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czytaj na str. 13

Złotostocka Drezyniada

Czasem słońce, czasem deszcz – taką aurę miała tegoroczna „Drezyniada” organizowana 14 sierpnia 2016 r. przez Stowarzyszenie  Złotostocka 
Kolejka, reprezentowane przez Roberta Jurasza, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji i Urzędem Miejskim
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czytaj na str. 16

Informacja w sprawie 
stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2016/2017

czytaj na str. 6

Informacja z XX i XXI sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 4-5

Odpust i dożynki 
w Chwalisławiu
Uroczysta Msza Święta celebrowana była 
przez czterech kapłanów, w tym przez 
naszego poprzedniego proboszcza ks. 
Józefa Siemasza, którego niezmiernie 
miło nam było gościć

czytaj na str. 10

Dni Mąkolna
Po kilku latach powróciła do Mąkolna 
impreza promująca wioskę – „Dni Mąkol-
na”, które zostały połączone z odpustem 
w kościele pw. św. Marii Magdaleny

czytaj na str. 9

Święto Plonów w Płonicy
Tegoroczne dożynki w Płonicy odbyły 
się w sobotę 13.08.2016 r. Uroczystość 
rozpoczęła się o godz. 15:00 Mszą św. 
w kościele pw. św. Mikołaja w Płonicy, 
odprawioną przez ks. wikariusza Piotra 
Listwana

czytaj na str. 11

VI Bieg na Jawornik już za nami

9 lipca 2016 r. o godz. 11:00 z Rynku w Złotym Stoku wystartowali uczestnicy VI Biegu na Jawornik. Bieg odbył się na dwóch trasach, o dłu-
gości 21 km i 10 km
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Szanowni Państwo,
Kończą się wakacje, mija 

sezon urlopowy i pomału wra-
camy do codziennych obo-
wiązków. Dla pracowników 
urzędu i jednostek organiza-
cyjnych, tj. CKiP, Ośrodka Po-
mocy Społecznej był to bar-
dzo pracowity okres. Realizo-
waliśmy wiele zadań współ-
pracując jednocześnie z  in-
spektorami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z Wrocławia 
przeprowadzającymi kontro-
lę gospodarki finansowej 
gminy. 

Sukcesywnie przygoto-
wujemy dokumentacje bu-
dowlane, projekty i składamy 
wnioski, ubiegając się o przy-
znanie funduszy na realizację 
naszych zadań. W  tym roku 
Urząd Marszałkowski przyznał 
gminie Złoty Stok dotacje na: 
budowę placu zabaw w Chwa-
lisławiu (22 233,00 zł), wymia-
nę odcinka wodociągu prze-
syłowego Złoty Stok – grani-
ca gminy (100 000,00 zł), re-
mont drogi transportu rolne-
go w Mąkolnie (201 600,00 zł) 
i sporządzenie programu re-
witalizacji (69 000,00 zł). 

Obecnie trwa remont dro-
gi wojewódzkiej (ulicy Spa-
cerowej w  Złotym Stoku) 
i   podejmujemy działania 
w celu kontynuacji remontu 
tej drogi przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei, na odcin-
ku do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 46. 

Mam nadzieję, że bogata 
oferta kulturalna przygoto-
wana przez CKiP, stowarzy-
szenia, sołectwa przypadła 
Państwu do gustu. Dzieci 
mogły skorzystać z  licznych 
atrakcji organizowanych nie 
tylko w  mieście, ale także 
w poszczególnych sołectwach 
naszej gminy. My z niecierpli-
wością oczekujemy na pierw-
szy dzwonek, w  nadziei, że 
wypoczęte i  zrelaksowane 
dzieci z  zapałem rozpoczną 
kolejny rok szkolny. 

Najważniejsze święto rol-
ników – Dożynki Gminne – 
odbędą się 3 września w Mą-
kolnie. W imieniu mieszkań-
ców i  organizatorów zapra-
szam Państwa do wzięcia 
udziału w  tej uroczystości 
i podziękowania rolnikom za 
trud ich pracy. 

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. Zawarto umowy dzierżawy gruntów w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony, do 3 lat (nie-
ruchomość gruntową rolną nr 418/4, położoną 
w  Mąkolnie, o  pow. 0.3300 ha. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 52,80 zł oraz 418/5 
o pow. 0,2800 ha. Cena rocznego czynszu dzierżaw-
nego wynosi: 42,00 zł).

2. Rozpatrzono 7 wniosków w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew. 

3. Usunięto barszcz Sosnowskiego w sołectwie 
Mąkolno – 17 sztuk inwazyjnych roślin wraz z ko-
rzeniami.

4. Prowadzone jest postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko polegającego na: bu-
dowie kanalizacji sanitarnej i lokalnych  oczyszczalni 
ścieków dla sołectwa Błotnica w gminie Złoty Stok.

5. Wydano decyzję środowiskową dla przedsię-
wzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko polegającego na: budowie 
kanalizacji sanitarnej i lokalnych oczyszczalni ście-
ków dla sołectwa Płonica w gminie Złoty Stok. 

6. Sprzedano 23,03 m3 drewna za kwotę 
1128,25 zł.

7. Oczyszczono drogę transportu rolnego z Mą-
kolna w kierunku „betonówki” w Laskach.

8. Wydano zaświadczenia, wypisy i  wyrysy 
z planu zagospodarowania przestrzennego.

9. 4.07.2016 r. podpisano umowę na „Budowę 
placu zabaw w Chwalisławiu”. Zadanie współfinan-
sowane ze środków Województwa Dolnośląskiego 
w  ramach funduszu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. 
Dotacja w  formie refundacji w  wysokości 50% – 
22 233,00 zł.

10. 1.07 i 4.07.2016 r. przeprowadzono szkolenia 
dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Złotym 
Stoku i jednostek organizacyjnych gminy z zakresu 
rewitalizacji. Zadanie zrealizowane w ramach pro-

jektu „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opra-
cowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez 
partycypację społeczną” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

11. Zlecono opracowanie dokumentacji projek-
towej na termomodernizację budynku mieszkalne-
go na pl. Kościuszki 2. Dokumentacja jest wymaga-
na jako załącznik do wniosku o  dofinansowanie 
zadania w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
– działanie 3.3.1 – typ projektu 3.3.B „Projekty 
związane z kompleksową modernizacją energetycz-
ną budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

12. Zlecono opracowanie dokumentacji projek-
towej na zadania „Mąkolno droga dojazdowa do 
gruntów rolnych”. Dotyczy przebudowy drogi 
transportu rolnego w  Mąkolnie. Zadanie współfi-
nansowane ze środków funduszu „Ochrony, rekul-
tywacji i poprawy jakości gruntów rolnych” Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

13. Dokonano remontu ogrodzenia placu zabaw 
w Chwalisławiu ze środków funduszu soleckiego.

14. W czerwcu zakończone zostały konsultacje 
społeczne związane z możliwością zgłaszania pro-
pozycji projektów, które powinny zostać umiesz-
czone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Stano-
wiły one kolejny ważny element partycypacji spo-
łecznej w  budowaniu dokumentu. Propozycje 
zgłaszane były na przygotowanych kartach projek-
tu dostępnych zarówno w  wersji papierowej jak 
i elektronicznej (na platformie konsultacji społecz-
nych). Trwały też pozostałe prace redakcyjne zwią-
zane z dokumentem. Koncentrowały się one głów-
nie na sformułowaniu misji i  celów programu. 
W oparciu o zebrane propozycje projektowe sfor-
mułowano tzw. listy „A” i „B” zadań (zgodnie z wy-
tycznymi Urzędu Marszałkowskiego) oraz zapropo-
nowano rozwiązania w  zakresie wdrażania doku-

1. Przygotowano dokumenty do sprzedaży lo-
kalu mieszkalnego – Złoty Stok, ul. 3 Maja 11/1 – 
kupuje najemca.

2. Wydano zaświadczenia z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 
78/3, 78/4, 173/2, 231– obręb Mąkolno, 601/9, 
601/5– obręb Laski, 185/1– obręb Chwalisław.

3. Zlecono wycenę nieruchomości do sprzeda-
ży dz. nr 855/2 w Złotym Stoku i lokalu użytkowego 
ul. Wojska Polskiego 27 (po zakładzie fryzjerskim).

4. Zawarto umowę na opracowanie projektu 
robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie 
wód podziemnych w rejonie „Wiśniowego sadu”.

5. 13 lipca 2016 r. odbyły się przetargi na sprze-
daż nieruchomości:

1) kolejny przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 94/1 o pow. 0,1923 ha położoną w Złotym 
Stoku. KW – SW1Z/00067326/9. Przeznaczenie 
w  planie zagospodarowania przestrzennego: U  – 
teren zabudowy usługowej, ZP – teren zieleni to-
warzyszącej. Cena wywoławcza nieruchomości – 
35.000,00 zł, plus podatek VAT 23%. Nie sprzedano 
nieruchomości ze względu na brak oferentów.

2) II przetarg ustny nieograniczony na działkę 
nr 25/1 o pow. 0,3975 ha, położoną w Złotym Stoku. 

KW nr SW1Z/00060486/9. Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego: MN– teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł plus po-
datek VAT 23%. Nie sprzedano nieruchomości ze 
względu na brak oferentów.

3) II przetarg ustny nieograniczony na działkę 
nr 22/4 o pow. 1,9103 ha, położoną w Złotym Stoku. 
KW nr SW1Z/00060486/9. Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego: PWp– teren 
projektowanej zabudowy przemysłowej, ZN/W  – 
tereny istniejącej zieleni łęgowej w obrębie dolin 
rzecznych, wraz z korytami cieków naturalnych, bez 
prawa zabudowy. Częściowo działka w liniach roz-
graniczających drogę główną – droga wojewódzka 
relacji Kamieniec Ząbk. – Lądek Zdrój. Około 50% 
powierzchni działki bez prawa zabudowy. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 390.000,00 zł plus 
podatek VAT 23% (od powierzchni pod zabudowę). 
Nie sprzedano nieruchomości ze względu na brak 
oferentów.

4) II przetarg ustny nieograniczony na działkę 
nr 997/13 o  pow. 0,2032 ha, położoną w  Złotym 
Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. Przeznaczenie 
w planie zagospodarowania przestrzennego: MN– 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 17.06.2016 r. do 5.07.2016 r. 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza 
w okresie od 7.07.2016 r. do 6.08.2016 r. 

mentu. Przygotowano też szczegółowy opis sposo-
bu włączania lokalnej społeczności w proces budo-
wania dokumentu.

15. Sprzedano udziały w spółce TERMEX.
16. Podpisano umowy na opracowanie doku-

mentacji projektowej na ulice św. Jadwigi i  Wolności.
17. Zatrudniono pracownika na stanowisku 

urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku: 
referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

18. Przygotowano i  przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu dane na temat potrzeb wy-
stępujących w zakresie Rządowego programu po-
mocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. 

19. Przygotowano i  przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu informacje niezbędne do 
ustalenia wysokości dotacji celowej w  2016 r. na 
wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edu-
kacyjne i materiały ćwiczeniowe.

20. Wydano trzy zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych, które są kontynuacją. 

21. 23–24.06. – udział w uroczystościach zakoń-
czenia roku szkolnego 2015/2016.

22. 27.06. –odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki „KOMA” – sprawozdanie Rady 
Nadzorczej, Zarządu, udzielenie absolutorium za-
rządowi spółki oraz członkom Rady Nadzorczej.

23. 29.06.– spotkanie informacyjne pracowników 
biura LGD „Qwsi” z mieszkańcami gminy Złoty Stok, 
potencjalnymi beneficjentami środków unijnych 
(stowarzyszenia, osoby zainteresowane uruchomie-
niem, rozwojem działalności gospodarczej). Na 
realizację strategii LGD „Qwsi” otrzymała 10 010 000 
zł, z czego 8 000 000 zł to pula środków, w ramach 
których LGD będzie ogłaszała nabory wniosków na 
działania, które przyczynią się do realizacji LSR. 
Nabory prowadzone będą na operacje konkursowe 
i grantowe. 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 5 000 zł do 30 000 zł.

24. 4 lipca 2016 r. podpisano z firmą Sportsho-
oter umowę na organizację imprezy sportowej pod 
nazwą „Bieg na Jawornik”. 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł plus 
podatek VAT 23%. Działka dzierżawiona. Nie sprze-
dano nieruchomości ze względu na brak oferentów.

5) przetarg ustny nieograniczony na ½ udziału 
nieruchomości nr 96 o pow. 0,0893 ha, położonej 
w  Chwalisławiu nr 30, zabudowanej budynkiem 
mieszkalno-gospodarczym. KW nr SW1Z/00028481/8. 
Przeznaczenie w  planie zagospodarowania prze-
strzennego: MN – teren istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Cena wywoławcza nieruchomości: 
20.000,00 zł. Nie sprzedano nieruchomości, ponie-
waż wadium na przetarg wpłynęło po terminie 
podanym w ogłoszeniu.

6) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 1 (do remontu adaptacyj-
nego) w budynku w Laskach 117a, o pow. użytkowej 
69,83 m2, położonego na parterze budynku. KW 
SW1Z/00041420/0. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 40.000,00 zł. Nie sprzedano nieruchomości ze 
względu na brak oferentów.

6. Wykazano do sprzedaży nieruchomość grun-
tową nr 785 o  pow. 1,2799 ha, obręb Złoty Stok. 
Księga Wieczysta – SW1Z/00068600/1. Przeznacze-
nie w  planie zagospodarowania przestrzennego: 
UT – teren istniejącego kompleksu turystycznego 
„Kopalnia Złota”, RL – tereny istniejących lasów 
ochronnych. Cena wywoławcza nieruchomości: 
249.000,00 zł plus podatek VAT (od powierzchni 
terenu pod usługi turystyki).
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7. Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieru-
chomości:

1) III przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 25/1 o  pow. 0,3975 ha, położoną 
w  Złotym Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 
zł plus podatek VAT 23%.

