końcowej 
związanej z dofinansowaniem realizowanego 
w 2015 roku przez Samorządowy Zespół Szkół 
projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry 
edukacji szkolnej” w ramach Programu Opera-
cyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, finanso-
wanego w  100% ze środków Europejskiego 
Funduszu Spójności.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU
Zmiany w planie wydatków przedstawiają 

się następująco:
Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 – zmniejsze-

nie o kwotę 4.500 zł. środków zaplanowanych 

na wydatki remontowe dróg, w celu dofinan-
sowania poniższych zadań inwestycyjnych.

Dz. 600, rozdz. 60017 § 6050 – zwiększenie 
ogółem o kwotę 70.000 zł, w tym:

– 15.000 zł – na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na wykonanie ścieżki – łącznika ul. 
Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta.” Za-
danie planowane do realizacji w ramach dofi-
nansowania ze środków zewnętrznych,

– 32.000 zł – na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi 
w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą”. Zadanie planowane do realizacji w ra-
mach RPO WD 2014 – 2020, działanie VI.3.C – 
Inwestycje tzw. drogi lokalne, przy 85% dofi-
nansowaniu,

– 23.000 zł – na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym 
Stoku wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Zada-
nie planowane do realizacji w ramach ROP WD 
2014 – 2020, działanie VI.3.C – Inwestycje tzw. 
drogi lokalne, przy 85 % dofinansowaniu.

Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 – zmniejsze-
nie o kwotę 60.000 zł środków zaplanowanych 
na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działek 
pod budowę kanalizacji w Błotnicy”.

Dz. 801, rozdz. 80110 § 4307 – zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 3.229 zł, t.j. do wy-
sokości środków otrzymanych w ramach płat-
ności końcowej związanej z dofinansowaniem 
realizowanego w 2015 roku przez Samorządo-
wy Zespół Szkół projektu pn. „Zagraniczna 
mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach 
Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, finansowanego w  100% ze środków 
Europejskiego Funduszu Spójności.

Dz. 900 –zwiększenie ogółem o  kwotę 
6.377 zł, w tym:

rozdz. 90001 – zmniejszenie ogółem o kwo-
tę 5.500 zł. z tego:

– § 6050 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł 
środków zabezpieczonych na zadania inwesty-
cyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w cią-
gu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” w związku 
z wprowadzeniem do budżetu w Dz. 600 za-
dania pn. ”Opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi 
w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą”.

– § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.500 zł 
środków zabezpieczonych na zadania inwesty-
cyjne pn. „Prowadzenie prac hydrologicznych 
związanych z poszukiwaniem źródeł wody na 
terenie Gminy Złoty Stok”. Zwiększenia środków 
dokonuje się w  związku z  planowaną konty-
nuacją prac w tym zakresie.

rozdz. 90004 – zwiększenie ogółem o kwo-
tę 22.877 zł. w tym:

– § 4210 – zmniejszenie o kwotę ogółem 
10.333 zł środków zaplanowanych na wydatki 
bieżące z zakresu utrzymania zieleni, w tym: 

– zwiększenie o  kwotę 1.667 zł środków 
wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckie-
go. Sołectwo Chwalisław dokonało zmiany 
wniosku w  sprawie przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego, wprowadzając nowe 
zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”,

– zmniejszenie o kwotę 12.000 zł środków 
zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżą-
ce z  zakresu utrzymania zieleni w  mieście 
z przeznaczeniem na poniższe zadanie inwe-
stycyjne:

– § 6050 – zwiększenie o kwotę 33.210 zł 
– z przeznaczeniem na realizację zadania in-
westycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego 
w Złotym Stoku”. Zadanie planowane do reali-
zacji w ramach Programu INTERREG V-A Repu-
blika Czeska – Polska, przy 85% dofinansowa-
niu z Funduszu Mikroprojektów.

rozdz. 90095 – zmniejszenie ogółem o kwo-
tę 11.000 zł, w tym:

– § 4010 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł 
środków zaplanowanych na wynagrodzenia 
dla osób zatrudnianych w ramach prac inter-
wencyjnych i robót publicznych, 

– § 4110 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł 
środków zaplanowanych na pochodne od 
wynagrodzeń osób zatrudnianych w  ramach 
prac interwencyjny i robót publicznych. 

Dz. 921, rozdz. 92109
– § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1.667 zł 

– środków wyodrębnionych w ramach fundu-
szu sołeckiego dla Sołectwa Chwalisław zabez-
pieczonych na realizację zadania pn. „Organi-
zacja imprez integracyjnych”, przeznaczając tę 
kwotę na nowe zadanie pn. „Poprawa estetyki 
wsi”.

Dz. 926, rozdz. 92605
– § 2820 – zmniejszenie o kwotę 10.210 zł 

– środków zaplanowanych na dotacje celowe 
dla stowarzyszeń.

W związku z wprowadzeniem do budżetu 
nowych zadań inwestycyjnych i zwiększeniem 
środków na zadanie już realizowane, zaktuali-
zowano załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne 
w  2016 r.”. Ponadto dokonano zmiany nazw 
poniższych zadań inwestycyjnych: 

Dz.600, rozdz.60016
było: „Remont drogi transportu rolnego 

w Mąkolnie w granicach działek o numerach 
699,700/1,700/2”, 

jest: „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Mąkolnie”.

Dz.750, rozdz.75023

było: „Remont elewacji ratusza wraz z za-
gospodarowaniem przylegającego otoczenia”, 

jest: „Termomodernizacja ratusza w Złotym 
Stoku”. 

W związku ze zmianą przeznaczenia środ-
ków w ramach funduszu sołeckiego, wyodręb-
nionych dla Sołectwa Chwalisław zaktualizo-
wano załącznik Nr 4 „Wydatki w ramach fun-
duszu sołeckiego w 2016 roku”. 

5) Odpowiedzi na skargę wniesioną do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku Nr XV/105/2016 z dnia 28 stycznia 2016 
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w Złotym Stoku w rejonie ulicy 
Radosnej – 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska 
w Złotym Stoku podjęła uchwałę Nr XV/105/2016 
w  sprawie  uchwalenia  zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w Złotym Stoku w rejonie ulicy 
Radosnej. 29 kwietnia 2016 r. skargę na powyż-
szą uchwałę, za pośrednictwem Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku, wniósł Wojewoda Dolnośląski, 
wnosząc o stwierdzenie nieważności § 10 ust. 
10 ww. uchwały w brzmieniu „zdjęcia i zabez-
pieczenia próchniczej warstwy gleby z części 
gruntów przeznaczonych pod obiekty budowla-
ne oraz powierzchnie utwardzone”.  Organ 
nadzoru  uznał,  iż  nakaz  zdjęcia  próchniczej 
warstwy gleby ma charakter fakultatywny i jest 
uzależniony od organu administracji, tym samym 
nie może  zostać  nałożony w  drodze  uchwały 
rady gminy.

Ponadto na XVIII sesji:
1) Sebastian Kulikowski – autor Planu Go-

spodarki Niskoemisyjnej przedstawił podsta-
wowe założenia dotyczące opracowania planu.

2) Bogumił Hencel, Tomasz Braszka, Tomasz 
Kawa przedstawili informację o stanie bezpie-
czeństwa oraz sprawozdania merytoryczne 
i finansowe z działalności jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złoty 
Stok.

3) Irena Balikowska – dyrektor PUP w Ząb-
kowicach Śl. przedstawiła sytuację dotyczącą 
stanu bezrobocia na terenie gminy i powiatu.

4) Monika Marmura-Brysiak – inspektor ds. 
organizacji pozarządowych, profilaktyki i  ar-
chiwum przedstawiła sprawozdanie ze współ-
pracy z organizacjami pożytku publicznego.

5) Teresa Michalska – zastępca kierownika 
OPS w Złotym Stoku przedstawiła ocenę zaso-
bów pomocy społecznej za 2015 r.

6) Waldemar Wieja dokonał prezentacji 
projektów insygniów Gminy Złoty Stok: her-
bu, sztandaru, flagi, baneru, pieczęci i  łańcu-
chów.

Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej
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OR
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok , nr 3(9), czerwiec 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza od 13.05.2016 r. do 17.06.2016 r.
1. Rozpatrzono 11 wniosków w  sprawie 

wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 
2. Usunięto barszcz Sosnowskiego w  so-

łectwie Mąkolno – 35 sztuk inwazyjnych roślin 
wraz z korzeniami.

3. Prowadzone są postępowania admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji środowi-
skowych dla przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
polegających na: budowie kanalizacji sanitar-
nej i lokalnych oczyszczalni ścieków dla sołec-
twa Błotnica i Płonica w gminie Złoty Stok.

4. W dniu 31 maja 2016 r. odbyły się prze-
targi na dzierżawę nieruchomości rolnych:

1) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 
203/9 o pow. 3,0500 ha w Chwalisławiu, naj-
wyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 
469,60 zł rocznie,

2) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 
194/5 o pow. 0,3200 ha w Płonicy, najwyższa 
cena osiągnięta w przetargu wyniosła 58,00 zł 
rocznie,

3) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 
194/6 o pow. 0,1300 ha w Płonicy, najwyższa 
cena osiągnięta w przetargu wyniosła 29,50 zł 
rocznie,

4) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 
194/8 o pow. 0,3200 ha w Płonicy, najwyższa 
cena osiągnięta w przetargu wyniosła 58,00 zł 
rocznie,

5) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 81/1 
o  pow. 0,2500 ha w  Płonicy, najwyższa cena 
osiągnięta w przetargu wyniosła 52,20 zł  rocznie,

6) działka oznaczona nr ewidencyjnym: 57/4 
o  pow. 0,6500 ha w  Płonicy, najwyższa cena 
osiągnięta w  przetargu wyniosła 114,00 zł 
rocznie.

5. Uczestniczono przy kontroli prowadzonej 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego Ząbkowice Śl. obiektu kościoła 
poewangelickiego oraz budynku mieszkalnego 
przy ul. W. Polskiego 12.

6. 17.05.2016 r. Gmina zakupiła działki nr: 
23/3 za kwotę 4.147,00 zł, 68/10 za kwotę 
2.880,00 zł, 102/1 za kwotę 1.700,00 zł w Błot-
nicy (wykup pod oczyszczalnie ścieków). 

7. 25 maja 2016 r. odbyły się przetargi:
1) kolejny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki nr 468/6 o pow. 0,1438 ha 
położoną w  Złotym  Stoku. KW – SW1Z/ 
00058284/6. Przeznaczenie w MPZP – MN/UC 
– teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-
nej z usługami komercyjnymi. Cena wywoław-
cza nieruchomości – 25.000,00 zł plus podatek 
VAT 23%.

2) I przetarg ustny nieograniczony na dział-
kę nr 45/3 o pow. 0,2900 ha położoną w Błot-
nicy. KW – SW1Z/00066044/1. Przeznaczenie 
w  MPZP – ZN/W  – tereny istniejącej zieleni 
łęgowej w obrębie dolin rzecznych wraz z ko-
rytami cieków naturalnych; bez prawa zabu-
dowy. Cena wywoławcza nieruchomości – 
7.000,00 zł.

Ww. działki zostały sprzedane: 468/6 za 
kwotę 25.250,00 zł, 45/3 za kwotę 7.070,00 zł. 
W  dniu 10 czerwca 2016 r. podpisano akty 
notarialne na sprzedaż tych nieruchomości. 

8. Na dzień 13 lipca 2016 r. ogłoszono 
przetargi na sprzedaż następujących nierucho-
mości:

1) kolejny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki nr 94/1 w  Złotym Stoku 
o  pow. 0,1923 ha. Przeznaczenie w  MPZP to 
zabudowa usługowa wraz z  terenem zieleni 
towarzyszącej. Cena wywoławcza wynosi 
35.000,00 zł.

2) drugi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 25/1 o  pow.  0,3975 ha 

w Złotym Stoku, teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wyno-
si 95.000,00 zł plus podatek VAT 23%. 

3) drugi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki 22/4 o pow. 1,9103 ha w Złotym 
Stoku. Przeznaczenie w MPZP to teren projek-
towanej zabudowy przemysłowej oraz istnie-
jącej zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecznych, 
wraz z korytami cieków naturalnych, bez prawa 
zabudowy. Działka częściowo znajduje się 
w liniach rozgraniczających drogę wojewódz-
ką. Cena wywoławcza wynosi 390.000,00 zł plus 
podatek VAT 23%.

4) drugi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki 997/13 o  pow. 0,2032  ha 
w Złotym Stoku. W MPZP jest to teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wy-
woławcza 60.000,00 zł plus podatek VAT 23%. 
Obecnie działka jest dzierżawiona.

5) przetarg ustny nieograniczony na ½ 
udziału w nieruchomości nr 96 o pow. 0,0893 
ha w Chwalisławiu. W MPZP jest to teren ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej. Cena wy-
woławcza wynosi 20.000,00 zł.

6) przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 (do  remontu 
adaptacyjnego) w budynku pod adresem Laski 
117a, o pow. użytkowej 69,83 m2, położonego 
na parterze budynku. Cena wywoławcza 
40.000,00 zł.

9. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu sprawozdanie z realiza-
cji programu „Książki naszych marzeń”. Na 
książki do biblioteki szkolnej otrzymano dofi-
nansowanie w kwocie: 2.170,- zł. Książki zaku-
piono za kwotę: 2.719,25 zł (wraz z wkładem 
własnym) w ilości 150 sztuk.

