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I sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku
Zgodnie z obowiązującym 
prawem I sesję RM zwołuje 
komisarz wyborczy, a pierwszą 
jej część prowadzi radny senior

czytaj na str. 4

Budżet gminy 
na 2015 rok
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 
30.12.2014 r. podjęto Uchwałę 
Nr II/10/2014 w sprawie bu
dżetu gminy na 2015 r.

czytaj na str. 6

Czym jest Karta 
Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysłu
guje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członko
wi rodziny

czytaj na str. 12

Strażackie spotkanie 
opłatkowe
29 grudnia nasi strażacy zorga
nizowali tradycyjne opłatkowe 
spotkanie. Przy wspólnym 
stole wigilijnym spotkali się 
druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Złotego Stoku, 
Mąkolna i Płonicy z księdzem 
proboszczem Józefem Sie
maszem, burmistrz Grażyną 
Orczyk, asystent Martą Krysiak 
i przewodniczącym Rady Miej
skiej Waldemarem Wieją

czytaj na str. 7

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego 

Miasta i Gminy Złoty Stok”. Na łamach tego wydawnictwa będziemy chcie-
li informować Państwa o pracy burmistrza, Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, 
komisji stałych Rady, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek komu-
nalnych oraz sołectw. Wiem, że nie każdy korzysta z informacji przekazy-
wanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Chcemy, abyście 
byli na bieżąco informowani o  ważnych dla naszej wspólnoty sprawach. 
Nie będziemy zamieszczać w nim żadnych reklam, ani ogłoszeń komercyj-
nych.

W tym numerze poinformujemy o tym co robiliśmy od pierwszego dnia 
nowej kadencji. Podzielimy się także planami na przyszłość. Ze względu na 

zbliżające się ferie zimowe przedstawimy harmonogram zajęć dla dzieci przygotowany we współpracy CKiP, 
Samorządowego Zespołu Szkół, sołectw, Urzędu Miejskiego.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i wskazówki, przeanalizujemy Wasze uwagi i wnioski. Mam na-
dzieję, że dzięki temu biuletynowi szybciej i skuteczniej dotrzemy do Państwa z informacjami kulturalnymi, 
społecznymi, gospodarczymi i odpowiemy na nurtujące Państwa problemy. Zachęcam do lektury.

Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku

Barbórka w Złotym Stoku
4 grudnia Elżbieta Szumska 

wraz z pracownikami PUT „Kopal
nia Złota” zorganizowała 16. już 
obchody górniczego święta. Bar
bórka rozpoczęła się w  Rynku, 
przed Urzędem Miejskim, gdzie 
E. Szumska oraz burmistrz Graży
na Orczyk przywitały zebranych 
mieszkańców miasta i gminy Zło
ty Stok oraz przybyłych gości. 
Szczególnie serdecznie powitały 
górników i ich rodziny. Po wysłu
chaniu występu Orkiestry Górni
czej działającej przy CKiP oraz 
utworów w wykonaniu Anny Si

bińskiej, wszyscy zrobili pamiąt
kowe, historyczne zdjęcie na scho
dach przed Urzędem Miejskim. 
Zebrani, w rytm marsza zaintono
wanego przez orkiestrę, korowo
dem udali się do sztolni Gertruda 
w  Kopalni Złota, gdzie została 
odprawiona Msza św. Wszyscy 
biorący udział w uroczystych ob
chodach święta górników zostali 
zaproszeni przez E. Szumską na 
poczęstunek. W tym dniu można 
było też zwiedzić Izbę Górnictwa 
i Historii Złotego Stoku oraz za
kupić album pt. „Złoty Stok. Po

dróż przez historię pięknego mia
sta w górach” z dedykacją i auto
grafami autorów. Złotostocka 
„Barbórka”, dzięki gościnności 
Elżbiety Szumskiej i pracowników 
Kopalni Złota, była okazją do 
miłego spędzenia czasu, wspo
mnień o ciężkiej pracy górników 
i o historii naszego miasta.

Serdecznie dziękujemy wszyst
kim mieszkańcom za tak liczne 
przybycie. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się za rok w tak licznym 
gronie.
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1. W roku 2015 usługi związa
ne z zimowym i letnim utrzyma
niem ulic, placów i chodników na 
terenie miasta Złoty Stok realizu
je PPU „KOMA” sp. z o.o., tel. 74 
8175 072. Sprawy związane z zi
mowym utrzymaniem ulic, placów 
i chodników na terenie miasta 
Złoty Stok zgłaszać można rów
nież w Urzędzie Miejskim w Zło
tym Stoku, pok. 22 – podinsp. ds. 
inwestycji Bartłomiej Zawadzki, 
tel. 74 8164156.

2. Podatki i opłaty lokalne
Terminy składania deklaracji 

podatkowych na 2015 rok i ter
miny płatności.

Osoby prawne, jednostki or
ganizacyjne oraz spółki niemają
ce osobowości prawnej, jednost
ki organizacyjne Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa, a 
także jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Le
śnego Lasy Państwowe są obo
wiązane: 

a) złożyć w terminie do dnia 
15 stycznia deklarację na podatek 
rolny (DR1) na rok 2015 – obli
czony w deklaracji podatek rolny 
należy wpłacać w ratach propor
cjonalnych do czasu trwania obo

wiązku podatkowego na rachunek 
budżetu Gminy w terminach: 15 
marca, 15 maja, 15 września, 15 
listopada.

b) złożyć w terminie do dnia 
15 stycznia deklarację na podatek 
leśny (DL1) na rok 2015 obliczo
ny w deklaracji podatek leśny 
należy wpłacać w ratach propor
cjonalnych do czasu trwania obo
wiązku podatkowego na rachunek 
budżetu Gminy za poszczególne 
miesiące do dnia 15 każdego 
miesiąca.

c) złożyć w terminie do dnia 
31 stycznia deklarację na podatek 
od nieruchomości (DN1) na rok 
2015 – obliczony w deklaracji 
podatek od nieruchomości nale
ży wpłacać w ratach proporcjo
nalnych do czasu trwania obo
wiązku podatkowego na rachunek 
budżetu Gminy w terminie do 
dnia 15 każdego miesiąca, a za 
styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby prawne, jednostki or
ganizacyjne oraz spółki niemają
ce osobowości prawnej, jednost
ki organizacyjne Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa, a 
także jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Le

śnego Lasy Państwowe oraz oso
by fizyczne będące właścicielami 
środków transportowych są obo
wiązane złożyć w terminie do dnia 
15 lutego deklarację na podatek 
od środków transportowych (DT
1) wraz z załącznikiem (DT1/A) 
na 2015 rok.

Obliczony w deklaracji podatek 
od środków transportowych na
leży wpłacać w ratach proporcjo
nalnych do czasu trwania obo
wiązku podatkowego na rachunek 
budżetu Gminy jest płatny w 
dwóch ratach proporcjonalnie do 
czasu trwania obowiązku podat
kowego w terminie do dnia 15 
lutego i do dnia 15 września każ
dego roku.

3. Gospodarka odpadami 
komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dokonu
je się do 10 dnia każdego miesią
ca. Druki wpłat, tzw. „książeczki” 
dla mieszkańców Złotego Stoku 
dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku, pok. Nr 17 (I pię
tro). Opłat można dokonywać 
także za pośrednictwem  Internetu.

Informujemy, że zgodnie z 
obowiązującymi od lipca 2013 r. 

regulacjami prawnymi, każdy 
mieszkaniec Gminy ma obowiązek 
złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa
dami komunalnymi i uiszczania 
określonych opłat uzależnionych 
od ilości osób w gospodarstwie 
domowym. Właściciel nierucho
mości ma obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w pojemnik słu
żący do zbierania odpadów ko
munalnych i udostępniania go 
pracownikom firmy wywozowej 
w dniu wywozu. Ponadto niedo
puszczalnym jest zagospodaro
wywanie odpadów we własnym 
zakresie w tym ich transportu 
pojazdami do tego nie przysto
sowanymi.

Niezłożenie deklaracji oraz 
działania naruszające porządek 
prawny w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi zobo
wiązują organ podatkowy do 
podejmowania czynności przy
wracających zgodność działań jej 
mieszkańców z obowiązującym 
prawem. Brak złożenia deklaracji 
skutkować będzie wystawieniem 
decyzji administracyjnej określa
jącej wysokość opłaty oraz egze
kucję tej należności.

Urząd Miejski informuje:

Samodzielne stanowisko ds. planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo-
ściami
Ogłoszono 12 przetargów,
wykazano 5 nieruchomości do sprzedaży,
ogłoszono dwa przetargi na dzierżawę grun
tów rolnych. 

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa 
i ochrony środowiska

Prowadzono postępowania w sprawach 
wszczętych na wnioski dotyczące:
usunięcia drzew/krzewów – 5,
zakupu drewna – 2,
wydania decyzji środowiskowych.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji/
samodzielne stanowisko ds. zamówień 
publicznych

W zapytaniu ofertowym wyłoniono wyko
nawcę usług związanych z zimowym i letnim 
utrzymaniem ulic, placów i chodników na 
terenie miasta Złoty Stok w roku 2015.  Usługi 
związane z zimowym i letnim utrzymaniem 

ulic, placów i chodników na terenie miasta 
Złoty Stok świadczyć będzie PPU „Koma” 
Sp. z o.o.

W wyniku przetargu nieograniczonym 
wyłoniono wykonawcę usług w zakresie 
„Dowozu dzieci do szkoły podstawowej gim
nazjum i przedszkoli na terenie gminy Złoty 
Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie 
przewozu” w roku 2015. Usługi świadczyć 
będzie Zakład Usług Transportowych DarTrans 
Dariusz Dukiewicz. 

Rozpoczęto w Starostwie Powiatowym w 
Ząbkowicach Śl. procedurę zgłoszenia w 
trybie art. 30 Prawa budowlanego dla zada
nia „Budowa altany rekreacyjnej w Chwali
sławiu”.

Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ząbkowicach Śl. o uzupełnienie poboczy 
w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 390 – ul. 3 Maja 
na odcinku od granicy miasta do skrzyżowa
nia z ul. Kolejową.

Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup 
materiałów biurowych, tonerów i artykułów 
do sprzątania. 

Wydano zgodę na korzystanie z przystan
ków dla linii komunikacyjnej Paczków – Kłodz
ko Galeria Twierdza. 

W ramach robót publicznych porządko
wano tereny zielone na terenie miasta oraz 
pomalowano korytarz w OPS.

Referat Realizacji Budżetu
Wydano:
2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
4 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa 
rolnego.
3 decyzje zmieniające na podatek od nieru
chomości. 
3 decyzje zmieniające na podatek rolny.
20 wezwań dotyczących podatku.
59 wezwania w sprawie czynszu dzierżawne
go (z listopada).
232 upomnień w sprawie podatku. 
167 upomnień w sprawie wywozu nieczysto
ści stałych (śmieci) – z listopada.
12 postanowień o wszczęciu postepowa
nia  w  sprawie wywozu nieczystości stałych 
 (śmieci).

SPRAWOZDANIE Z PRACY URZĘDU od 1.12.2014 r. do 18.12.2014 r.



„Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 1, styczeń 2015 r. 3

Informacja z pracy burmistrza
w okresie od 2.12.2014 r. do 9.01.2015 r.

