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Dożynki gminne – Laski 2015

5/2015
wrzesień

czytaj na str. 18

II Złotostocka Parada 
Zaprzęgów Konnych

W sobotę 22 sierpnia br. 
odbyła się II Złotostocka 

Parada Zaprzęgów 
Konnych. Głównym 

elementem parady był 
widowiskowy przemarsz 

kawalkady złożonej 
z kilku zaprzęgów 

konnych ulicami 
Złotego Stoku

29 sierpnia 2015 r. w Laskach 
odbyły się dożynki gminne. Roz-
poczęły się Dziękczynną Mszą 
Świętą odprawioną przez księdza 
Józefa Mardyłę w  koncelebrze 
księdza wikariusza Piotra Ochoń-
skiego w podziękowaniu za otrzy-
mane dary ziemi, trud pracy na 
roli i wysiłek rolników. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa zaproszeni 
goście, delegacje poszczególnych 
wsi i mieszkańcy w dożynkowym 
korowodzie, przy dźwiękach or-
kiestry dętej ze Złotego Stoku 
przeszli na boisko sportowe. Bur-
mistrz Grażyna Orczyk przywita-
ła wszystkich zebranych na tego-
rocznych dożynkach gminnych: starostów dożynek, 
mieszkańców gminy Złoty Stok i  powiatu ząbko-
wickiego, sołtysów, rady sołeckie, radnych gminy 
i powiatu, zaproszonych gości, dziękując rolnikom 
za trud pracy i życząc zdrowia i pomyślności rolni-
kom, ich rodzinom i najbliższym. Starostowie do-
żynek Katarzyna Krystyniuk i Stanisław Bohuń oraz 

burmistrz Grażyna Orczyk rozdzielili wśród zebra-
nych chleb upieczony ze zbóż zebranych podczas 
tegorocznych plonów.

Następnie odbył się konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy. Zwyciężył wieniec przygoto-
wany przez sołectwo Laski. 

czytaj na str. 18

Cmentarz na 
zboczu Jawornika
9 sierpnia Mszą św. w intencji 
pochowanych na cmentarzu 
zlokalizowanym na zboczu 
Jawornika rozpoczęły się 
niedzielne uroczystości na 
skrzyżowaniu „Pięciu dróg”

czytaj na str. 22

Jak segregować 
odpady
PPU „KOMA” Sp. z o.o. pragnie 
przedstawić kilka informacji 
związanych z oznakowaniem 
koszy na odpady komunalne

czytaj na str. 6

V Złotostocka 
Drezyniada
W sobotę 22 sierpnia na 
terenie byłej stacji kolejowej 
w Złotym Stoku odbyła się 
V Złotostocka Drezyniada

czytaj na str. 21

Informacje z sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 6-8

Informacja z pracy 
burmistrza

czytaj na str. 2-3
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Szanowni Państwo,
Wakacje szybko się skończyły, dzieci i młodzież 

pełne entuzjazmu rozpoczęły nowy rok szkolny. 
Kalendarzowe lato już za nami. Był to okres bardzo 
gorący i  suchy. Gorący, bo termometry często 
pokazywały ponad 35OC, a ze stawu kąpielowego 
korzystało wielu mieszkańców naszej gminy i tu-
rystów. My prowadziliśmy zaplanowane w budże-
cie inwestycje. Dobiega końca przebudowa ulicy 
Radosnej, budowa odcinka drogi gminnej w Błot-
nicy, a także realizowana jest inwestycja montażu 
paneli fotowoltaicznych i  pomp ciepła. Wiele 
drobnych, ale bardzo ważnych dla Państwa zadań 
wykonanych zostało systemem gospodarczym, 
przy udziale osób zatrudnionych w ramach robót 
publicznych i  staży. Rolnicy w  suszy i  skwarze 
zbierali plony tegorocznych upraw. Susza bardzo 
dała się odczuć w gospodarstwach rolnych naszej 
gminy. Rolnicy zebrali mniejsze plony, zbiory roślin 
okopowych też będą skromne, a od kilku tygodni 
brakuje wody w naszych ujęciach. Zasoby naszych 
ujęć zabezpieczają zaledwie 1/5 potrzeb miesz-
kańców Złotego Stoku, Płonicy i  Błotnicy. Od 
czerwca kupujemy wodę z wodociągu noworudz-
kiego. Pomimo konieczności ponoszenia dodat-
kowych kosztów na zakup wody mamy zapew-
nienie, że woda nie będzie racjonowana i w naszych 
kranach jej nie zabraknie. Dobra sytuacja zaopa-
trzenia w  wodę jest w  miejscowościach Laski 
i Mąkolno. W Chwalisławiu, który nie jest zwodo-
ciągowany, pojawiły się lokalne problemy w przy-
domowych studniach. Gminny Zespół Zarządza-
nia Kryzowego na bieżąco monitoruje sytuację 
hydrologiczną i  inicjuje rozwiązania ogranicza-
jące i minimalizujące skutki suszy.