2) III przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 22/4 o  pow. 1,9103 ha, położoną 
w  Złotym Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. 
Teren projektowanej zabudowy przemysłowej 
i  istniejącej zieleni łęgowej. Około 50% po-
wierzchni działki bez prawa zabudowy. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 380.000,00 zł plus 
podatek VAT 23% (od powierzchni pod zabu-
dowę).

3) III przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 997/13 o pow. 0,2032 ha, położoną 
w  Złotym Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 55.000,00 
zł plus podatek VAT 23%. Działka dzierżawiona.

4) II przetarg ustny nieograniczony na ½ 
udziału nieruchomości nr 96 o pow. 0,0893 ha, 
położonej w Chwalisławiu nr 30, zabudowanej 
budynkiem mieszkalno-gospodarczym. KW nr 
SW1Z/00028481/8. Cena wywoławcza nieru-
chomości: 20.000,00 zł.

5) II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 (do remon-
tu adaptacyjnego) w budynku w Laskach 117a, 
o  pow. użytkowej 69,83m2, położonego na 
parterze budynku. KW SW1Z/00041420/0. Cena 
wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł. 

Przetargi odbędą się dnia 7 września 2016 r.
8. Podano do publicznej wiadomości wykaz 

gruntów do dzierżawy:
1) w trybie bezprzetargowym na czas ozna-

czony, do 3 lat nieruchomość gruntową nr 64/4, 
położoną w Błotnicy o pow. 0,3900 ha w tym: 
PsV– 0,3900 ha.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań, jest własnością wydzierżawiają-
cego – Gminy Złoty Stok, ujęta w  KW nr 
SW1Z/00066044/1 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w  Ząbkowicach Śl. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 50,70 zł,

2) w trybie bezprzetargowym na czas ozna-
czony, do 3 lat nieruchomość gruntową nr 616/1 
cz. położoną w Złotym Stoku, o pow. 40 m2, 
jako grunt pod obiekt gospodarczy. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, jest 
własnością wydzierżawiającego – Gminy Złoty 
Stok, ujęta w KW nr SW1Z/00055906/1 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. 
Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 
100,00 zł + podatek VAT.

9. W zakresie leśnictwa, ochrony środowi-
ska, gospodarki odpadami: 

1) Rozpatrzono 17 wniosków w  sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 

2) Usunięto barszcz Sosnowskiego przy 
posesji 83 w sołectwie Mąkolno.

3) Wydano decyzję środowiskową dla przed-
sięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, polegającego na: 
budowie kanalizacji sanitarnej i  lokalnych 
oczyszczalni ścieków dla sołectwa Błotnica 
w gminie Złoty Stok. 

4) Sprzedano 35,37 m3 drewna za kwotę 
6668,47 zł.

5) Przekazano nieodpłatnie Sołectwu Mą-
kolno 7,00 m3 drewna o wartości 1540,45 zł na 
wykonanie zadaszenia sceny.

6) Wysterylizowano 1 kotkę z pl. Kościusz-
ki w Złotym Stoku.

9. 14.07.2016 r. Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego podjął uchwałę o przyznaniu po-
mocy rozwojowej w  formie dotacji celowej 
w wysokości 100 000 zł na realizację zadania 
pod nazwą „Remont sieci wodociągowej w Gmi-
nie Złoty Stok”. Realizacja zadania odbędzie się 
w  tym roku, rozliczenie zadania w  grudniu. 
Przygotowano harmonogram rzeczowo-finan-
sowy realizacji projektu zadania.

10. W lipcu trwały prace nad przygotowa-
niem pełnej wersji dokumentu Lokalny Program 
Rewitalizacji. W  pierwszym etapie przygoto-
wano wersję do konsultacji społecznych. Była 
to propozycja zespołu autorskiego zawierająca 
pełną treść dokumentu. Zgodnie z wcześniej-
szymi założeniami wersja ta została poddana 
konsultacjom społecznym. Wszyscy interesa-
riusze mogli zgłosić swoje uwagi do tej wersji 
dokumentu. Następnie uwagi te zostały wni-
kliwie przeanalizowane i rekomendowane do 
wprowadzenia do ostatecznej wersji Programu 
(o ile zostaną uznane za zasadne) lub do od-
rzucenia (o ile nie zostaną uznane za słuszne). 
W ten sposób powstała ostateczna wersja Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji. Wersja do 
konsultacji społecznych została zaprezentowa-
na na Konferencji podsumowującej realizację 
projektu pod nazwą „Złoty Stok Miastem Złotej 
Przygody – opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną” 
jaka miała miejsce w Centrum Kultury i Promo-
cji w Złotym Stoku w dniu 20 lipca 2016. W kon-
ferencji zorganizowanej i prowadzonej przez 
koordynatora projektu ze strony Urzędu Miasta 
Złoty Stok wzięli udział interesariusze, człon-
kowie komitetu rewitalizacyjnego i przedsta-
wiciele zespołu autorskiego. W ramach progra-
mu przeprowadzono w  dniach 1, 4 i  18 cykl 
szkoleń dotyczących Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. W  spotkaniu wzięli udział pra-
cownicy urzędu i jednostek podległych.

11. 8.07.2016 r. złożono wniosek do Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis 
o  dofinansowanie zadania pod nazwą „Dzie-
dzictwo przodków” na odrestaurowanie mau-
zoleum rodziny Guttlerów. Wnioskowana kwo-
ta dotacji 30 000 euro. Partnerem projektu jest 
Obec Bila Voda.

12. 29.07.2016 r. złożono do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji celem 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Po pozytywnej ocenie LPR zostanie 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej i skierowany 
do oceny przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

13. Przekazano samochód służbowy Lublin, 
będący własnością urzędu, do Centrum Kultu-
ry i Promocji w Złotym Stok. Samochód będzie 
wykorzystywany do celów statutowych CKiP.

14. W  ramach podpisanej umowy z  pro-
gramu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpożarowej” w 2016 r. zostały 
wykoszone rowy w sołectwie Błotnica na po-
toku Pusta oraz w  Złotym Stoku na potoku 
Świda. Obecnie realizowana jest dalsza część 
umowy na potoku Świda w Płonicy od oczysz-
czalni ścieków do granicy z gminą Kamieniec 
Ząbkowicki.

15. 19 lipca 2016 roku przeprowadzono 
trening Stałego Dyżuru na wypadek wprowa-
dzenia podwyższonej gotowości obronnej na 
terenie kraju. Trening przeprowadzony był 
w  formie aplikacyjnej i  dotyczył wyłącznie 
pracowników merytorycznych urzędu.

16. 1 sierpnia 2016 roku przeprowadzono 
trening ostrzegania i alarmowania na terenie 

gminy Złoty Stok. W  treningu uczestniczyły 
sołectwa Płonica, Mąkolno, Chwalisław i Laski 
oraz miasto Złoty Stok. Trening polegał na 
nadaniu sygnału ostrzegawczego za pomocą 
syren alarmowych będących w  dyspozycji 
sołectw i urzędu. Trening był związany również 
z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

17. 21.07.2016 r. ogłoszono zapytanie 
ofertowe na „Budowę placu zabaw w Chwali-
sławiu”. Zadanie współfinansowane ze środków 
Województwa Dolnośląskiego w ramach fun-
duszu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Dotacja 
w  formie refundacji w  wysokości 50% – 22 
233,00 zł. Termin składania ofert 05.08.2016r. 
Zapytanie unieważniono 5.08.2016 r. z powodu 
nie spełnienia przez oferentów wymagań spe-
cyfikacji zapytania ofertowego tj. braku certy-
fikatów bezpieczeństwa dla stołu do gry w pił-
karzyki. Nowe zapytanie zostanie ogłoszono 
w dniu 9.08.2016 r. 

18. Opracowano dokumentację projektową 
na termomodernizację budynku mieszkalnego 
na pl. Kościuszki 2. Dokumentacja wymagana 
jest jako załącznik do wniosku o dofinansowa-
nie zadania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 – działanie 3.3.1 – typ projektu 
3.3.B „Projekty związane z kompleksową mo-
dernizacją energetyczną budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych”.

19. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy 
drogi transportu rolnego w Mąkolnie – „Mąkol-
no droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 
Zadania współfinansowane ze środków fundu-
szu „Ochrony, rekultywacji i  poprawy jakości 
gruntów rolnych” Województwa  Dolnośląskiego. 

20. Uzupełniono ubytki na drogach/ulicach 
bitumicznych w Złotym Stoku.

21. Zlecono wykonanie remontu bieżącego 
ul. Krzywej w  Złotym Stoku. Zakres zadania 
obejmuje wykonanie nawierzchni ulepszonej 
destruktem asfaltowym skropionym emulsją 
asfaltową.

22. Wystąpiono do Tauron Dystrybucja 
o  wydanie nowych warunków przyłączenia 
parku miejskiego do sieci elektroenergetycznej.

23. Przygotowano uchwałę w sprawie za-
liczenia dróg położonych na terenie miasta 
Złoty Stok do kategorii dróg gminnych.

24. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu rozliczenie środków 
z Funduszu Pracy za I półrocze. Środki te prze-
znaczane są dla pracodawców na dofinansowa-
nie dokształcania pracowników młodocianych.

25. Przygotowano i przesłano sprawozda-
nia kadrowe za I półrocze (sprawozdanie Z 03 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników).

26. Wydano trzy nowe zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz cztery 
zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa.

27. Współpracowano z organizacjami po-
zarządowymi: 

zrealizowano ofertę złożoną w trybie 19a 
ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  pożytku 
publicznym i wolontariacie, przez Klub Spor-
towy „Kłos” Laski, na zadanie „Rozpowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży Lasek oraz gminy Złoty Stok – Dzień 
Sportu”. Po uznaniu celowości realizacji zadnia 
Klub podpisał umowę z  gminą na wsparcie 
realizacji tego zadania przez gminę w wysoko-
ści 1.540 zł.

28. Dokonano analizy oferty złożonej w try-
bie 19a ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie, przez Stowarzyszenie Geopark Przed-
górze Sudeckie na zadanie z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa pn. „Geologiczny Earth-Caching 
na Przedgórzu Sudeckim”. Ofertę rozpatrzono 
negatywnie – cel zadania to montaż 1 skrzyn-
ki typu EartCache w dwóch językach (polskim 
i angielskim) w lokalizacji wapienniki lub innej 
uzgodnionej – koszt 350 zł. Realizacja zadania 
teoretycznie może przyczynić się do promocji 
atrakcji turystycznych miasta, jednak skrzynka 
w  miejscu wskazanym w  ofercie już istnieje. 
W gminie Złoty Stok w ramach projektu reali-
zowanego przez stowarzyszenie „Qwsi” doty-
czącym atrakcji turystycznej jaką jest geoca-
ching, zostały zamontowane skrzynki zlokali-
zowane w  miejscach: wapienniki, mennica, 
staw kąpielowy, kościół, były wyciąg narciarski. 
Oprócz tych miejsc skrzynki znajdują się również 
na terenie Kopalni Złota i Skaliska. Ogólnie na 
terenie miasta jest 11 takich skrzynek.

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

1) wydano 4 opinie do koncesji na sprzedaż 
alkoholu (w tym 1 opinia na punkt sprzedaży 
całodobowy),

2) odbyło się jedno posiedzenie komisji 
(realizacja 4 wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego + 3 „Niebieskie Karty”),

3) odbyło się pierwsze spotkanie nowo 
powołanego zespołu interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) dofinansowano zajęcia organizowane 
przez CKiP dla dzieci i młodzieży podczas wa-
kacji,

5) dofinansowano imprezę pn. „Drezyniada” 
organizowaną przez Stowarzyszenie Złotostoc-
ka Kolejka,

30. Dofinansowano kolonię letnią z  pro-
gramem profilaktycznym organizowaną dla 
dzieci przez Parafię Rzymsko-Katolicką. 

31. Przygotowano wnioski i ulotki informa-
cyjne w sprawie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2016/2017 w  ramach pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym.

32. 23.07. – udział w uroczystościach od-
pustowych w Mąkolnie oraz pikniku organizo-
wanym w kamieniołomie przez Koło Łowieckie 
„Jawornik” i parafię w Złotym Stoku.

33. 30.07. – udział w uroczystościach od-
pustowych w Chwalisławiu.

34. 31.07. – udział w VI złotostockiej „Dre-
zyniadzie” zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie „Złotostocka Kolejka” przy współudziale 
CKiP.

35. 1.08. – udział w powiatowej uroczysto-
ści święta Policji w Ząbkowicach Śl. – złożenie 
podziękowań i życzeń za pełnioną służbę dla 
policjantów i ich rodzin. 

36. 2.08. – uczestniczenie w  posiedzeniu 
Społecznej Rady Programowej działającej przy 
CKiP.

37. 6.08. – udział w  II Pikniku Country 
w Parku Miejskim w Złotym Stoku.

38. 7.08. – uczestniczenie we mszy św. na 
„pięciu drogach” w intencji ofiar zarazy, która 
miała miejsce w 1633 r. oraz wszystkich zmar-
łych z naszych rodzin. Złożenie kwiatów pod 
kamieniem upamiętniającym wydarzenia z tam-
tego okresu, wspólne ognisko i  pieczenie 
kiełbasek. 