1. Urzędowanie rozpoczęłam 
2 grudnia br., od zapoznania się 
z pracownikami, zakresami czyn
ności, zadaniami realizowanymi 
przez poszczególne referaty i 
samodzielne stanowiska, jak rów
nież z dyrektorami przedszkoli, 
szkoły, CKiP, prezesem Spółek 
KOMA i WODKAN, kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Marek Ociepa – radca praw
ny zatrudniony w Urzędzie Miej
skim do dnia 30.11.2014 r. poin
formował mnie o sprawach sądo
wych prowadzonych przez Gminę. 
Są to dwie sprawy:

– jedna z powództwa gminy 
przeciwko dzierżawcy kościoła 
ewangelickiego o zapłatę w związ
ku z niezabezpieczeniem uszko
dzonego dachu. W pozwie bur
mistrz zażądał zapłaty kwoty 
wynikającej ze sporządzonego 
kosztorysu na zabezpieczenie 
dachu. Dzierżawca wystąpił z 
powództwem wzajemnym o za
płatę kwoty wynikającej ze złożo
nych przez niego wniosków unij
nych o dofinansowanie planowa
nej działalności, a  nieuzyskanej 
w związku z brakiem możliwości 
prowadzenia działalności w loka
lu, który nie nadaje się do celu 
wskazanego w umowie.

– druga sprawa z powództwa 
osoby fizycznej o zapłatę odszko
dowania w związku ze zmianą w 
2004 r. planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, która to 
zmiana uniemożliwia budowę – 
rozbudowę budynku mieszkalne
go na działce będącej własnością 
powoda. 

3. Na okres do 31 stycznia 
2015  r. zawarłam umowę z kan
celarią prawną na obsługę praw
ną Urzędu Miejskiego i Rady oraz 
udzieliłam radcy prawnemu peł
nomocnictw do zapoznania się z 
aktami ww. spraw. 

4. W związku z kilkoma nieza
łatwionymi i nierozstrzygniętymi 
sprawami, które mogły być roz
strzygnięte przed dniem 1 grud
nia, zapoznawałam się z aktami 

spraw i koordynowałam przygo
towanie rozstrzygnięć (nałożenie 
podatku od budowli znajdują
cych  się w wyrobisku, rozstrzy
gnięcie przetargu, sprawy admi
nistracyjne).

5. 4 grudnia od godz. 15.00 w 
naszym mieście obchodzone było 
święto górnicze, tradycyjna, 
16.  już Barbórka przygotowana 
przez Elżbietę Szumską i pracow
ników Kopalni Złota. Obchody 
rozpoczęły się koncertem Górni
czej Orkiestry Dętej przed ratu
szem. Następnie zebrani miesz
kańcy i goście, po wykonaniu 
pamiątkowych zdjęć, udali do się 
do sztolni Gertruda w Kopalni 
Złota, gdzie została odprawiona 
Msza św. Po Mszy Elżbieta Szum
ska zaprosiła wszystkich na po
częstunek. 

6. W dniu 6 grudnia wzięłam 
udział w uroczystości mikołajko
wej zorganizowanej przez CKiP 
dla dzieci z naszej gminy. W uro
czystości udział wzięło ponad 200 
dzieci i wszystkie otrzymały pacz
ki ze słodyczami od św. Mikołaja. 
Była bardzo miła zabawa, spotka
nie z Mikołajem, występ wokalny 
dziewczynek z Mąkolna i arty
styczne wykonanie bajek o „Czer
wonym Kapturku” i „Jasiu i Mał
gosi” przez trupę teatralną „Wata
ha Stacha” z Mąkolna. 

7. W dniu 13 grudnia, na za
proszenie burmistrza Ząbkowic 
Śl. wzięłam udział w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w rynku w 
Ząbkowicach Śl., a w godzinach 
popołudniowych w Walnym Ze
braniu Stowarzyszenia Rodzin
nych Ogrodów Działkowych „RA
DOŚĆ”. Zebrani działkowcy zde
cydowali o wyłączeniu się z Kra
jowego Związku Działkowców i 
podjęli decyzję o samodzielnym 
funkcjonowaniu, w ramach zało
żonego stowarzyszenia. Wybrali 
władze stowarzyszenia, rozma
wiali o ważnych dla działkowców 
sprawach. 

8. Odbyłam kilka spotkań z 
mieszkańcami, dyrektorami, pre

zesami instytucji, zakładów, or
ganizacji współpracujących z 
Gminą (nadleśniczy, właściciela 
gazet, sołtysi, prezesi spółek, kie
rownicy/dyrektorzy gminnych 
jednostek organizacyjnych).

9. W dniu 17 grudnia w CKiP 
moja asystentka Marta Krysiak 
zorganizowała giełdę pracy dla 
osób chcących podjąć zatrudnie
nie. Agencja pracy oferuje zatrud
nienie w 2 zakładach, tj. w Zakła
dzie Przemysłu Cukierniczego w 
Otmuchowie i w zakładzie w 
Kłodzku. W giełdzie udział wzięły 
42 osoby. 16 z nich wypełniło 
kwestionariusze, deklarując chęć 
podjęcia pracy.

10. 19 grudnia w ramach wcze
śniej realizowanego projektu 
transgranicznego w remizie OSP 
w Złotym Stoku zostało zorgani
zowane szkolenie dla strażaków 
z naszej Gminy oraz druhów z Bi
lej Vody. Szkolenie było elemen
tem projektu Zintegrowany Sys
tem Ratownictwa w  obszarze 
przygranicznym. Poprowadzili je 
strażacy z Państwowej Straży Po
żarnej w Ząbkowicach Śl. 

11. W grudniu odbyły się też 
Walne Zgromadzenia członków 
dwóch stowarzyszeń, tj.  Stowa
rzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, 
podczas którego zostałam wybra
na do Zarządu Stowarzyszenia 
oraz Stowarzyszenia Gmin Pol
skich Euroregionu Glacensis. Gmi
na Złoty Stok jest członkiem obu 
tych stowarzyszeń.

12. W grudniu uczestniczyłam 
w spotkaniach opłatkowych, ja
sełkowych w placówkach oświa
towych naszej Gminy, w spotkaniu 
z druhami Ochotniczych Straży 
Pożarnych ze Złotego Stoku, Mą
kolna i Płonicy. Przed Wigilią od
wiedziłam również pensjonariuszy 
w Zakładzie OpiekuńczoLeczni
czym w Złotym Stoku. Były to 
bardzo miłe, serdeczne, ale też 
bardzo wzruszające spotkania i 
wizyty.

13. W dniu 22 grudnia odbyło 
się spotkanie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, pod
czas którego omówione zostały 
zagadnienia związane z przygo
towaniem publicznych służb na
szej gminy do zimy. Tego dnia nic 
nie zapowiadało, że spadnie śnieg 
i ulice pokryte zostaną białym 
puchem i lodem, a wysokie tem
peratury raczej sugerowały na
dejście wiosny. Spotkanie doty
czyło przygotowania do zimowe
go utrzymania dróg, odśnieżania, 
ochrony ludności, która ze wzglę
du na trudną sytuację materialną, 
bytową lub nieporadność życiową 
nie potrafi obronić się przed kon
sekwencjami niskich temperatur. 

14. W grudniu trwały prace 
nad budżetem gminy na rok 2015. 
Odbyły się posiedzenia 4 Komisji 
Rady Miejskiej, w których uczest
niczyłam.

15. Uczestniczyłam w II sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 
30.12.2014 r. w sali widowisko
wej CKiP.

16. W grudniu 2014 r. wraz z 
asystentką przygotowałyśmy spo
tkanie sylwestrowe, które odbyło 
się w rynku, w godz. od 23.00 
starego roku do godz. 1.00 Nowe
go Roku. Dziękujemy za wspólne 
spędzenie czasu, zabawę, udział 
w konkursach.

17. 5.01.2015 r. – udział w po
siedzeniu Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych, m.in. przedstawione 
zostało sprawozdanie z działalno
ści CKiP oraz ustalono harmono
gram zajęć podczas ferii zimo
wych.

18. 6.01.2015 r. – współorga
nizacja i udział w Orszaku Trzech 
Króli, który po raz pierwszy prze
szedł ulicami miasta do Parku 
Miejskiego. Po obejrzeniu przed
stawienia jasełkowego, przygo
towanego przez uczniów i nauczy
cieli z Samorządowego Zespołu 
Szkół w Złotym Stoku, był czas na 
wspólne kolędowanie. Ksiądz 
proboszcz Józef Siemasz zaprosił 
zebranych na pyszną, rozgrzewa
jącą grochówkę, przygotowaną 
specjalnie na tę uroczystość.
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Sprawozdanie z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
– 1 grudnia 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym pra
wem I sesję RM zwołuje komisarz 
wyborczy, a pierwszą jej część 
prowadzi radny senior. Najstarsza 
radna Elżbieta Ruszkowska 1.12. 
2014 r. o godz. 12.05 otworzyła 
obrady I  sesji Rady Miejskiej w 
Złotym Stoku VII kadencji. Po 
przywitaniu radnych i gości: Gra
żyny Orczyk – burmistrza Złotego 
Stoku, Ireny Biskupskiej – skarb
nika Gminy, Barbary Tomasik
Korman – sekretarza Gminy, 
Elżbiety Chłoń – przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Złotym Stoku, mieszkańców gmi
ny Złoty Stok, Stanisława Gołę
biowskiego – ustępującego bur
mistrza, sołtysów: Bogdana So
chackiego, Bogumiłę Klitę, An
drzeja Wielgusa, Małgorzatę Ce
bulę i Adama Grygiela, oświad
czyła, że zgodnie z listą obecności, 
w posiedzeniu uczestniczy 15 rad
nych, co stanowi kworum pozwa
lające na podejmowanie prawo
mocnych uchwał.

Następnie Elżbieta Chłoń – 
przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej odczytała informację 
o wynikach wyborów na radnych 
w poszczególnych okręgach wy
borczych przeprowadzonych w 
dniu 16 listopada 2014 r.

Kolejnym punktem posiedze
nia było złożenie ślubowania przez 
radnych.

Elżbieta Chłoń – przewodni
cząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
odczytała treść art. 23a ust 1 usta

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samo
rządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 
zm.): „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubu
ję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkań
ców”, po czym wyczytywani ko
lejno radni powstali i wypowie
dzieli słowo „Ślubuję”. Trzy radne 
dodały „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożonym przez radnych 
ślubowaniu ukonstytuowała się 
komisja skrutacyjna w celu wy
boru przewodniczącego RM. Po 
przeprowadzeniu tajnego głoso
wania, przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej odczytała protokół 
przedstawiający wynik głosowa
nia. Kandydat na przewodniczą
cego RM Waldemar Wieja otrzymał 
następującą liczbę głosów: 13 „za”, 
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”. Prze
wodnicząca komisji skrutacyjnej 
oświadczyła, że przewodniczącym 
RM VII kadencji został Waldemar 
Wieja. Wiceprzewodniczącymi RM, 
również w wyniku tajnego głoso
wania, zostały wybrane: Elżbieta 
Ruszkowska – 14 głosów „za”, 
1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
i  Anna Gajek – 14 głosów „za”, 
1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

Po odczytaniu informacji Elż
biety Chłoń – przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej o wy
nikach wyborów na burmistrza 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk 

złożyła ślubowanie o następującej 
treści: „Obejmując urząd burmi
strza gminy Złoty Stok, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności miesz
kańców gminy Złoty Stok. Tak mi 
dopomóż Bóg”.

Następnie radni wyłonili spo
śród siebie członków trzech ko
misji stałych RM.

Komisja Rewizyjna jest nastę
pujący: przewodniczący – Piotr 
Ogielski, członkowie – Katarzyna 
Kowcz, Elżbieta Gawdonowicz, 
Tomasz Kawa i Bartłomiej Prorok. 