10. Przygotowano informację o spotkaniu 
w dniu 29 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w  Złotym Stoku, dotyczącym możliwości ko-
rzystania ze wsparcia w ramach LSR 2014-2020. 
Na realizację strategii LGD „Qwsi” otrzymała 
10  010  000 zł, z  czego 8  000  000  zł to pula 
środków, w ramach których LGD będzie ogła-
szała nabory wniosków na działania, które 
przyczynią się do realizacji LSR. Nabory prowa-
dzone będą na operacje konkursowe i granto-
we. Stowarzyszenie realizować będzie także 
operacje własne. Minimalna całkowita wartość 
operacji konkursowej wynosić będzie nie mniej 
niż 50  000 zł. Natomiast na realizację grantu 
będzie można pozyskać kwotę od  5000 zł 
do 30 000 zł.

11. Współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi:

1) współpraca i wsparcie merytoryczne dla 
powstających stowarzyszeń „AUgeo” i ”Złoto-
stocki Uniwersytet Trzeciego Wieku”,

2) przygotowanie informacji (ulotek) o or-
ganizacjach pozarządowych działających na 
terenie gminy Złoty Stok.

12. Ochrona zdrowia i zapobieganie pato-
logiom społecznym, w  tym realizacja zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi oraz Narkomanii: 

1) wydanie 4 opinii do koncesji na sprzedaż 
alkoholu,

2) realizacja 4 wniosków o  zastosowanie 
leczenia odwykowego,

3) odbyło się jedno posiedzenie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii (realizacja 
3 wniosków o zastosowanie leczenia odwyko-
wego + „Niebieska Karta”)

4) współpraca w sprawie organizacji piel-
grzymki do Częstochowy dla członków grupy 
abstynenckiej działającej przy punkcie konsul-
tacyjnym w Złotym Stoku, 

5) dofinansowanie i współpraca przy reali-
zacji festynu „Dzień Rodziny” w  przedszkolu 
„Zielona Dolina” oraz V Przedszkolnej Olimpia-
dzie Sportowej,

6) wykonanie sprawozdania z  realizacji 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego za 2015 rok.

13. Pomoc materialna dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym:

1) przygotowanie wypłat stypendium za 
maj i czerwiec 2016 r. (w maju dla 122 uczniów, 
łączna kwota wypłat 24.400 zł, w czerwcu dla 
121 uczniów na kwotę 24.200 zł).

14. Współpraca z  klubami sportowymi 
i kultura fizyczna:

1) współpraca przy realizacji programu 
„Junior Sport” (2 trenerów, dwie grupy, prze-
kazanie bezpłatnego sprzętu sportowego 
otrzymanego z ministerstwa). 

15. Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie w wy-
sokości 22 233,00 zł na realizację zadania pn. 
„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”. Łączny 
koszt zadania wynosi 44 468,04 zł, dofinanso-
wanie wynosi 50% wartości zadania.

16. Gmina Złoty Stok, wspólnie z partne-
rami polskimi i czeskimi, złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Singletrack Glacen-
sis” do programu Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej w  ramach Interreg V-A  Republika 
Czeska – Polska. Szacowana wartości projektu 
p o  s t ro n i e  G m i ny  Z ł o t y  Sto k  w y n o s i 
ok. 1 200 000,00 zł. Dotacja w formie refunda-
cji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

17. Gmina Złoty Stok, wspólnie z partne-
rami polskimi i czeskimi, złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Szlak Marianny 
Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-cze-
skiego pogranicza” do programu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej w  ramach Interreg 
V-A  Republika Czeska – Polska. Po stronie 
Gminy Złoty Stok kluczowym zadaniem jest 
rozpoczęcie robót budowlanych dostosowu-
jących były budynek kościoła poewangelickie-
go do ruchu turystycznego. Szacowana wartość 
projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi 
ok. 4 000 000,00 zł. Dotacja w formie  refundacji 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Uzyska-
no pozwolenie w  Starostwie Powiatowym 
w  Ząbkowicach Śląskich na rewitalizację ko-
ścioła poewangelickiego w Złotym Stoku z prze-
znaczeniem na cele kulturalno- turystyczne.

18. 10.06.2016 r. złożono do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, wniosek na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła 
poewangelickiego w  Złotym Stoku na cele 
kulturalno-turystyczne – etap I dostosowanie 
wieży kościoła poewangelickiego do potrzeb 
ruchu turystycznego”. Refundacja kosztów 
kwalifikowalnych w wysokości 85%. Całkowity 
koszt zadania wynosi 1 490 275,60 zł netto.

19. Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku ratusza w  Złotym Stoku” w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Szacowana wartość projektu wynosi ok. 
707  400,00 zł. Dotacja w  formie refundacji 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Uzyska-
no pozwolenie na remont – termomoderniza-
cję budynku ratusza w Złotym Stoku.

20. 25.05.2016 r. podpisano umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego na dofinansowanie zadania pn. „MĄ-
KOLNO droga dojazdowa do gruntów rol-

nych”.  Dotacja w  formie refundacji wyniesie 
201 600,00 zł.

21. Prace nad Lokalnym Programem Rewi-
talizacji – miesiąc maj był okresem, w którym 
zakończone wcześniej prace diagnostyczne 
stały się podstawą tworzenia części strategicz-
nej przygotowywanego dokumentu. Zarówno 
spacer studyjny po ulicach terenu wyznaczo-
nego do rewitalizacji, jak i posiedzenie Komi-
tetu Rewitalizacyjnego były okazją do zgroma-
dzenia ostatnich już (poza wcześniejszymi 
ankietami w postaci kart projektów) propozy-
cji zadań, jakie mogą przyczynić się do spo-
łecznego, gospodarczego i technicznego oży-
wienia najbardziej zdegradowanej części Zło-
tego Stoku. Zgłoszone propozycje zadań będą 
podstawą do opracowania listy planowanych 
podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(tzw. Lista „A”) oraz listy pozostałych przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki 
działań Programu (tzw. Lista „B”). Uwzględnia-
jąc zgłoszone propozycje projektowe rozpo-
częto dyskusję i  konsultacje na temat wizji 
terenu objętego wsparciem po realizacji zadań 
wynikających z Programu Rewitalizacji. W mi-
nionym okresie sprawozdawczym przystąpio-
no też do formułowania celów  rewitalizacji 
i odpowiadających zidentyfikowanym potrze-
bom rewitalizacyjnym kierunków działań ogra-
niczających skalę negatywnych zjawisk.

22. Od 9 maja 2015 r. zatrudniono 6 osób 
na robotach publicznych w ramach programu 
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej”.

Rozpoczęto prace porządkowe na ciekach 
wodnych oraz dokonano zakupu sprzętu na 
potrzeby utrzymania cieków wodnych (oczysz-
czanie, koszenie) w Błotnicy i Płonicy, zgodnie 
z harmonogramem ww. programu.

23. Dolnośląska Służba Dróg i  Kolei roz-
strzygnęła przetarg na remont części ulicy 
Spacerowej w Złotym Stoku (droga wojewódz-
ka nr 390). Wykonawcą zostało przedsiębiorstwo 
DROGMOST z  Kłodzka. Wartość inwestycji 
wynosi 544 460,36 zł. Gmina Złoty Stok dofi-
nansuje w  50% część zadanie obejmujące 
budowę chodnika, przekazując na ten cel 
kwotę 144 471 zł. 

24. Gmina dokonała zakupu samochodu 
dostawczego – wywrotka Ford Transit na po-
trzeby własne (prace porządkowe, remontowe, 
utrzymanie zieleni itp.). Cena 72 447,00 zł.

25. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Qwsi 
w  dniu 30.05.2016 r. – przyjęcie sprawozdań 
z  działalności oraz finansowego, udzielenie 
absolutorium zarządowi. 

26. 31.05.2016 r. – Walne Zebranie Członków 
Ciepłowni Złoty Stok „Termex” spółka. z o.o. – 
odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej 
i powołanie nowej Rady Nadzorczej w składzie: 
Jarosław Kotzbach, Mieczysław Wdowicz, Ma-
rek Wróblewski.

27. Ogłoszono nabór na stanowisko urzęd-
nicze w  Urzędzie Miejskim w  Złotym Stoku: 
referent ds. pozyskiwania środków zewnętrz-
nych.

28. Dokonano analizy arkuszy organizacyj-
nych szkół (szkoły podstawowej i  gimna-
zjum)  oraz przedszkola. Arkusze zostały 
 zatwierdzone.

29. Naliczono i  pobrano opłaty za drugą 
ratę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, termin do wpłaty 31 maja 2016 r. Wszy-
scy przedsiębiorcy uiścili stosowne opłaty.

30. 20-21.05. udział delegacji ze Złotego 
Stoku w Szamocińskich Dniach Muzyki. Podczas 
uroczystości miało miejsce podpisanie umowy 
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Dnia 22 czerwca 2016 r. w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła 
się XIX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Po 
otwarciu posiedzenia burmistrz wraz z  prze-
wodniczącym, w  podziękowaniu za udział 
w imprezach gminnych, wręczyli obecnym na 
obradach przedstawicielom Stowarzyszenia 
„KREWmaNIACY” atestowaną torbę medyczną 
do udzielania pierwszej pomocy – „torbę ratu-
jącą życie”. 

Podczas posiedzenia radni podjęli uchwa-
ły w sprawie:

1. Uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w Złotym Stoku przy Skwe-
rze Jana Pawła II. Podjęcie uchwały zostało 
zainicjowane przez Parafię Rzymskokatolicką 
w Złotym Stoku, która wnioskowała o zwięk-
szenie powierzchni terenów zabudowanych, 
kosztem zmniejszenia terenów biologicznie 
czynnych na działkach nr 516, 517 i 518 w Zło-
tym Stoku.

2. Szczegółowego sposobu i  zakresu 
świadczenia usług w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów w zamian za uiszczoną przez właścicie-
la nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W związku ze zmia-
ną ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w  gminach zaszła konieczność podjęcia ww. 
uchwały. Projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich. Uregu-
lowana została częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych w gminie (w mieście raz w tygo-
dniu, w sołectwach raz na dwa tygodnie, oraz 
w domkach letniskowych raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do września). Ustawione 
w  gminie pojemniki na tworzywa sztuczne 
będą opróżniane nie rzadziej niż raz na miesiąc, 
a  na szkło nie rzadziej niż na dwa miesiące. 
Przez cały rok funkcjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowa-
ny koło siedziby spółki „KOMA” (ul. Wiejska 2), 
który jest zobowiązany do odbioru każdej 
ilości odpadów takich jak: szkło, tworzywa 
sztuczne, papier i makulatura, metale, odpady 
ulegające biodegradacji i  odpady zielone, 
przeterminowane leki i  chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlane i  rozbiór-
kowe oraz zużyte opony. Punkt czynny jest we 
wtorki od 10:00 do 17:00, w soboty od 10:00 
do 12:00, a w pozostałe dni od 6:00 do 14:00, 
z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Raz 
w  miesiącu odbierane są z  nieruchomości 
odpady wielkogabarytowe, w  tym meble. 
Terminy odbioru są podane do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. W sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze 
Gminy Złoty Stok. W związku ze zmianą usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach zaszła konieczność podjęcia ww. uchwa-
ły. Dodatkowo wprowadzono zapis umożliwia-
jący złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w formie elektronicznej.

4. W sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 
W Dz. 600 zmniejszono o kwotę 12.600 zł do-
tację celową dla Województwa Dolnośląskiego 
na dofinansowanie budowy chodnika wraz 
z  kanalizacją przy ul. Spacerowej w  Złotym 
Stoku, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
390. Powstałe po rozstrzygnięciu przetargu 
oszczędności zostały przeznaczone na zwięk-
szenie w Dz. 900 środków zabezpieczonych na 
remont wodociągu przesyłowego od Płonicy 
do granicy gminy. Ponadto w wykazie zadań 
inwestycyjnych dokonano zmiany nazwy za-
dania z „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w  Mąkolnie” na „MĄKOLNO 
droga dojazdowa do gruntów rolnych” uzysku-
jąc tym samym zgodność nazwy zadania 
z umową o uzyskanie dofinansowania, zawar-
tą pomiędzy Województwem Dolnośląskim 
a gminą Złoty Stok na remont tej drogi.

5. Zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Złoty Stok. Zwiększenie planu 
wydatków zabezpieczonych na remont wodo-
ciągu przesyłowego od Płonicy do granicy 
gminy pociągnęło za sobą konieczność doko-
nania zmian w wieloletniej prognozie finanso-
wej. Na 2016 r. zwiększył się limit wydatków 
oraz zobowiązania ogółem o kwotę 12.600 zł. 
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w za-
łączniku Nr 1 w zakresie wartości dotyczących 
2016 r. polegają na doprowadzeniu do spójno-
ści dochodów ogółem oraz dochodów bieżących 
w  tym: dotacji, z  planem dochodów ujętych 
w budżecie na dzień 22.06.2016 r. 

6. Zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Złoty Stok za rok 2015 rok. 
Zgodne 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 2015 r. uzyskało pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu. 