39. Dofinansowano zakup quada dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Złotym Stoku – 
30 000,00 zł.

40. Dofinansowano remont nawierzchni 
boiska stadionu sportowego używanego przez 
Klub Sportowy „UNIA” – 7 000,00 zł.
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11 sierpnia 2016 r. w  Urzędzie Miejskim 
w  Złotym Stoku odbyła się XXI sesja Rady 
Miejskiej. Podczas posiedzenia radni podjęli 
następujące uchwały:

1. W  sprawie nadania statutu Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Centrum 
Kultury i Promocji jest samorządową instytucją 
kultury, dla której organizatorem jest Gmina 
Złoty Stok. Jednostka działa na podstawie 
nadanego jej przez Radę statutu. Dotychcza-
sowy statut był dwukrotnie zmieniany. Jego 
treść nie odzwierciedlała możliwości prowa-
dzenia przez CKiP działalności zarówno kultu-
ralnej, jak i dodatkowej (gospodarczej). Ponad-
to zawiera on archaiczne zapisy dotyczące: 
funkcjonowania Społecznej Rady Programowej 
Centrum Promocji i  Kultury, jako organu do-
radczego, sposobu jej powoływania oraz kom-
petencji, zakresu działalności prowadzonej 
przez CKiP, sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej CKiP. Zgodnie z  nowym statutem 
do podstawowych zadań CKiP należy:

– rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspoka-
janie potrzeb i  zainteresowań kulturalnych, 
artystycznych, sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych;

– realizowanie działalności społeczno-kul-
turalnej i sportowej wśród dzieci i młodzieży 
we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotym Sto-
ku i  organizacjami pozarządowymi, w  tym 
organizacjami pożytku publicznego;

– organizowanie działalności społeczno-
-kulturalnej i  sportowej dla mieszkańców 
gminy we współdziałaniu z innymi instytucja-
mi, zakładami pracy, organizacjami społeczny-
mi, stowarzyszeniami;

– udostępnianie i prezentowanie wartości 
i treści kultury;

– prowadzenie kół zainteresowań, sekcji 
i ognisk artystycznych;

– prowadzenia działalności ekspozycyjnej, 
wydawniczej i wystawienniczej;

– stwarzanie warunków dla rozwoju twór-
czości kulturalnej jednostek i grup społecznych;

– wsparcie dla inicjatyw społecznych, kul-
turalnych i sportowych;

– wychowanie i edukacja kulturalna i spor-
towa;

– inspirowanie, organizowanie i wspieranie 
różnych form kulturalnego wypoczynku i za-
gospodarowania czasu wolnego dzieci, mło-
dzieży i dorosłych;

– doskonalenie uczestników amatorskiego 
ruchu artystycznego;

– współpraca międzynarodowa w zakresie 
wymiany kulturalnej i sportowej, dzieci, mło-
dzieży i grup artystycznych;

– prowadzenie Punktu Informacji Turystycz-
nej na terenie Gminy Złoty Stok.

W skład instytucji wchodzą:
– budynek wraz z  przynależną działką 

i znajdującym się na niej sprzętem rekreacyjno-
-sportowym oraz boiskami przy ul. 3 Maja 10,

– Naturalny Staw Kąpielowy wraz z zaple-
czem socjalnym w Złotym Stoku, 

– boiska sportowe: do piłki nożnej i koszy-
kówki płożone w Złotym Stoku przy ul. Wolno-
ści/Sienkiewicza, 

– lokal Filii Biblioteki Publicznej w Mąkolnie,
– lokal Filii Biblioteki Publicznej w Laskach,
– Punkt Informacji Turystycznej.
Uchwała określa organy zarządzające (dy-

rektor) i doradcze (Społeczna Rada Programo-
wa) oraz sposób ich powoływania. 

W nowym statucie zmieniono zapisy doty-
czące prowadzenia przez instytucję działalno-
ści gospodarczej. Uchwalony akt prawny do-
puszcza jej prowadzenie w  następujących 
formach:

–organizowanie festiwali, przeglądów, 
imprez rozrywkowych, spektakli, seansów fil-
mowych, koncertów, spotkań, wystaw, ekspo-
zycji, zawodów, konkursów oraz imprez oświa-
towych i plenerowych;

–prowadzenie kółek, zespołów i sekcji za-
interesowań, a także ognisk pracy artystycznej;

– organizowanie wycieczek, rajdów, wypo-
czynku dzieci i młodzieży i dorosłych, imprez 
sportowych i rekreacyjno-krajoznawczych;

– świadczenie usług fotograficznych, filmo-
wych, plastycznych z zakresu kultury;

– prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów 
i różnych form doskonalenia oraz działalności 
instruktażowo-metodycznej,

– wynajem obiektów, lokali, pomieszczeń, 
obiektów bazy sportowej, wynajem sprzętu;

– usługi transportowe;
– organizowanie imprez zleconych;
– prowadzenie działalności wydawniczej;
– prowadzenie sprzedaży artykułów użytku 

kulturalnego i sportowego;
– prowadzenie sprzedaży artykułów pa-

miątkarskich;
– prowadzenie działalności marketingowej 

form działalności CKiP;
– prowadzenie działalności promocyjnej, 

poprzez publikację materiałów prasowych, 
audycji radiowo-telewizyjnych oraz innych 
propagujących ważne wydarzenia w  Gminie 
Złoty Stok,

– promowanie walorów turystycznych 
Miasta i Gminy Złoty Stok;

– współpracę międzynarodową w zakresie 
kultury i  sportu oraz współpraca z  miastami 
partnerskimi;

– pozyskiwanie pozabudżetowych środków 
finansowych na realizację celów statutowych;

– prowadzenie gastronomii i  usług hote-
larskich.

Źródłami finansowania CKiP są: dotacje 
podmiotowe i celowe z budżetu organizatora; 
dotacje jednostek samorządu terytorialnego 
i budżetu państwa; przychody z prowadzonej 
działalności kulturalnej (ze sprzedaży biletów, 
opłat, sprzedaży usług artystycznych, własnych 
praw autorskich i udzielania licencji); przycho-
dy z  działalności gospodarczej; darowizny 
i zapisy od osób fizycznych i prawnych, w tym 
środki sponsorskie oraz usługi i rzeczy z umów 
barterowych; dotacje unijne i z funduszy po-
zakrajowych; odsetki z lokat bankowych.

Nowy statut został uprzednio (2 sierpnia 
2016 r.) pozytywnie zaopiniowany przez Spo-
łeczną Radę Programową, działającą jako organ 
doradczy przy Centrum Kultury i  Promocji 
w Złotym Stoku.

2. W sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu fi-
nansowego wspierania rozwoju sportu na 
terenie gminy Złoty Stok. Zgodnie z art. 27 
ust. 1 ustawy o sporcie – tworzenie warunków, 
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwo-
jowi sportu stanowi zadanie własne gminy. 
W obecnie obowiązującej uchwale w sprawie 

XXI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

7 lipca 2016 r. w sali nr 15 urzędu miejskie-
go odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku. Podczas posiedzenia radni podjęli 
uchwały w sprawie:

1. Wyrażenia opinii do projektowanej 
zmiany granic obszaru Natura 2000, położone-
go na terenie gminy Złoty Stok, oznaczonego 
kodem PLH020007 Kopalnie w Złotym Stoku. 
W związku z wnioskiem Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w sprawie zaopinio-
wania planowanej korekty granicy obszaru 
chronionego Natura 2000 zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały. Całość obszaru ma po-
wierzchnię 170,01 ha i obejmuje Złoty Jar z 
nieczynnym kamieniołomem i doliną potoku 
Trująca. Obszar chroniony w obecnych grani-
cach ma za zadanie ochronić cenne siedliska 
naturalne oraz dziką faunę i florę. Najważniej-
sze zbiorowiska to jaworzyny i lasy klonowo-
-lipowe na stokach oraz kwaśne zbiorowiska 
dąbrów i buczyn. Występują tu gatunki nieto-
perzy takie jak: podkowiec mały, nocek orzę-
siony, nocek Bechsteina, nocek duży oraz inne, 
ważne gatunki ssaków. Proponowane rozsze-
rzenie granic o teren przyległy do istniejącego 
Średniowiecznego Parku Techniki, „Bajcerówki” 
oraz „Wiśniowego sadu”. Z uwagi na istniejącą 
infrastrukturę turystyczną, wzmożony ruch 

turystyczny, planowaną budowę obwodnicy, 
powstały parking oraz dalszy rozwój turystyki, 
zaproponowana zmiana granic została nega-
tywnie zaopiniowana.

2. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu opinii w sprawie 
rozwiązania Straży Miejskiej w Złotym Stoku. 
Podjęcie ww. uchwały ma na celu rozpoczęcie 
procedury formalnej likwidacji Straży Miejskiej 
w Złotym Stoku. Fizycznie formacja nie istnie-

je już od 12 lat, nie ma jej w strukturze urzędu. 
Kolejnym etapem tego działania będzie pod-
jęcie uchwały w sprawie jej rozwiązania.

Ponadto podczas XX sesji zaproszony na 
posiedzenie prezes Koła Łowieckiego „Jawornik” 
Paweł Mamoń zapoznał zgromadzonych z 
gospodarką łowiecką w gminie. Koło działa na 
podstawie przepisów ustawy prawo łowieckie 
i w oparciu o Roczny Plan Łowiecki. Głównym 
celem działalności jest ochrona środowiska 

poprzez ochronę zwierząt łownych i gospoda-
rowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami 
ekologii. Członkowie koła propagują swoją 
działalność wśród lokalnej społeczności poprzez 
organizację imprez plenerowych. Koło Łowiec-
kie głównie współpracuje z rolnikami, poma-
gając im, przez wypłatę odszkodowań, w na-
prawianiu szkód wyrządzonych przez dziką 
zwierzynę. 

Redakcja

XX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
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określenia warunków i  trybu finansowego 
wspierania rozwoju sportu na terenie gminy 
Złoty Stok zmienia się jedynie treść załączników 
Nr 1 i 2. Podjęcie uchwały było podyktowane 
koniecznością dostosowania wzorów wniosku 
i sprawozdania do treści § 3 uchwały. Dotych-
czas rodzaje kosztów kwalifikowanych do re-
alizacji zadania nie stanowiły odzwierciedlenia 
zadań, na jakie dotacja może zostać przezna-
czona.

3. W sprawie zaliczenia dróg do katego-
rii dróg gminnych. W związku z opublikowa-
niem nowych zasad ubiegania się o dofinan-
sowanie zadań drogowych ze środków ze-
wnętrznych zarówno UE i krajowych oraz ob-
ligatoryjnym kryterium statusu dróg publicz-
nych, zaszła konieczność zaliczenia do katego-
rii dróg publicznych gminnych, części dróg 
wewnętrznych w  rejonie staromiejskiego 
układu urbanistycznego miasta Złoty Stok. 
Uchwała dotyczy następujących ulic: św. Ja-
dwigi, Rynek, Plac Kościelny oraz części ulic: 3 
Maja, Leśnej, Wolności i Górniczej. Zaliczenie 
to umożliwi aplikowanie Gminy Złoty Stok 
o środki zewnętrzne na rewitalizację obszaru 
staromiejskiego oraz ułatwi pozyskanie środków 
finansowych na niezbędne remonty i przebu-
dowy sieci dróg w tym rejonie. Zaliczenie ka-
tegorii dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych następuje w drodze uchwały rady 
gminy. Uchwała została pozytywnie zaopinio-
wana przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego.

4. W sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 
W budżecie zwiększono ogółem plan dochodów 
o 17.758 zł, tj. do kwoty 16.791.507 zł. Na wynik 
ogólny miały wpływ zarówno zwiększenia, jak 
i zmniejszenia planów dochodów w poszcze-
gólnych działach. Zwiększenia pochodzą: 
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych (o kwotę 
6.200 zł), z  tytułu sprzedaży drewna z  lasów 
gminnych (o  kwotę 1.000 zł), z  tytułu zbycia 
udziałów w Spółce Ciepłownia Złoty Stok „Ter-
mex” (o  kwotę 6.078 zł), z  wprowadzenia do 
planu dochodów kwoty 17.758 zł stanowiącej 
finansowe wsparcie kształcenia ustawicznego 
pracowników Urzędu Miejskiego w  ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego, otrzyma-
ną za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy w Ząbkowicach Śl. (zwiększenia o tę samą 
kwotę dokonano również po stronie wydatków) 
oraz z wprowadzenia do budżetu kwoty 100.000 
zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyj-
nego pn. „Remont sieci wodociągowej w Gmi-
nie Złoty Stok” z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego w  ramach środków Funduszu 
Pomocy Rozwojowej.

W uchwale dokonano również zmniejszeń 
dochodów: z tytułu dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na dofinanso-
wanie remontu drogi transportu rolnego w Mą-
kolnie (o kwotę 100.000 zł) oraz z tytułu sprze-
daży majątku gminy (o kwotę 13.278 zł).

Po stronie wydatków wprowadzono 25.500 
zł z  przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków, zgodnie z  uchwałą Nr 
XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
z dnia 23 marca 2016 r. Zmniejszono o kwotę 
210.750 zł dotację celową dla Województwa 
Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy 
chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej 
w Złotym Stoku znajdującej się w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 390. Zwiększono o  8.000 zł 
wydatki remontowe dróg gminnych oraz o kwo-
tę 26.720 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na 
wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej w Złotym 
Stoku z centrum miasta”. 

Dokonano również zmian w  ramach fun-
duszu sołeckiego w  Laskach. Zabezpieczone 
środki w  wysokości 10.000 zł na zadanie pn. 
„Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ław-
kami i stołami” zostaną przeznaczone w kwocie 
4.000 zł na wykonanie tabliczek wskazujących 
numery posesji w  Laskach. Pozostała kwota 
w  wysokości 6.000 zł zostanie przeznaczona 
na zwiększenie środków zaplanowanych na 
zadanie pn. „Wykonanie drogi dojazdowej do 
cmentarza w Laskach i budowa parkingu”.