Komisja Gospodarki i Budżetu: 
przewodnicząca – Violetta Mro
zek, członkowie – Patryk Karbo
wiak, Marta Głąb, Elżbieta Rusz
kowska, Maria GórskaKajdak, 
Katarzyna Bodak, Waleria Pietru
siów, Dariusz Maziakowski, Anna 
Gajek, Elżbieta Gawdonowicz, 
Piotr Ogielski, Tomasz Kawa.

Komisja Edukacji i Spraw Spo
łecznych: przewodnicząca – Ka
tarzyna Kowcz, członkowie – Elż
bieta Ruszkowska, Maria Górska
Kajdak, Dariusz Maziakowski, 
Anna Gajek, Violetta Mrozek, 
Waleria Pietrusiów, Bartłomiej 
Prorok, Patryk Karbowiak, Marta 
Głąb, Katarzyna Bodak, Waldemar 
Wieja. 

Następnie radni podjęli uchwa
łę w sprawie ustalenia wynagro
dzenia burmistrza Złotego Stoku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował o minimalnych i 
maksymalnych stawkach poszcze
gólnych składników wynagrodze
nia burmistrza wynikających z 
rozporządzenia. Zaproponował, 
żeby ustalić dla burmistrza nastę
pujące wynagrodzenie: wynagro
dzenie zasadnicze w wysokości 
5.500 zł, dodatek funkcyjny w 
wysokości 1.600 zł, dodatek spe
cjalny w kwocie stanowiącej 40% 
łącznie wynagrodzenia zasadni
czego i dodatku funkcyjnego, co 
daje kwotę 2840 zł. Łączna kwota 
wynagrodzenia wyniesie 9.940 zł. 
Burmistrzowi przysługuje ponad
to, zgodnie z odrębnymi przepi
sami: dodatek za wieloletnią pra
cę, nagrody jubileuszowe i dodat
kowe wynagrodzenie roczne.

Kolejną podjętą przez radnych 
uchwała było wyrażenie zgody na 
używanie w materiałach przezna
czonych do sprzedaży herbu Zło
tego Stoku. Rada Miejska w Zło
tym Stoku jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na używanie herbu Złote
go Stoku w materiałach przezna
czonych do sprzedaży.

Zgodnie z przyjętym porząd
kiem obrad przewodniczący RM 
w kolejnym punkcie odczytał 
pisma skierowane do rady.

Następnie, po dyskusji, były 
zapytania i wolne wnioski radnych 
i sołtysów. Na tym zakończono 
pierwszą sesję VII kadencji Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku. 

Waldemar Wieja

URODZENIA:
W gminie Złoty Stok urodziło się ogółem – 47 dzieci, w tym: 
– dziewczynek – 26 
– chłopców – 21 
– urodzenia zagraniczne – 2 
Najczęściej nadawane imiona: 
– najpopularniejsze imiona męskie – Szymon, Piotr, Tomasz 
– najpopularniejsze imiona żeńskie – Maja, Maria, Zofia 
– imiona niespotykane lub oryginalne – Marika, Kaja 
ZGONY:
Zmarło 56 mieszkańców Gminy Złoty Stok, w tym:
– kobiety – 30 
– mężczyźni – 26

MAŁŻEŃSTWA:
Mieszkańcy Gminy Złoty Stok zawarli ogółem 35 małżeństw, 
w tym w USC w Złotym Stoku zarejestrowano 17 małżeństw:  
– ślubów konkordatowych – 10 
– ślubów cywilnych – 7
Liczba małżonków, którzy zawierali związek małżeński po raz 
pierwszy – 26
Starszy mężczyzna poślubił młodszą kobietę – 26 przypadków 
Starsza kobieta poślubiła młodszego mężczyznę – 5 przypadków 
Największa różnica wieku w zawieranym związku – 21 lat
Liczba par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie – 9
Rozwodów: 12

DANE STATYSTYCZNE GMINY ZŁOTY STOK ZA 2014 r.
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Podczas II sesji Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku, która zgodnie z 
wcześniejszymi zapowiedziami 
odbyła się w sali widowiskowej 
CKiP, radni podjęli uchwały w 
sprawie:

1. zmian w budżecie gminy 
na 2014 r. dokonując m.in.:

– zmniejszenia dochodów o 
kwotę 474 131 zł, w tym zmniej
szenie o kwotę 339  311 zł ze 
względu na mniejsze wpływy ze 
sprzedaży składników majątko
wych gminy, tj.: działek budow
lanych, lokali użytkowych i miesz
kalnych oraz 34 820 zł w związku 
z mniejszymi wpływami z tytułu 
podatku od czynności cywilno
prawnych,

– zwiększenia dochodów o 
kwotę 75 257 zł, w tym 32 000 zł, 
to zwiększenie subwencji oświa
towej i 43 257 zł – uzupełnienie 
subwencji ogólnej,

– zmniejszenia wydatków w 
łącznej kwocie 437 634 zł, w związ
ku z niewykonaniem zaplanowa
nych wcześniej zadań, bądź wy
konaniem ich za mniejsze kwoty 
niż   planowano,

– zwiększenia wydatków o 
kwotę 49  765 zł, w tym m.in.: 
32 000 zł na dofinansowanie wy
posażenia w sprzęt szkolny i po
moce dydaktyczne dla dzieci 6 – 
letnich; na realizację programu 
profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi – 8 300 zł; 3000 zł 
w dziale gospodarka mieszkanio
wa; 3  560 – dofinansowanie za
kupów dla sołectw;

2. przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Złoty 
Stok;

3. budżetu gminy na 2015 r.;
4. diet dla radnych i sołtysów 

– zmiana dotyczy sposobu wypła
ty diet, tzn. diety nie będą wypła
cane tak jak to było dotychczas, 
w formie gotówkowej, ale będą 
przekazywane na rachunek ban
kowy wskazany przez radnych i 
sołtysów;

5. upoważnienia Wiceprze-
wodniczących Rady Miejskiej 
do wystawiania polecenia wy-
jazdu służbowego dla Przewod-
niczącego Rady;

6. zarządzenia wyborów soł-
tysów, rad sołeckich i komisji 
rewizyjnych w sołectwach gmi-
ny Złoty Stok – wybory będą 
przeprowadzone w terminie do 
28 lutego 2014 r.;

7. powołania Społecznej Rady 
Programowej przy CKiP – w skład 
Rady Programowej weszli: Elżbie
ta Ruszkowska jako przewodni
cząca, Patryk Karbowiak – zastęp
ca przewodniczącej oraz człon
kowie: Anna Gajek, Katarzyna 
Kowcz, Monika MarmuraBrysiak;

8. przyjęcia planów pracy 
stałych komisji i Rady Miejskiej 
na 2015 r.;

9. wydawania Biuletynu In-
formacyjnego Miasta i Gminy 
Złoty Stok – w bezpłatnym biu
letynie publikowane będą infor
macje o działalności Rady Miej
skiej, burmistrza, Urzędu Miejskie
go, gminnych jednostek organi
zacyjnych;

10.  rocznego Programu 
Współpracy Gminy Złoty Stok z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 r.; 

11. wpisania do projektów 
rządowych przygotowania i 
budowy drogi ekspresowej S8 
z  Wrocławia (Magnice) przez 
Kłodzko do granicy państwa – 
jest to poparcie apelu parlamen
tarz ystów, samorządowców, 
mieszkańców dotyczącego ko
nieczności budowy drogi ekspre
sowej S8 i wpisania jej do Progra
mu Budowy Dróg Krajowych i 
Autostrad na lata 20142020. 
Droga krajowa Nr 8 ma strategicz
ne znaczenie dla rozwoju regionu 
i zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu ząbkowic
kiego i kłodzkiego. Obecnie, na 
odcinku Wrocław – Kłodzko, sta
nowi jeden z najbardziej krytycz
nych odcinków dróg krajowych 
w Polsce.

II sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
– 30.12.2014 r.
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Na sesji Rady Miejskiej w  dniu 30.12.2014 r. podjęto Uchwałę 
Nr II/10/2014 w sprawie budżetu gminy na 2015 r.

Ustalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wy
sokości 14.514.437 zł, w tym:

– dochody bieżące – 13.344.474 zł
– dochody majątkowe – 1.169.963 zł
Ustalono łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych 

w wysokości 14.234.437 zł w tym:
– wydatki bieżące – 12.741.783 zł
– wydatki majątkowe – 1.492.654 zł
Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 280.000 zł.
Ustalono rozchody budżetu w wysokości 835.516 zł oraz przy

chody budżetu w  wysokości 555.516 zł pochodzące z  wolnych 
środków. 

Nadwyżkę budżetu oraz wolne środki przeznaczono na rozchody 
budżetu, tj. na spłatę rat kredytów w 2015 r. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację po
niższych zadań inwestycyjnych: 

„Budowa chodników wraz z  odwodnieniem w  ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (do-
kumentacja)” – 16.554 zł. W  ramach zabezpieczonych środków 
zostanie uregulowane zobowiązanie za dokumentację projektową 
niezbędną do realizacji ww. zadania, które będzie realizowane przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po wykonaniu i prze
kazaniu dokumentacji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 
50% wartości dokumentacji.

„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym 
Stoku wraz z  remontem infrastruktury technicznej – kontynu-
acja”  – 880.000 zł. Jest to kontynuacja realizacji zadania. W  roku 
2014 wykonano przebudowę ul. Chemików i  łącznika wraz z  re
montem infrastruktury technicznej, w roku 2015 wykonana zostanie 
przebudowa ulicy Radosnej wraz z  remontem infrastruktury tech
nicznej.

Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą 
krajową – 362.500 zł w tym: prace budowlane– 356.500 zł, nadzo
ry – 6.000 zł.

„Opracowanie programu komputerowego pn. „Portal Mapowy 
GEOplMPZP” – 45.000 zł.

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku” – 10.000 zł. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania 
łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w  Złotym Stoku.” 
– 25.000 zł.

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Złotym Stoku” – 3.600 zł.

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy” – 30.000 zł. Kwota 
zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

„Wykonanie dokumentacji ujęć wody w  Złotym Stoku” – 
10.000 zł. 

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Zło-
tym Stoku”– 40.000 zł.

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez 
DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w cią
gu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

„Wykonanie oświetlenia w  górnej części ulicy Spacerowej 
w Złotym Stoku „ – 30.000 zł.

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez 
DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w cią
gu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

„Budowa świetlicy wiejskiej w  Płonicy” – 10.000 zł. Kwota 
zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wydatek majątkowy – 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc 
finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz z odwod-
nieniem w  ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) 
w mieście Złoty Stok”.

WNIOSKI RADNYCH Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
D. Maziakowski zapytał:
– Czy jest możliwość odzy-

skania przez Gminę kościoła 
ewangelickiego?

Obecnie sprawa jest w sądzie 
o wykonanie zaleceń zgodnie z 
umową dzierżawy. Do czasu wy
jaśnienia sprawy w sądzie nie 
może być wypowiedziana umowa 
dzierżawy.

– Czy można ustawić próg 
zwalniający koło apteki na ul. 
Woj. Polskiego?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków tech
nicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bez

pieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2003.220.2181 zał. 
ze zm.) w pkt 8.1. „Progi Zwalnia
jące” określono zasady, w myśl 
których niedopuszczalne jest sto
sowanie progów zwalniających: 
Nie dalej niż 60 m od miejsca lub 
obiektu wymuszającego zmniej
szenie prędkości pojazdów np. 
skrzyżowania ulic lub dróg wy
magających zmiany kierunku 
ruchu o co najmniej 70 stopni, nie 
bliżej niż 40 m od skrzyżowania 
ulic lub dróg. W związku z powyż
szym usytuowanie progu ww. 
lokalizacji nie spełnia przesłanek 
określonych w Rozporządzeniu. 
Zastosowanie progu zwalniające

go w tej lokalizacji może również 
powodować powstawanie wstrzą
sów od przejeżdżających pojaz
dów, szczególnie dostawczych, 
które mogą powodować zaryso
wania ścian budynków. Wskazać 
tutaj należy również, że na skrzy
żowaniu ulicy Wojska Polskiego i 
Wiejskiej umieszczony jest znak 
B33 ograniczenie prędkości do 
30 km/h.