7. Udzielenia Burmistrzowi Złotego Sto-
ku absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu gminy za 2015 rok. Zgodnie z  ustawą 
o samorządzie gminnym oraz ustawą o finan-
sach publicznych rada do 30 czerwca podej-
muje uchwałę w sprawie absolutorium. Udzie-
lenie absolutorium oznacza stwierdzenie pra-
widłowości działania finansowego w  2015 r. 
organu wykonawczego – burmistrza Złotego 
Stoku. Uchwałę podjęto na pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Ponadto podczas XIX sesji zaproszeni na 
posiedzenie goście omówili następujące za-
gadnienia:

1. Analizę stanu bezpieczeństwa i  po-
rządku publicznego na terenie gminy Złoty 
Stok, którą przedstawił w  formie prezentacji 
multimedialnej Komendant Powiatowy Policji 
Arkadiusz Szmytkowski. W chwili obecnej po-
licja boryka się z  problemami kadrowymi, są 
dwa wakaty oraz dwóch funkcjonariuszy jest 

zawieszonych w pełnieniu obowiązków, przez 
co jednostka jest osłabiona. Od  stycznia do 
końca maja 2016 r. zanotowano 179 czynów 
niedozwolonych, a  w  analogicznym okresie 
w 2015 r. było ich 197, czyli o 18 przestępstw 
mniej. Odnotowane przestępstwa to rozboje, 
włamania, kradzieże mienia, uszkodzenia ciała, 
zniszczenie mienia oraz przestępstwa narko-
tykowe. Oprócz tego funkcjonariusze zmagają 
się z  wykroczeniami społecznie uciążliwymi 
takimi jak: spożywanie alkoholu i załatwianie 
potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym, 
używanie wulgaryzmów oraz drobne kradzie-
że. Do końca maja, w powiecie ząbkowickim, 
w  porównaniu z  analogicznym okresem 
w 2015 r. wzrosła ilość kolizji drogowych, na-
tomiast liczba wypadków drogowych była o 7 
mniejsza. Podczas spotkania z przedstawicielem 
policji definitywnie wyjaśniono kwestie rzeko-
mej likwidacji punktu przyjęć policji w Złotym 
Stoku. Komendant wyjaśnił, że nigdy nie miał 
w  planach likwidacji rewiru dzielnicowych, 
tylko rozważał, w  przypadku nie znalezienia 
odpowiedniego lokalu dla policji w  Złotym 
Stoku, przeniesienie dzielnicowych do Komi-
sariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. Bur-
mistrz Złotego Stoku nigdy nie miała zamiaru 
zlikwidowania rewiru dzielnicowych, planuje 
jedynie przeniesienie obecnie znajdującego 
się punktu w ratuszu do lokalu znajdującego 
się przy ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku. 
Ze względu na przebieg przez gminę drogi 
krajowej nr 46, położenie w strefie przygranicz-
nej, włodarz miasta podejmuje starania, żeby 
w Złotym Stoku powstał Posterunek Policji bądź 
Komisariat Policji, tak jak to było kiedyś. W tym 
celu gmina oferuje lokal oraz partycypację 
w  kosztach jego adaptacji dla policji, bądź 
uzbrojoną działkę, położona przy drodze wo-
jewódzkiej w Złotym Stoku na budowę nowe-
go obiektu. Podczas spotkania burmistrz wraz 
z komendantem doszli do konsensusu, ustala-
jąc, że wspólnie podejmą kroki, mające na celu 
przekonanie Komendanta Wojewódzkiego do 
podjęcia decyzji w sprawie utworzenia w Zło-
tym Stoku odrębnej jednostki policji, bądź 
przeniesienia istniejącego punktu policji (re-
wiru dzielnicowych) i poniesienia części kosz-
tów remontu wskazanego przez burmistrza 
lokalu.

2. Zadania drogowe zrealizowane 
w  2015  r. i  planowane na 2016 r. zostały 

przedstawione przez zarządców dróg. Na 
drodze krajowej nr 46 w 2015 r. w wykonano 
poręcze, oznakowanie poziome, wymieniono 
uszkodzony znak pionowy, zamontowano 
elementy odblaskowe na barierach energo-
chłonnych, wykonano remont mostu, chodni-
ka w Mąkolnie oraz remonty nawierzchni dróg. 
Na bieżąco prowadzone były prace porządko-
we związane z utrzymaniem czystości. W 2016 
r. planowany jest remont nawierzchni i dylata-
cji na obiektach mostowych, naprawa uszko-
dzonych poręczy, wykonanie oznakowania 
poziomego oraz montaż znaków na tle fluore-
scencyjnym. W  ramach Programu Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych w  2018 r. zostanie 
przeprowadzona inwestycja w Laskach mająca 
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (przejście dla pieszych wraz z chodni-
kiem). Przygotowywany jest przetarg na inwe-
stycję. W  ramach Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 planowana jest 
rozbudowa drogi krajowej polegająca na po-
prawie stanu jej geometrii, w  tym remont 
drogi w  okolicach Mąkolna. Z  tego samego 
programu planowana jest budowa chodnika 
w  Złotym Stoku. Informację przedstawił Za-
stępca Kierownika Rejonu Kłodzkiego Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 
Aleksander Ruczkowski. W  2015 r. na drodze 
wojewódzkiej nr  390 na odcinku Złoty Stok 
Biała Góra zamontowano bariery energochłon-
ne, wykonano naprawy cząstkowe nawierzch-
ni dróg przy użyciu emulsji i  grysów oraz 
cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową na 
gorąco, odnowiono oznakowanie poziome, 
wymieniono uszkodzone znaki pionowe, wy-
konano mechaniczne czyszczenie kanalizacji 
burzowej w Złotym Stoku. Na bieżąco koszone 
były pobocza i rowy oraz prześwietlano drzewa 
i wycinano krzewy. Obecnie ogłoszony został 
przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 390 
na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Or-
łowiec, o  długości 6,300 km. Informacje na 
temat drogi wojewódzkiej przedstawił Bogu-
sław  Bartosik – przedstawiciel Dolnośląskiej 
Służby Dróg i  Kolei we Wrocławiu. Na temat 
dróg powiatowych wypowiedział się Antoni 
Drożdż – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ząbkowicach Śląskich. W 2015 r. wykonano 
przebudowę mostu w Laskach wraz z remontem 
nawierzchni na dojazdach do mostu, wykona-
no remont mostu i  poręczy w  Chwalisławiu, 

XIX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

partnerskiej pomiędzy gminą Złoty Stok a gmi-
ną Szamocin.

31. 25.05. – Zwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników spółki „WOD-KAN” – sprawozdanie Rady 
Nadzorczej, Zarządu, udzielenie absolutorium 
zarządowi spółki oraz członkom Rady Nadzorczej. 

32. 1-2.06. – udział w Konwencie Samorzą-
dowców „Samorząd XXI wieku” w Lubinie, pod 

honorowym patronatem Wiceprezesa Rady 
Ministrów Jarosława Gowina. Spotkanie poświę-
cone analizie stanu prawnego i  finansowego 
samorządów polskich oraz perspektywom ich 
wzmocnienia w świetle rozwiązań już stosowa-
nych w najbardziej rozwiniętych krajach Europy. 

33. 10.06. – jubileusz XXV rocznicy powsta-
nia Straży Granicznej. Udział w  obchodach 

święta funkcjonariuszy i pracowników Placów-
ki Straży Granicznej w Kłodzku. 

34. 17.06. – Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usług 
Turystycznych „Kopalnia Złota” sp. z o.o. z sie-
dzibą w Złotym Stoku – rozpatrzenie i zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego spółki, 
w tym bilansu, rachunku zysków i strat, roz-

patrzeniem i  zatwierdzenie sprawozdania 
z  działalności Zarządu, sprawozdania Rady 
Nadzorczej, udzielenie absolutorium preze-
sowi oraz członkom Rady Nadzorczej, podje-
dzie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 
za 2015 r., powołanie członków Rady Nadzor-
czej.
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ścięto pobocza w Mąkolnie, wykonano napra-
wy cząstkowe nawierzchni przy użyciu emulsji 
i grysów. Na bieżąco utrzymywano przydrożną 
zieleń. W  2018 r. planowane jest wykonanie 
remontu drogi w Mąkolnie od zjazdu z drogi 
krajowej do końca terenu zabudowanego wraz 
z chodnikiem w części od sklepu do drogi za 
boiskiem sportowym. Został złożony wniosek 
o  dofinansowanie. Pozostałe inwestycje dro-
gowe w gminie przedstawił Bartłomiej Zawadz-
ki – pracownik Urzędu Miejskiego  w  Złotym 
Stoku. W 2015 r. przebudowano ul. Chemików, 
łącznika i  ul. Radosnej w   Złotym Stoku wraz 
z remontem infrastruktury technicznej – kon-
tynuacja, wykonano remont drogi w Mąkolnie 
łączącej drogę  powiatową z  drogą krajową, 
wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr 
ew. 319 obręb Błotnica.

3. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Ofertę na lipiec 2016 r. przedstawiła Aleksandra 

Wąsowicz – dyrektor Centrum Kultury i Promo-
cji w Złotym Stoku. W b.r. oprócz corocznych 
zajęć sportowych, tanecznych, fotograficznych, 
plastycznych, nauki gry na instrumentach, 
wakacyjnych harców, całkowitą nowością będą 
zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Ukra-
iny, Meksyku, Kanady, Portugali, Gruzji i Tajlan-
dii. Oprócz tego od 1 lipca będzie czynny basen. 

4. Sprawozdanie z kontroli przeprowa-
dzonej przez Komisję Rewizyjną zostało 
odczytane przez przewodniczącego. Członko-
wie komisji w dniu 13 czerwca 2016 r. dokona-
li weryfikacji decyzji wydanych przez Burmistrza 
Złotego Stoku w  2015 r. i  I  kwartale 2016 r. 
dotyczących umorzeń, odroczenia i rozłożenia 
na raty zobowiązań podatkowych i należności 
cywilno-prawnych należnych gminie Złoty Stok. 
Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości.

50-lecie pożycia małżeńskiego 27.04.2016 r. 3 pary małżeńskie z terenu gminy Złoty Stok 
świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W  tym 
wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli burmistrz Grażyna Orczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja, sekretarz 
gminy Iwona Pawlicka-Wierzbicka, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Dorota Smereczyńska, podinspektor ds. ewidencji 
ludności i dowodów osobistych Dagmara Błaszkiewicz i asystent 
burmistrza Marta Krysiak.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego, patrzyliśmy na 
dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo 
różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie  przyrzeczenia. 

Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
1. Ryszarda i Eugeniusz Salwach
2. Katarzyna i Stanisław Skóra
3. Elżbieta i Józef Szutka
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami i  życzeniami 

władz samorządowych, po których nastąpiła chwila dekoracji 
medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Ceremonii wręczenia dokonała burmistrz 
 Złotego  Stoku wraz z  przewodniczącym Rady Miejskiej. Każ-
dej parze wręczono kosz tulipanów i pamiątkowy list gratula-
cyjny. 

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, 
a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Łukasza 
Przepióry. W atmosferę refleksji wprowadziła zgromadzonych 
uczennica Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym Stoku 
Klaudia Kucharek przepięknie recytując „Hymn o Miłości”.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. Przy kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku mile spędzono czas na wspomnieniach 
i opowieściach o minionych latach.

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym 
zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Dzień Ziemi w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”
Obchody Dnia Ziemi w naszej placówce rozpoczęły się 19 kwietnia. Nasze przedszko-

laki obejrzały spektakl teatralny pt. „Wielkie sprzątanie na leśnej polanie” w wykonaniu 
Teatru „Herbi” z Leszna. Z przedstawienia szczególnie zapamiętamy przesłanie: „warto żyć 
z naturą w zgodzie i od święta i na co dzień, bo to życie jest i zdrowie, każdy ci to powie”. 
Aktorzy przypomnieli dzieciom jak trzeba zachowywać się w lesie, na co zwracać szcze-
gólną uwagę. Określili również zasady bezpiecznego zbierania i segregowania odpadów. 

Dzień Ziemi to coroczne, odbywające się na całym świecie wydarzenie proekologicz-
ne. W wielu państwach w jeden wiosenny dzień organizowane są akcje mające promować 
przyjazne naturze postawy w społeczeństwie. W Polsce akcja najczęściej skupia się na 
problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych surowców wtórnych.

Nasza placówka bierze czynny udział w projektach proekologicznych, a nauczycielki 
i  pozostali pracownicy są w  nie mocno zaangażowani. Zbieramy zużyte baterie, korki 
plastikowe i  inne surowce wtórne, aby zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci. We 
wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone były w  tym czasie zajęcia mające na 
celu wzbogacić wiedzę dzieci na temat ekologii, a w szczególności jak możemy zadbać 
o naszą planetę.

22 kwietnia w ogrodzie przedszkolnym dzieci wraz z nauczycielkami aktywnie uczest-
niczyły w zabawach z chustą przy piosenkach i muzyce o tematyce ekologicznej. 

Przedszkolaki utrwaliły sobie znaczenie słowa ekologia, zasady segregacji śmieci, oraz 
prawidłowego zachowywania się w środowisku przyrodniczym. 