Niniejszą uchwałą wprowadzono do bu-
dżetu kwotę 21.030 zł z  przeznaczeniem na 
zadanie inwestycyjne pn. „Remont – Termomo-
dernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 

Kościuszki 2 w Złotym Stoku”. Zadanie plano-
wane do realizacji przy dofinansowaniu ze 
środków RPO WD w ramach działania 3.3.B – 
Projekty związane z kompleksową moderniza-
cją energetyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. Zmniejszono o kwotę 25.500 
zł plan wydatków na zakupy usług pozostałych 
w  dziale gospodarka mieszkaniowa. Zmniej-
szono również o  kwotę 9.200 zł wydatki na 
wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższa 
kwota oszczędności została przeznaczona na 
wymianę pieca c.o. w siedzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Złotym Stoku”.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem 
z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty 
Stok” zwiększono o  kwotę 135.500 zł plan 
wydatków na to zadanie. Jednocześnie doko-
nano zmiany nazwy przedsięwzięcia, z dotych-
czasowej „Remont wodociągu przesyłowego 
od Płonicy do granicy gminy”, na „Remont 
sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”.

W związku z realizacją zadania inwestycyj-
nego pn. „Mąkolno droga dojazdowa do grun-
tów rolnych” zaistniała konieczność wykonania 
remontu wodociągu na odcinku 450 m. Od-
zwierciedleniem tego jest wprowadzenie 
kwoty 19.500 zł na wodociąg w Mąkolnie. 

Plan wydatków po wprowadzonych zmia-
nach zwiększył się o  kwotę 17.758 zł, tj. do 
kwoty ogółem 17.287.410 zł. Przychody, roz-
chody oraz deficyt budżetu pozostały bez zmian. 

5. Zmieniającą uchwałę w sprawie przyję-
cia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Złoty Stok. Konieczność podjęcia uchwały 
zaistniała ze względu na zmianę nazwy przedsię-
wzięcia na „Remont sieci wodociągowej w Gmi-
nie Złoty Stok”. Jednocześnie wprowadzono 
zmiany w  zakresie zwiększenia w  2016 roku 
limitu wydatków na przedmiotowe przedsię-
wzięcie o kwotę 135.500 zł, tj. do kwoty 228.100 
zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem 
z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej, co wpłynęło również na zwiększenie limi-
tu zobowiązań do kwoty 478.100 zł oraz łącz-
nych nakładów finansowych na to przedsię-

wzięcie do kwoty 521.100 zł. Zwiększenie limi-
tu na niniejsze przedsięwzięcie skutkuje wzro-
stem wydatków na przedsięwzięcia ogółem, 
wzrostem limitu zobowiązań jak i  nakładów 
finansowych na przedsięwzięcia ujęte w  za-
łączniku nr 2. Niniejszą uchwałą wprowadzono 
zmiany w załączniku Nr 1 w zakresie wydatków 
budżetu na 2016 rok i dotyczą one doprowa-
dzenia do spójności wydatków ogółem, wy-
datków bieżących oraz wydatków majątkowych 
w tym: inwestycyjnych z budżetem wg stanu 
na dzień 11 sierpnia 2016 r. zgodnie przyjęty-
mi podczas sesji zmianami budżetowymi.

Wydatki na dzień 11 sierpnia 2016 r. wyno-
szą ogółem 17.287.410 zł. w  tym: wydatki 
bieżące 15.130.924 zł., wydatki majątkowe 
2.156.486 zł. w tym: inwestycyjne 1.958.446 zł.

Ponadto podczas posiedzenia Aleksandra 
Wąsowicz – dyrektor Centrum Kultury i Promo-
cji w  Złotym Stoku przedstawiła w  formie 
prezentacji informacje o działalności bibliotek 
w gminie, tj. biblioteki: w Złotym Stoku, Laskach 
i Mąkolnie. Biblioteki posiadają liczne księgo-
zbiory, a w ostatnim okresie przeprowadzono 
ich inwentaryzację i ubytkowanie. Sukcesywnie 
kupowane są książkowe nowości wydawnicze 
do poszczególnych bibliotek ze środków wła-
snych, z uzyskanego dofinansowania z Biblio-
teki Narodowej oraz ze środków uzyskanych 
z kiermaszy książek. Księgozbiór powiększa się 
również dzięki darom od czytelników. Przed-
stawiono dane dotyczące czytelnictwa w gmi-
nie oraz zaprezentowano informacje o zajęciach 
dodatkowych prowadzonych w  bibliotekach 
(wystawy, konkursy, zajęcia plastyczne, gry oraz 
zajęcia komputerowe). 

Radni zapoznali się z protokołem Komisji 
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 
27 lipca 2016 r. w Samorządowym Zespole Szkół 
w  Złotym Stoku. Była to już trzecia kontrola 
komisji. 

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego – 
Zbigniew Gaweł przedstawił zgromadzonym 
informację o spółkach z udziałem gminy Złoty 
Stok oraz ich wynikach finansowych według 
stanu na dzień 30 czerwca 2016 r, co obrazuje 
poniższa tabela:

L p Tematy zagadnienia 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 

„KOMA” 
Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 2 
Złoty Stok 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 

„WOD-KAN” 
Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 2 
Złoty Stok 

Przedsiębiorstwo  
Usług Turystycznych 

„Kopalnia Złota” 
SP. z o.o. 
ul. Złota 

Złoty Stok 

Ciepłownia Złoty Stok 
„Termex” 
Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 2B  
Złoty Stok 

1 Udziały / kapitał zakładowy 54 / 50.400 zł 6 / 50.000 zł 20.100 / 1.005.000 zł 1.400 / 700.000 zł 

2 Numer  
Krajowego Rejestru 

Sądowego 

0000180384 0000199697 0000108434 0000128720 

3 Procentowy udział gminy w 
kapitale zakładowym spółki 

62,96% 
34 udziały  

po 900 zł każdy 
o równowartości 30.600 zł 

54,35 % 
1 udział  

o równowartości 27.176 zł 

34,45% 
6.926 udziałów 
po 50 zł każdy  

o równowartości 346.300 zł 

7,14% 
100 udziałów po 500 zł każdy 
o równowartości 50.000 zł. 

Sprzedano w dniu 21.06.2016 r. 
4 Pozostali udziałowcy spółki 

– ilość posiadanych 
udziałów/wartość w złotych 

Jolanta Malinowska – 8/7.200 
Halina Stępień – 5/4.500 
Grażyna Pomochaczi -4/3.600 
Jan Braszka – 2/1800 
Maciej Król – 1/900 

Teresa Radlak – 1/10.811  
Dariusz Kmieć – 1 /4.004  
Roman Berezowski -1 / 3.204  
Jerzy Pańkowski – 1 / 4.004  
Irena Krysiak – 1 / 801  

Elżbieta Szumska – 
13.174/658.700 zł.  
 

„Złoty Stok Grupa 
Spółka Akcyjna”  
1.300/650.000 

5 Zarząd Spółki Prezes – Dawid Knych  Prezes – Dawid Knych Prezes – Tadeusz Gotkowski  Prezes– Sebastian Szopiński  
 

6 Rada Nadzorcza Monika Król  
Artur Górski 
Maciej Król  

Zbigniew Gaweł 
Roman Berezowski 
Bartłomiej Zawadzki  

Elżbieta Szumska 
Marta Adamiak  
Liliana Woźny 

Jarosław Kotzbach od 
31.05.2016 
Mieczysław Wdowicz od 
31.05.2016 
Marek Wróblewski  
Sławomir Korzeniak do dnia 
31.05.2016 

7 Zysk / strata netto za 2015 
rok 

 Zysk 9.017,35 zł. Zysk 3.631,30 zł Zysk 56.432,55 zł. Brak danych.  

Redakcja 
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Informacja z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. re-
alizowany jest w  oparciu art. 41 ust. 1 i  2 ustawy z  dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.) i art.10 
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (tj. Dz. U. 2016 poz. 224, ze zm.).

W ramach programu w pierwszym półroczu 2016 r. zreali-
zowano następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej 
i prawnej rodzinom w tym:

1) prowadzenie działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych,

2) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z proble-
mami uzależnień i członków ich rodzin:

• Zdzisław Ustrzycki – specjalista terapii uzależnień przyj-
muje we wtorki w godz. 10.30-14.30, 

terminy do końca 2016 r:
23.08.2016 r., 06.09.2016 r., 13.09.2016 r., 20.09.2016  r., 

04.10.2016 r., 11.10.2016 r., 18.10.2016 r., 08.11.2016 r., 
15.11.2016 r., 22.11.2016 r. 06.12.2016 r., 13.12.2016 r., 20.12.2016 r.

• Aurelia Szczygieł-Kolk – psycholog, przyjmuje we wtorek 
w godz. 14.30-17.30 (konsultacje u psychologa proszę umawiać 
dokonując rejestracji telefonicznie 74 817 57 40 bądź osobiście 
w Ośrodku Pomocy Społecznej)

• Dorota Zielińska – kurator przyjmuje w  środy, w  godz. 
15.30-17.30

terminy do końca 2016 r.:
14.09.2016 r., 28.09.2016 r.,12.10.2016 r.,26.10.2016 r., 

09.11.2016 r.23.11.2016 r.,07.12.2016 r.,14.12.2016 r.
• Jan Smereczyński – konsultant przyjmuje w  czwartki, 

w godz. 15.30-16.30, telefon zaufania: 666 233 124,
• Teresa Michalska Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku – konsultacje i in-
formacje telefonicznie 74 817 57 40 poniedziałek – piątek, bądź 
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, Plac 
Mickiewicza 1, w godz. 9.00-14.00.

2. W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej 
i informacyjnej – dofinansowano:

1) realizację programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 
wśród uczniów Szkoły Podstawowej,

2) zajęcia podczas ferii zimowych organizowane przez 
CKiP,

3) zakup medali dla uczestników „II Biegu – Marsz do Serca”,
4) V Przedszkolną Olimpiadę Sportową w Mąkolnie,
5) integracyjny rajd rowerowy organizowany przez Klub 

„Perła” Płonica,
6) realizację teatrzyku profilaktycznego dla dzieci „Jak  Dyzio 

nauczył się szanować przyrodę”,
7) festyn „Dzień Rodziny” w Mąkolnie zorganizowany przez 

przedszkole „Zielona Dolina”, 
8) zakup zdrowej żywności i nagród dla uczestników „Dnia 

sportu szkolnego” organizowanego przez Samorządowy Zespół 
Szkół,

9) „Złotostocką Drezyniadę” organizowaną przez Stowarzy-
szenie Złotostocka Kolejka

10) wycieczkę wakacyjną dla podopiecznych świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej,

11) wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez 
Parafię p.w. NMP,

12) zajęcia plastyczne i  sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży organizowane przez CKiP podczas wakacji, 

13) festyn rodzinny w Laskach „Dzień Piłkarza”.
Redakcja

Konferencja podsumowująca 
realizację projektu LPR

20 lipca 2016 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury i Promocji w Złotym Stoku odbyła się konferencja podsumowująca 
projekt „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”. Spotkanie 
zorganizowane było przez koordynatora projektu Macieja Michalskiego 
– pracownika Urzędu Miejskiego oraz eksperta zewnętrznego Kazimierza 
Szkudlarka. Gminę Złoty Stok reprezentowała burmistrz – Grażyna Orczyk. 
W konferencji wzięli udział interesariusze (mieszkańcy, radni, przedsta-
wiciele wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych), człon-
kowie komitetu rewitalizacyjnego oraz przedstawiciele zespołu autor-
skiego. Podczas spotkania przedstawiono prezentację z realizacji projek-
tu oraz zawartość merytoryczną Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Obecnie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji jest badany przez 
biegłą rewident, po czym zostanie rozliczony w Urzędzie Marszałkowskim. 
Po tych działaniach będzie obowiązywał na obszarze, który został wy-
znaczony w trakcie prac nad projektem.

Pomoc materialna przysługuje:
1) Uczniom szkół publicznych i niepublicz-

nych o  uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i  dla dorosłych oraz słuchaczom 
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych (...) – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia.

2) Wychowankom publicznych i niepublicz-
nych ośrodków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, 
a  także dzieciom i  młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawno-
ściami realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki.

3) Uczniom szkół niepublicznych nieposia-
dających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończe-
nia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z  niskich dochodów na osobę 
w  rodzinie, w  szczególności gdy w  rodzinie 
 występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpi-
ło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa 
niż kwota 514 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium 
jest zamieszkanie na terenie gminy Złoty Stok. 

Stypendium nie przysługuje:
1) uczniom realizującym obowiązek rocz-

nego przygotowania przedszkolnego,
2) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie 

gminy Złoty Stok,
3) uczniowi, który otrzymuje inne stypen-

dium ze środków publicznych z  wyjątkiem 
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych 
stypendiów nie przekracza 2.360 zł (rocznie). 

Stypendium szkolne jest przyznawane na 
wniosek:

1) rodziców niepełnoletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły.
Dokumentami potwierdzającymi dochód 

są:
1) zaświadczenie od pracodawcy o docho-

dach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu, 
2) zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu 

Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub 
bez prawa do zasiłku),

3) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy 
i  nieosiąganiu dochodu w  miesiącu poprze-
dzającym złożenie wniosku osób niezarejestro-
wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

4) zaświadczenie lub decyzja z  Ośrodka 
Pomocy Społecznej o otrzymywanych świad-
czeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 
rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek miesz-
kaniowy),

5) nakaz płatniczy za 2016 r. lub zaświad-
czenie z gminy o wielkości posiadanych hek-
tarów przeliczeniowych,

6) wyroki sądowe mówiące o  wysokości 
zasądzonych alimentów lub zaświadczenia 
komornika o nieściągalności alimentów,

7) odcinek renty/emerytury za sierpień 2016 r.,
8) oświadczenia rodziców o  wysokości 

dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
9) zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego 

o wysokości uzyskanego dochodu osób prowa-
dzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczenio-
wego uzyskuje się dochód miesięczny w wy-
sokości 288 zł.