B. Sochacki i V. Mrozek zgło-
sili  potrzebę ustawienia w 
 Laskach i w Chwalisławiu do-
datkowych pojemników na 
szkło.

W roku bieżącym w ramach 
zarezerwowanych środków w 
budżecie zakupiono 4 pojemniki 

na plastyki, które ustawiono w 
Mąkolnie, Chwalisławiu, Błotnicy 
i na ul. Chemików oraz trzy zesta
wy na szkło, które ustawiono na 
ul. Żeromskiego, ul. Niskiej i ul. 
Chemików. Wnioski będą realizo
wane w roku przyszłym.

B. Klita zapytała o możliwość 
naprawy muru oporowego i 
mostu na rzece w Mąkolnie przy 
budynku nr 1.

Konieczne jest wykonanie do
kumentacji technicznej dla nowe
go mostu, określenia warunków 
i kosztów wykonania inwestycji. 
Istniejący most jest posadowiony 
bezpośrednio na murach oporo
wych, bez przyczółku.

Budżet gminy na 2015 rok
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Odwiedziny pensjonariuszy w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Złotym Stoku

W dniu 23 grudnia pani bur
mistrz Grażyna Orczyk odwiedzi
ła pensjonariuszy w  Zakładzie 
OpiekuńczoLeczniczym w Złotym 
Stoku.

W przeddzień Wigilii Bożego 
Narodzenia wszystkim osobom 

przebywającym w  Zakładzie, 
a  także personelowi złożyła ży
czenia świątecznonoworoczne.

Nie zabrakło łez wzruszenia, 
tęsknoty za domem i bliskimi, ale 
radość i uśmiech na twarzach były 
wyrazem zadowolenia i wdzięcz

ności wobec wszystkich tych, 
którzy na co dzień troszczą się, 
dbają o nich i starają się, aby każ
dy dzień wypełniony był miłością, 
serdecznością i  ciepłem. Okres 
Świąt Bożego Narodzenia to czas 
szczególnych wzruszeń,  przede 

wszystkim  dla osób starszych, 
schorowanych, samotnych. Ży
czymy, aby każdy z Was odnalazł 
radość, miłość i  jeszcze mocniej 
poczuł bliskość drugiego czło
wieka.

Strażackie spotkanie opłatkowe
29 grudnia nasi strażacy zorganizowali 

tradycyjne opłatkowe spotkanie. Przy wspól
nym stole wigilijnym spotkali się druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotego Stoku, 
Mąkolna i Płonicy z księdzem proboszczem 
Józefem Siemaszem, burmistrz Grażyną Or
czyk, asystent Martą Krysiak i przewodniczą
cym Rady Miejskiej Waldemarem Wieją. Z tej 
okazji wszystkim strażakom złożono najlepsze 
życzenia!

– Życzymy Wam – mówiła burmistrz – bez
piecznej służby, zawsze szczęśliwych powro
tów z  akcji, a  także zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności w  życiu osobistym. 

Należą Wam się ogromne podzię
kowania za poświęcenie w ochro
nie życia i  mienia ludzkiego, za 
zaangażowanie i  gotowość do 
niesienia pomocy. Wasza praca 
jest niezwykle ważna. Dajecie nam 
poczucie bezpieczeństwa, może
my przecież na Was liczyć o każdej 
porze dnia i nocy. Serdeczne po
dziękowania i życzenia kierujemy 

również do Waszych najbliższych, 
którzy przecież nie raz muszą 
martwić się o Wasz bezpieczny 
powrót do domu. Niech św. Florian 
otacza Was swoją opieką w  wy
pełnianiu strażackiej powinności, 
a  ta trudna służba niech będzie 
dla Was źródłem satysfakcji i po
wodem do dumy.
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Kronika Złotego Stoku. Lata 1945-1989 (1)
1945 
Po rozbiciu niemieckiej grupy 

osłonowej, 8 maja 1945 roku po 
godzinie 18, do Reichenstein 
wkroczył oddział Armii Czerwonej, 
z 904 pułku strzelców dowodzo
nego przez podpułkownika Mi
chaiła Riazanowa. Należał on do 
245 Dywizji Strzeleckiej, którą 
dowodził Bohater Związku Ra
dzieckiego generał major Rodio
now. Dywizja ta wchodziła w skład 
59 armii I Frontu Ukraińskiego 
dowodzonego przez generała 
pułkownika Iwana Korownikowa. 

Jeden z pododdziałów tyralie
rą zmierzał w stronę Reichenste
in wzdłuż torów kolejowych. Przy 
pierwszych zabudowaniach So
snowy oczekiwał ich sołtys – Wer
ner, z zamiarem poinformowania, 
że we wsi nie ma żołnierzy nie
mieckich. Odświętnie ubrany le
ciwy Niemiec w zamian za infor
macje stracił zegarek i buty.

Jeszcze tego samego dnia do 
miasta wkroczył też oddział z 898 
pułku strzeleckiego dowodzone
go przez płk. Konstantina Dimi
trijewicza Nikołajewa. Wyszedł on 
rano z okolic Nysy idąc przez 
wioski Chocibórz, Lipniki, Jesien
na, Golino i Kozielno.

9 maja niemiecki nadzorca 
„Lignozy” przekazał Rosjanom 
zdekompletowany zakład i ma
gazyny prochów, przy których 
stanęły wojskowe posterunki. 

W mieście przebywało 4217 
mieszkańców i uciekinierów. 
Pierwszym burmistrzem miano
wanym przez Rosjan został nadal 
Niemiec Hubert Nolden.

Na żądanie rosyjskiego dowód
cy „Kreiskommandant’a” Hubert 
Nolden, mianowany przez niego 
(8 maja) nowym burmistrzem 
miasta, wraz z sołtysami okolicz
nych wsi, podpisał (14 czerwca) 
deklarację lojalności. Rosjanie 
prowadząc przeszukania wyłapy
wali niemieckich żołnierzy, naka
zując mieszkańcom miasta powrót 
z lasów. Ukrywających się w nich 
traktowali jak partyzantów.

Miasto nie było zdewastowane. 
Po przejściu pierwszych oddzia
łów wojska, które gwałciło i rabo
wało, później zachowanie Rosjan 
w stosunku do ludności niemiec
kiej było przyzwoite.

Rosyjski wojenny komendant 
miasta, przekazał niemieckiej 
kobiecie, za pokwitowaniem i 
pisemnym zobowiązaniem do 
wychowania i wykształcenia, 
dziecko porzucone przez przymu
sową robotnicę z Polski.

W czerwcu zaczęli przybywać 
do miasta pierwsi Polacy, wysie
dleni z byłych ziem polskich na 
Ukrainie i ze zniszczonych w cza
sie wojny wsi na wschodzie Polski. 
Lokowano ich w domach zajmo
wanych przez niemieckie rodziny.

7 lipca Polak Jan Michałowski 
otrzymał nominację na burmi-
strza miasta Równe, jak wówczas 
nazywał się Złoty Stok (stacja 
kolejowa nosiła nazwę Rychło-
wiec).

12 lipca do miasta przybył kpt. 
Onufry Szarejko, dowódca 2 ba
talionu 25 pułku piechoty z 10 DP 
LWP. Polscy żołnierze zajęli budy
nek przy wyjeździe z miasta w 
kierunku Paczkowa i przystąpili 
do ochrony granicy na tym od
cinku. We wrześniu i październiku 
na bazie zalążków z 7 i 10 DP 
powstał 11 Oddział Ochrony Po
granicza ze Sztabem w Kłodzku. 
Strażnica Ochrony Pogranicza w 
Złotym Stoku podlegała pod Ko
mendę Odcinka nr 50 w Lądku 
Zdroju.

15 lipca Hubert Nolden przestał 
pełnić obowiązki burmistrza, ro
syjski komendant wojenny miasta 
przekazuje władzę pierwszemu 
polskiemu burmistrzowi Janowi 
Michałowskiemu.

Przybywających do miasta Po
laków lokowano w domach za
mieszkałych przez Niemców.

Po przejęciu władzy przez Po
laków zaczęły się e mieście znowu 
napady i grabieże dokonywane 
przez „szabrowników”, wywożą
cych stąd zrabowane mienie.

W Ratuszu utworzono poste
runek Milicji Obywatelskiej.

23 lipca kapitan (w stanie spo
czynku) Władysław Romańczyk 
został kierownikiem administra
cyjnogospodarczym Wytwórni 
Prochów w Manfredowicach.

26 lipca inż. Ewa Szajner skie
rowana przez Delegaturę Mini
sterstwa Przemysłu w Jelenie 
Górze zostałą tymczasowym kie
rownikiem Zakładu Przemysł Ar
senowy.

2 sierpnia Przedstawiciel Szta
bu Grup Operacyjnych Armii Czer
wonej przekazał zakłady Arsenik 
Berg– und Hüttenwerke „Reicher 
Trost” Reichenstein i/Schl. (nale
żące do spółki: W. Güttler GmbH 
w Hamburgu), Pełnomocnikowi 
Rządu z Komisji Ekonomicznej 
Rady Ministrów na powiat Ząb
kowicki. W czasie przekazywania 
zakładu Przedstawiciel Sztabu 
Zarządu Trofeari zabrał z labora
torium zakładu 2 sztabki złota, 1 
złotą przykrywkę do tygla i złoto 
w grudkach o wadze około 30 g, 
co potwierdził w protokole. 10 
września zakłady te przejęło Zjed
noczenie Przemysłu Nieorganicz
nego w Gliwicach, które 6 listo
pada powołały inż. Bolesława 
Maszewskiego na stanowisko 
dyrektora zakładu, nazwanego 
„Przemysł Arsenowy”. Na koniec 
roku zakłady zatrudniały 532 pra
cowników (285 Polaków i 247 
Niemców).

Wg stanu na 7 sierpnia w mie
ście było 98 Polaków, z tego 17 
pracowało w Milicji Przemysłowej, 
10 w Milicji Obywatelskiej i 8 w 
PUBP (Państwowym Urzędzie 
Bezpieczeństwa Państwa).

14 sierpnia utworzono Miejską 
Ochotniczą Straż Pożarną pod 
komendą Ignatowskiego. Następ
nym jej komendantem został 
Władysław Kędra. Początkowo 
MOSP dysponowała tylko wozem 
konnym, później dostała samo
chód strażacki Adler.

W sierpniu Delegat Centralne
go Zarządu Przemysłu Chemicz

nego inż. Jończyk przejął oficjal
nie, od rosyjskiego komendanta 
miasta, „Lignozę” w Mąkolnie. 
Zmieniła ona nazwę na Wytwórnię 
Chemiczną Nr 7 Przedsiębiorstwo 
Państwowe. 25 września dyrekto
rem zakładu został mianowany 
inż. Wacław Goliszewski.

5 września 28 uczniów rozpo
częło naukę w polskiej szkole 
podstawowej. Jej pierwszym kie
rownikiem (i jedynym nauczycie
lem) był, do końca września, Wła
dysław Kolenda. Po nim funkcję 
tą przejął Modest Kałużny.