Dzieci z naszego przedszkola to najaktywniejsi przyjaciele natury!
Lucyna Kowalska
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W sobotnie popołudnie 7 maja, w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Promocji w 
Złotym Stoku odbyło się spotkanie autorskie 
z  Kingą Tatkowską. Pani Kinga pochodzi ze 
Złotego Stoku i choć obecnie mieszka i studiu-
je w innym mieście, jej dom i rodzina znajdują 
się właśnie tu. Spotkanie przygotowane przez 
bibliotekarkę Katarzynę Furtan przebiegło 
w  bardzo ciepłej i  miłej atmosferze. Książka, 
którą napisała i  promowała autorka jest jej 
pierwszą powieścią. „Szukając tego” to opowieść 
nowoczesna z uniwersalnym przekazem. Układ 
w zasadzie jest prosty, kobieta spotyka męż-
czyznę, coś ich do siebie bardzo przyciąga, 
jednocześnie mur zbudowany wokół siebie 
przez każde z  nich skutecznie utrudnia im 
znalezienie drogi do własnego szczęścia. Bu-
dowa psychologiczna postaci i rzeczywistość 
w  jakiej zostały osadzone dowodzi o  dużej 
dojrzałości pisarki i sprawia, że czyta się z przy-
jemnością. Podróż z bohaterami jest ciekawa, 
zwłaszcza gdy obserwujemy ich walkę z wła-
snymi demonami. Recenzję tej książki mogli 
Państwo przeczytać w  poprzednim numerze 
biuletynu. Wracając do spotkania to początko-

wo atmosfera była trochę napięta, ponieważ 
dla większości z nas tego typu spotkania nie 
są codziennością, a  i dla młodej autorki było 
ono jednym z pierwszych. Jednak po krótkiej 
chwili zaczęły się sypać pytania do Pani Kingi 
o inspirację, o pomysł, o to jak organizuje sobie 
pracę, kiedy i gdzie pisze. I tak dowiedzieliśmy 
się, że pisze w czasie i miejscu, w którym ma 
potrzebę i czuje natchnienie, choć o to w za-
sadzie nie musi się martwić, ponieważ pomysł 
i  fabułę w  głównym zarysie już wcześniej 
miała w głowie. Zdradziła nam też, że pierwszym 
krytykiem i recenzentem jej pracy była młodsza 
siostra Wiktoria. Ponadto okazało się, że druga 
część losów bohaterów jest już w dużej mierze 
gotowa. Mam nadzieję, że jak najszybciej zo-
stanie ukończona i oddana w ręce czytelników. 
Pani Kinga zapowiada się na płodną pisarkę, 
ma w głowie pomysły na kilka kolejnych książek, 
myśli o  sobie jako o  pisarce i  chciałaby żyć 
z  pisania, czego szczerze jej życzę. Jestem 
pełna uznania dla talentu tak młodej kobiety, 
ponieważ chwycić pióro i przelać swe myśli na 
papier to niezwykła umiejętność, a  gdy inni 
chcą to czytać to już sztuka. Na spotkaniu oprócz 

rozmowy z  autorką można było wysłuchać 
fragmentu książki czytanego przez nią, nabyć 
książkę z dedykacją i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z pisarką. Pani Kindze gratuluję sukce-
su i dziękuję za spędzony z nami czas, a Pani 
Kasi z  biblioteki za zorganizowanie takiego 

spotkania, które było już kolejnym z  cyklu 
spotkań z  lokalnymi twórcami literackimi. 
Piątka za promocję lokalnych talentów i moż-
liwość spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Katarzyna Kowcz

Spotkanie autorskie z Kingą Tatkowską

Gwarkiada 2016
W  ostatni weekend czerwca, już po raz drugi po długiej 

przerwie, mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli goście bawi-
li się na Gwarkiadzie. Pogoda sprzyjała, przez całe dwa dni 
świeciło słońce. Liczne koncerty, wesołe miasteczko i pokazy 
zgromadziły wielu zainteresowanych w  złotostockim kamie-
niołomie. Już dziś możemy powiedzieć, że w porównaniu do 
ubiegłego roku udało się zgromadzić jeszcze większą ilość 
uczestników. Pokaz laserowy, który w tym roku został przygo-
towany specjalnie na 725 rocznicę nadania praw miejskich, 
wzbudził zachwyt uczestników, natomiast sobotni pokaz 
sztucznych ogni zachwycił iluminacją na ścianie kamieniołomu 
wodospadu fajerwerków i wielkością wystrzałów. Największą 

ilość zainteresowanych zgromadził koncert Szymona Wydry 
z zespołem CERPE DIEM. Pomimo zakontraktowanego występu 
60- minutowego, tak spodobało mu się na naszej scenie, że 
pozostał na niej jeszcze kolejne 30 minut. 

W  sobotę, jak tradycja każe, przez ulice naszego miasta 
przeszedł barwny korowód historyczny. W tym roku nawiązy-
wał  do 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz 725-lecia nadania 
praw  miejskich. Piękne stroje, wspaniale przygotowane 
 scenki  i  udekorowane flagami miasto, świętowało z  uśmie-
chem  na ustach, równocześnie kibicując reprezentacji Pol-
ski w piłkę nożną podczas historycznego meczu ze Szwajcarią.  
Na tegoroczną Gwarkiadę zaproszono z  rewizytą delegację 

z partnerskiej gminy Szamocin. W skład delegacji weszli: bur-
mistrz Eugeniusz Kucner, przewodnicząca Rady Miejskiej Da-
nuta Polichońska, sekretarz Maciej Nowak, dyrektor Ośrodka 
Kultury Dariusz Rybarczyk. Przedstawiciele delegacji brali 
również udział w  korowodzie historycznym, na zakończenie 
którego burmistrz Szamocin Eugeniusz Kucner wręczył burmistrz 
Złotego Stoku Grażynie Orczyk potwierdzenie podpisania 
umowy o partnerskiej współpracy.

Gwarkiada przebiegła bardzo spokojnie i bezpiecznie. Za 
co bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Wszystkim zaangażowanym w  organizację Gwarkiady, 
osobom, które trzymały kciuki za powodzenie imprezy oraz 
wszystkim, którzy wzięli w niej udział serdecznie dziękujemy. 

Do zobaczenia za rok.
Aleksandra Wąsowicz

Wychodząc naprzeciw profilaktyce prozdrowotnej, 26.04.2016 roku w  Placówce Opieki 
Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku odbył się finał konkursu plastycznego „Zdrowie na tale-
rzu”, połączony z uroczystym rozdaniem nagród. Celem konkursu było zainteresowanie dzie-
ci zasadami zdrowego stylu życia, a w szczególności tematyką związaną ze zdrowym odży-
wianiem.

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Prace plastyczne wykonane 
były różnorodnymi technikami plastycznymi, zachwycały kolorystyką i estetyką wykonania. 
Duże podziękowania kierujemy w stronę rodziców i opiekunów za współtworzenie projektu. 
W ramach ewaluacji konkursu, w holu przedszkola została zorganizowana wystawa prac  dzieci.

Mamy nadzieję, że promowanie zasad zdrowego odżywiania się znajdzie odzwierciedlenie 
w codziennym życiu dzieci.

Justyna Złoty

Konkurs „Zdrowie na talerzu” rozstrzygnięty
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Weekend majowy już za nami. Centrum 
Kultury i  Promocji w  tym roku przygotowało 
program, który oferował mieszkańcom gminy 
każdego dnia mniejsze lub większe atrakcje. 

Pierwszym punktem programu był koncert 
z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, który 
dzięki słonecznej pogodzie odbył się na plan-
tach za CKiP. Trwająca ponad 2 godziny „uczta 
jazzowa”, w wykonaniu Big Bandu z Paczkowa 
oraz kwintetu Saxesfull Plus, nie zgromadziła 
wiele osób, ale tym obecnym przysporzyła 
wiele przyjemności. 

1 maja na scenie CKiP odbył się spektakl 
przygotowany przez Centrum Inicjatyw Arty-
stycznych pt. „Przyjaciółki z Wenus”. Muzyczna 
opowieść o  relacjach damsko-męskich, opo-
wiedziana z  humorem, okazała się „strzałem 
w  dziesiątkę”. Wspaniała gra aktorska, znane 
i lubiane przeboje muzyczne wykonane przez 
aktorki przypadły do gustu. Widownia  przyjęła 

spektakl z uśmiechem, a oklaskom nie było  końca.  
Kolejny dzień weekendu majowego upłynął na 
Stadionie Miejskim, gdzie został rozegrany 
Turniej Oldboy o  puchar burmistrza Złotego 
Stoku. Otwarcia imprezy dokonała burmistrz 
Grażyna Orczyk, życząc wszystkim zawodnikom 
dużo sił i dobrej zabawy.

W turnieju wzięły udział drużyny z Paczko-
wa, Nysy Kłodzko, Stronia Śląskiego oraz ze 
Złotego Stoku. Mecze rozgrywane były syste-
mem „każdy z  każdym”. Wszyscy zawodnicy 
dzielnie walczyli o kolejne punkty. Ostatecznie 
wyniki przedstawiają się następująco:

WYNIKI TURNIEJU:
Złoty Stok – Kłodzko 1:2 
Paczków – Stronie Śląskie 1:0 
Złoty Stok – Paczków 1:2 
Kłodzko – Stronie Śląskie 3:1 
Złoty Stok – Stronie Śląskie 1:4 
Kłodzko – Paczków 3:1 KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

1. Nysa Kłodzko 9 pkt (8:3) 
2. Sparta Paczków 6 pkt (4:4) 
3. Kryształ Stronie Śląskie 3 pkt (3:4) 
4. Złota Marka Złoty Stok 0 pkt (2:6)

Oprócz turnieju na Stadionie Miejskim 
stworzona została strefa dla dzieci oferująca 
takie atrakcje jak: zamki dmuchane, robienie 
baniek mydlanych, malowanie twarzy, balono-
mania, warsztaty teatru ulicznego, wspólne 
szycie flagi. 

Ostatni dzień weekendu majowego w Zło-
tym Stoku rozpoczął się mszą świętą w koście-
le parafialnym w  intencji Ojczyzny. Po mszy 
zgromadzeni w  kościele mieszkańcy odśpie-
wali hymn państwowy, wysłuchali przemówie-
nia przewodniczącego Rady Miejskiej Walde-
mara Wiei oraz burmistrz Złotego Stoku Gra-

żyny Orczyk. Młodzież Samorządowego Zespo-
łu Szkół w  Złotym Stoku przygotowała na tę 
okazję spektakl obrazujący rozbiory Polski oraz 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Przy okazji tej podniosłej uroczystości, 
burmistrz Grażyna Orczyk wręczyła również 
nagrodę Patrycji Lorenz, za wybitne osiągnie-
cia sportowe. Patrycja Lorenz specjalizuje się 
we wrotkarstwie szybkim i reprezentuje naszą 
gminę na wielu zawodach, co napawa wielką 
dumą. 

Gratulujemy Patrycji świetnych wyników 
i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Ostatnim punktem programu majówkowe-
go był występ kabaretu „WEŹRZESZ”, który 
odbył się w sali widowiskowej CKiP o godzinie 
17.00, gromadząc sporą widownię. 

Aleksandra Wąsowicz

ZŁOTOSTOCKA MAJÓWKA dobiegła końca…

Międzynarodowy Dzień Ziemi w „Zielonej Dolinie”
Chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzęta, 

kwiaty hodować, drzewa szanować, prądu nie marnować i nigdy nie śmie-
cić – przyrzekali najmłodsi z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto – Między-
narodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy choć przez chwilę pomy-
śleć o planecie, na której żyjemy i otaczającej nas przyrodzie.

Zanim wielcy tego świata wymyślą plan ratowania Ziemi, nasze przedszkolaki uczą się, 
jak żyć ekologicznie. W piątek szczególnie zastanawiały się jak chronić nasz wspólny dom 
– Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny. 
Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem: „Gdy o Ziemię naszą dbasz, czysto wokół masz”. 

Ponieważ pogoda dopisała, dzieci wyszły do ogrodu przedszkolnego, aby uczcić to 
ważne święto. Poprzez zabawy i konkursy przedszkolaki dowiedziały się, jak dbać o środo-
wisko i otaczającą nas przyrodę. Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom 
„Przyjaciela Przyrody”.

A oto przesłanie dla nas wszystkich:
Drodzy Ziemianie, czy wiecie
Jeśli śmiecić nie przestaniecie
Niedługo sami w tych śmieciach utoniecie.

Ewa Bulanda
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Informacja z pacy OSP

Maj i  czerwiec, to miesiące pełne wydarzeń w  naszych 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

4 maja obchodziliśmy swoje święto pod patronatem św. Flo-
riana. W tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej 
w  intencji strażaków. Podczas drugiej części uroczystości za-
służonym druhom zostały wręczone odznaczenia i  wyróżnienia. 

Braliśmy udział w obchodach 130 lat istnienia OSP w Bilej 
Vodzie (Czechy). Z tą zaprzyjaźnioną jednostką współpracuje-
my od lat.

26 maja, jak tradycja nakazuje, uczestniczyliśmy w asyście 
procesji Bożego Ciała w Złotym Stoku i kościołach filialnych.

Gotowość bojowa strażaków musi być zachowana, a żeby 
to osiągnąć, trzeba ćwiczyć. Strażacka młodzież utrwalała 
wiedzę z  ratownictwa technicznego i  w  sposób praktyczny 
sprawdzała swoje umiejętności z uwalniania osób poszkodo-
wanych w wypadkach drogowych.

Aby szybko i sprawnie poruszać się na swoim terenie dzia-
łania, dokonaliśmy objazdu kompleksu leśnego leśnictwa 
Złoty Stok, przy wydatnej pomocy leśniczego Józefa Słowiaka, 
który służył za doświadczonego przewodnika i przekazał wiele 
cennych wskazówek w zakresie zagrożenia pożarowego lasu.

Bogumił Hencel, prezes OSP

Awanse naszych strażaków zawodowych
Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień młodszego kapitana – asp.sztab. Piotrowi Ogielskiemu. Aktu mianowania do-

konał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, podczas centralnych uroczystościach z oka-
zji Dnia Strażaka w Warszawie, w dniu 4 maja 2016 r.

Komendant Wojewódzki nadal stopień sekcyjnego – st. str. Rafałowi Karskiemu. Aktu mianowania dokonał Komendant 
Wojewódzki st. bryg. mag inż. Adam Konieczny podczas obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 7 maja 2016 r. w Kłodzku.

Rafał Karski
Serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia, wytrwałości w tej trudnej misji i kolejnych awansów. Jesteśmy z Was dumni. 