Zasiłek szkolny.
Zasiłek szkolny może być przyznany w przy-

padku:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
2) klęski żywiołowej,
3) wydatków związanych z  długotrwałą 

chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
w innych, szczególnych okolicznościach.
Wnioski można pobierać od 10 sierpnia 

2016 r. w  sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w  Złotym Stoku, w  Samorządowym Zespole 

Szkół, oraz ze strony internetowej gminy www.
zlotystok.pl. 

W przypadku składania wniosków dla kilku 
uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla 
każdego ucznia, natomiast wymagane załącz-
niki do wniosku należy złożyć w  jednym eg-
zemplarzu przy dowolnym wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
• należy pobrać wniosek (na każde dziecko 

w rodzinie wymagany jest oddzielny formularz),
• wnioskodawcą może być rodzic lub opie-

kun w przypadku niepełnoletniego ucznia lub 
pełnoletni uczeń,

• pobrany formularz czytelnie wypełnić,
• wniosek należy przedłożyć w celu zaopi-

niowania go przez dyrektora szkoły, do której 
uczeń uczęszcza, 

• do wniosku trzeba dołączyć niezbędne 
załączniki, tj. zaświadczenia, decyzje, oświad-
czenia itp.,

• wniosek wraz z kompletem dokumentów 
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go w Złotym Stoku.

Ostateczny termin składania wniosków – 
15 września 2016 r.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwo-
nić pod numer tel. 74 8164159 lub 74 8164164. 
Osoba do kontaktu w Urzędzie Miejskim w Zło-
tym Stoku w sprawie stypendium szkolnego: 
Monika Marmura-Brysiak (pokój nr 28).

Redakcja

Informacja w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017
Redakcja
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Informacja o pozyskanych 
środkach na szkolenia 
dla pracowników Urzędu 
Miejskiego w Złotym Stoku

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego urzędnicy będą 
mogli uczestniczyć w kursach, szkoleniach i stu-
diach podyplomowych w  ramach kształcenia 
ustawicznego. 

Kwota przeznaczona przez Fundusz na szko-
lenia pracowników Urzędu wynosi 17 757, 36 zł, 
w tym na studia podyplomowe dla dwóch osób 
przeznaczono 5 640,00 zł. Obecnie przygotowy-
wane są szkolenia z  zakresu kpa, księgowości 
i podatków, tworzenia aktów prawa miejscowego, 
planów miejscowych zagospodarowania prze-
strzennego i  prawa budowlanego. Całkowita 
wartość planowanych działań kształcenia usta-
wicznego wyniesie 22 196,70 zł. Wkład własny 
gminy to kwota 4 439,34 zł.

Redakcja

Kontrola Regionalnej Izby 
Obrachunkowej

30 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku 
rozpoczęła się planowa kontrola kompleksowa gospodarki fi-
nansowej Gminy Złoty Stok. Czynności kontrolne prowadzone 
się przez trzech inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu, będącej organem kontroli i  nadzoru nad jed-
nostkami samorządu terytorialnego. Kontrola obejmuje szero-
ki zakres zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki 
finansowej oraz przestrzeganiem zasad i procedur udzielania 
zamówień publicznych. Szczegółowej analizie poddawane są 
również procesy w zakresie pobierania i gromadzenia dochodów, 
wydatkowania środków publicznych i  zarządzania nimi, jak 
również kwestie zaciągania zobowiązań i  gospodarowania 
majątkiem gminy. Termin zakończenia kontroli planowany jest 
na 5 września 2016 r. Od 16 sierpnia do 1 września 2016 r. kon-
trola gospodarki finansowej prowadzona jest również w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Regionalne Izby Obrachunkowe, z mocy ustawy, zobowią-
zane są do przeprowadzenia kontroli co najmniej raz na 4 lata 
w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

Redakcja

Kontrola w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku

Terminy płatności podatków 
i opłat

Przypominamy, że dnia 15 września upływa termin płatności 
trzeciej raty podatku od nieruchomości. Tego samego dnia przy-
pada termin płatności drugiej raty czynszu dzierżawnego. 

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać bez 
wezwania z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. 

Za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, 
uiszcza się roczną zryczałtowaną opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, z góry w dwóch ratach, w terminach do 
dnia 10 marca danego roku i do dnia 10 września danego roku. 

Druki wpłat, tzw. książeczki, dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku (księgowość – parter, pomieszczenie po banku). 
Opłat można dokonywać także za pośrednictwem Internetu. 

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(zmiana ilości zamieszkałych osób, przystąpienie lub odstąpienie 
od zbierania odpadów w sposób selektywny) należy złożyć nową 
deklarację, w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Redakcja

27 lipca 2016 r. zespół kontrolny powołany przez Komisję 
Rewizyjną w składzie: Piotr Ogielski, Bartłomiej Prorok, Tomasz 
Kawa, Elżbieta Gawdonowicz, Irena Biskupska przeprowadził 
kontrolę w  Samorządowym Zespole Szkół w  Złotym Stoku 
zgodnie z  planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą 
Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grud-
nia 2015 r. w  sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej 
oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016 r. 
Przedmiotem kontroli były operacje finansowe ewidencjono-
wane na wydzielonym rachunku dochodów własnych utwo-
rzonym przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, 
na podstawie uchwały Nr XLII/273/10 Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku z dnia 27 października 2010 r. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:
Plan finansowy na 2015 r.:
– Rada Miejska w budżecie gminy na 2015 r. ustaliła plan 

dochodów i wydatków wydzielonego rachunku w wysokości 
32.000 zł. 

Wykonanie planu za 2015 r.:
Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów i wy-

datków na przedmiotowym rachunku za okres od 1.01.2015 r. 
do 31.12.2015 r. w konfrontacji z dowodami źródłowymi oraz 

ewidencją księgową stwierdzono, że wykonanie dochodów 
ogółem wyniosło 27.952,10 zł, w  tym: z  tytułu dochodów 
z  dzierżawy części hotelowej – 8.400 zł i  wynajmu obiektów 
sportowych uzyskano 15.377,48 zł, z tytułu odsetek bankowych 
174,62 zł. Wykonanie wydatków przedstawiało się następu-
jąco:  ogółem wydatkowano 27.952,10 zł, w  tym: na usługi 
 remontowe wydatkowano 27.773,64 zł, z tego na:

– Renowację starego parkietu, cyklinowanie, malowanie 
i  układanie listew w  salach lekcyjnych szkoły podstawowej 
(8.383,68 zł),

– Wymianę okien w salach lekcyjnych w gimnazjum (13.160 zł),
– Wymianę okien w pomieszczeniach piwnicznych – szatnia, 

świetlica środowiskowa (6.229,96 zł).
Niewydatkowana kwota w  wysokości 178,46 zł została 

przekazana do budżetu gminy. 
Plan finansowy na 2016 r.:
– Rada Miejska w budżecie gminy na 2016 r. ustaliła plan 

dochodów i wydatków wydzielonego rachunku w rozdz. 80101 
w wysokości 30.000 zł. 

Wykonanie planu za I kwartał 2016 r.:
Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów i wy-

datków na rachunku za okres od 1.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 

w konfrontacji z dowodami źródłowymi oraz ewidencją księ-
gową stwierdzono, że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 
12.448,97 zł, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy części ho-
telowej – 2.100 zł i wynajmu obiektów sportowych uzyskano 
10.348,97 zł. W I kwartale 2016 r. nie wydatkowano zgromadzo-
nych środków.

Zespół kontrolny stwierdził, że dochody uzyskiwane są ze 
źródeł wskazanych w uchwale w sprawie utworzenia wydzie-
lonego rachunku dochodów w Samorządowym Zespole Szkół 
w Złotym Stoku. Wszystkie poniesione wydatki, pod względem 
celowości były zgodne z zapisami ww. uchwały. 

Zespół kontrolny zauważył, że zarówno w planie finansowym, 
jak i sprawozdaniach wszystkie dochody ewidencjonowane są 
w § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy), natomiast dochody 
z wynajmu obiektów sportowych powinny być klasyfikowane 
w § 0830 (wpływy z usług). W trakcie kontroli zalecono stoso-
wanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Reasumując, członkowie Komisji wydali pozytywną opinię 
w stosunku do kontrolowanego zakresu działalności Samorzą-
dowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku. 

Redakcja

                                                           HARMONOGRAM                                      tel. 748 175 606 

ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W PUNKCIE MIESZCZĄCYM SIĘ W ZŁOTYM STOKU UL. RYNEK 22  POK. NR 5 

WRZESIEŃ  2016 r. 

 
PONIEDZIAŁEK 
14.00 – 18.00 

 
WTOREK 

12.00 – 16.00 

 
ŚRODA 

14.00 – 18.00 

 
CZWARTEK 

14.00 – 18.00 

 
PIĄTEK 

14.00 – 18.00 
 

    
01.09.  
adw. Jan Studziński 

 
02.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
05.09. 
adw. Jan Studziński  

 
06.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
07.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
08.09. 
adw. Jan Studziński  

 
09.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
12.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
13.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
14.09. 
adw. Jan Studziński  

 
15.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
16.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
19.09.  
adw. Jan Studziński 

 
20.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
21.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
22.09. 
adw. Jan Studziński  

 
23.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
26.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
27.09. 
adw. Jan Studziński  

 
28.09. 
adw. Jarosław Mirek 

 
29.09. 
adw. Ewa Piątek 

 
30.09. 
adw. Jan Studziński 
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OGŁOSZENIE
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje 

mieszkańców miasta Złoty Stok, że w związku 
z niedoborem wody na ujęciach w Złotym Stoku 
spowodowanym słabymi opadami deszczu, rozpoczęto 
pompowanie wody z Kamieńca Ząbk.

Woda może okresowo zawierać rozpuszczone 
związki żelaza i mieć zmienioną barwę, mimo to jest 
bezpieczna dla zdrowia.

Powyższe obowiązuje do odwołania kolejnym 
komunikatem.

Za utrudnienia przepraszamy!

Dawid Knych – Prezes PPU „WOD-KAN”

Tel. informacyjny PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. (74) 81 75 071

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„WOD-KAN” Sp. z o.o.

57-250 Złoty Stok ul. Wiejska 2
tel/fax (074) 81-75-071

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS: 0000199697

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000 zł
NIP 887-00-07-384   REGON 890211259

e-mail: biuro@ppuwodkan.pl           www. ppuwodkan.pl

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

tel. (74) 817 50 72 

WYSTAWKA
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
 

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

nie
• odpady zmieszane 
• gruz budowlany 
• porcelana, fajans 

 
Wystaw zbędne rzeczy we wskazane poniżej dni do godziny 800

  przy 
swoim pojemniku na odpady lub przed posesją 

 

• Płonica, Błotnica ---29.08.2016; 26.09.2016 
                         
• Mąkolno, Chwalisław, Laski ---30.08.2016, 27.09.2016 

• Złoty Stok ---31.08.2016, 28.09.2016 
 
O przypadku zmiany któregokolwiek terminu Spółka powiadomi Państwa przez rozwieszenie plakatów w 
odpowiednim rejonie. 

 

WRZESIEŃ
3.09. – Gminne Święto Plonów, organizatorzy: CKiP i sołectwo Mąkolno
4.09. – Narodowe Czytanie– inicjatywa Prezydenta RP, organizator: CKiP
3-4.09. – T.R.E.C Chwalisław, organizator: Rancho Rosso Montana
10.09. – IX Babie Lato, organizator: Parafia Złoty Stok
10.09. – 103 Rajd Ziemi Ząbkowickiej „Złotych Legend”, organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi  Ząbkowickiej
16.09. – Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Bluesa, organizator: CKiP

Wakacje, wakacje i  już po wakacjach. Mam nadzieję, że 
mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, aby skorzystać z lata, 
podładować baterie i dać sobie trochę luzu. Oczywiście liczę 
na to, że znaleźli Państwo również czas, aby poświęcić kilka 
chwil na lekturę, a  być może skorzystaliście nawet z  moich 
wcześniejszych propozycji. Na zakończenie lata odkryłam au-
tora i choć tytuły, które chcę polecić, to nie są nowości wydaw-
nicze, to jednak entuzjazm i  zachwyt z  jakim spotkały się te 
powieści, wciąż nie przebrzmiał. Ten człowiek o  niezwykłym 
talencie pisarskim to Carlos Ruiz Zafon. Do zaproponowania 
Państwu mam tu trzyczęściową serię o „Cmentarzu Zapomnia-
nych Książek”. Akcja toczy się w Barcelonie w pierwszej połowie 
dwudziestego wieku. Trzy tytuły „Cień wiatru”, „Gra anioła” 
i „Więzień nieba” to powieści niezależne od siebie i wcale nie 
trzeba czytać ich w jakimś ustalonym porządku. Jednak treść 
łączy miejsce spoczynku i schronienia dzieł literatury, jakim jest 
właśnie tajemniczy Cmentarz Zapomnianych Książek. Wątkiem 
łączącym te powieści są również bohaterowie, czy to jako 
główne postacie, czy też pozostające w  tle wydarzeń. „Cień 
wiatru” to mroczna, ekscytująca i bardzo zaskakująca opowieść 
o młodym chłopcu Danielu Sempre, który zaprowadzony przez 
swego ojca – księgarza i pasjonata literatury – do tajemniczego 
miejsca będącego labiryntem wypełnionym książkami, wybie-
ra przypadkowo spośród tysięcy jedną książkę. Będzie ona 
miała niesamowity wpływ na życie chłopca, który, chcąc zdobyć 
wszelkie informacje na temat jej autora poznaje niesamowitych 

ludzi, naraża na niebezpieczeństwo 
życie swoje i innych oraz wikła się 
w  wydarzenia zupełnie od niego 
niezależne. „Gra anioła” to powieść 
trochę z pogranicza rzeczywistości 
i świata nadprzyrodzonego. Młody 
pisarz dostaje zlecenie napisania 
dziwnej książki od człowieka, któ-
rego nazywa Pryncypałem. Czuje 
przed nim lęk, nie akceptuje jego 
poglądów, jednak nie odmawia i za 
dość wysoką opłatą stara się wy-
pełnić zobowiązanie. „Więzień nie-
ba” to opowieść o dalszych losach 
ludzi związanych z księgarnią Sem-
pere i Synowie. W tej części boha-
terem jest Fermin Romero de Tor-
res, którego mroczna i  trudna 
przeszłość nie daje o sobie zapo-
mnieć. Klimat tajemniczej Barcelony w czasach niespokojnych, 
niepewnych i trochę szalonych, wprowadza czytelnika w stan 
niepewności, intryguje i wciąga.