W Hotelu „Zur Post” Tadeusz 
Bobrzecki uruchomił stołówkę dla 
polskich pracowników Kopalni 
Arsen.

Polacy przejęli też: mleczarnię 
(pierwszym jej kierownikiem zo
stał Rusiecki), fabrykę zapałek 
Jaerschke (nadano jej nazwę Pol
ski Monopol Zapałczany), stolar
nię, tartak, beczkarnię, cegielnię 
ma Kolonii Żeromskiego i stację 
kolejową PKP Rychłowiec, przy
wracając łączność z Kamieńcem 
Ząbkowickim.

Pierwszym polskim leśniczym 
w Złotym Stoku został Kazimierz 
Balcerzak był on również kierow
nikiem tartaku (za kościołem).

5 września protokółem zdaw
czoodbiorczym niemieccy pra
cownicy przekazali urząd poczto
wy w Równem Polakowi Jerzemu 
Wilczyńskiemu. Poczta zatrudnia
ła 4 pracowników. Kierownikiem 
jej została Kazimiera Kwiecińska, 
a po niej Stanisław Płoskoń.

W listopadzie odbył się pierw
szy polski pogrzeb. W wyniku 
nieostrożnego obchodzenia się 
bronią żołnierz zastrzelił Marię 
Biskup.

Kierownikiem Kopalni zostaje 
technik Jan Tomaszek

28 grudnia Dyrektor Bolesław 
Maszewski w Warszawie złożył 
Ministrowi Przemysłu Hilaremu 
Mincowi sprawozdanie z pracy 
fabryki w Równem i pokazał mu 
sztabę złota wyprodukowaną po 
raz pierwszy w Polsce.
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W sobotę 6 grudnia, w godzi
nach popołudniowych, do Cen
trum Kultury i Promocji w Złotym 
Stoku zawitał długo oczekiwany 
przez dzieci gość – św. Mikołaj. 
Ponieważ jesienna, pochmurna 
i  deszczowa aura nie pozwoliła 
św. Mikołajowi na uruchomienie 
sań, nasz gość, jak sam powiedział, 
przyjechał do nas na… rowerze. 
Spotkanie z  Mikołajem poprze
dzone zostało wspaniałym wystę
pem trupy teatralnej z  Mąkolna 
„Wataha Stacha”. Aktorzy wcielili 
się z postaci z bajek o „Jasiu i Mał
gosi” oraz „Czerwony Kapturek”. 
Dzieci i rodzice oglądnęli przed
stawienie z dużym zainteresowa
niem, a wszyscy podziwiali kunszt 
i aktorskie talenty mieszkańców 
Mąkolna. Bardzo dużo emocji, 
także strachu, lęku i przerażenia 
wzbudził wilk, który niespodzie
wanie zeskoczył ze sceny i wdarł 
się między dzieci. Na szczęście 
Pani Jadwiga, czyli Baba Jaga 
poskromiła nieposłuszne zwierzę. 
Po przedstawieniu wysłuchaliśmy 
utworów w wykonaniu dziewczy
nek z zespołu „Wesołe nutki”, któ
re do występu przygotowała Ur
szula Wróbel.

Po części artystycznej dyrektor, 
burmistrz i artyści z grupy teatral

nej zaprosili dzieci do wspólnej 
zabawy. W końcu nadszedł długo 
oczekiwany moment i w sali po
jawił się Mikołaj. Przyniósł pre
zenty dla wszystkich dzieci – od 
tych najmłodszych, które idąc po 
paczki musiały korzystać z  po
mocy rodziców, po te najstarsze 
12letnie. Mikołaj był bardzo za
dowolony z postawy dzieci, które 
często się uśmiechały, dziękowa
ły, były bardzo grzeczne i chętnie 
robiły sobie z nim zdjęcie.

W spotkaniu przygotowanym 
przez CKiP udział wzięło ponad 
200 dzieci. Ponadto Mikołaj nie 
zapomniał o dzieciach niepełno
sprawnych i odwiedził ich w ro
dzinnych domach przekazując 
osobiście paczki świąteczne. Daw
no nie widzieliśmy tak wypełnio

nej sali widowiskowej. Na szczę
ście Mikołaj wraz ze swoimi po
mocnikami był bardzo dobrze 

przygotowany i  dzięki temu  nie 
zabrakło paczki dla żadnego 
 dziecka.

Św. Mikołaj w CKiP
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XXIII Finał WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w gminie Złoty Stok

W niedzielę 11 stycznia 2015 r. 
w Gminie Złoty Stok ponownie 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecz
nej Pomocy. Finał WOŚP to jed
nodniowa zbiórka publiczna, 
organizowana przez Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po
mocy, a w naszej gminie przez 
GMINNY SZTAB WOŚP.

Wolontariusze kwestowali na 
terenie całej Gminy. W tym roku 
zbierano na podtrzymanie wyso

kich standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych i 
onkologicznych oraz dla godnej 
opieki medycznej seniorów.

Na terenie całej Gminy kwe
stowali wolontariusze: Weronika 
Odzimek, Małgorzata Wróbel, 
Adrianna Ciućmak, Szymon Tan-
dereszczak, Kacper Malinowski, 
Arleta Rowińska, Monika Wrona, 
Renata Tokaruk, Wanessa Cie-

ślik, Natalia Czapiga, Karolina 
Boska, Sandra Nieslona, Patry-
cja Krzysztowczyk, Tymoteusz 
Seweryn, Marzena Knych, Jaro-
sław Kawa, Aleksandra Wąso-
wicz, Aleksandra Braszka, Kac-
per Sołtanowicz, Justyna Koło-
dziejczyk, Klaudia Charęza, 
Wiktoria Wieja, Natalia Kawa, 
Anna Głąb, Agnieszka Seweryn, 
Wiktoria Misztela, Agnieszka 
Kurowska, Klaudia Kucharek, 

Dominika Bohuń, Aleksandra 
Golińska, Michał Musiał, Stani-
sław Pluciak, Kamila Wąsik, Mo-
nika Leśnik, Patrycja Berezow-
ska, Aleksandra Wąsik, Sara 
Piszczyk.

Opiekunki wolontariuszy:
Agata Pawłowska-Król, Mo-

nika Stańczyk, Krystyna Koło-
dziejczyk, Katarzyna Popera, 
Mariola Charęza, Jolanta Kup-
czak, Agnieszka Ruman, Kata-
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rzyna Kowcz, Magdalena Koło-
dziejczyk.

Wszystkim wolontariuszom 
i opiekunom serdecznie dzię-
kujemy!!!

Dzięki waszej pomocy zebra
liśmy łącznie: 8.922,21 zł.

Oprócz zbiórki do puszek kwe
starskich w CKiP wystawiono 
skarbonę, do której trafiały pie
niądze zebrane podczas prowa
dzonych licytacji, sprzedaży ciast, 
malowania twarzy, przejażdżek 
konnych i indywidualne datki 
pieniężne.

Dziękujemy serdecznie za Pań
stwa ofiarność. Pieniądze zostały 
przekazane do Fundacji WOŚP.

Wielkie podziękowania Sztab 
WOŚP składa również:

burmistrzowi Złotego Stoku 
Grażynie Orczyk za wsparcie 

imprezy i poczęstunek dla wolon
tariuszy,

Małgorzacie i Rafałowi Be-
cela za przygotowanie poczę
stunku,

Marcie Krysiak za pomoc 
organizacyjną,

Agacie Pawłowskiej-Król, 
Monice Stańczyk, Krystynie 
Kołodziejczyk, Katarzynie Po-
pera, Marioli Charęza, Jolancie 
Kupczak, Agnieszce Ruman, 
Katarzynie Kowcz, Magdalenie 
Kołodziejczyk za pomoc przy 
liczeniu zebranych pieniędzy,

Placówce Opieki  Przed-
szkolnej „Bajka” za program 
artystyczny,

Leszkowi Zasada za organi
zację przejażdżek konnych,

CKiP za pokaz koreańskiej sztu
ki walki HaidongGumdo i wido

wiskowy występ 
taneczny Show Dance,

duetowi Fellings Station, Gór-
niczej Orkiestrze Dętej, Conra-
do Yanez – laureatowi programu 
Must be The Music i Zespołowi 

Projekt DE za kon
cert, 

p a n i o m  z 
Sekcji Seniorek, 
paniom z chóru 
„ Złoty Potok” i 
p r a c o w n i k o m 
CKiP za pyszne 

wypieki,
O c h o t n i c z e j 

Straży Pożarnej w 
Z ł o t y m  S t o k u  z a 

współpracę,
wszystkich pracującym 

przy organizacji WOŚP,
a w szczególności WSZYSTKIM 

MIESZKAŃCOM NASZEJ GMINY, 
którzy wsparli swoimi datkami 
akcję i poświęcili czas, aby z nami 
w tym roku zagrać.

Informator SMS
Gmina Złoty Stok, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 

uruchomiła Samorządowy Informator SMS, który z powodzeniem 
funkcjonuje już kilka lat.

Jest to system przekazywania ostrzeżeń i komunikatów w formie 
bezpłatnej wiadomości SMS od burmistrza Złotego Stoku do wszyst
kich użytkowników, którzy zalogują się do tego systemu.

W tym roku informator został udoskonalony poprzez dodanie 
Komunikatora SISMS. Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy tele
fonów typu smartfon, którzy poprzez aplikację będą mogli otrzymy
wać rozszerzone powiadomienia z gminy.

Aby zarejestrować się w Samorządowym Informatorze SMS jako 
użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 
wysłać wiadomość SMS o treści „Tak.dza07”.

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS, rejestrującą go w systemie, 
ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. 

Aby otrzymywać wiadomości SMS Cloud na smartfona, należy 
pobrać bezpłatną aplikację poprzez stronę www.komunikator.sisms.pl 
i zarejestrować swój profil w Komunikatorze SISMS.

Od momentu rejestracji użytkownik otrzymuje wiadomości bez
płatnie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania 
komunikatów, wysyłając z numeru telefonu, z którego zarejestrował 
się w systemie wiadomość SMS o treści „Nie.dza07”, bądź też 
 wyrejestrować się z systemu poprzez formularz na stronie: 
www.komunikator.sisms.pl/wyrejestruj.

Szczegółowe informacje na stronie www.zlotystok.pl.

HARMONOGRAM  
ZEBRAŃ SOŁECKICH
Wybory sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych:
1) 20 stycznia 2015 r. godz. 17:00 Laski (świetlica wiejska)
2) 27 stycznia 2015 r. godz. 17:00 Mąkolno (remiza OSP)
3) 2 lutego 2015 r. godz. 17:00 Chwalisław (świetlica wiejska)
4) 3 lutego 2015 r. godz. 17:00 Błotnica (świetlica wiejska)
5) 7 lutego 2015 r. godz. 16:00 Płonica (świetlica wiejska)

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Przedstawienie zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych 
w statucie sołectwa.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Zgłaszanie kandydatur na sołtysa.
Przeprowadzenie wyborów na sołtysa i ogłoszenie wyników.
Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
Zgłaszanie kandydatur na członka Rady Sołeckiej.
Przeprowadzenie wyborów do Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników.
Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie 
 wyników.
Sprawy różne.