Jesień to czas planowania budżetu gminy na 
rok następny. W sołectwach odbywają się Zebra-
nia Wiejskie, podczas których społeczności decy-
dują o  przystąpieniu do Funduszu Sołeckiego 
i wskazują zadania, jakie w ramach tego Funduszu 
chcieliby w  swoim sołectwie wykonać. Radni 
zgłaszają wnioski do budżetu gminy, a my przy-
gotowujemy dokumentacje projektowe, aby 
skutecznie pozyskiwać środki unijne i pozabudże-
towe.

Zapraszam do lektury kolejnego Biuletynu, 
a także proszę Państwa o dzielenie się uwagami 
i spostrzeżeniami.

Informacja z pracy burmistrza w okresie 
od 10.07.2015 r. do 06.09.2015 r.

1. 10 lipca 2015 r. – spotkanie z przed-
stawicielami Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej – Zarządu Zlewni Nysy Kłodz-
kiej z  siedzibą w  Otmuchowie dotyczące 
podjęcia niezwłocznych prac związanych 
z usunięciem barszczu Sosnowskiego z po-
toku Mąkolnica.

2. 11.07. – V jubileuszowy bieg na Jawor-
nik. Impreza zgromadziła 250 biegaczy nie 
tylko z  kraju, ale także z  zagranicy. W  tej 
grupie oprócz 28 mieszkańców Złotego 
Stoku brały także udział osoby pochodzące 
z Niemiec, Francji, Czech i Turcji. Uczestni-
cy zadowoleni byli zarówno z wyznaczonej 
trasy, jak i z organizacji imprezy.

3. 13.07. – wyjazd wraz z delegacją po-
wiatu ząbkowickiego i kłodzkiego do Świe-
radowa-Zdr. i Nowego Miasta pod Smrkem 
w  celu obejrzenia i  testowania ścieżek 
Singltrek pod Smrkem.

4. W dniu 15.07.2015 r. odbyło się Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki „TERMEX”. Tematem było uzupełnie-
nie składu Rady Nadzorczej do wymagane-
go kworum trzech osób. Przedstawicielem 
głównego udziałowca był Mieczysław Wdo-
wicz z  udzielonym pełnomocnictwem. 
Gmina Złoty Stok nie zgłosiła własnego 
przedstawiciela do Rady. Przedstawiciel 
głównego udziałowca również nie zgłosił 
własnego przedstawiciela. Obecny skład 
Rady – Marek Wróblewski i Sławomir Korze-
niak. Ostatnie posiedzenie Rady Nadzor-
czej  z  udziałem przedstawiciela Gminy 
Złoty Stok odbyło się 10.06.2013 r. Przed-
stawiciel Gminy w RN był do 02.04.2014 r. 
Do dnia dzisiejszego nie odbyło się Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników (taki 
obowiązek był do 30.06.2015). Wysłano 
pismo w  tej sprawie do Zarządu – brak 
odpowiedzi.

5. 16.07 – wizyta u  starosty miasta Ja-
wornik – omówienie koncepcji budowy 
Singltreków i ewentualnie współpracy gmin 
w przyszłym okresie programowania.

6. 17.07. – udział w Mszy św. organizo-
wanej przez leśników, w związku z zakoń-
czeniem corocznej pielgrzymki leśników 
do Sanktuarium Matki Bożej w  Bardzie.