UMiG

Dzień Strażaka w Złotym Stoku
(Red.) Tegoroczne obchody Dnia Stra-

żaka rozpoczęły się 4 maja 2016 r. o godz. 
18.00 uroczystą mszą świętą w  intencji 
naszych strażaków ochotników, koncele-
browaną przez księdza proboszcza Józe-
fa Siemasza przy asyście księdza wikariu-
sza Piotra Ochońskiego. Strażacy z  jed-
nostek w  Płonicy, Mąkolnie i  Złotego 
Stoku przybyli na tę uroczystość ze sztan-
darami, w przepięknym szyku marszowym.

Podczas drugiej części uroczystości 
zasłużonym druhom zostały wręczone 
odznaczenia i wyróżnienia. 
Srebrne medale zasługi otrzymali: 
Tomasz Braszka 
Roman Kwaśny

Brązowy medal zasługi otrzymał:
Mariusz Kumorek
Odznaki wzorowego strażaka otrzyma-
li: 
Jarosław Marchlewicz,
Łukasz Karski,
Łukasz Moroń,
Marek Mazurkiewicz,
Daniel Stępień,
Jacek Ślósarz,
Łukasz Popiel,
Stanisław Braszka. 
Uroczystą przysięgę złożyło 7 nowych 
druhów ochotników:
Konrad Brysiak,
Krystian Marchlewicz,

Michał Bartoszek,
Paweł Wielgus,
Wojciech Słonina,
Krzysztof Niziołek,
Patryk Kulig.

Zaproszeni na tę uroczystość goście 
złożyli na ręce prezesa Bogumiła Hencla, 
serdeczne gratulacje i życzenia, dziękując 
za ich postawę, poświęcenie, chęć niesie-
nia pomocy drugiemu człowiekowi o każ-
dej porze dnia i nocy. Cieszymy się także, 
że w  szeregi naszej ochotniczej straży 
wstępują nowi młodzi druhowie. Mamy 
nadzieję, że jest to dla nich spełnienie 
dziecięcych marzeń i pozostaną na służbie 
przez długie lata.
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Kącik czytelniczy
Ani się człowiek nie obejrzał, a już mamy lato. Czas nieste-

ty przecieka nam przez palce, mamy tyle zobowiązań, natłok 
pracy, wymagania jakim musimy sprostać i oczekiwania ludzi 
wokół nas. Jesteśmy w ciągłym biegu, wszystko robimy w tzw. 
międzyczasie, rozmieniamy się na drobne. Poświęcamy swą 
uwagę, zaangażowanie i  jakże cenny czas na ogromną ilość 
spraw, przetwarzamy niezliczoną ilość informacji, angażujemy 
się, niejednokrotnie „wypruwamy sobie żyły”, a i tak bywa, że 
efekty naszej pracy niewspółmierne są do włożonego wysiłku. 
Dlatego co jakiś czas powinniśmy robić remanent naszego 
umysłu i  naszej duszy. Wybierzmy to co ważne, nauczmy się 
odmawiać, skupmy się na naprawdę najważniejszym i dopro-
wadźmy to do końca. Bądźmy dobrzy dla siebie, ale nie straćmy 
nigdy z oczu drugiego człowieka. Oczywiście łatwiej powiedzieć 
niż zrobić, gdyż mam świadomość, że dojście do ładu z samym 
sobą to nie jest prosta sprawa. Dlatego właśnie może czasem 
warto się zatrzymać, wyciszyć, posłuchać swego wewnętrzne-
go głosu, aby po pewnym czasie z nową energią „ruszyć z ko-
pyta”. To co czytamy niejednokrotnie może nas wspomóc. Do 
tego numeru przygotowałam dla Państwa cały stosik lektur, ale 
nie mogłam tego dzielić, ponieważ są to pozycje z tego same-
go kręgu tematycznego, a poruszają temat Boga. Proszę się nie 
przerażać i nie rezygnować od razu. Te pozycje są zarówno dla 
wierzących jak i  niewierzących, one są po prostu dla ludzi 
ciekawych. Zacznę może od „Miriam”, książki Silvii Veccini, 
która opowiada o życiu Marii z Nazaretu przed narodzeniem 
jej syna Jezusa. Tytułowa Miriam to piękna i skromna dziew-
czyna, która choć jeszcze nie wie co ją w życiu spotka instynk-
townie czuje, że przydarzy jej się coś wyjątkowego. Miriam jest 
spokojna, wyciszona, ufna, wyczuwa obecność Boga i czeka na 
swoją misję. Książka w bardzo ludzki i przystający do ówczesnej 
rzeczywistości sposób opowiada losy Marii poczynając od 
pragnienia jej rodziców o posiadaniu dziecka. Dla tej lektury 
charakterystyczne jest to, że każdy rozdział to opowieść innego 
bohatera. Wszyscy, którzy w jakimś sensie zetknęli się z Miriam 
snują opowieść o jej życiu. Każdy z tych narratorów opowiada 
w  pierwszej osobie i  ze swojej własnej perspektywy, nawet 
woda i skała mają tu głos i mówią o Marii, z którą zetknął je los. 
Lektura przystępna, ciekawa i bardzo łatwa w odbiorze. 

Kolejne dwie pozycje to już opowieści o  Bogu i  pomimo 
tego, że diametralnie się od siebie różnią to obie próbują czy-
telnikowi uzmysłowić istnienie i  obecność Boga w  naszym 
życiu. Pierwsza to relacja genialnego amerykańskiego neuro-
chirurga Ebena Alexandra o tym co widział, co przeżył i gdzie 
był, podczas tygodnia spędzonego na szpitalnym łóżku w sta-
nie śpiączki. Eben był wziętym i sławnym lekarzem, dla którego 
„Bogiem” była nauka. Nie wierzył w nic czego nie można było 
wytłumaczyć w naukowy sposób. Miał wspaniałą pracę, cudow-
nych przyjaciół, żonę, dzieci, piękny dom. Pewnego pięknego 
poranka to wszystko przestało mieć znaczenie, mózg Ebena 
został zaatakowany przez trudną do zidentyfikowania bakterię, 
czy też wirus i w bardzo szybkim tempie, i w trudnym do znie-
sienia cierpieniu Eben zaczął tracić kontrolę nad swoim ciałem, 
aż zapadł w śpiączkę. Pozostali mu tylko ludzie, rodzina, przy-
jaciele, znajomi i  koledzy z  pracy, którzy czuwali przy jego 
łóżku i robili wszystko, aby mógł wrócić do żywych. A została 
im już tylko nadzieja, ponieważ nikt nie wiedział co mu jest 
i jaki jest powód tego stanu, wiedzieli jedynie, że umiera. Trwa-
li tak więc dzień i noc przy jego łóżku modląc się i prosząc o jego 
wyzdrowienie. Po tygodniu Eben obudził się, a  po trwającej 
jakiś czas rehabilitacji wrócił w pełni do swego poprzedniego 
życia, tyle że już nie był tym samym człowiekiem. W czasie gdy 
ciało Ebena znajdowało się w szpitalu w stanie śpiączki, jego 
dusza odbyła niesamowitą podróż do innego świat, do świata 
gdzie czeka na nas Bóg. O swoich przeżyciach napisał książkę, 
której dał wymowny tytuł „Dowód”. Po jakimś czasie, nawiązu-
jąc kontakty z ludźmi, którzy jak on wrócili do ziemskiego życia 
po wyrwaniu się z ramion śmierci, pisze drugą książkę, w której 
porównuje swoje doświadczenia z przeżyciami tych ludzi, jej 
tytuł to „Mapa nieba”. Obie warte przeczytania, chociaż pierw-
sza jest żywa, ciekawa i  bardzo wciągająca, a  druga jest już 
tylko opisem doświadczeń różnych ludzi i wydaje się pozba-
wiona tych emocji i  osobistego podejścia, które towarzyszą 
narracji w książce „Dowód”.

Następna pozycja „Chata” Paula Younga, dotyka najbardziej 
wrażliwych obszarów duszy czytelnika, gdyż lekturze towarzy-
szą głębokie emocje. Głównym bohaterem jest tu ojciec rodzi-
ny, człowiek rozbity i zrozpaczony, który nie potrafi wrócić do 
normalnego życia po tragedii jaka dotknęła jego rodzinę. Po-
znajemy go w momencie, gdy otrzymuje dziwne zaproszenie 
na spotkanie. Nie wie z kim ma się spotkać, ani w jakim celu, 

ale treść zaproszenia jest na tyle intrygująca, że postanawia 
wyruszyć w podróż. Po pewnym czasie dociera na miejsce, do 
chaty w górach, gdzie jakiś czas temu zamordowano jego małą 
córeczkę. Wszechogarniające uczucia rozpaczy, żalu i bezsilno-
ści doprowadzają go niemalże do szaleństwa. Targany przez 
demony przeszłości, wyczerpany zasypia na podłodze chaty. 
Gdy się budzi przebywa już w  innym świecie. Chata jest tym 
samym, lecz nie takim samym miejscem. Teraz jest to piękny 
dom, otoczony wspaniałym ogrodem. Wszystko jest tu jasne, 
zachwycające i przyjemne. Wtedy też okazuje się, że zaprosze-
nie na spotkanie pochodziło od samego Boga. I nasz bohater 
poznaje tam Boga, Boga w Trójcy Świętej w trzech przedziwnych 
postaciach. Przebywanie w tym cudownym miejscu i rozmowy 
jakie odbywa z  mieszkańcami chaty przynoszą mu ukojenie, 
spokój ducha i w pewnym sensie zrozumienie. Powieść trochę 
jak bajka, ale bardzo ciepła i  pozytywna. Krytycy zarzucają 
autorowi brak konsekwencji i niewłaściwą interpretację słów 
Biblii, do których się w swej książce odnosi. Ja jednak nie zapę-
dzałabym się w tak głęboką analizę treści i wytykanie błędów 
autorowi. Polecam Państwu tę pozycję jako dobrą książkę, 
godną rekomendacji i wartą przeczytania.

Ostatnią pozycją w  szeregu polecanych w  tym numerze 
biuletynu jest zestaw trzech książek napisanych przez amery-
kańską autorkę Reginę Brett. „Bóg nigdy nie mruga”, „Jesteś 
cudem” i „Bóg zawsze znajdzie Ci pracę” to trzy poradniki, 
w których znajdziemy „50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu”. 
Regina Brett jest kobietą, której życie nie oszczędzało i  nie 
obeszło się z  nią łagodnie. Jak wielu z  nas przebyła ciężką 
chorobę, przeżyła porzucenie, śmierć bliskich, brak pracy 
i  trudności finansowe. Jednak te wszystkie ciężkie przeżycia 
nie złamały jej ducha, a wręcz przeciwnie, przyniosły jej inspi-
rację do napisania książek, które stały się bestsellerami na 
światowych listach hitów księgarskich. W  swych książkach 
Regina opisuje doświadczenia swoje i ludzi, z którymi zetknę-
ło ją życie, a każdy rozdział jest lekcją, nauką, daje siłę, przy-
wraca wiarę w ludzi i w sens naszego istnienia. Dzieło Reginy 
Brett jest świadectwem wiary w  Boga, a  dla czytelnika jest 
czystą przyjemnością. Poradniki Reginy wyzwalają wiele pozy-
tywnych emocji i zapewniają kilka dobrze spędzonych chwil. 
Jest to wspaniała lektura na czas wakacji, gorąco polecam. 

Katarzyna Kowcz

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska

Kierując się mottem autorki, dzieci z przedszkola „Bajka” 13 maja 2016 r. wybrały się 
na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku. Na początku spotkania przed-
szkolaki przedstawiły scenki do wierszy J. Tuwima „Spóźniony słowik” i „Cuda i dziwy”. 
Następnie zapoznały się z biblioteką, dowiedziały się, jak można stać się jej czytelnikiem 
oraz jak należy dbać o książki. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom kilka wesołych 
wierszy oraz zagadek. Dzieci podziękowały za miłe spotkanie samodzielnie wykonanym 
upominkiem, w zamian otrzymały kolorowe balony.

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci, wprowadzanie w  świat książki, 
sprzyja rozwijaniu procesów poznawczych, kształtowaniu pozytywnych postaw emo-
cjonalno-społecznych i jest celem wspólnych działań przedszkola i biblioteki. 

Justyna Złoty

21 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00, w sali 
przedszkolnej „Biedronek”, odbyło się uroczyste 
zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie 
dzieci kończących edukację przedszkolną. Na uro-
czystości gościliśmy burmistrz Grażynę Orczyk, 
dyrektora SZS Agatę Pawłowską-Król, dyrektor 
Przedszkola „Zielona Dolina” – Ewę Bulandę, ks. 
Józefa Siemasza, asystent burmistrza Martę Krysiak, 
inspektor ds. oświaty Barbarę Zarzecką oraz rodzi-
ców naszych absolwentów. Nie zabrakło również 
pracowników przedszkola.

Uroczystość otworzyła dyrektor Lucyna Kowal-
ska, która po powitaniu gości podziękowała wszyst-
kim za przybycie oraz za całoroczną współpracę. 
Następnie głos oddała absolwentom, którzy wspo-
magani przez młodszych kolegów przedstawili 
bogaty program artystyczny. Śpiewanie wesołych 
piosenek i recytowane wiersze na temat wspólnych 
zabaw oraz zbliżających się wakacji były prezenta-
cją umiejętności zdobytych w trakcie całego roku.