Sztab XXIII Finału WOŚP 
w Złotym Stoku
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Spotkanie sylwestrowo-noworoczne
Na spotkanie sylwestrowo

noworoczne w złotostockim Ryn
ku, ku naszej wielkiej radości, 
przyszło wielu mieszkańców, go
ści i przyjezdnych. Nie zawiedli 
mieszkańcy naszych sołectw, w 
szczególności Mąkolna i Płonicy. 
Przy muzyce, tańcach, konkursach 
spędziliśmy ostatnią godzinę sta
rego 2014 roku i pierwszą godzi
nę nowego 2015 roku. Jechaliśmy 
pociągiem „pendolino”, prowa

dzonym przez radnego Piotra 
Ogielskiego, zabierając na po
szczególnych stacjach w Rynku 
tych, którzy przyszli pobawić się 
z nami. Punktualnie o północy 
odbył się pokaz fajerwerków. 
Burmistrz złożyła wszystkim ze
branym życzenia noworoczne, 
życząc przede zdrowia, radości, 
realizacji zamierzeń i dotrzymania 
noworocznych postanowień. Za
bawa zakończyła się o godz. 1.00.

Składamy gorące podziękowa
nia Mariuszowi Karpińskiemu i 
Elizie Stępień za nagłośnienie, 
muzykę i oprawę muzyczną, Pio
trowi Ogielskiemu i strażakom z 
OSP w Złoty Stoku za nadzorowa
nie pokazu fajerwerków i czuwa
nie nad bezpieczeństwem, Woj
ciechowi Troickiemu za współor
ganizację imprezy, radnym, którzy 
włączyli się w przygotowanie i 
prowadzenie spotkania, pracow

nikom Spółki „KOMA” za posprzą
tanie Rynku. Szczególne podzię
kowania składamy Marcie Krysiak, 
która przygotowała i poprowa
dziła pierwsze sylwestrowono
woroczne spotkanie w Rynku. 

Mamy wiele pomysłów i już 
dziś deklarujemy, że kolejne spo
tkanie będzie jeszcze lepiej przy
gotowane, z większą ilością atrak
cji i niespodzianek.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodzi

ny przysługuje rodzi
nom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależ
nie od dochodu. Karta 
jest wydawana bez
p ł a t n i e ,  k a żd e m u 
członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzy
stać z karty dożywot
nio, dzieci do 18 roku 
życia lub do ukończe
nia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełno
sprawne  otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełno
sprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. 
zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 
37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki 
w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. 
dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków 
narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo 
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Spo
łecznej w Złotym Stoku.

Pomocy społecznej udziela się osobom 
i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo

wychowawczych i prowadzenia gospodar

stwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych;

10. braku umiejętności w przystosowaniu 
do życia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczowychowawcze;

11. trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy;

12. trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzy

sowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przy
sługuje osobom i rodzinom, których posia
dane dochody nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej. Od dnia 1 październi
ka 2012 r. dla osoby samotnie gospodaru
jącej jest nim dochód nie przekraczający 
kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzi
nie – kwota 456 zł.

Wnioski o udzielenie pomocy można 
składać codziennie w godzinach urzędowa
nia OPS, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.15, 
wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30.

Asystent rodziny
Od stycznia gminy mają obowiązek zatrudniać 
asystentów rodziny, a powiaty koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej

Ustawa o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej nało
żyła na gminy obowiązek udzie
lania pomocy rodzinom dysfunk
cyjnym z dziećmi. Pomoc taka 
realizowana jest poprzez działania 
asystenta rodzinnego, któr y 
wspiera rodziny w przezwycięża
niu trudności związanych z opie
ką i wychowaniem małoletnich 
dzieci.

W naszej gminie asystentem 
rodziny jest pani Aneta Górnicka 
– pracownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złotym Stoku. Ma 
pod swoją opieką 10 rodzin.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej asy
stent rodziny ma za zadanie po
móc rodzinie przeżywającej pro
blemy opiekuńczowychowawcze. 
Do jego zadań należy m.in. wspar
cie w rozwiązywaniu problemów 
socjalnych i problemów wycho
wawczych z dziećmi, czy pomoc 

w poszukiwaniu pracy zarobko
wej. Jeden asystent może poma
gać maksymalnie 15 rodzinom. 

Asystent ma za zadanie uła
twiać rodzicom wypełnianie ról 
społecznych, aby doprowadzić do 
osiągnięcia podstawowej stabili
zacji życiowej i nie dopuścić do 
umieszczania dzieci poza rodziną 
w placówkach lub rodzinach za
stępczych. Jeśli dzieci znajdują 
się pod pieczą zastępczą, rolą 
asystenta są działania na rzecz ich 
jak najszybszego powrotu do 
rodziny.

Asystent rodziny powinien swą 
pracę prowadzić za zgodą i przy 
aktywnym udziale rodziny oraz 
pobudzać ją do aktywnego współ
działania. Praca z rodziną powin
na być organizowana lub konty
nuowana również w sytuacji 
czasowego umieszczenia dziecka 
poza rodziną.
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Mikołaj 
w „Bajce”

Tradycyjnie, jak co roku, 
naszą „Bajkę” odwiedził szcze
gólny gość – Święty Mikołaj. 
Na tę wizytę wszystkie przed
szkolaki czekały z  ogromną 
niecierpl iwością.  W  tym 
roku Mikołaj zjawił się u nas 
8 grudnia.

Najpierw była wspólna 
zabawa z  aktorami teatru 
„Igraszka” z Wałbrzycha, póź
niej wspólne pląsy i konkursy. 
Podczas zabawy dzieci za
uważyły chodzącego po ogro
dzie Mikołaja i głośnym chó
rem zaprosiły Go do sali. 
Dzieci z wielką ochotą recy
towały wiersze i  śpiewały 
piosenki dla naszego Gościa. 
Święty Mikołaj odpowiadał 
na wnikliwe pytania przed
szkolaczków. Na koniec rozdał 
paczki, które wcześniej do
starczyły Elfy, poczęstował 
wszystkie dzieci słodyczami 
i  zrobił pamiątkowe zdjęcia 
w  grupach. Obiecał, że do 
takich grzecznych dzieci, jak 
w „Bajce”, na pewno przyje
dzie za rok.

Do zobaczenie Święty 
 Mikołaju!
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Spotkanie opłatkowe w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”
Wigilia Świąt Bożego Narodze

nia nie jest świętem, ale w polskiej 
obyczajowości i tradycji, jest po
cząwszy od uroczystej kolacji 
dniem obchodzonym świątecznie 
i powszechnie uważanym za naj
bardziej rodzinny dzień w roku. 
Dnia 17 grudnia w naszej „Bajecz
ce” świętowaliśmy razem: wszyst
kie przybyłe tego dnia do przed
szkola dzieci, pracownicy oraz 
zaproszeni goście.

Kilka dni wcześniej, jak to jest 
w naszym zwyczaju, dzieci kolę
dowały do wielu instytucji współ

pracujących z przedszkolem, 
wręczając wraz z życzeniami stro
iki świąteczne... Mali kolędnicy w 
podzięce otrzymywali wielkie 
torby pełne słodyczy, za które 
serdecznie dziękujemy!

Zanim usiedliśmy do wspólne
go stołu obejrzeliśmy Jasełka w 
wykonaniu najstarszych grup i 
wspólnie śpiewaliśmy znane ko
lędy. Następnie życzenia wszyst
kim dzieciom, pracownikom oraz 
gościom złożyła burmistrz Graży
na Orczyk. Po wspólnej modlitwie 
z ks. proboszczem połamaliśmy 

się opłatkiem i przekazaliśmy 
sobie życzenia. Przy wigilijnym 

stole czas upłynął nam w miłej 
i uroczystej atmosferze.

WIGILIA W „ZIELONEJ DOLINIE”
(E.B.) 19 grudnia 2014 r. w Przedszkolu „Zielona 

Dolina” w Mąkolnie było szczególnie ciepło, radośnie 
i  przytulnie. Oto nadszedł długo oczekiwany dzień 
Wigilii. Tradycyjnie jak co roku dzieci wraz z opieku
nami zebrały się w pięknie udekorowanej świątecznie 
sali. Uroczystość rozpoczęła dyrektor, która powitała 
gości: Martę Krysiak – asystentkę burmistrza i księdza 
proboszcza Józefa Siemasza. Następnie złożyła wszyst
kim życzenia zdrowych i  radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzą
cym Nowym Roku.

Kilka słów na temat tradycji Świąt Bożego Narodze
nia powiedział również ksiądz proboszcz. Starszaki 
recytowały wiersze o tematyce świątecznej, śpiewały 
kolędy i pastorałki. Dzięki ich występowi mogliśmy 
odczuć, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich, obda
rzając nas swoją „Maleńką Miłością”. Później dzieliliśmy 
się opłatkiem, życząc sobie spełnienia marzeń. 

Po życzeniach wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, 
na których nie brakowało świątecznych przysmaków 
i słodkości. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania. 
Wierzymy, że wspólne świętowanie przyczyniło się do 
kultywowania typowo polskich tradycji i było miłym 
wstępem do przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego.
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Harmonogram uroczystości, imprez i akcji  
w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie

16.01.2015 r. – Dzień Babci i Dziadka – uroczystość lokalna dla wszystkich 
Babć i Dziadków nawet tych, którzy nie mają wnucząt w przedszkolu.

6.02.2015 r. – Bal Przebierańców – dla wszystkich dzieci z Mąkolna i okolic.

Zapraszamy na bal
12 lutego 2015 roku w Placówce Opieki Przed

szkolnej „Bajka” odbędzie się Bal Karnawałowy 
prowadzony przez wodzireja. Przebrania mile wi
dziane. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, 
które nie uczęszczają do naszej placówki!

Wizyta św. Mikołaja w „Zielonej Dolinie” 
(2.12.2014 r.) Wizyta świętego Mikołaja w  naszym Przedszkolu, to 

jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowu
ją się do niego starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace 
plastyczne płaskie i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj. 
Różnorodne techniki sprawiają, że każda praca jest oryginalna i ciekawa. 
Dzieci przygotowują też piosenkę i wiersz, które będą mogły zaprezen
tować przed tak wyjątkową osobą. Nadszedł wreszcie długo oczekiwa
ny dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością 
spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.

Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. 
Pojawił się z wielkim workiem pełnym prezentów. Przedszkolaki powi
tały gościa wierszem i  piosenką, a  następnie zaprosiły do wspólnych 
pląsów. Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila rozdania przez Mikołaja 
prezentów. Dzieciom aż oczy błyszczały z  radości. Oczywiście, jak na 
przedszkolaka przystało, nikt nie zapomniał „czarodziejskiego” słowa – 
dziękuję.

Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami, zerkały 
przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa i poma
chają mu na pożegnanie.

(5.12.2014 r.) Dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie były 
w tym roku wyjątkowo grzeczne. Jakież było ich zdziwienie, gdy w piąt
kowy ranek usłyszały znajomo brzmiący dzwonek. Nie mogły uwierzyć, 
że znowu zawitał do nich św. Mikołaj ! Tym razem w  stroju Biskupa. 
Dzieciom trochę przypominał ulubionego księdza proboszcza??? Ale od 
przybytku głowa nie boli. Mikołaj chętnie uczestniczył z dziećmi w za
bawie, tańczył i śpiewał. Nie zapomniał też zabrać ze sobą prezentów. 
Przedszkolaki z ogromną radością zaprosiły Mikołaja na przyszły rok.
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Zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwo
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych o  konieczności złożenia 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 
rok, w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku. Zgodnie z art. 111 ust. 
4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z  2012 r., poz. 1356 ze zm.): 
„Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 
poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisem
nego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim”. 
Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 
napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego. 

Roczna opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych pozostaje bez zmian i wynosi:

525,– zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu 
oraz piwa,

525,– zł na sprzedaż zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoho
lu (z wyjątkiem piwa),

2.100,– zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alko
holu.