7. 17.07. – spotkanie samorządowców 
powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego, dzier-
żoniowskiego w  Starostwie Powiatowym 
w Ząbkowicach Śl. w celu omówienia zadań, 
podziału środków, zamierzeń gmin, w związ-
ku z objęciem gmin tych powiatów obsza-
rem strategicznej interwencji. Obszary 
Strategicznej Interwencji (OSI) to tereny, na 
których nie będzie realizowany mechanizm 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
ale ze względu na swoją specyfikę zostaną 

one objęte indywidualnym podejściem do 
rozwoju regionalnego. Ich celem jest przede 
wszystkim realizacja tych zadań, które 
według przeprowadzonych wcześniej ba-
dań, najbardziej wymagają unijnego dofi-
nansowania. Dla Dzierżoniowsko-Kłodzko-
-Ząbkowickiego Obszaru Interwencji prze-
widziano ok. 72,9 mln euro

8. 23.07. – spotkanie z sołtysami i Rada-
mi Sołeckimi w celu omówienia założeń do 
podejmowania uchwał Zebrań Wiejskich 
i planowania zadań w ramach wydzielone-
go na 2016 rok Funduszu Sołeckiego.

9. 24.07 – podpisanie umowy w Urzędzie 
Marszałkowskim na zadanie „Budowa od-
nawialnych źródeł energii w Gminie Złoty 
Stok”. Całkowita wartość projektu 482.634 
zł, koszty kwalifikowane 416,751,21 zł, 
kwota dofinansowania 375.076 zł, co sta-
nowi 90% kosztów kwalifikowanych. W skład 
zadania wchodzi zaprojektowanie, zakup 
i montaż:

a) instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 
kWp na budynku Samorządowego Zespołu 
Szkół w Złotym Stoku,

b) instalacji fotowoltaicznej o  mocy 3 
kWp na budynkach mieszkalnych w gminie 
Złoty Stok (5 rodzin),

c) instalacji fotowoltaicznej o  mocy 3 
kWp i  powietrznej pompy ciepła w  1 bu-
dynku mieszkalnym,

d) instalacji powietrznych pomp ciepła 
w 3 budynkach mieszkalnych.

10.  24.07. – udział w powiatowych uro-
czystościach związanych z  obchodami 
Święta Policji.

11. 08.08. – Msza św., odsłonięcie i po-
święcenie tablicy pamiątkowej na  cmentarzu 
zlokalizowanym na zboczu góry  Jawornik.

12. 15.08. – udział w  uroczystościach 
dożynkowych w sołectwie Chwalisław i Pło-
nica oraz w festynie z okazji „Dnia Piłkarza”, 
zorganizowanym przez Klub Sportowy 
„KŁOS” Laski.

13. 20.08. – posiedzenie Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

14. 21.08. – egzamin dla nauczycielki 
ubiegającej się o nadanie stopnia nauczy-
ciela mianowanego.

15.  22.08. – udział w  uroczystościach 
dożynkowych w  sołectwie Mąkolno oraz 
w  imprezie plenerowej – V Złotostockiej 
Drezyniadzie – zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie Złotostocka Kolejka i Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

16. Udział w Dożynkach Gminnych w La-
skach w dniu 29.08. oraz Gminno-Powiato-
wych w Niedźwiedziu w dniu 30.08. Wieniec 
przygotowany przez sołectwo Laski zdobył 
III miejsce.

Grażyna Orczyk 
Burmistrz Złotego Stoku
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17.  30.08. – zakończenie lata w  Parku 
Miejskim w  Złotym Stoku. Dzięki bogatej 
ofercie CKiP oraz sponsoringowi i wsparciu 
Pana Jarosława Szkudlarza mogliśmy wysłu-
chać wielu wspaniałych koncertów muzycz-
nych i miło spędzić niedzielne popołudnia.

18.  05.09. – udział w uroczystym jubileuszu 
25-lecia Koła Łowickiego „Jawornik” w Złotym 
Stoku, poprzedzonego koncertem sygnali-
stów, Mszą św. w kościele parafialnym oraz 
festynem, podczas którego wszyscy chętni 
mogli spróbować potraw z dziczyzny, przy-

gotowanych przez myśliwych i  ich rodziny. 
19. 06.09. – udział w  zorganizowanych 
w  Chwalisławiu w  Rancho Rossa Montana 
I  Mistrzostwach TREC PTTK Sudetów i  wrę-
czenie nagród laureatom w poszczególnych 
konkurencjach.