Druga lektura to już znacznie inny klimat, choć też jest to 
opowieść o książkach i o ludziach, którzy je kochają. „Księgarnia 
spełnionych marzeń” to powieść Katharine Bivald o  dwóch 
kobietach z różnych kontynentów, w różnym wieku, mających 
zupełnie inne życie. Łączy je jednak miłość do książek i pasja 
czytania. Dzięki tej znajomości życie jednej z nich całkowicie 

się zmienia. W  recenzjach można wyczytać, że jest to dobra 
książka z pozytywną energią i szczęśliwym zakończeniem. 

Książki Zafona dostępne są w naszej bibliotece publicznej, 
a „Księgarnię spełnionych marzeń” nabyłam za 8 zł z półki czy-
telniczej Biedronki. Jest to dla mnie niezwykła radość i myślę, 
że okazja dla wielu, jeśli w marketach można zakupić ciekawe 
książki za niesamowicie dobrą cenę. Życzę miłej lektury na 
wrześniowe wieczory.

Katarzyna Kowcz

KĄCIK CZYTELNICZY

PAŹDZIERNIK
1.10. – Międzynarodowy Dzień Muzyki (koncerty), organiza-
tor: CKiP
15.10. – Dogtrekking, organizator: UM
22.10. – Hubertusowa Jazda, organizator: Rancho Nasza Szkapa 
29.10. – Zabawa Halloweenowa dla dzieci, organizator: CKiP

Zapowiedzi:
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W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989 Inauguracja 
ZŁOTOSTOCKIEGO 
UNIWERSYTETU III WIEKU 
w Złotym Stoku

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że utwo-
rzyliśmy i  zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie „Złotostocki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2016/2017 odbędzie się 7 października 
2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Promocji 
w Złotym Stoku. Osoby chcące skorzystać z bogatej oferty 
zajęć naszego Uniwersytetu mogą złożyć deklarację przy-
stąpienia do Stowarzyszenia i włączenia w poczet członków. 

Kontakt: Krzysztof Babis – prezes Stowarzyszenia, tel. 
697 663 030. 

Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje zajęcia 
z zakresu literatury, historii, informatyki, profilaktyki zdro-
wotnej, lektoraty, zajęcia ruchowe, muzyczne, koncerty 
i wiele innych bloków tematycznych, w zależności od Pań-
stwa zainteresowań i oczekiwań. Jesteśmy przekonani, że 
z nami nie będą się Państwo nudzić, a proponowane, cie-
kawe formy spędzenia wolnego czasu przypadną Państwu 
do gustu.

Serdecznie zapraszamy. 
Zarząd Stowarzyszenia

1957
Dotychczasowy drewniany basen kąpielowy przebudowa-

no na betonowy z trampoliną.
Zakład zbudował w mieście przedszkole dla 120 dzieci. 
Spółdzielnia „Prefabrykacja” z  Ziębic na jednym z  trzech 

wapienników należących przed wojną do „Reichensteiner Kal-
kwerke” podjęła nieudane próby wypalania wapna budowla-
nego metodą ciągłą. 

Tragicznie skończył się pościg ulicami miasta za Czechosło-
wakiem, który nielegalnie przekroczył granicę. Po zastrzeleniu 
go przez dowódcę placówki WOP na pl. Kościelnym, okazało 
się, że był to pacjent ze szpitala psychiatrycznego w Bilej Vodzie.

1958
Spółdzielnia „Prefabrykacja” uruchomiła kamieniołom wa-

pienia (obecną „Bajcerówkę”) i z wydobytego w niej dolomitu 
produkowała grysy dla budownictwa (do 1961 roku). 

Kopalnie węgla wprowadziły nowe środki zapalcze (elek-
tryczne), w  efekcie gwałtownie spadło zapotrzebowanie na 
lonty. Zakład w Mąkolnie ograniczył ich produkcję i zwolnił 80 
pracowników. Jego kadra kierownicza (Alojzy Cholewa, Hiero-
nim Leśniewski, Tadeusz Sokala, Lucjan Mrówka, Józef Tomasik) 
rozpoczęła restrukturyzację produkcji zakładu w  kierunku 
uruchomienia w nim przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W IV kwartale uruchomiono w Mąkolnie pierwsze 4 zgrze-
warki folii polietylenowej, wtryskarkę do tworzyw termoutwar-
dzalnych, powlekanie przewodów i  sznurów, rozpoczynając 

tym nowy rozdział w  historii Zakładu, który zmienił nazwę 
z Wytwórni Chemicznej Nr 7 na Zakłady Chemiczne „Termoplast” 
w Mąkolnie. Zakład wyprodukował w tym roku 151 ton prochu 
czarnego i 20 km lontów, zatrudniając 218 pracowników.

Rozpoczęły się również zmiany w profilu produkcji w Ko-
palni Arsenu: 

– na Oddziale Wzbogacania Rudy rozpoczęto próby wzbo-
gacania barytów z Boguszowa i uruchomiono produkcję od-
czynnika flotacyjnego ksantogenianu sodu,

– na Oddziale Pigmentów uruchomiono produkcję: żółcie-
ni cynkowej i  cynkowej zasadowej, błękitu żelazowego oraz 
dwuzasadowego siarczanu ołowiu, 

– na Oddziale Odczynników rozpoczęto produkcję odczyn-
ników arsenowych: kwasu arsenowego, arszeniku resublimo-
wanego, bezwodnika kwasu arsenowego, trójchlorku arsenu, 
ortoarsenianu dwusodowego, meta-arseninu sodowego i au-
rypigmentu. 

W mieście powstało aktywne koło PTTK z przewodniczącym 
Włodzimierzem Kapiszewskim. W  1965r. przekształciło się 
w Zakładowe Koło PTTK przy ZGChem. 

1 września rozpoczęła się nauka w Szkole Podstawowej nr 2 
w budynku po zlikwidowanej w 1956 roku Zasadniczej Szkole 
Górniczej. 

Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej został Włady-
sław Gamoń.

Jerzy Tichanowicz 
Eugeniusz Salwach

Dzień Sportu w Laskach

W sobotę 6 sierpnia na boisku w Laskach odbył się zorganizowany przez Klub Sportowy 
„Kłos” Dzień Sportu dla dzieci i młodzieży. Oprócz atrakcji dla dzieci (dmuchany zamek, bańki 
mydlane, poczęstunek) rozgrywany był mecz piłki nożnej między drużynami z Mąkolna i Lasek. 
Wygrała drużyna gości 4:3, a wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, które wręczyła burmistrz 
Grażyna Orczyk. W międzyczasie rozgrywane były różne konkurencje sportowe z nagrodami, 
m.in. przeciąganie liny, konkurs rzutów karnych, żonglerka, bieg z  jajkiem, skoki w workach. 
Na zakończenie festynu wszyscy zostali zaproszeni na wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku. 

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za uczestnictwo, za uśmiech, za pozytywną energię. 
Już teraz nie możemy się doczekać, co będzie się działo za rok! Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy organizatorom Amelii i  Dawidowi Stolarczykom, Annie i  Przemkowi Gajkom 
oraz Katarzynie Bodak i Piotrowi Kędzierskiemu.

Anna Gajek

Dni Mąkolna
Po kilku latach powróciła do 

Mąkolna impreza promująca wioskę 
– „Dni Mąkolna”, które zostały połą-
czone z  odpustem w  kościele pw. 
św. Marii Magdaleny.

Przygotowania do imprezy po-
przedziło wielkie sprzątanie placu, 
na którym od kilku lat zalegały śmie-
ci. Dzięki pomocy prezesa spółki 
„KOMA” Dawida Knycha, wywiezio-
na została cała przyczepa starych 
opon i pełna śmieciarka z różnymi 
odpadami. Teren został rozplanto-
wany i oczyszczony. Nie udałoby się 
to bez nieocenionej pomocy miesz-
kańców, którym pragnę podzięko-
wać: Stanisławowi Braszce, Janowi 
Braszce, Kamili i Tomaszowi Brasz-
kom, Sylwii i Zbigniewowi Śleziakom, 
Beacie i Wojciechowi Głąbom, Ur-
szuli i Krzysztofowi Wróblom.

W sobotę 23 lipca „Dni Mąkolna” rozpoczęły się od mszy odpustowej, a następnie mieszkań-
cy przeszli na plac remizy, by tam zasiąść przy wspólnej biesiadzie. Na wiejskiej scenie nie 
mogło zabraknąć występu „Wesołych Nutek” z Mąkolna, była też licytacja i loteria na cele para-
fialne. Sobotnia impreza zakończyła się zabawą taneczną pod gwiazdami.

W niedzielę 24 lipca odbyła się sportowa cześć naszego święta. Do rozgrywek w piłkę  siatkową 
o Puchar Sołtysa stanęły panny i mężatki. Rozegrano trzy sety i wygranymi były panienki, po-
dobnie w rozegranym meczu piłki nożnej, w rywalizacji kawalerzy na żonatych, wygrali  kawalerzy. 
Nikt jednak nie czuł się w tym dniu przegranym, wszystkim dopisywały doskonałe humory.

Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się na DNIACH MĄKOLNA!
sołtys Urszula Wróbel
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Odpust w Chwalisławiu
Tradycyjnie jak co roku, w Chwalisławiu 30 

lipca odbył się odpust ku czci św. Jakuba. Uro-
czysta Msza Święta celebrowana była przez 
czterech kapłanów, w tym przez naszego po-
przedniego proboszcza ks. Józefa Siemasza, 
którego niezmiernie miło nam było gościć. Po 
mszy wszyscy udali się na plac, gdzie odbyła 
się część artystyczna, po niej gry i konkursy dla 
dzieci oraz dorosłych. Uroczystość zaszczycili 
również swą obecnością burmistrz Grażyna 
Orczyk i radna powiatu Krystyna Grzech. Każdy 
mógł skosztować przepysznych wypieków oraz 
potraw przygotowanych przez nasze gospo-
dynie. Pogoda i  humory dopisały, a  zabawa 
trwała do białego rana. 

Serdeczne podziękowania należą się spon-
sorom i wszystkim tym, dzięki którym impreza 
mogła się odbyć, w  szczególności Marii i  Ry-
szardowi Dziedzicom, Davidowi von Tiggele 
i Rafałowi Szpilarewiczowi oraz mieszkańcom 
Chwalisławia, którzy zawsze chętnie pomaga-
ją przy organizacji odpustu. Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i zapraszamy za rok. 

Agnieszka Rajczakowska

Kolejne dożynki wiejskie za nami!
20 sierpnia 2016 r. odbyły się nasze, chwalisławskie dożynki. Z niemałym 

trudem organizatorom udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik i impreza 
ruszyła! Mszę św. odprawił ks. wikariusz Piotr Listwan, a zespół ludowy „Gór-
skie Echo”, mimo mocno odchudzonego składu, pięknym śpiewem oprawił 
uroczystość i  obrzęd dożynkowy. Wśród zaproszonych gości, jak zawsze, 
obecne były Panie Krystyna Grzech – radna powiatowa i Urszula Wróbel – 
sołtys Mąkolna. W biesiadzie uczestniczył też nasz ksiądz proboszcz Paweł 
Paździur. Jak co roku przygotowano zabawy plebejskie, tym razem z udziałem 
rycerzy z Lubnowa, którzy dodawali kolorytu imprezie. Zaszczyciły nas też 
występem Panie tańczące zumbę – swoim entuzjazmem zachęciły gości do 
wyjścia na „parkiet” i wspólnej zabawy. Nie zabrakło też koni z rancza „Rossa 
Montana”. Obficie zaopatrzony bufet cieszył się wielkim powodzeniem a ze-
spół „Podzamek Boys” porwał wszystkich do tańca. Z radością donosimy, że 
frekwencja zaskoczyła organizatorów – wiele osób przyjechało dzięki insta-
lacji (tablica informacyjna i słomiana baba pasąca świnie!) umieszczonej przy 
drodze nr 46. Atmosfera podczas zabawy była wyjątkowa – dotrwaliśmy 
prawie do białego rana!

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego 
wielkiego, jak na nasze możliwości, przedsięwzięcia. Wykonaliśmy ogrom 
pracy tak przed, jak i po dożynkach. Doceniamy każde Państwa zaangażo-
wanie i każdy najmniejszy gest pomocy. Dziękujemy też za odzew na nasz 
fejsbukowy apel o pomoc! Na mieszkańców możemy zawsze liczyć!

Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka,  
Rada Parafialna i Stowarzyszenie „Nasz Chwalisław”
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ŚWIĘTO PLONÓW W PŁONICY
Tegoroczne dożynki w Płonicy odbyły się w sobotę 13.08.2016 r. Uroczystość rozpoczęła się 

o godz. 15:00 mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Płonicy, odprawioną przez ks. wikariusza 
Piotra Listwana. Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przy świetlicy wiejskiej na pyszną 
grochówkę i ciasto. Imprezę uświetnił występ Rodzinnego Zespołu Akrobatyczno-Żonglerskie-
go „SZAJDAR”, który zabawiał dzieci oraz starszych. Dzieci z naszego sołectwa pięknie wyrecy-
towały wiersze o tematyce dożynkowej. Około godziny 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna 
przy dźwiękach muzyki zespołu K&Z-Zdzisław Kubik z Żor. Zabawa trwała aż do białego rana.