Opłata jest zwiększana, jeżeli roczna wartość sprzedaży (wg zło
żonego oświadczenia) przekroczy:

Ad. 1) 37.500 zł
Ad. 2) 37.500 zł
Ad 3) 77.000 zł

Informacje PPU „KOMA” sp. z o.o.
PPU „KOMA” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że zapla

nowana restrukturyzacja przedsiębiorstwa rozpoczęła się w kwietniu 
2014 roku, przebiega pomyślnie. Zauważalny jest wzrost jakości 
świadczonych usług i wrażliwość na otrzymywane informacje co do 
popełnianych błędów przez naszych pracowników. Mamy nadzieje, 
iż trud, jaki nasi pracownicy wkładają w naprawę naszej firmy zosta
nie doceniony przez mieszkańców naszej gminy. Nowy 2015 rok 
będzie dla nas kolejnym trudnym okresem, w którym będziemy się 
starali kontynuować poprawę wizerunku przedsiębiorstwa.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. PPU „KOMA” Sp. 
z o.o. zaprasza do lektury „Biuletynu Informacyjnego”, gdyż znajdą 
tu Państwo informację o planowanych przez naszą firmę zbiórkach 
odpadów wielkogabarytowych, tzw. „WYSTAWKACH”, o sposobie 
segregacji odpadów, o „polityce śmieciowej” naszej gminy. 

Informacje PPU „WOD-KAN” sp. z o.o. 
Informujemy, że po przeprowadzeniu rutynowych badań wody 

wyniki wskazują, że woda w sieci wodociągowej miasta Złoty Stok, 
wsi: Płonicy, Błotnicy, Mąkolna i Lasek ma bardzo dobre parametry. 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeglądowych 
wody na naszej stronie internetowej: www.ppuwodkan.pl. Badania 
przeglądowe to badania bardzo wielu parametrów wykonywane co 
pół roku. Badania comiesięczne są wykonywane w mniejszym zakre
sie parametrów. Na stronie tej znajdziecie Państwo również wiele 
ciekawych informacji z dziedziny wodociągów i kanalizacji, między 
innymi taryfę cenową, opis obiektów wodociągowych i oczyszczalni 
ścieków, telefony alarmowe, stan zasilania sieci wodociągowej. 

Zapraszamy do lektury. W następnym numerze „Informatora” 
PPU „WODKAN” Sp. z o.o. podsumuje swoją działalność w minionym 
roku.

Lokal dla stomatologa
W grudniu 2014 r. PPU „KOMA” sp. z o.o. zakończyła remont loka

lu przy ul. Wojska Polskiego 30/1. Zgodnie z założeniami lokal ma 
być przeznaczony na gabinet stomatologiczny.

CHARYZMATYCZNY 
PRZYWÓDCA

Silna osobowość jest podsta
wową jaką należy znaleźć u każ
dego przywódcy. Podstawowymi 
cechami jakie są konieczne do 
sprawowania władzy to między 
innymi uczciwość, wizjonerski 
umysł, dążenie do postawionych 
celów. Niezbędne cechy można 
wymieniać w  nieskończoność. 
Jednak za jedną z  niezbędnych 
cech jest umiejętność budowania 
relacji międzyludzkich. Przywód
ca powinien zjednoczyć sobie 
ludzi i  prowadzić jednocześnie 
swój zespół. O tym, czy ktoś nada 
się na przywódcę, można zaob
serwować, analizując jego dotych
czasowe życie. To, jak nim kieruje 
i co z niego wyciąga, przejawi się 
potem w  czasie jego rządzenia. 
Najważniejsze cechy charyzma
tycznego przywódcy: zaangażo
wanie w działaniach, wizjonerski 
umysł, realizacja postawionych 
zadań, dążenie do wygranej i po
żądanie sukcesu, realizm, czyli 

stawianie celów możliwych do 
osiągnięcia i mierzenie własnych 
umiejętności, walka z trudnościa
mi i kłopotami, odpowiedzialność 
za swoje czyny i swój zespół, za
ufanie ludzi. Podstawowym zada
niem lidera jest zbudowanie ze
społu potrafiącego dążyć do 
postawionych celu i  zwalczać 
wszelakie trudności występujące 
w czasie. Podstawowymi wyma
ganiami jakie należy spełniać to 
przedsiębiorczość oraz wizjoner
stwo. Należy być zorientowanym 
w każdych sprawach i odznaczać 
się umiejętnością szybkiego przy
swajania nowych trendów. Nale
ży posiadać dobre zdolności ko
munikacyjne z  drugim człowie
kiem, a co za tym idzie posiadać 
talent dyplomatyczny. Dzięki temu 
będziemy mogli budować sieć 
relacji międzyludzkich oraz być 
otwartym na innych, budując 
zaufanie.
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JASEŁKA 2014
Wigilia w tym roku zawitała 

w naszej szkole już 18 XII 2014 r. 
O godz. 10.00 wszyscy zasiedliśmy 
na widowni. 

Niezwykle barwne przedsta
wienie pt. „Maleńka Miłość”, przy
gotowali wspólnie uczniowie 
podstawówki i gimnazjum. Feeria 
barw, przecudne stroje, doskona
ły śpiew. Ujrzeliśmy m.in. bardzo 
ekspresyjny występ „króla Heroda”, 
podjudzanego przez bardziej 
ślicznego niż strasznego diabła, 
mądrych i niezwykle kolorowych 
„Mędrców”, uroczych pastuszków, 

piękną Marię z Dzieciątkiem i cu
downy, prawdziwie anielski chór. 
Reżyserii przedstawienia podjęli 
się ks. S. Nawrocki i G. Pluciak, 
dekoracje wykonała M. Charęza, 
a muzycznie opracował W. Król. 
Na uroczystości gościć mogliśmy 
– po raz pierwszy oficjalnie – bur
mistrz Grażynę Orczyk, którą mło
dzież przywitała „Gwiazdą Betle
jemską”.

Spotkanie było też okazją do 
wręczenia nagród za rozstrzygnię
te konkursy: recytatorski, „zDolny 
Ślązaczek”, „Szopka Bożonarodze

niowa”. Po uroczystości wszyscy 
rozeszli się do klas, a właściwie 
do „wigilijnych stołów”, gdzie były 

„gwiazdkowe prezenty” i  trady
cyjne łamanie się opłatkiem. Nie
zapomniany dzień!

XII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III
„IDZIE ZIMA, BĘDĄ ŚWIĘTA”

Święta Bożego Narodzenia to 
wspólnie przystrojona choinka, 
oczekiwanie na śnieg, prezenty, 

pierwsza gwiazdka na niebie, 
dwanaście potraw na stole wigi
lijnym, bielutki opłatek, zapach 

ciasta dochodzącego z kuchni. 
Jakie naprawdę są te święta opo
wiedzieli nam uczniowie klas IIII 

na XII SZKOLNYM KON
KURSIE RECYTATORSKIM 
pod hasłem „IDZIE ZIMA, 
BĘDĄ ŚWIĘTA”. Prezentacji 
uczniów wysłuchało jury 
w składzie: Agata Pawłow
skaKról – dyrektor szkoły, 
Ewa Głąb – wicedyrektor 
szkoły, Anna Chwałek – 
nauczyciel j. polskiego, 
Maria Kalinowska – na
uczyciel edukacji wcze
snoszkolnej,  Gabr iela 
Grzelak – nauczyciel edu
kacji  wczesnoszkolnej 
Uczniowie za swoje recy
tatorskie prezentacje mo
gli otrzymać 20 punktów. 
Jurorzy brali pod uwagę: 
dobór repertuaru, właści
wą intonację, poprawną 

wymowę i ogólny wyraz artystycz
ny. Natomiast publiczność zapro
szona na konkurs mogła wybrać 
jednego recytatora, przyznając 
mu „Nagrodę publiczności”. Juro
rzy po burzliwej naradzie I miejsce 
przyznali Dominice Dziopie z kl. 
III b, II miejsce – Zuzannie Kosiń
skiej z kl. II b, III miejsce – Kami
lowi Bulandzie z kl. II b. Wyróżnie
nie przyznano: Martynie Nowak 
z kl. I a i Hannie Krzywonos z kl. I 
c. Nagrodę publiczności zdobył 
Damian Kozakiewicz z kl. III b, a 
nagrodę za debiut dla ucznia kl. 
I – Aleksandra Piech. Uczestnicy 
konkursu otrzymali w dniu pre
zentacji drobne upominki i sło
dycze. Natomiast nagrody książ
kowe i dyplomy dla zwycięzców 
wręczone zostały na apelu świą
tecznym.

Katarzyna Popera

KĄCIK CZYTELNICZY POLECA
„Saga” – Camilli Lackberg uznanej za mi

strzynię szwedzkiego kryminału jest godna 
polecenia miłośnikom powieści z  dreszczy
kiem. Intrygująca fabuła, autentyczni w swej 
zwyczajności bohaterowie, interesujące stu
dium zachowań ludzkich i zaskakujące roz
wiązanie to główne atuty tych pozycji. Za
chodnie wybrzeże Szwecji, prowincjonalne, 
malowniczo położone miasteczko i  wstrzą
sająca zbrodnia. Młody policjant Patrik Hed
strom podejmuje się rozwiązania skompliko
wanej zagadki. W  swych działaniach może 
liczyć na pomoc pisarki, przyjaciółki ze szkol

nych lat Eriki Falck. Kolejne tytuły sagi to: 
„Księżniczka z  lodu”, „Kaznodzieja”, „Kamie
niarz”, „Ofiara losu”, „Niemiecki bękart”, „Sy
renka”, „Latarnik” i „Fabrykantka aniołków”.

Dla amatorów lekkiego pióra polecamy 
natomiast „serię kwiatową” poczytnej autor
ki Katarzyny Michalak. Są to trzy powieści: 
„Ogród Kamili”, „Zacisze Gosi” i „Przystań Julii”, 
które opowiadają o losach przyjaciółek z uli
cy Leśnych Dzwonków. Są to opowieści 
o pogoni za marzeniami, trudnych życiowych 
wyborach, nieprzewidywalności ludzkich 
losów, ale i o zwykłej kobiecej przyjaźni, o tym 

że wiara w siebie i  ludzi pozwala przetrwać 
najtrudniejsze chwile. Gorąco polecamy 
i życzymy miłej lektury.

Katarzyna Kowcz
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SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM W PODZIEMIACH KOPALNI ZŁOTA

DZIEŃ NAUKI 2014
8 grudnia 2014 roku po raz 

siódmy odbył się w naszej szkole 
Dzień Nauki. Przygotowane zo
stały prezentacje o różnorodnej 
tematyce. Uczniowie pod okiem 
nauczycieli wprowadzali rówie
śników w świat wiedzy, wykony
wali doświadczenia i zabawy 
badawczej. Duża różnorodność 

pozwoliła na to, aby każdy znalazł 
coś dla siebie. Przygotowano 
7 prezentacji: WOKÓŁ KSIĄŻKI – 
prowadzący: Pamela Bielawska, 
Klaudia Drab, Klaudia Groń, Klau
dia Nieslona, opiekun: M. Stań
czyk, ILUZJE OPTYCZNE – prowa
dzący: Zuzanna Burzyńska, Miko
łaj Zapotoczny, opiekun: G. Plu

ciak, ENGLISH FUN – prowadzący: 
Łukasz Dzik, Aleksandra Wąsik, 
opiekun: K. Kowcz, MAGICZNA 
MATEMATYKA – prowadzący: Ad
rianna Ciućmak, Julia Janiczek, 
Kacper Szwarc, opiekun: E. Przed
wojewska, EKSPERYMENTY – pro
wadzący: Stanisław Pluciak, Szy
mon Tandereszczak, opiekun: 
M. Gawłowska, BALLOON SHOW 
– prowadzący: Kacper Gruszecki, 
Natalia Kawa, Weronika Krzysz
tofczyk, opiekun: K. Nowakowska, 

BĄDŹ BEZPIECZNY – opiekun: 
R. Musiał.