(cd. na str. 4)

Referat Organizacyjny
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
1) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiazywanie 
problemów alkoholowych – nierozstrzygnięty z powodu braku ofert,
2) oferta z własnej inicjatywy organizacji na realizację zadania pu-
blicznego – „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych” – oferta nie 
spełniała warunków formalnych,
3) oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdro-
wia – profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych – zło-
żona po terminie,
4) przygotowanie projektu programu współpracy z  organizacjami 
pożytku publicznego na 2016 r.
2. Zapobieganie patologiom społecznym. Realizacja zadań Gminne-
go Programu Profilaktyki i  Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 
Narkomanii:
1) realizacja wniosków o dofinansowanie (uzgodnienia, rozliczenia, 
pomoc):
• dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci organizowanego 
przez Parafię,
• umowa na prowadzenie podczas wakacji zajęć sportowo-rekreacyj-
nych dla dzieci na obiektach sportowych gminy,
• dofinansowanie zajęć z dziećmi podczas „Dnia Piłkarza” w Laskach,
2) wydanie 2 opinii do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(„Biedronka”, Sklep w Błotnicy)
3) 2 posiedzenia komisji GKRPA (6 wniosków o zastosowanie leczenia),
4) podjęcie 2 interwencji w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców,
5) realizacja wniosku o  udostępnienie danych ze zbioru danych 
osobowych (Policja).
3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:
1) przyjmowanie i  rejestracja faktur, rachunków, oświadczeń oraz 
rozliczanie pobranego stypendium za maj i czerwiec,
2) wydawanie zaświadczeń o pobranym stypendium,
3) przygotowanie wniosków, ulotek, informacji o  naborze na rok 
szkolny 2015/2016.
4. Wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego.
5. Współpraca z OPS:
1) przystąpienie i  realizacja projektu badawczego „Zasady i zakres 
wsparcia środowiskowego dla osób starszych”,
2) rozpatrzenie wniosku Starosty Ząbkowickiego o  wytypowanie 
przedstawiciela Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Ząbkowicach Śl. – kandydatura Magda-
leny Międzybrockiej – kierownika OPS,
6. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadze-
niem referendum.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczycielki ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawo-
dowego – nauczyciela mianowanego.
8. Przygotowanie i przesłanie sprawozdania za II kwartał 2015 roku 
dotyczącego spraw kadrowych i oświaty.
9. Wydanie dwóch decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w Barze „Krokus”, w związku z niedokonaniem wpłaty 
II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

10. Wydanie siedmiu zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów 
alkoholowych (piwa). Zezwolenia wydawano głównie na organizo-
wanie festynów i dożynek wiejskich.
11. Ogłoszenie informacji o naborze na stanowisko Skarbnika Gmi-
ny. Aplikacje na ww stanowisko nadesłało 7 kandydatów. Nabór nie 
został rozstrzygnięty. Komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko 
Skarbnika Gminy.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. 11 sierpnia wydzierżawiono w trybie przetargu nieograniczonego:
• nieruchomość rolną dz. nr 581, o pow. 2,5312 ha, położoną w Laskach 
– symbol planu RL-teren istniejących lasów ochronnych. Cena rocz-
nej dzierżawy po przetargu wynosi 333,45 zł,
• nieruchomość gruntową dz. nr 997/13, o pow. 0,2032 ha, położoną 
w Złotym Stoku – Symbol planu MN-teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Cena rocznej dzierżawy po przetargu wynosi 42,51 
zł.
2. W związku z panującą na terenie województwa dolnośląskiego 
suszą obejmującą także powiat ząbkowicki wystosowano informację 
do właścicieli gospodarstw rolnych o możliwości składania wniosków 
o  poniesionych stratach w  uprawach rolnych, celem oszacowania 
szkód. W  tym celu burmistrz występił z  wnioskiem do Wojewody 
o powołanie komisji gminnej. Po powołaniu komisji przez Wojewodę 
komisja oszacuje szkody przeprowadzając lustrację w terenie. O ter-
minie szacowania szkód rolnicy będą poinformowani odrębnym 
pismem.
3. Wydanie zezwolenia na zajęcie działek gminnych (drogi) w Laskach 
– celem przebudowy sieci elektroenergetycznej.
4. Sprzedaż lokalu przy ul. 3 Maja – kwota 80.800,00 zł.
5. Przygotowanie dokumentów i  sprzedaż lokalu mieszkalnego 
najemcy. Kwota 6.650,00 zł + procentowy udział 46/100 w kosztach 
pokrycia dachowego – 17.737,35 zł.
6. Sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego – kwota 
40.000,00 zł.
7. Sprzedaż działki zabudowanej kościółkiem p.w. Św. Trójcy w Zło-
tym Stoku – 28.08.2015 r., cena 1 zł.
8. Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego: 
dz. nr 674/10, 935, 705, 831 – Złoty Stok, dz. nr 114, 401 – Laski, dz. 
nr 42, 96 – Chwalisław.
9. Wydanie wypisów i  wyrysów z  planu zagospodarowania prze-
strzennego: działki nr 168, 172, 21, 935, 306, 312/23– Złoty Stok, 
226/44 – Błotnica.
10. Wydanie zaświadczeń dotyczących wstępnych projektów po-
działu nieruchomości: dz. nr 866/198 (Pustelnik), dz. nr 108, 171 
Płonica.
11. Podziały nieruchomości: dz. nr 167/6 Płonica, dz. nr 866/198 
(Pustelnik), działka nr 498/13 Mąkolno.
12. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości – Laski 13C.
13. 21.07.2015 r. odbyły się przetargi na sprzedaż działek pod gara-
że przy ul. Żeromskiego – brak oferentów, 4.08.2015 r. odbyły się 
przetargi na sprzedaż działek nr 451 w Laskach oraz 468/6 w Złotym 
Stoku przy ul. Wąskiej – brak oferentów, 26.08.2015 r. odbył się prze-
targ na sprzedaż działki nr 94/1 w Złotym Stoku – brak oferentów.