Po części artystycznej przyszedł czas na dyplo-
my i  podziękowania dla dzieci. Każdy absolwent 

otrzymał piękny dyplom ukończenia przedszkola, 
dyplom ukończenia katechezy oraz wyposażone 
piórniki, a nauczycielki rozdały słodkie upominki. 
Absolwenci obdarowani zostali także przez przy-
byłych gości. Najmłodsze dzieci ze swoją wycho-
wawczynią z  grupy „Pszczółki” żegnały starszych 
kolegów wierszem i  piosenką oraz wręczyły im 
birety…Wzruszenie i wyrazy wdzięczności najlepiej 
oddawały atmosferę spotkania. Rodzice w imieniu 
swoim i swoich dzieci podziękowali nauczycielkom 
za serce, trud oraz cierpliwość okazaną ich pocie-
chom. Również w ramach podziękowania i wdzięcz-
ności paniom wychowawczyniom oraz pracownikom 
przedszkola wręczono piękne kwiaty. Wszyscy 
wspaniale się bawili i nie zabrakło nawet łez szczę-
ścia i wzruszenia. Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników 
przedszkola.

Wszystkim absolwentom życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji oraz powodzenia w szkole!

Lucyna Kowalska

Uroczyste pożegnanie absolwentów w „Bajce”

Wizyta przedszkolaków z Placówki Opieki 
Przedszkolnej „Bajka” w bibliotece
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Zapowiedzi 
z kalendarza imprez
LIPIEC
1.07. – 31.08. Wakacje z CKiP, CKiP
3.07. Muzyczne Niedziele, CKiP
9.07. Bieg na Jawornik, UM
10.07. Muzyczne Niedziele, CKiP
17.07. Muzyczne Niedziele, CKiP
23.07. Festyn Parafialny Mąkolno, Parafia Złoty Stok
24.07. Muzyczne Niedziele, CKiP
30.07. Festyn Parafialny Chwalisław, Parafia Złoty Stok
31.07. Muzyczne Niedziele, CKiP

SIERPIEŃ
6.08. Piknik Folk – Country, CKiP
7.08. Msza na Jaworniku, UM/ Parafia Złoty Stok
13.08. Dożynki w Płonicy, Sołectwo Płonica
14.08. Drezyniada+ Muzyczne Niedziele – Koncert na dawnej 
stacji kolejowej, Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka/ CKiP
20.08. III Parada Zaprzęgów Konnych, Rancho Nasza Szkapa
20.08. Dożynki w Chwalisławiu, Sołectwo Chwalisław
21.08. Muzyczne Niedziele, CKiP
28.08. Zakończenie Wakacji z CKiP

Delegacja gminy Złoty Stok  
w gminie Szamocin

(Red.) W dniach 20-21 maja 2016 r. delegacja samo-
rządowców ze Złotego Stoku, w  osobach: burmistrz 
Grażyna Orczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Walde-
mar Wieja, dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz, sekretarz 
gminy Iwona Pawlicka-Wierzbicka, gościła w  gminie 
Szamocin, która od 21 maja b.r. została partnerską gmi-
ną Złotego Stoku. 

Podczas wizyty, w trakcie Szamocińskich Dni  Muzyki, 
uroczyście podpisano umowę o współpracy partnerskiej 
w zakresie edukacji, kultury, promocji turystyki, pomo-
cy i wymiany doświadczeń. Ze strony gminy Szamocin 
umowę parafował burmistrz Eugeniusz Kucner, ze stro-
ny gminy Złoty Stok burmistrz Grażyna Orczyk. 

Gospodarze Szamocina zaprezentowali swoją gminę 
(m.in. dwie szkoły, Centrum Kultury z  halą sportowo-

-widowiskową, nowoczesną przepompownię wody 
i oczyszczalnię ścieków, bazę OSP), przedstawili zreali-
zowane inwestycje oraz opowiedzieli o dalszych zamie-
rzeniach. 

W ramach obchodów Szamocińskich Dni Muzyki – 
„Muzyka nie zna granic” – swoim kunsztem mogli po-
chwalić się muzycy złotostockiego Big Bandu, który 
wystąpił na szamocińskiej scenie. 

W ten sposób została zapoczątkowana współpraca 
pomiędzy naszymi gminami. Dołożymy wszelkich starań, 
aby wzajemne kontakty zaowocowały na wielu płasz-
czyznach, przyniosły korzyści dla społeczności lokalnych 
oraz dostarczyły satysfakcji zarówno gminie Szamocin 
jak i gminie Złoty Stok.

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 
za okres styczeń–maj 2016 r. w punkcie obsługiwanym przez adwokatów 
w Złotym Stoku 

Rodzaj danych Liczba 
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej  pomocy prawnej 54 

Dziedzina prawna, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 
Prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 3 
Sprawa dotyczą rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego 
małżonków 

3 

Sprawa dotycząca alimentów 1 
Sprawa z zakresu prawa pracy 2 
Sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 
rzeczowego i spadkowego 

27 

Sprawa z zakresu prawa rzeczowego 6 
Sprawa z zakresy spadkowego 8 
Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa opieki zdrowotnej 3 
Sprawa z innego zakresy administracyjnego 4 
Sprawa z zakresu prawa karnego 8 
inne 22 

Płeć 
Kobieta 37 
Mężczyzna  16 
Średni miesięczny dochód netto osoby  korzystającej z nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
 

poniżej 800 zł 27 
od 800 zł do 2599 zł 25 

Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 
Gmina miejska 2 
Gmina miejsko-wiejska 7 
Gmina wiejska 1 
Miasto 34 
Wieś 9 
 



12

OR
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok , nr 3(9), czerwiec 2016 r.

Pożegnanie księdza kanonika Józefa Siemasza
Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  
Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,  
co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

Jan Paweł II

8 maja 2016 r. o godzinie 11.00 podczas mszy świętej mieszkańcy miasta i gminy Złoty Stok 
pożegnali księdza proboszcza Józefa Siemasza po 8 letniej posłudze duszpasterskiej w naszej 
parafii. Dekretem Biskupa Świdnickiego został mianowany Dyrektorem Ekonomicznym Świd-

nickiej Kurii Biskupiej i będzie sprawował ten urząd przez najbliższe 5 lat. W uroczystej mszy 
świętej udział wziął dziekan ksiądz Wojciech Dąbrowski i  ksiądz Dominik Wargacki. Licznie 
zgromadzili się mieszkańcy oraz delegacje samorządu, rad parafialnych, organizacji przykościel-
nych, przedstawiciele szkoły, przedszkoli, stowarzyszeń, spółek i goście – przyjaciele naszego 
proboszcza. W  pożegnalnych słowach było wiele słów wzruszenia i  łez. Wszyscy serdecznie 
dziękowali za ofiarną pracę duszpasterską, społeczno-charytatywną oraz za włożony trud 
w  utrzymanie i  odbudowie obiektów sakralnych naszej parafii. Jeszcze raz życzymy księdzu 
Józefowi wszelkiego błogosławieństwa i owocnej pracy dla dobra diecezji świdnickiej. 

Szczęść Boże!

Ogłoszenie 
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” 

w Mąkolnie będzie czynne w lipcu!
Zapraszamy dzieci na wakacyjne harce.

W sierpniu przedszkole będzie nieczynne

Dzień dziecka w przedszkolu

„Człowiek-orkiestra” w przedszkolu „Zielona Dolina”

13 maja nasze przedszkole odwiedził Wiesław Pyzalski, znany muzyk, absolwent Instytutu Edukacji Mu-
zycznej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w  Kielcach. Artysta otrzymał wiele nagród i  wyróżnień za 
pracę społeczną i charytatywną na rzecz dzieci m.in. Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP, medal Komisji Eduka-
cji, odznakę „Przyjaciel dziecka”. Sam siebie określa jako „człowieka-orkiestrę”, gdyż gra równocześnie na kilku 
instrumentach. W swoim programie zaprezentował m. in. następujące instrumenty: kazobo kazobie, dzwonki 
naciskane, pianino cyfrowe, grzechotki, krowi dzwoneczek, tamburyn. Dzieci słuchały muzyki klasycznej i pio-
senek dla przedszkolaków „Kaczka Dziwaczka” i „Kolorowe kredki”. Mieliśmy także okazję wysłuchać bluesa 
granego na gitarze, zaliczanej do instrumentów strunowych szarpanych. Poznaliśmy również instrument dęty 
klawiszowy zwany melodyką o bardzo pięknym brzmieniu. Wspólnie z panem Pyzalskim zagraliśmy melodię 
z filmu „Skrzypek na dachu” – udało się znakomicie! Dzieci wysłuchały piosenek do słów wybitnych poetów 
polskich: Marii Konopnickiej, Joanny Papuzińskiej czy Hanny Januszewskiej. Niektórzy mogli również wykonać 
proste melodie na dzwonkach naciskanych, czyli instrumentach perkusyjnych melodycznych. Zabawa była 
wspaniała! Uczyliśmy się śpiewać podstawowe dźwięki gamy i wyklaskiwać takty różnych wartości rytmicznych. 
Nasz gość nie zapomniał o paniach, dla których zagrał utwory muzyki poważnej Fryderyka Szopena i Piotra 
Czajkowskiego. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i uwagą braliśmy czynny udział w spotkaniu, które do-
starczyło nam niesamowitych wrażeń. Z podziwem patrzyliśmy na „człowieka-orkiestrę”, który za pomocą in-
strumentów przeniósł nas w piękny świat muzyki. Dziękujemy za wspaniałą audycję muzyczną i czekamy na 
następne spotkanie. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że czas spędzony w towarzystwie dźwięków, in-
strumentów, a także poezji, był radosny i owocny, a ponadto dostarczył wielu wrażeń, które na długo pozosta-
ną w pamięci naszych przedszkolaków.

Magdalena Marmura

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
1 czerwca 2016 r. dzieci świętowały swój dzień. Radość dziecka ma wartość 

nieocenioną. Wspiera jego rozwój i  sprawia, że wszelkie troski tracą na mocy. 
Dzień Dziecka zorganizowany w przedszkolu Zielona Dolina stał się okazją do 
wielkiej radości. Było wesoło i kolorowo. Do atrakcji tego dnia zaliczyć można 
liczne gry, zabawy ruchowe i konkursy. Chętne dzieci pasjonujące się malarstwem 
czy rysunkiem realizowały swoje marzenia, ujawniając swój talent plastyczny na 
warsztatach plastycznych pod kierunkiem swoich pań. Dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyła się chusta animacyjna. Końcowym etapem zabaw było 
wręczenie wszystkim dzieciom słodkich upominków. Przedszkolaki świetnie się 
bawiły. 

Ewa Bulanda
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W Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej lata 1945-1989

1955
Zakłady Przemysłu Arsenowego w Złotym Stoku przeszły pod zarząd Zjedno-

czenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Warszawie. Pracowało w nich 956 
pracowników.

W nocy z 23/24 stycznia na przejeździe kolejowym pod Sosnową pociąg najechał 
na samochód ciężarowy. Wracał nim po występie w Spółdzielni Produkcyjnej w To-
poli Zakładowy Zespół Młodzieżowy ze Złotego Stoku. W katastrofie zginęło 4 jego 
członków.

W wyniku zawalenia się stropu chodnika eksploatacyjnego w kopalni zginęło 
dwóch górników: Stefan Gawłowski i Kazimierz Gurga.

Na terenie Huty Arsenowej wyładowano kilka wagonów wybrakowanych trutek 
na szczury w postaci ciastek z arszenikiem. Ponieważ nie kwapiono się z ich spale-
niem, a  zawierały za mało arszeniku, rozmnożyły się w  nich szczury (dla których 
ciastka te stanowiły przysmak).

W jednej z rodzin pomylono arszenik z mąką. Całą rodzinę udało się uratować.
31grudnia zlikwidowano, z powodu trudności z  transportem surowca i braku 

robotników, należący do Rejonu Przemysłu Leśnego Tartak Nr 12 w Złotym Stoku 
(do1951roku był to Tartak Państwowy).

1956
Po raz pierwszy (i  ostatni) w  historii Zakładu „Przemysł Arsenowy w  Złotym 

Stoku” kandydata na dyrektora naczelnego wskazali Delegaci Rady Robotniczej, 
wybrani przez załogę. Został nim geolog kopalni, wieloletni nauczyciel Stanisław 
Mikoś. Kierował on zakładem do 31 lipca 1959 r.

Naczelnym Inżynierem był Józef Warzybok.
Mieszkańcy miasta otrzymali Dom Młodego Chemika, zbudowany przez Zakład, 

z inicjatywy dyrektora Mariana Kasprzyka. Mieściła się w nim: sala widowiskowa na 
300 miejsc, biblioteka, stołówka, kawiarnia i  pokoje hotelowe dla pracowników 
zakładu.

Po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego w Zakładzie ponownie okazało 
się, że produkcja arszeniku jest nieopłacalna, pomimo że była w tym roku najwięk-
sza po wojnie i wyniosła 1435 ton. Zakład zmienił nazwę na „Kopalnia Arsenu Złoty 
Stok” w Złotym Stoku.

Awaria obu generatorów w elektrowni Zakładu spowodowała całkowity postój 
produkcji. Aby temu zapobiec w przyszłości, zbudowano linię energetyczną z Drosz-
kowa do zainstalowanego obok elektrowni transformatora (o mocy 800kVA i napię-
ciu 20/5 kV). Od tego czasu mogła ona współpracować z krajową siecią  energetyczną.