Wszystkie zajęcia w ramach 
VII DNI NAUKI cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów, którzy 
chętnie i aktywnie w nich uczest
niczyli. Na zakończenie uczniowie 
obejrzeli prezentację „Wielki wy
buch” i występ uczennic gimna
zjum pt. „Taniec planet”. Pełni 
nowych pomysłów i zdobytych 
ciekawych doświadczeń ucznio
wie udali się do domu.

Odpowiadając na zaproszenie wiekowego 
gospodarza kopalnianych podziemi – GNOMA 
uczniowie klas pierwszych, drugich i  trzeciej 
wraz z wychowawcami wybrali się 5 grudnia na 
poszukiwanie św. Mikołaja w  podziemnych 
sztolniach i  chodnikach Kopalni Złota. Na po
czątku naszej zabawy podzieleni zostaliśmy na 
grupy. Każda miała przydzielonego przewodni
ka, z którym udaliśmy się na poszukiwanie Mi
kołaja. Rozpoczęliśmy od zwiedzania kopalni 
i przejażdżki podziemnym tramwajem. Następ
nie w  pięknie udekorowanej komnacie doszło 
do spotkania z bohaterem dnia – MIKOŁAJEM. 

A  tam niespodzianka – paczki z  upominkami i  słodyczami. 
Mikołaj tryskał humorem i rozbawiał uczniów. W dalszej części 
odbyły się warsztaty malowania gipsowych figurek o tematy
ce świątecznej. Przed przystąpieniem do pracy wysłuchaliśmy 
opowieści Elfa o św. Mikołaju. Po zakończonych warsztatach 
udaliśmy się na poszukiwanie minerałów. Tak bogaty w atrak
cje dzień zakończyliśmy w  restauracji, pijąc pyszną, gorącą 
herbatę.

Wychowawcy kl. I-III
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Informacja OSP w Złotym Stoku

PŁYWAĆ JAK RYBA W WODZIE

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Złotym Stoku liczy 28 członków i jako jedyna 
w gminie należy do Krajowego Systemu Ra
towniczoGaśniczego (KSRG). Nakłada to na 
jednostkę sporo wymagań dotyczących wy
szkolenia strażaków, mobilności czy zaopa
trzenia w sprzęt ratowniczy. Na przestrzeni 
ostatnich lat straż pożarna stała się formacją 
wielozadaniową – nie walczy tylko z pożara
mi, lecz niesie pomoc wszędzie tam, gdzie 
jest ona potrzebna. Są to wypadki komuni
kacyjne, zagrożenia dla środowiska, zagroże
nia związane ze zjawiskami atmosferycznymi, 

a także udzielanie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Ponadto do zadań 
ochotniczej straży pożarnej należy informo
wanie ludności o zagrożeniach i sposobach 
ochrony przed nimi.

Innymi zadaniami należącymi do OSP jest 
upowszechnianie – zwłaszcza wśród członków 
– kultury fizycznej i sportu, prowadzenie 
działalności kulturalnej i oświatowej, działa
nie na rzecz ochrony środowiska, wspoma
ganie rozwoju społeczności lokalnej.

W grudniu 2014 roku nasza jednostka 
wyjeżdżała do działań w sumie 15 razy:

do 6 pożarów – głównie kontenerów na 
śmieci,
do 5 miejscowych zagrożeń,
3 razy do usuwania połamanych drzew.
Zanotowano także 1 alarm fałszywy.

OSP współpracuje ze Stowarzyszeniem 
KREWmaNIACY, które organizuje w naszej 
remizie cykliczne zbiórki krwi.

W naszej remizie swoje spotkania organi
zuje również Górnicza Orkiestra Dęta oraz 
Klub Seniora.

MIKOŁAJOWY TURNIEJ SIATKARSKI 

Od listopada ubiegłego roku 
uczniowie kl. III a Szkoły Podsta
wowej w Złotym Stoku biorą 
udział w kursie nauki pływania. 
Zajęcia odbywają się na pływalni 

w Kłodzku i są prowadzone przez 
miejscowego instruktora. Pomoc 
w zajęciach świadczy Bartłomiej 
Prorok. Trzecioklasiści pod okiem 
obu fachowców bardzo szybko 

nabywają umiejętności pływac
kich i traktują naukę pływania jako 
świetną przygodę. Przedsięwzię
cie mogło dojść do skutku dzięki 
determinacji i zaangażowaniu 

rodziców uczniów. Należy mieć 
nadzieję, że już wkrótce nasze 
dzieci będą pływać jak przysło
wiowe „ryby w wodzie”. 
Elżbieta Broś, wychowawca kl. III a

4 XII 2014, reprezentacja naszych siatkarzy 
i siatkarek udała się do Ciepłowód na turniej 
siatkarski o „Puchar Wójta Gminy Ciepłowo
dy”. Był to „mikst siatkarski”– więc na boisku 
grały drużyny mieszane (trójka dziewcząt i 
trójka chłopców).

W zawodach wystartowały trzy drużyny: 
GP Przyłęk, nasza drużyna i gospodarze GP 
Ciepłowody. Wszystkie mecze okazały się 
bardzo wyrównane i zacięte.

Pierwszy mecz: GP Ciepłowody – GP Zło
ty Stok 2:1 – przegraliśmy choć mieliśmy 
piłkę meczową na 2:0. Sprawdziło się stare 
siatkarskie powiedzenie „kto nie wygrywa 
2:0, ten przegrywa 2:1”  (oczywiście lekko 
sparafrazowane).

Drugi mecz z Przyłękiem spokojnie zakoń
czony wynikiem 2:0. Wydawało się że wszyst
ko w  tym momencie zostało poukładane i 
znana jest ostateczna kolejność, tymczasem 

zawodnicy z Przyłęku postarali się o niespo
dziankę ogrywając Ciepłowody 2:1. W tej 
sytuacji o  kolejności decydował stosunek 
setów, a w tej klasyfikacji to my okazaliśmy 
się najlepsi, tym samym „Puchar Wójta Gmi
ny Ciepłowody”  trafił do nas, jak również 
ogromny wór słodyczy od Mikołaja.

Ostateczna kolejność GP Złoty Stok 2 pkt 
(3:2) GP Ciepłowody 2 pkt (3:3) GP Przyłęk 
2 pkt (2:3).
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Telefony alarmowe
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,  
email: 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,  
email: ckip@interia.eu
Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku, 
ul. Chemików 8, tel. 74 817 51 23, 74 817 56 57, 
email: szszlotystok@wp.pl
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 29,  
tel. 74 817 52 19, email: luk381@gazeta.pl
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” 
w Mąkolnie, Mąkolno 56, tel. 74 817 76 19, 
email: zielonadolina@vp.pl

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

Banki 
Bank Spółdzielczy, Złoty Stok, Rynek 22, 
tel. 74 817 60 58, fax. 74 817 52 83
Agencja PKO BP S.A., Złoty Stok,  
ul. Wojska Polskiego 16, tel./fax 74 817 54 82

7 grudnia 2014 r. w Kłodzkim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Miko
łajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. Mło
dziki „Unii” Złoty Stok (rocznik 2003 i młod
si) zajęli w nim 7. miejsce. Skład: Tymoteusz 
Seweryn, Brajan Szendzielorz, Konrad Mi
chałek, Jakub Gołdyn, Igor Drozda, Alan 
Madejczyk, Mateusz Dziopa, Mikołaj Ziemak, 
Grzegorz Piwnik. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn, 
które zostały podzielone na dwie grupy. W 
grupie A zawodnicy „Unii” zmierzyli się z 
„Nysą” II Kłodzko, „Parasolem” Wrocław, 

„Śnieżnikiem” Domaszków oraz zespołem 
Ceska Trebova. W grupie B rywalizowały 
drużyny: „Nysa” I Kłodzko, „Orzeł” Ząbkowi
ce Śl., UKS Bielawa, „Pogoń” Duszniki Zdrój 
oraz AKS Strzegom. 

„Unia” Złoty Stok zajęła 4. miejsce w 
swojej grupie, dlatego też w meczu o 7.8. 
miejsce zmierzyli się z „Nysą” II Kłodzko. 
Drużyna „Unii” pokonała gospodarzy 1:0. 
W  finale spotkały się UKS Bielawa oraz 
„Parasol” Wrocław. Końcowy wynik spotka
nia 5:2. Trzecie miejsce w turnieju zajęła 
drużyna „Nysa” II Kłodzko.

Wydarzenia sportowe

Kłodzkie Centrum Kultu
ry, Sportu i Rekreacji było 
także gospodarzem w  roz
grywanym 6.01.2015 r. tur
nieju piłki nożnej „skrzatów”, 
czyli piłkarzy z rocznika 2008 
i młodszych.

Rywalizowało 8 drużyn, 
m.in. „Unia” Złoty Stok w 
składzie: Aniela Morelowska, 
Tymoteusz Trzewiczek, Gra
cjan Brysiak, Adam Rzepec
ki, Adam Wicher, Mariusz 

Myszogląd, Jan Seweryn, 
Mateusz Kierkiewicz.

Podopieczni Wojciecha 
Dujina uzyskali następujące 
wyniki: remis z MKS Szczaw
no Zdrój (1:1), przegrana z 
„Nysą” Kłodzko (0:2) oraz z 
Akademią Piłkarską Bystrzy
ca Kłodzka (0:1), remis z 
„Orlikiem” Kłodzko (1:1) i 
przegrana z „Piastem” Nowa 
Ruda (0:2). Końcowa klasy
fikacja turnieju nie była pro

wadzona. Wszyscy zawod
nicy otrzymali pamiątkowe 
medale i słodycze ufundo
wane przez posłankę Moni
kę Wielichowską i senatora 
Stanisława Jurcewicza, któ
rzy objęli patronat nad za
wodami. Gościem specjal
nym zawodów był Kamil 
Dankowski, obecne piłkarz 
„Śląska” Wrocław, wychowa
nek kłodzkiego klubu.

Dnia 7.12.2014 r. rozpoczęła się Pacz
kowska Liga Halowa, w której po raz pierw
szy udział wzięła drużyna „PERŁA” Płonica. 
Turniej ten od wielu lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Obecnie uczestniczy w 
nim czternaście drużyn. Mecze odbywają 
się w weekendy. Rozgrywki prowadzone 
są zgodnie z przepisami w halową piłkę 
nożną, systemem „każdy z każdym”. Druży
ny od miejsc 14 będą grały finał o puchar 
ligi.

Dotychczasowe mecze „Perły”: Złoty 
StokPerła Płonica 6:1, Kamienica – Perła 
Płonica 6:3, Perła Płonica – Mustangi 0:3, 
Strażacy – Perła Płonica 10:1, Perła Płonica 

– Betoniarnia 2:7, Bayabongo – Perła Pło
nica 1:3, Perła Płonica – Grądy II 2:0, Grądy 
I – Perła Płonica 3:2

Drużyna „Perła” Płonica z 6. punktami 
zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli. 
Prowadzi drużyna Copacabana (22 pkt) 
przed Złotym Stokiem (20 pkt) i Betoniarnią 
(18 pkt).

W sobotę 17.01.2015 r. seniorzy „Unii” 
Złoty Stok rozpoczną przygotowywania do 
rundy wiosennej. Treningi będą się odbywać 
na sali, siłowni i na boisku. Zaplanowano 
11. sparingów, pierwszy odbędzie się 24 
stycznia z „Iskrą” Jaszkowa.