Informacja z pracy Urzędu Miejskiego
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14. 01.09.2015 r. przetargi na sprzedaż działki budowlanej nr 202 
w Laskach (koło boiska sportowego), działki nr 378/1 w Złotym Stok 
(koło Biedronki), lokalu mieszkalnego (do remontu adaptacyjnego) 
w  Złotym Stoku przy ul. Sienkiewicza 9, lokalu mieszkalnego (do 
remontu adaptacyjnego) w Mąkolnie 48 (po bibliotece) – brak ofe-
rentów.
15. Zlecenie okazania granic dz. nr 256 Chwalisław – do  sprzedaży.
16. Przygotowywanie dokumentów do sprzedaży działki nr 82/2 
w Laskach.
17. Okazano granice między działkami nr 392 i 394 w Chwalisławiu. 
Sąsiedzi naruszyli granice ewidencyjne – ogrodzenie nieruchomości 
znajduje się na gruntach gminnych.

Referat Rozwoju Regionalnego i Inwestycji
1. Wykonanie zatoczki do mijania się samochodów na drodze gmin-
nej w Mąkolnie.
2. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumen-
tacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym 
Stoku z  przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne”. Wygrała 
firma Pracownia Projektowa COMPLEX z Bydgoszczy. Obecnie odby-
wają się już pomiary do celów projektowych.
3. Przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej zadania pn. 
„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”. Wpły-
nęło 7 ofert. Przetarg został unieważniony z powodu niespełnienia 
przez oferentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przeprowadzono II procedurę przetargową na „Budowę odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Złoty Stok” i wyłoniono wykonawcę zadania.
4. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie pełnej doku-
mentacji projektowej i wykonawczej tras rowerowych typu singletrack”. 
Wygrała firma EMJanikowscy ze Srebrnej Góry.
5. Odbiór placu tanecznego przy świetlicy wiejskiej w  Mąkolnie. 
6. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski dla 