Dziękujemy serdecznie za organizację imprezy sołtys Małgorzacie Cebuli, radnemu Toma-
szowi Kawie oraz członkom Rady Sołeckiej: Michałowi Grodeckiemu, Tadeuszowi Kokoszce, 
Arlecie Markowskiej, Annie Kawie, Justynie Starżyk oraz wszystkim innym, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w organizacji tej uroczystości. Sołectwo Płonica

Czasem słońce, czasem deszcz – taką aurę 
miała tegoroczna „Drezyniada” organizowana 
14 sierpnia 2016 r. przez Stowarzyszenie Zło-
tostocka Kolejka, reprezentowane przez Ro-
berta Jurasza, we współpracy z Centrum Kul-
tury i Promocji i Urzędem Miejskim. Kapryśna 
pogoda, mimo wszystko, nie miała większego 
znaczenia i nie wpłynęła na wyniki i frekwencję. 
W ramach Drezyniady rozegrano zawody w 
kategoriach: Junior (dla dzieci) oraz Open (dla 
dorosłych). W kategorii Junior najlepszymi byli: 
Paweł Złoty, Mateusz Salwach, Zuzanna Kosiń-
ska, natomiast w kategorii Open zwyciężyli: 
Marian Wicher, Marcin Kornaś, Grzegorz Wicher. 
Dodatkową atrakcją był rzut kolejowym kloc-
kiem hamulcowym, w której udział wzięło 

11 zawodników. Najlepszymi okazali się: Marian 
Wicher, Jakub Dwornik, Jarosław Złoty. W te-
gorocznym konkursie plastycznym zwyciężył 
Mateusz Michorczyk. Stowarzyszenie Złoto-
stocka Kolejka pragnie podziękować wszystkim 
osobom, dzięki którym impreza się odbyła. 
Szczególnie dziękujemy wszystkim zawodni-
kom, którzy w tym roku dali z siebie naprawdę 
wszystko. Dziękujemy za aktywną rywalizację 
i już zapraszamy na kolejną „Drezyniadę” za rok. 
Na zakończenie imprezy, w ramach wakacyj-
nego cyklu „Muzyczne Niedziele”, wystąpił 
zespół muzyczny „BiT”, z atrakcyjnym wykona-
niem utworu na drezynie.

Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka

Złotostocka Drezyniada
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Piknik Myśliwski
23 lipca 2016 r. na Skalisku odbył się 

Piknik Myśliwski zorganizowany przez Koło 
Łowieckie „Jawornik” w Złotym Stoku. Sprzy-
jająca pogoda oraz ciekawy program im-
prezy zgromadziły wielu uczestników. Przy-
byli, przy dobrej muzyce, mogli obejrzeć 
pokazy psów myśliwskich. Była również 
prezentacja samochodów terenowych. Dla 
uczestników, członkowie koła przygotowa-
li do degustacji dziczyznę. Podczas pikniku 
Parafia Rzymsko-Katolicka przeprowadziła 
sprzedaż grochówki. Zebrane środki finan-
sowe zostaną przeznaczone na remont 
kaplicy na drodze krzyżowej. 

Corocznie odbywające się pikniki mają 
na celu propagowanie łowiectwa wśród 
lokalnej społeczności.

Koło Łowieckie „Jawornik”

PIKNIK COUNTRY
6 sierpnia w Parku Miejskim odbył się II Piknik Country zorganizowany przez Centrum Kul-

tury i Promocji w Złotym Stoku. 
W programie znalazło się wiele atrakcji dla dzieci, konkurencje niczym z Dzikiego Zachodu 

zarówno dla małych jak i dużych, występy taneczne grupy działającej przy CKiP, nauka tańca 
country oraz koncerty zespołów Foryś Band i Strefa 50, które gościły również na najbardziej 
znanym w Polsce Festiwalu Country w Mrągowie.

Piknik rozpoczął się występem „Wesołych Nutek” z Mąkolna prowadzonych przez Urszulę 
Wróbel, następnie na scenie pojawiły się sekcje taneczne działające przy CKiP. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się nauka tańca country. Poprowadzili je podopieczni Magdaleny Litwin, 
prowadzącej Show Dance. Zgromadzeni widzowie chętnie włączyli się do tańca. Kolejnym 
punktem programu był koncert sióstr, Patrycji i Weroniki Krzysztofczyk, oraz pokaz jazdy konnej 
w stylu western, przygotowany przez Ranczo „Rosso Montana” z Chwalisławia.

Kolejna godzina upłynęła na rozgrywanych wśród dzieci i dorosłych konkurencjach takich 
jak: wyścig na indiańskich nartach, wyścigi w workach, rzut kolbą kukurydzy, przeciąganie liny. 

O godzinie 19.00 na złotostockiej scenie pojawiła się grupa Foryś Band z największymi 
przebojami muzyki country, zaraz po nich formacja Strefa 50, która gościła na tegorocznym 
Festiwalu Country w Mrągowie, z takimi przebojami jak Sweet Home Alabama. 

O godzinie 22.30 rozpoczęła się zabawa taneczna. 
Tegoroczna impreza trwała do 2.15. Pogoda sprzyjała, wszystko przebiegło w miłej i bez-

piecznej atmosferze. 
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku pragnie serdecznie podziękować za współpra-

cę i pomoc w organizacji pikniku Urszuli Wróbel i solistkom z zespołu „Wesołe Nutki”, Weronice 
i Patrycji Krzysztofczyk, grupie tanecznej Show Dance oraz Beacie i Grzegorzowi Markiewiczom 
z Rancho „Rosso Montana”.

Aleksandra Wąsowicz, dyrektor CKiP
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Msza polowa na Jaworniku
7 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00 w Złotym Stoku na Przełęczy pod Trzeboniem została od-

prawiona msza św. w intencji ofiar zarazy, która miała miejsce w 1633 r. oraz zmarłych z naszych 
rodzin. Podczas uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów pod kamieniem upamiętniającym 
wydarzenia sprzed 383 lat. Po mszy odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzię-
kujemy przewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Wiei za inicjatywę i zorganizowanie 
uroczystości. Redakcja

9 lipca 2016 r. o godz. 11:00 z Rynku w Zło-
tym Stoku wystartowali uczestnicy VI Biegu na 
Jawornik. Bieg odbył się na dwóch trasach, 
o długości 21 km (z najwyższym wzniesieniem 
872 m n.p.m.) i 10 km (z najwyższym wzniesie-
niem 655 m n.p.m.). Jak corocznie odbył się 
również marsz Nordic Walking na odcinku 
o długości 10 km. Na szczęście pogoda dopi-
sała uczestnikom, którzy licznie przybyli do 
Złotego Stoku. O  godzinie 15:00 nastąpiła 
dekoracja najlepszych zawodników. Burmistrz 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk wręczyła pucha-
ry wszystkim zwycięzcom w  poszczególnych 
kategoriach.

W Nordic Walking w kategorii kobiet zwy-
ciężyły:

1. Anna Zaczyńska
2. Alicja Plantos
3. Natalia Rudolf.
W kategorii mężczyzn zwyciężyli:
1. Krzysztof Skiba
2. Tomasz Kubiak
3. Ryszard Plantos.
Na trasie 10 km, w kategorii kobiet, najlep-

sze wyniki osiągnęły:
1. Anna Więcek 
2. Anna Swoboda
3. Dominika Łabuda.
Na tej samej trasie najlepszymi mężczyzna-

mi okazali się:
1. Janusz Ferenc
2. Adam Wcisło
3. Zdzisław Dobras.
W kategorii open kobiet, na dystansie 21 

km, najlepsze okazały się:
1. Angelika Baziuta
2. Beata Dereń
3. Liliana Milińska.
W czterech kategoriach wiekowych kobiet 

najlepsze były:
W kategorii K20:
1. Agata Dereń.
W kategorii K30:
1. Barbara Gójska
2. Slella Szpinek
3. Barbara Grzelczak.
W Kategorii K40:
1. Barbara Miler
2. Anna Pawlikowska

3. Agnieszka Żarczyńska.
W kategorii K50
1. Teresa Warzecha
2. Ewa Kita.
W  kategorii open mężczyzn zwycięzcami 

zostali:
1. Krzysztof Prystasz
2. Jan Strapek
3. Leszek Zając.
Najlepszymi zawodnikami w  kategoriach 

wiekowych byli:
W kategorii M20:
1. Adam Wieczorkiewicz
2. Kornel Drążkiewicz
3. Hubert Sobczak.
W kategorii M30:
1. Damian Kozioł
2. Mateusz Musiał
3. Bartłomiej Wojsław.
W kategorii M40:
1. Paweł Bolechowski
2. Dariusz Skrok
3. Jerzy Uliasz.
W kategorii M50:
1. Ryszard Janusz
2. Jerzy Słobodzian
3. Roman Awrycewicz
W kategorii M60:
1. Zbigniew Twaróg
2. Ryszard Nesterewicz
3. Jacek Dudzik.
Burmistrz złożyła gratulacje najstarszemu 

uczestnikowi (81 l.). Wręczone zostały również 
upominki dla losowo wybranych zawodników. 
W sportowych zmaganiach wzięło udział 217 
uczestników, w tym 30 zawodników to miesz-
kańcy Złotego Stoku, bądź osoby pochodzące 
z  naszej gminy. Dziękujemy uczestnikom za 
przybycie do Złotego Stoku i udział w zawodach. 
Szczególne podziękowania należą się miesz-
kańcom naszej gminy, których z  roku na rok 
jest coraz więcej na starcie. Było nam miło 
widzieć ich podczas tegorocznych zawodów 
na podium. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
VI Biegu na Jawornik – nagrodzonym osiągnię-
cia najlepszych wyników, pozostałym ukończe-
nia trasy. Zachęcamy do uczestnictwa w przy-
szłym roku. 

Redakcja

VI Bieg na Jawornik już za nami
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku informuje:

Wakacje z CKiP – lipiec, sierpień 2016 r.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017
rozpoczyna się 1 października 2016 r. 

i trwa do 30 września 2017 r.
W sprawie uzyskania Świadczeń Rodzin-

nych:
• od 1 września 2016 r. można pobierać 

i składać wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, 

• złożenie wniosku wraz z  wymaganymi 
dokumentami w okresie od 1 września do 30 
września skutkuje wypłatą świadczeń rodzin-
nych do 30 listopada 2016 r.,

• złożenie wniosku wraz z  wymaganymi 
dokumentami w okresie od 1 października do 
30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń ro-
dzinnych do 31 grudnia 2016 r., 

• kryterium dochodowe w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie wynosi 674 zł, w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadają-
ce orzeczenie o  niepełnosprawności dochód 
wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie, w przy-
padku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 
uprawniającą stosowany jest art.5 ust.3 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za 
złotówkę”,

• wnioskodawcy obecnie otrzymujący 
świadczenie rodzinne zobowiązani są dostarczyć 
aktualne zaświadczenie o  kontynuowaniu 
nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprze-
kraczalnym terminie do 20 września 2016 r., 
w przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia 
wypłata świadczeń zostanie wstrzymana.

W sprawie uzyskania świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego (wypłacanych na pod-
stawie ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów):

• od 1 sierpnia 2016 r. można pobierać 
i składać wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z  funduszu alimentacyjnego na kolejny 
okres zasiłkowy,

• złożenie wniosku wraz z  wymaganymi 
dokumentami w  okresie od 1 sierpnia do 
31 sierpnia będzie skutkować wypłatą świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego do 31 paź-
dziernika 2016 r., 

• złożenie wniosku wraz z  wymaganymi 
dokumentami w  okresie od 1 września do 
31  października będzie skutkować wypłatą 
świadczeń z  funduszu alimentacyjnego za 
październik do 30 listopada 2016 r.,

• kryterium dochodowe nie może przekro-
czyć 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Prawidłowo wypełnione wnioski można 
składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, pl. Adama Mickiewicza 1 w Złotym Stoku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

DOŻYWIANIE DZIECI SZKOLNYCH
Zachęcamy również do skorzystania z po-

mocy w  formie obiadu (zupa i  drugie danie) 
dla dzieci rozpoczynających lub kontynuujących 
naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub 
ponadgimnazjalnej. Kryterium dochodowe 
uprawniające do skorzystania z tej formy po-
mocy nie może przekroczyć 771 zł na osobę 
w  rodzinie. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie OPS lub pod nr telefonu 
748175288. 

BEZPŁATNE JABŁKA DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZŁOTY STOK

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Złotym 
Stoku nawiązał współpracę z Polskim Czerwo-
nym Krzyżem – Delegaturą w Ziębicach. Dzię-
ki współpracy udało się pozyskać około 23 ton 
jabłek dla mieszkańców gminy. 28.06.2016 r. 
jabłka zostały dostarczone do Złotego Stoku 
i rozdane mieszkańcom, natomiast na terenie 
wsi jabłka rozdali sołtysi. Dostawcy zrobili 
wszystkim niespodziankę, ponieważ począt-
kowo planowana była znacznie mniejsza do-
stawa, jednak w  związku z  tak dużą ilością 
otrzymanych jabłek rozdawane były one wszyst-
kim mieszkańcom.

Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje za 
pomoc Urzędowi Miejskiemu oraz Dawidowi 
Knychowi, sołtysom a  także innym osobom 
pomagającym przy rozładunku.

Akcja wzbudziła duże zainteresowanie 
mieszkańców, więc jeśli będzie taka możliwość, 
zostanie powtórzona. 