W Wytwórni Chemicznej Nr 7 w Mąkolnie rozpoczęto produkcję lontu wodosz-
czelnego.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

(Red.) 23 kwietnia 2016 r. burmistrz Złotego Stok Grażyna Orczyk wzięła udział w uroczy-
stościach związanych z ustanowieniem św. Jerzego patronem Ziębic. Obchody tego wydarzenia 
rozpoczęły się sesją Rady Miejskiej w ziębickim ratuszu. Metropolita wrocławski arcybiskup 
Józef Kupny przekazał władzom miasta Dekret Stolicy Apostolskiej potwierdzający ustanowie-
nie św. Jerzego patronem Ziębic. Władze gminy, zaproszeni duchowni, parlamentarzyści, samo-
rządowcy sąsiednich gmin oraz mieszkańcy gminy Ziębice, przeszli w uroczystym pochodzie 
do Bazyliki Mniejszej, gdzie poświęcony został odrestaurowany portal fasady kościoła. Ukoro-
nowaniem uroczystości była msza święta, której przewodniczył metropolita wrocławski arcybi-
skup Józef Kupny. Po mszy świętej na scenie w rynku zaproszeni goście złożyli na ręce władz 
samorządowych oraz kościelnych Ziębic serdeczne gratulacje, kwiaty i upominki. Odbył się też 
jarmark odpustowy z występami artystycznymi i wieczorną biesiadą.

Święty Jerzy patronem Ziębic

Akcja szkoły podstawowej

W ramach obchodów Dnia Ziemi, w szkole podstawowej przez cały tydzień odbywały się zajęcia doty-
czące ochrony środowiska naturalnego i eliminowania zagrożeń występujących na naszej planecie. Jednak 
przede wszystkim dzieci poznawały negatywne skutki dla przyrody wynikające z  zachowań człowieka 
w naszym lokalnym środowisku jak wypalanie traw na łąkach i spalanie odpadów organicznych w przydo-
mowych ogrodach. W celu uświadomienia społeczności lokalnej skali zagrożenia, 22 kwietnia uczniowie 
klas IV-VI wraz z  wychowawcami wyszli na ulice naszego miasta z  transparentami, hasłami, okrzykami 
i  ulotkami informacyjnymi dla mieszkańców. Celem naszych działań było uświadomienie mieszkańcom 
gminy szkodliwości wypalania odpadów po wiosennych porządkach, poinformowanie mieszkańców o ne-
gatywnych skutkach wypalania dla różnych składników przyrody, uświadomienie mieszkańcom szkodliwo-
ści dymów dla organizmu ludzkiego oraz poinformowanie o możliwości nieodpłatnego odbioru odpadów 
organicznych przez spółkę KOMA. Pogoda nam sprzyjała i spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem naszej 
akcji. Mamy nadzieję, że nasze informacje i prośby znajdą zrozumienie wśród mieszkańców i będą miały 
wpływ na ich przyszłe postępowanie. W ramach zorganizowanego happeningu proekologicznego samorząd 
uczniowski szkoły podstawowej zorganizował konkurs na „Najciekawszy transparent z  hasłem”. Konkurs 
rozegrał się między klasami reprezentowanymi przez wybranych przedstawicieli, a  nagrody rzeczowe 
w postaci radiomagnetofonu i dwóch tablic korkowych ufundowane zostały przez burmistrz Grażynę Orczyk. 
Akcja naszych uczniów zakrojona była na większą skalę, ponieważ dzięki współpracy z sołectwami i dyrek-
torem CKiP Aleksandrą Wąsowicz, ulotki informacyjne dotarły również do mieszkańców wsi naszej gminy. 
Ziemia to nasze wspólne dobro, to odziedziczone po przodkach bogactwo, które przekażemy kiedyś po-
tomnym. Zdaniem dorosłych jest dawanie dobrego przykładu w tej materii i uświadamianie naszym dzieciom, 
jak ważny jest szacunek do Matki Ziemi i życia, które na niej istnieje. Dbajmy więc o nią i pamiętajmy, że 
nasza planeta przetrwa bez nas, ale my bez niej niestety nie. 

Katarzyna Kowcz
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Zakończenie roku szkolnego
23 czerwca, w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2015/2016, uczniowie Samorządo-

wego Zespołu Szkół w  Złotym Stoku uczestniczyli w  mszy św. kończącej rok katechetyczny. 
Następnie na uroczystym apelu Szkoły Podstawowej uczniowie klas szóstych przekazali sztan-
dar szkoły nowemu Pocztowi Sztandarowemu. Zostały wręczone medale liderom sportu, na-
grody dla najlepszych uczestników przeprowadzonych konkursów, pracę w  Samorządzie 
Uczniowskim. Po raz ostatni szóstoklasiści zaprezentowali się w  programie artystycznym. 
W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Grażyna Orczyk, dyrektorzy przedszkoli Ewa 
Bulanda i Lucyna Kowalska, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Morelowska, prezes spółki 
„KOMA” Dawid Knych, rodzice, dziadkowie i przyjaciele szkoły.

24 czerwca 2016 r. odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016. 
Uczestniczyli w nich zaproszeni goście: burmistrz Grażyna Orczyk, ks. proboszcz Paweł Paździur, 
przewodnicząca Rady Rodziców Anna Morelowska oraz skarbnik Agnieszka Tandereszczak, 
inspektor ds. kadr i oświaty Barbara Zarzecka oraz uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Samo-
rządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku. O godz. 8.00 w sali gimnastycznej odbył się uroczy-
sty apel Gimnazjum, a  o  godz. 10.00 ze szkołą żegnali się uczniowie Szkoły Podstawowej. 
W trakcie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dyrektora szkoły, statuetki, świadectwa 
z wyróżnieniem, tarcze wzorowego ucznia, nagrody książkowe, podziękowania.

Po raz pierwszy burmistrz Złotego Stoku ustanowiła nagrodę dla Najlepszego Absolwenta 
Szkoły. Nagrodę otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen liczoną z trzech 
lat szkolnych oraz najwyższy wynik z egzaminu zewnętrznego. Najlepszym absolwentem Szko-
ły Podstawowej została Aleksandra Braszka, uczennica kl. VI a. Najlepszym absolwentem Gim-
nazjum została Anna Głąb, uczennica kl. III b. Biorąc pod uwagę wniosek Rady Pedagogicznej 
burmistrz przyznała jeszcze jedną nagrodę w gimnazjum Mikołajowi Zapotocznemu, uczniowi 
kl. III a, gdyż różnice między uczniami były minimalne. W gimnazjum pożegnano ogromnymi 
brawami i kwiatami nauczyciela biologii i chemii Stanisławę Sadowską, która po 37 latach pra-
cy przeszła na emeryturę. Podziękowano również ks. Piotrowi Ochojskiemu, który przez rok 
uczył religii w naszym zespole szkół. Wydarzeniom towarzyszyło wiele podziękowań, emocji 
i uśmiechów.

Agata Pawłowska-Król
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SZKOŁA PODSTAWOWA – WYRÓZNIENI rok szkolny 2015/2016

GIMNAZJUM – WYRÓŻNIENI rok szkolny 2015/2016

NAGRODA BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU DLA NAJLEP-
SZEGO ABSOLWENTA – Aleksandra Braszka

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY – Aleksandra Braszka
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA SZKOŁY– Małgorzata Wróbel
WYRÓŻNIONY ABSOLWENT: Aleksandra Braszka – 5,1, 

Patrycja Krzysztofczyk – 5,09, Małgorzata Wróbel – 5,01, Justy-
na Kołodziejczyk – 5,1, Wiktoria Troicka – 5,0, Aleksandra Wąsik 
– 4,8, Hubert Stopa – 4,8, Maciej Stępień.

LIDER SPORTU SZKOLNEGO 2013 – 2016: Aleksandra 
Braszka, Sandra Brysiak, Marcelina Pławiak, Aleksandra Wąsik, 
Jakub Gołdyn, Christopher Sadiq, Ksawery Krasny, Brajan Szen-
dzielorz, Alan Madejczyk, Daniel Prokop, Igor Drozda, Wojciech 
Rzepka.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW kl. VI ZA PRACĘ NA 
RZECZ SZKOŁY: Kamila Braszka, Renata Cempiel, Wioletta 

Mrozek, Urszula Wróbel, Iwona Troicka, Danuta Stopa, Ewelina 
Szendzielorz.

UCZNIOWIE KLAS I – III WYRÓŻNIENI TARCZĄ WZORO-
WEGO UCZNIA: Tatiana Boska, Roksana Kamińska, Gabriela 
Lisiecka, Amelia Plata, Adam Rzepecki, Adam Wicher, Agata 
Wielgus, Zofia Bojanowska, Nikodem Śmietanka, Martyna 
Tandereszczak, Magdalena Bajorek, Weronika Grzanka, Wikto-
ria Wąsowicz, Bartosz Pudła, Maria Król, Hanna Tokaruk, Ana-
stazja Bednarz, Oliwia Kawczyńska, Aleksandra Kozłowska, 
Martyna Nowak, Aleksander Gozdera, Aleksandra Bilska, Mate-
usz Kierkiewicz, Mateusz Mielnik, Oliwia Pietrzyk, Jan Seweryn, 
Kamil Sobota, Tymoteusz Trzewiczek, Anna Bartoszek, Maria 
Becela, Dawid Dukiewicz, Jakub Onuchowski, Olivier Siuty, 
Nikola Wólkiewicz, Michał Znamirowski, Weronika Charęza, 
Karolina Jędrzejowska, Natalia Krzywonos, Daria Suska, Kata-

rzyna Twaróg, Krzysztof Wrześniewski, Kamil Bulanda, Aniela 
Morelowska, Zofia Kołodziejczyk, Kornelia Kostro, Oskar Wiel-
gus, Franciszek Cichoń.

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ŚWIADECTWEM Z WYRÓŻNIE-
NIEM: Agnieszka Becela – 4,8, Oliwia Domagała – 5,2, Domini-
ka Dziopa – 4,8, Natalia Ivanova – 4,8, Martyna Kamińska – 4,8, 
Damian Kozakiewicz – 5,2. Stanisław Kozioł – 4,8, Michał Mary-
nowski – 5,0, Pola Krawczyk – 4,8, Maciej Sokołowski – 5,2. 
Mateusz Zapotoczny – 5,2, Karol Jagodziński – 4,8, Kacper 
Jamróz – 4,8, Aleksandra Pikul – 4,9, Tymoteusz Seweryn – 5,1, 
Agata Iwanowska – 5,2, Paulina Leśnik – 4,9, Tymoteusz Syno-
radzki – 4,9, Katarzyna Zajączkowska – 4,8, Arkadiusz Ziemba 
– 5, 0.

WYRÓZNIENIA ZA WZOROWĄ FREKWENCJĘ: Maksymilian 
Młodzieniak, Maciej Sokołowski.

NAGRODA BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA – Anna 
Głąb, Mikołaj Zapotoczny

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY – Mikołaj Zapotoczny
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA SZKOŁY: Klaudia Kucharek, Kinga Jagodzińska, Anna Głąb, 

Agnieszka Kurowska.
WYRÓŻNIONY ABSOLWENT: Mikołaj Zapotoczny – 5,67, Zuzanna Burzyńska – 5,13, Natalia 

Czapiga – 5,33, Klaudia Kucharek – 5,13, Agnieszka Kurowska – 5,13, Wiktoria Misztela – 4,93, 
Klaudia Charęza – 4,80, Anna Głąb – 5,40, Kinga Jagodzińska – 5,47, Jessica Krysiak – 5,07, Julia 
Oller – 4,93

STATUETKA COPERNICUS 2016 za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu gimnazjal-
nego – Anna Głąb

LIDER SPORTU SZKOLNEGO 2013-2016: Milena Chacińska, Natalia Czapiga, Klaudia Ku-
charek, Agnieszka Kurowska, Elżbieta Rzepka, Patrycja Żyrek, Pamela Bielawska, Klaudia Drab, 
Damian Janiec, Mikołaj Zapotoczny, Michał Głąb, Michał Malarenko, Kamil Śmietanka, Dawid 
Grzanka

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW Kl. III ZA PRACĘ NA RZECZ SZKOŁY: Patrycja Kucharek, 
Renata Cempiel, Beata Głąb, Marta Głąb, Agnieszka Jagodzińska, Lucyna Krysiak, Elwira Śmie-
tanka

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ŚWIADECTWEM Z WYRÓŻNIENIEM: Adrianna Ciućmak – 4,79, 
Krzysztof Marynowski – 5,0, Jarosław Kawa – 4,79, Jędrzej Krzywonos – 4,93, Stanisław Pluciak 
– 4,93, Weronika Odzimek – 4,87, Kamila Wąsik – 4,79

DZIEŃ RODZINY W „ZIELONEJ DOLINIE”

„W zdrowym ciele – zdrowy duch!” – pod takim 
hasłem 29 kwietnia 2016r. odbyła się V Przedszkolna 
Olimpiada Sportowa organizowana przez Przedszko-
le Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Imprezę jak 
co roku honorowym patronatem objęła burmistrz 
Grażyna Orczyk. Do udziału zgłosiło się pięć zaprzy-
jaźnionych przedszkoli: Przedszkole Publiczne Nr 1 
z  Kamieńca Ząbkowickiego, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku, Przed-
szkole Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Kamieńcu Ząbko-
wickim, POP „Bajka” w  Złotego Stoku i  oczywiście 
gospodarze Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor Przed-
szkola „Zielona Dolina” – Ewa Bulanda, a znicz olim-
pijski, który był symbolem otwarcia olimpiady zapa-
liła pani burmistrz.

Dzieci biorące udział w zawodach czekało wiele 
sportowych emocji oraz niezapomnianych wrażeń. 
Zabawa odbywała się w atmosferze zdrowej rywali-
zacji, według zasad fair play, bowiem myślą przewod-
nią imprezy było rozbudzenie w dzieciach zaintere-
sowania sportem oraz promowanie zdrowego i ak-
tywnego trybu życia. 