zadania pn. „Budowy odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty 
Stok”. Wygrała firma PW ELPOL z Legnicy.
7. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania budżetowego „Budowa świetlicy 
w Płonicy”.
8. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Budowę placu zabaw 
w Laskach”. Wygrała firma APIS POLSKA sp. z.o.o. z Jarosławia.
9. Zakończono procedurę przetargową na zadanie: „Budowa na-
wierzchni bitumicznej w Błotnicy”.
10. Wizytacja radnych z Polanicy Zdroju związana z budową i wyko-
rzystaniem stawu kąpielowego w Złoty Stoku.
11. Trwa remont ulicy Radosnej – odbyły się spotkania w sprawie 
robót dodatkowych. Przewidywana cena tych robót:
1) 18 000 zł brutto – przebudowa kanału pod drogą na potoku  Świda,
2) 14 500 zł – budowa chodnika po lewej stronie drogi, nieprzewi-
dzianego w dokumentacji projektowej.
12. Wykonano przejście dla pieszych (mostek drewniany), ul. Górni-
cza – Złota Ścieżka.
13. Remont przejścia dla pieszych na potoku Świda, ul. Chemików 
(z tyłu garaży).
14. Wykoszenie potoku Świda od Biedronki do działek.
15. Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 
20  sierpnia i  3 września – w  sprawie wysokich temperatur i  suszy 
hydrologicznej na terenie gminy Złoty Stok.
16. Wydano 3 pozwolenia na korzystanie z przystanku na ul. Spor-
towej dla firm TransEkspress, PKS POLONUS, PKS Kłodzko.
17. Wykonano remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 
(pracownicy interwencyjni).
18. Wykonano systemem gospodarczym remont nawierzchni drogi 
transportu rolnego w Laskach.
19. Nawieziono podsypkę na parking przed kościołem w  Laskach 
– uzupełniono uszkodzoną nawierzchnię.

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki został powołany do życia w  2009 roku. To 

wyodrębnione w budżecie gminy pieniądze dla poszczególnych 
sołectw, o wydatkowaniu których decydują bezpośrednio miesz-
kańcy na zebraniach wiejskich.

Fundusz sołecki jest nowym narzędziem realizacji społecznych 
inicjatyw wiejskich i jednocześnie ważnym elementem finanso-
wania rozwoju wsi. Jest wielką szansą na podniesienie rangi 
wiejskich wspólnot i poczynienie kolejnego kroku w kierunku ich 
upodmiotowienia. Dzięki niemu mieszkańcy wsi w  większym 
stopniu stają się gospodarzami miejsca, w którym żyją.

Najważniejszą ideą funduszu jest fakt, że mieszkańcy sami 
wskazują najpilniejsze potrzeby swoich miejscowości i wspólnie 
podejmują decyzje, które z  nich zostaną wykonane w  ramach 
funduszu. Realizowanie zadań objętych funduszem sołeckim ma 
na celu budowanie tożsamości wsi, wpływanie na jakość życia 
mieszkańców sołectw, rozbudzanie wartości duchowych, takich 
jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, budowanie 
więzi międzypokoleniowych.

Z inicjatywy burmistrz Grażyny Orczyk, w marcu 2015 r., Rada 
Miejska w Złotym Stoku podjęła uchwałę o wyodrębnieniu fun-
duszu w budżecie gminy na 2016 rok. Jest to pierwsza uchwała 
w gminie Złoty Stok dająca szansę sołectwom na podjęcie samo-
dzielnej decyzji o przystąpieniu do realizacji zadań finansowanych 
z funduszu sołeckiego.

Informacje, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, zostały 
przekazane sołtysom w  lipcu br. Do obliczenia kwot funduszu 
przyjmuje się liczbę mieszkańców sołectwa na dzień 30 czerwca.

Następnym etapem procedury jest złożenie Burmistrzowi 
wniosku o  przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Wniosek wraz 
z załącznikami musi być uchwalony na zebraniu wiejskim i prze-
kazany przez sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, z tym, że nie później niż do dnia 
31 października danego roku budżetowego, sołectwo może zło-
żyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakre-
su przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Niewątpliwym atutem i  argumentem za przystąpieniem do 
funduszu sołeckiego jest fakt, że gmina otrzymuje z  budżetu 
państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wy-
konanych w  ramach funduszu sołeckiego. Wydatki wykonane 
w ramach funduszu podlegają zwrotowi, w zależności od średniej 
kwoty bazowej w kraju, w wysokości od 20% do 40% wykonanych 
wydatków funduszu.

Do dnia wydania Biuletynu zebrania wiejskie zatwierdzające 
przystąpienie do funduszu odbyły się w Mąkolnie, Płonicy i Chwa-
lisławiu. Gratulujemy sołectwom decyzji i życzymy powodzenia 
w realizacji zaplanowanych zadań, o których będziemy informo-
wać na łamach naszego Biuletynu.
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Referendum
6 września 2015 r. odbyło się zarządzone 

przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
ogólnokrajowe referendum. Odpowiadaliśmy 
w nim na 3 pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem do-
tychczasowego sposobu finansowania partii 
politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co 
do wykładni przepisów prawa podatkowego 
na korzyść podatnika?