Magdalena Międzybrocka

Przez dwa wakacyjne miesiące CKiP zorga-
nizowało mnóstwo zajęć i rozrywek dla miesz-
kańców naszej gminy. Odbywały się zajęcia 
zarówno dla dzieci jak i  osób dorosłych. Co-
dziennie na sali widowiskowej można było 
pograć w ping – ponga, na x-boxie i gry plan-
szowe. Dla dzieci lubiących malować czy ryso-
wać przygotowane były zestawy artystyczne, 
takie jak farby, kredki, flamastry i  plastelina. 
W  pierwszym tygodniu, 5 lipca można było 
uczestniczyć w rajdzie pieszym na „Białą Górę” 
zakończonym wspólnym ogniskiem.

W każdą środę i piątek odbywały się zajęcia 
Klubu Fotografii Cyfrowej, na których można 
było skorzystać z nauki obsługi aparatu cyfro-
wego. W poniedziałki i piątki prowadzone były 
zajęcia muzyczne, na poniedziałkowych odby-
wało się studio wokalne, a na piątkowych nauka 
gry na instrumentach. Również w poniedziałki 
i piątki można było skorzystać z zajęć zatytu-
łowanych „Dzieci kreatywnie” oraz zajęć pla-
styczno-artystycznych. W poniedziałki można 
było uczestniczyć w szkółce tenisa ziemnego, 
a w każdą środę w zajęciach sportowych.

Na stawie kąpielowym także odbywały się 
zajęcia dla dzieci i dorosłych. Można było sko-
rzystać z aqua aerobiku, wziąć udział w nauce 
pływania czy zawodach pływackich. Przez 
niespełna dwa miesiące wakacji staw kąpielo-
wy odwiedziło 2114 osób plus osoby, które 

otrzymały darmowe karnety wstępu (osoby 
posiadające kartę dużej rodziny oraz osoby, 
które efektywnie przez cały rok uczestniczyły 
w kółkach i sekcjach działających przy CKiP).

Przez dwa tygodnie lipca mieliśmy także 
możliwość gościć wolontariuszy – studentów 
z  całego świata. Wraz z  pracownikami CKiP 
prowadzili zajęcia dla dzieci. Na zajęciach 
z  wolontariuszami można było poznać gry 
i zabawy z ich rodzinnych stron, poznać kilka 
słów w ich ojczystym języku, a także podszli-
fować swój angielski. W  tym roku gościliśmy 
wolontariuszy z Filipin, Albanii, Hong – Kongu, 
Brazylii oraz z Tajlandii.

16 lipca odbył się także kolejny Rodzinny 
Rajd Rowerowy, zakończony wspólnym ogni-
skiem. 23 lipca uczestniczyliśmy w rodzinnej 
wycieczce na Twierdzę Srebrnogórską. Miesz-
kańcy naszej gminy mogli również skorzystać 
ze wspólnego wyjścia na Rancho „Nasza Szka-
pa”, gdzie dzięki uprzejmości pana Leszka Za-
sady dzieci mogły poznać zwierzęta gospodar-
skie oraz pojeździć konno. Dużym powodzeniem 
cieszył się rajd pieszy do Chwalisławia na 
Rancho Rossa Montana, gdzie Pani Beata Mar-
kiewicz czekała z przygotowanym ogniskiem 
i osiodłanymi końmi.

Jak i w zeszłym roku tak teraz cyklicznie co 
niedzielę CKiP zorganizowało Muzyczne Nie-
dziele. Koncerty odbywały się w Parku Miejskim, 

a  w  razie złych warunków atmosferycznych 
w sali widowiskowej. W Muzycznych Niedzielach 
wystąpili: duet Tutorium, band Przepióra&Sz-
warc, Wiktoria Krawczyk, Dreaming Ukulele 
Trio, zespół BiT, zespół Guitar Street, zespół z Ru-
munii Ciobanasul, zespół Presto, duet Nicoll 
Kaletka i Kacper Szwarc, Moises Bethencourt, 
oraz duet Karolina Sadowska i Maciej  Dziczkowski.

W ramach wakacyjnych rozrywek w piątki 
można było obejrzeć film w Kinie pod chmur-
ką, choć raz zamiennie pracownicy Centrum 
zorganizowali Dyskotekę pod chmurką. Było 
malowanie twarzy, ogromne bańki mydlane, 
zajęcia ruchowe, balonowe stworki i mnóstwo 
innych atrakcji.

Pracownicy Centrum Kultury wyjeżdżali 
także do każdego sołectwa, organizując Waka-

cyjne Harce. W każdej wsi dzieci mogły uczest-
niczyć w grach i zabawach prowadzonych przez 
pracowników CKiP.

Wakacje nieubłagalnie dobiegają końca, 
ale tak samo jak dzieci tak i pracownicy CKiP 
nie mogą doczekać się kolejnych, bowiem są 
bogatsi o  nowe doświadczenia, a  wspólne 
przebywanie z mieszkańcami naszej społecz-
ności pokazało, na jakie zajęcia i atrakcje jest 
zapotrzebowanie, a które cieszą się mniejszym 
powodzeniem.

Mamy nadzieję, że kolejne wakacje przy-
niosą nam wszystkim równie dużo uśmiechu 
i radości ze wspólnie spędzonego czasu.

Sylwia Sierawska-Piszczyk 
animator kultury
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Informacje dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku

Bezpieczne wakacje w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”

1. Wyprawka szkolna 2016/17
Pomoc jest skierowana do grupy uczniów klas VI szkoły podstawowej i III klasy gim-

nazjum:
1. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów eduka-
cyjnych będzie przysługiwać uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

3. Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych składa się 
do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury 
VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

4. Wnioski dla uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku będzie można pobrać 
w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły(www.szszlotystok.pl)

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

2. Podręczniki szkolne w roku szkolnym 2016/2017
Szkoła Podstawowa: kl. I -III
Uczeń dostanie bezpłatnie: podręcznik „Nasz elementarz”, podręcznik do nauki języka an-

gielskiego, ćwiczenia, a w kl. III dodatkowo ćwiczenia do języka angielskiego. Podręczniki zo-
staną wypożyczone na początku września z biblioteki szkolnej. Jedynie trzeba kupić podręcznik 
do religii.

kl. IV-V
Uczeń nie kupuje ani podręczników, ani ćwiczeń. Podręczniki zostaną wypożyczone na 

początku września z biblioteki szkolnej. Jedynie trzeba kupić podręcznik do religii.
Gimnazjum: kl. I-II
Uczeń nie kupuje ani podręczników, ani ćwiczeń. Podręczniki zostaną wypożyczone na 

początku września z biblioteki szkolnej. Jedynie trzeba kupić podręcznik do religii.
Uczniowie kl. VI szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum muszą zaopatrzyć się w pod-

ręczniki i ćwiczenia na starych zasadach, kupić nowe lub odkupić od poprzedniej klasy. Wykaz 
podręczników i ćwiczeń jest wywieszony na drzwiach szkoły, znajduje się także sekretariacie 
i na stronie szkoły (www.szszlotystok.pl.)

Źródło: Strona internetowa szkoły: www.szszlotystok.pl

3. Zapisy do świetlicy szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku w roku 
2016/2017

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny można pobierać w sekreta-
riacie szkoły lub ze strony szkoły. Należy je złożyć do 31.08. 2016 r. wraz z  zaświadczeniem 
z zakładu pracy rodziców lub opiekunów.

Uwaga: Opieką świetlicy szkolnej z  urzędu objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do 
szkoły oczekujące na rozpoczęcie zajęć lub oczekujące na powrót do domu po zakończonych 
lekcjach.

4. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/217:
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika – godz. 8.00
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki – godz. 9.00

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym Stoku składa gorące podziękowania 

uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz osobom współpracującym za zaangażowanie 
w organizację, stworzenie wspaniałych scen historycznych oraz aktywny udział w Pochodzie 
Historycznym w ramach GWARKIADY – 25.06. 2016 r.

UCZESTNICY: 
SŁOWIANIE: Hania Krzywonos, Aniela Morelowska, Karolina Kret, Honorata Grzesiak, Wero-

nika Odzimek, Estera Bednarz, Alicja Piszczyk, Wiktoria Wieja, Antoni Ruszkowski, Kacper Sołta-
nowicz; RYCERZE MIESZKA I: Jarosław Kawa, Mateusz Cenarski, Marcin Dukiewicz, Przemysław 
Złoty; MIESZKO I – Dawid Seweryn; DOBRAWA – Zuzanna Pluciak; BISKUP – Michał Andrejew; 
ZAKONNIK – Jarosław Janiec; NAJEŹDZCY: Jędrzej Krzywonos, Stanisław Pluciak, Kacper Mali-
nowski, Michał Musiał, Mateusz Surus; MIESZCZKI: Agata Iwanowska, Katarzyna Zajączkowska; 
ŚWITEZIANKI, TANIEC ŚREDNIOWIECZNY: Agnieszka Kucharek, Patrycja Żyrek, Klaudia Kucharek, 
Natalia Czapiga, Kinga Jagodzińska, Viktoria Stelmach, Wiktoria Misztela.

ORGANIZATORZY: Gabriela Pluciak, Konstancja Nowakowska, Zofia Ruszkowska, Mariola 
Charęza, Katarzyna Popera, Agnieszka Ruman, Aleksandra Chołoniewska, Aneta Malinowska, 
Jarosław Złoty.

PROWADZĄCY: Marian Wicher.
Agata Pawłowska-Król

W tym roku Placówka Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” w okresie wakacyjnym, funkcjonowała 
w miesiącu sierpniu. Obserwujemy, że z roku 
na rok, więcej dzieci podczas wakacji uczęszcza 
do przedszkola. Jest to dobry czas na adaptację 
nowych dzieci, które od września będą uczęsz-
czały do nas regularnie. Bardzo cieszymy się 
z  dużej frekwencji dzieci, ponieważ pozwala 
to na realizację dodatkowych projektów edu-
kacyjnych. Wakacje to czas oczekiwany zarów-
no przez dzieci, jak i  dorosłych. Jednak bez 
znajomości podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa nie zawsze kończą się szczęśliwie. By 

ustrzec naszych przedszkolaków przed wszel-
kimi niebezpieczeństwami, przygotowane 
zostały zajęcia, których celem było wprowa-
dzenie dzieci w beztroski czas wakacji z unik-
nięciem wszelkich niebezpieczeństw. Zajęcia 
te miały za zadanie przygotować dzieci do 
bezpiecznego wypoczynku i zachowania szcze-
gólnej ostrożności w  niektórych sytuacjach. 
Nauczycielki opracowały i  realizowały dwa 
projekty. „Antosia uczy i  ostrzega” – to cykl 
książeczek, z  których treścią nauczycielki za-
poznały dzieci w  ramach drugiego projektu, 
a w zasadzie akcji, która trwa w naszym przed-

szkolu przez cały rok „Cała Polska czyta dzieciom”. Cykl bajek 
dotyczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codzien-
nym. Zawiera treści usystematyzowane w takich tematach jak: 
droga do przedszkola, sami w  domu, przygoda z  rowerem, 
truskawkowa kąpiel, Gapcio piecze ciasto, wyprawa w  góry, 
ognisko. Wprowadzone treści mają na celu wzrost bezpieczeń-
stwa, a tym samym podniesienie atrakcyjności wypoczynku, 
oraz poprawy komunikacji w społeczeństwie poprzez kampa-
nie i programy o charakterze profilaktycznym. Zwieńczeniem 
poznanych treści będzie konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jak 
być bezpiecznie na wakacjach?” Podczas wakacji uczestniczy-
my również co środę w porankach filmowych organizowanych 
przez CKiP. Dzieci bardzo chętnie przypominają sobie bajki 
takie jak „Gumisie”, „Zakochany wilczek”, „Myszka Miki”, „Ka-
czor  Donald” oraz „Pies Pluto”. Odbyła się również zabawa 
z wiatrem, w trakcie której dzieci wraz z nauczycielką przygoto-
wały latawca, którym bawiły się w ogrodzie, puszczając go na 
wietrze. Wakacje trwają, a w naszym przedszkolu czeka dzieci 
jeszcze wiele atrakcji. 

Lucyna Kowalska, dyrektor placówki
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 693 085 686, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl
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Wiadomości sportowe
Lipiec i sierpień to dla drużyn piłkarskich krótki czas odpo-

czynku po rundzie wiosennej i okres przygotowawczy do no-
wego sezonu 2016/2107. W tym czasie na stadionie w Złotym 
Stoku miały miejsce prace, których celem była poprawa jakości 
płyty głównej, a także boiska treningowego. W związku z tym 
pierwsze mecze drużyna „Unii” rozgrywać będzie na wyjaz-
dach. W Mąkolnie natomiast do boiska została doprowadzo-

na woda, dzięki czemu możliwe 
jest regularne nawadnianie 
murawy. 

Inauguracyjne derbowe spotkanie klasy okręgowej za-
kończyło się wygraną Unii Złoty Stok z Kamieńcem Ząbkowic-
kim 4:2. Bramki zdobyli: M. Śleziak, M. Michalski, M. Bień, Sz. 
Markowski.

Pozostałe ligi – klasa B oraz rozgrywki młodzieżowe roz-
poczną się w  późniejszym terminie. Wyniki w  najbliższym 
biuletynie.

NOWY ZARZĄD W ZŁOTYM STOKU
7 lipca na nadzwyczajnym zebraniu sprawozdawczo-wy-

borczym wybrano nowy zarząd Złotostockiego Klubu Sporto-
wego „UNIA”. Prezesem został Jarosław Śleziak. Mirosław Bi-
skupski oraz Krzysztof Zugaj zostali wybrani na stanowisko 
wiceprezesów, skarbnikiem natomiast Daniel Gurbała. Wojciech 
Król pełnić będzie funkcję sekretarza. W skład zarządu wszedł 
także Edward Słówko. Nowemu zarządowi życzymy owocnej 
współpracy i samych sukcesów.

Anna Gajek