Mamy nadzieję, że nasi mali olimpijczycy zaczną 
traktować sport jako wspaniałą zabawę dającą wiele 
satysfakcji i możliwość rozwoju.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań sporto-
wych czuwała komisja w składzie: Grażyna Orczyk – 
burmistrz, Marta Krysiak – asystent, Urszula Wróbel 
– sołtys i Zbigniew Śleziak – prezes Klubu Sportowe-
go „Orzeł”.

Wszyscy uczestnicy sportowych zmagań otrzy-
mali złote medale i nagrody indywidualne, a każde 
przedszkole: puchar, dyplom i  wielki worek z  upo-
minkami. Nie zapomnieliśmy również o opiekunach, 
którzy otrzymali Dyplom – Podziękowanie za przy-
gotowanie drużyny.

Punkty i miejsce uzyskane przez każde przedszko-
le miały wymiar jedynie symboliczny, ponieważ 
wszystkie biorące udział w  zawodach dzieci były 
zwycięzcami i wszyscy otrzymali jednakowe nagrody.

Słodki poczęstunek i zabawy z wielkimi i małymi 
bańkami uprzyjemniły dzieciom czas oczekiwania na 
wyniki.

Wszyscy w  dobrych nastrojach żegnaliśmy się 
serdecznie i z okrzykiem: „Do szybkiego zobaczenia!” 
machaliśmy na pożegnanie.

Tradycyjnie już dziś zapraszamy za rok, na VI 
Przedszkolną Olimpiadę Sportową w „Zielonej Dolinie”. 
Do zobaczenia…

Symboliczne miejsca w V Olimpiadzie Przedszko-
laków zajęły przedszkola:

I miejsce – P.O.P „Bajka” ze Złotego Stoku,
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN 

w Bardzie z Filią w Przyłęku,
III miejsce – Przedszkole „Zielona Dolina” z  Mąkolna,
IV miejsce – Przedszkole Publiczne Nr 1 z Kamień-

ca Ząbkowickiego,
V miejsce – Przedszkole Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 

z Kamieńca Ząbkowickiego.
Ewa Bulanda

Piknik Rodzinny zapisał się na stałe 
wśród imprez organizowanych przez 
Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie. 
Jest lubiany przez wszystkich: rodzi-
ców, dziadków i dzieci oraz środowisko 
lokalne.

25.05.2016r. odbył się XIII PIKNIK 
RODZINNY pod hasłem: „Kochanym 
Rodzicom – my dzieci świata”.

Impreza organizowana jest z okazji 
Dnia Matki, Dnia Dziecka i  Dnia Ojca. 
Nasze przedszkole bierze czynny udział 
w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na 
rodzinę!” oraz VII edycji akcji „Badajcie 
się drogie mamy, bo my dzieci was ko-
chamy” pod patronatem Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Dolnośląskiego Cen-
trum Onkologii we Wrocławiu i Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz akcji „Czyste 
powietrze wokół nas”.

Celem imprezy było zachęcanie ro-
dziców do wspólnych zabaw ze swoimi 
dziećmi, dostarczenie uczestnikom pik-
niku wielu okazji do radości, śmiechu 
i dobrego nastroju. Pogoda również nam 

sprzyjała i pomimo, że nie było słońca, 
atmosfera była radosna.

Przedszkolaki zaprezentowały się jak 
zwykle wspaniale w programie słowno-
-muzycznym. Wręczyły swoim rodzicom 
upominki z okazji ich święta i zaprosiły 
do wspólnych zabaw.

Goście zaproszeni byli zachwyceni, 
nie mniej niż rodzice.

Atrakcją dla dzieci były zabawy z we-
sołym klaunem Zbysiem, który zamykał 
dzieci w  wielkich bańkach, puszczał 
mydlane bańki po ogrodzie i  skręcał 
różne cudaki z baloników.

Wszyscy „zajadali się” pysznymi cia-
stami, bigosem i kiełbaskami z ogniska.

Tradycyjnie jak co roku pani dyrektor 
podziękowała darczyńcom, którzy w tym 
roku szkolnym okazali nam swoją życz-
liwość i bezinteresowną pomoc. Wręczy-
ła im dyplom „Przyjaciela Przedszkola” 
oraz piękną różę.

Wszystkim dziękujemy za przybycie 
i zapraszamy już za rok na kolejny DZIEŃ 
RODZINY. Ewa Bulanda

V Przedszkolna Olimpiada Sportowa w „Zielonej Dolinie”
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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, Rynek 22,  
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. 693 085 686, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl

Zespół redakcyjny: Waldemar Wieja, Marta Krysiak, Katarzyna Kowcz, 
Anna Gajek, Piotr Ogielski, Violetta Mrozek.
Korekta:  Elżbieta Ruszkowska.
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn.
Przygotowanie DTP: Mróz Media Stanisław Mróz.
Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo 
skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów. Za treść listów, artykułów, 
reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wiadomości sportowe
Szybciej niż zwykle zakończyły się nasze 

krajowe rozgrywki. Ma to związek z Euro 2016. 
Poniżej komplet wyników naszych drużyn.

Klasa O
„Unia” Złoty Stok – „Unia” Bardo 1:3 (K. Trep-

ka), „Unia” Złoty Stok – „Grom” Witków 3:3 
(K.  Trepka, D. Gołdyn, B. Cebula), „Victoria” 
Świebodzice – „Unia” Złoty Stok 2:1 (D. Dechnik), 
„Unia” Złoty Stok – „Victoria” Tuszyn 0:2, „Zamek” 
Kamieniec Ząbkowicki – „Unia” Złoty Stok 0:0, 
„Unia” Złoty Stok – Jedlina Zdrój 1:3 (M. Michal-
ski), „Iskra” Jaszkowa Dolna – „Unia” Złoty Stok 
1:1 (K. Trepka), „Unia” Złoty Stok – „Karolina” 
Jaworzyna Śląska 1:0 (J. Śleziak), Bystrzyca 
Górna – „Unia” Złoty Stok 3:0, „Unia” Złoty Stok 
– Gola Świdnicka 4:1 (P. Dudzic, M. Michalski 
-2  bramki, M. Bień), „Nysa” Kłodzko – „Unia” 
Złoty Stok 1:4 (P. Dudzic – 3 bramki, M. Michal-
ski).

„Unia” Złoty Stok zakończyła rozgrywki na 
szóstym miejscu.

Awans do IV ligi wywalczyły drużyny: „Vic-
toria” Świebodzice, „Unia” Bardo” oraz „Karolina” 
Jaworzyna Śląska. Drużyny „Skalnik” Czarny Bór, 
„Polonia” Bystrzyca Kłodzka i „Sudety” Dzieć-
morowice spadły do klasy A.

KLASA B
„Perła” Płonica – „Spartakus” Byczeń 3:0, 

„Sparta” Ziębice – „Perła” Płonica 4:1 (P. Kokosz-
ka), „Perła” Płonica – „Przedborowianka” Przed-
borowa 5:3 (M. Bartoszek – 3 bramki, P. Walczak, 
J. Ślósarz), „Wieża” Rudnica – „Perła” Płonica 2:6 
(P. Walczak, M. Bartoszek – 2 bramki, P. Kulig, 
D. Smolak – sam., P. Tomaszewski – sam.), 

„ Perła”  Płonica – „Błękitni” Niedźwiedź 2:2 
(M. Bartoszek, M. Nowak), „Perła” Płonica – „Za-
mek” Kamieniec Ząbkowicki 3:1 (P. Walczak – 
2  bramki, D. Kędra – Pawlicki), „Harnaś” Star-
czówek – „Perła” Płonica 5:2 (K. Pławiak, P. Wal-
czak), „Perła” Płonica – „Czarni” Braszowice 
(M. Nowak, P. Szęszoł), „Znicz” Lubnów – „Perła” 
Płonica 2:3 (K. Pławiak – 2 bramki, P. Walczak)

„Orzeł” Mąkolno – „Błękitni” Niedźwiedź 3:4 
(W. Morawski -2 bramki, Z. Śleziak), „Zamek” 
Kamieniec Ząbkowicki – „Orzeł” Mąkolno 2:4 
(J. Śleziak – 2 bramki, W. Morawski, M. Teper), 
„Orzeł” Mąkolno – „Harnaś” Starczówek 2:6 
(W. Morawski – 2 bramki), „Czarni” Braszowice 
– „Orzeł” Mąkolno 7:4 (Sz. Pastuszko, W. Moraw-
ski – 2 bramki, J. Morawski), „Orzeł” Mąkolno 
– „Perła” Płonica 5:2 (K. Krzysztofczyk – 3 bram-
ki, J. Morawski, R. Kędzierski ; P. Walczak – 
2  bramki), „Znicz” Lubnów – „Orzeł” Mąkolno 
1:2 (K. Maziakowski, W. Morawski), „Orzeł” 
Mąkolno – „Kłos” Laski 3:0 w.o., „Piasek” Potwo-
rów – „Orzeł” Mąkolno 1:11 (K. Krzysztofczyk 
– 4 bramki, W. Morawski – 5 bramek, D. Kowal, 
M. Teper), „Orzeł” Mąkolno – „Victoria” Dębowiec 
3:4 (W. Morawski – 3 bramki), „Ślęża Maxbud” 
Ciepłowody – „Orzeł” Mąkolno 5:4 (J. Morawski 
– sam., K. Krzysztofczyk, W. Morawski, D. Kowal).

Na 9 miejscu w tabeli uplasowała „Perła 
Płonica, „Orzeł” Mąkolno na miejscu 12. Awans 
do klasy A wywalczyła drużyna „Błękitni” Niedź-
wiedź.

MŁODZIKI
„Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – „Orzeł” 

Mąkolno 4:0, „Orzeł” Mąkolno – „Nysa” Kłodzko 

1:2 (B. Gulbinowicz), KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. 
– „Orzeł” Mąkolno 6:0, „Orzeł” Mąkolno – „Iskra” 
Jaszkowa Dolna 0:6, „Unia” Bardo – „Orzeł” 
Mąkolno (K. Kędzierski), „Orzeł” Mąkolno – 
„Sparta” Ziębice 1:8 (D. Mrozek), „Skałki” Stolec 
– „Orzeł” Mąkolno 1:0, Bierkowice – „Orzeł” 
Mąkolno 0:1, „Orzeł” Mąkolno – Orlik Ząbkowi-
ce Śl. 2:4.

Drużyna młodzików z Mąkolna zajęła 9 miej-
sce w tabeli.

„Unia” Złoty Stok – „Nysa” Kłodzko II 1:0 
(A. Michnik – sam.), „Unia” Złoty Stok – „Zamek” 
Gorzanów – 6:0 (I. Drozda – 3 bramki, K. Krasny 
2bramki K. Michałek, „Victoria” Świebodzice – 
„Unia” Zloty Stok 4:2 (A. Madejczyk, K. Krasny), 
UKS „Bielawianka” – „Unia” Złoty Stok 0:5 
(K.  Krasny, I. Drozda – 2 bramki, Sz. Kłyniuk, B. 
Szendzielorz), „Unia” Złoty Stok – „Polonia” Stal 
II Świdnica 0:1, „Piast” Nowa Ruda – „Unia” 
Złoty Stok 2:2 (I. Drozda. K. Krasny), „Unia” 
Złoty Stok -”Orlik” Kłodzko 1:1 (I. Drozda), 
„Górnik” Nowe Miasto II Wałbrzych – „Unia” 
Złoty Stok 0:1.

Drużyna młodzików ze Złotego Stoku za-
jęła 6 miejsce w tabeli.

JUNIOR MŁODSZY
„Unia” Złoty Stok – „Włókniarz” Kudowa 

Zdrój 1:1 (M. Morelowski), „Śnieżnik” Domasz-
ków – „Unia” Złoty Stok 1:1 (K. Balbuza), „Unia” 
Złoty Stok – Polanica Zdrój 1:1 (T. Pławiak), 
„Piast” Nowa Ruda – „Unia” Złoty Stok 5:0, 
„Unia” Złoty Stok – „Orlęta” Krosnowice 0:2, 
„Kryształ” Stronie Śląskie – „Unia” Złoty Stok 
7:0.

Juniorzy zajęli 7 miejsce w tabeli na zakoń-
czenie sezonu.

Anna Gajek

Mimo niesprzyjającej aury dzieci z Chwalisławia miały swoje świę-
to. Całą imprezę udało się przenieść do Świetlicy Wiejskiej, gdzie 
dzięki Pani Romie Bielawskiej oraz Pani Urszuli Wróbel zabawa była 
przednia. Malowanie twarzy jak i zabawy sportowe to tylko niektóre 
atrakcje jakimi cieszyły się dzieci. Szczęśliwe i zmęczone dzieciaki za-
kończyły swoje święto przy poczęstunku, a dla ochłody serwowano 
pyszną domową lemoniadę oraz lody. 

Agnieszka Rajczakowska

Dzień Dziecka w Chwalisławiu

A co tam w przedszkolnej 
kuchni słychać?
(z serii: poznajemy zawody)

7 kwietnia dzieci z grupy młodszej z Przed-
szkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie odwiedziły 
przedszkolną kuchnię, w  której króluje pani 
Jola i pani Teresa. Dzieci doskonale wiedzą, że 
do kuchni nie wolno wchodzić, ale dzisiaj 
miały wyjątkowe pozwolenie. Panie pokazały 
nam, gdzie smaży się kotlety, rybę i w jak dużym 
garze gotuje się zupa! Później uczyliśmy się 
przygotowywać owocowe desery. Mniam… 
Były pyszne!

Ewa Bulanda