W gminie Złoty Stok, podobnie jak w całym 
kraju, mieszkańcy nie uznali udziału w refe-

rendum za istotne wydarzenie. Na 3866 
uprawnionych do głosowania udział wzięło 
259 osób, co daje frekwencję w  gminie na 
poziomie 6,70 %.

Frekwencja w poszczególnych miejscowo-
ściach kształtowała się następująco:

1) Mąkolno – 11,29%,
2) Chwalisław – 10,31%,
3) Złoty Stok – 6,52%, (obwody kolejno 

4,52%, 6,24%, 8,74%),
4) Błotnica, Płonica – 3,99%,
5) Laski  – 3,92%.
Mieszkańcy odpowiadali na pytania na-

stępująco (procentowo):
1. Za wprowadzeniem jednomandatowych 

okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej? 80% tak, 20% nie.

2. Za utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii politycznych 
z budżetu państwa? 18% tak, 82% nie.

3. Za wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika? 93% tak, 17% nie.

Oficjalne wyniki referendum w kraju:
1. frekwencja 7,80%,
2. Odpowiedzi na pytania:
1) w sprawie nr 1 większość głosujących 

(78,75%) udzieliła pozytywnej odpowiedzi 
(„TAK”),

2) w sprawie nr 2 większość głosujących 
(82,63%) udzieliła negatywnej odpowiedzi 
(„NIE”),

3) w sprawie nr 3 większość głosujących 
(94,51%) udzieliła pozytywnej odpowiedzi 
(„TAK”).

Ze względu na frekwencję wynik referen-
dum nie jest wiążący.

Grzegorz Jasiok

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE
14 lipca 2015 r. Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfi-

kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pie niężnych 
z  pomocy społecznej. Wyższe kryteria  zaczną obowiązywać od 
1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy 
społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną niektóre świadczenia, a o 38 zł zwięk-
szy się kwota z 1 ha przeliczeniowego:
• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnie-
nie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokry-
cie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziem-
ców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i po-
krycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzo-
ziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-
cy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie 
z 250 zł na 288 zł.

DODATEK MIESZKANIOWY
Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 r. osoba składająca 

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi dołączyć do 
wniosku opłacone rachunki za ostatni miesiąc (poprzedzający 
miesiąc złożenia wniosku), tj. rachunek za wodę, śmieci, w związku 
z czym nie będzie wymagana we wniosku pieczątka Urzędu Gminy 
i PPU,,Wod-Kan” potwierdzająca opłacenie rachunku.

WYPŁATY ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku informuje, że:

Zasiłki stałe są wypłacane od 15 każdego miesiąca.
Zasiłki okresowe przyznane w poprzednich miesiącach będą wy-
płacane od dnia 15 każdego miesiąca.
Zasiłki okresowe, na które wniosek został złożony w danym mie-
siącu, będą wypłacane w okresie od 20 do 30 każdego miesiąca.

Teresa Michalska

KĄCIK CZYTELNICZY
Tym razem polecam Państwu coś co mnie po prostu zachwyciło 

i wprawiło w stan lekkiej nieważkości. Zupełnie nie nawiązując do 
niedawnych rocznic związanych z  martyrologią naszego narodu, 
mam tu na myśli przede wszystkim daty: 1 sierpnia i  1 września, 
pragnę polecić dwie pozycje przywołujące jednak czas wojennej 
zawieruchy.

Pierwsza z  nich to właśnie ta, która wprowadziła mnie w  stan 
niepochamowanej chęci tworzenia, która mnie zachwyciła aż do 
utraty tchu. Przyznam szczerze, że już w trakcie czytania, zainspiro-
wana sama zaczęłam pisać. Pisać po prostu coś, już w tej chwili nie 
pamiętam co to było, ale wiem, że słowa wypływały ze mnie same. 
Poczułam chęć kreacji i niezwykłą inspirację. Język i sposób w jaki 
została napisana wpłynął na mnie równie mocno jak opisywane 
wydarzenia i emocje bohaterów. Zdradzę Państwu wreszcie tytuł tej 
niezwykłej książki. Jest to” Złodziejka książek” Markusa Zusaka. Jest 
to opowieść o dziewczynce, która w trudnych czasach i w ciężkiej 

sytuacji przeżywa wszelkie możliwe emocje i  wbrew przeciwnym 
wiatrom tracąc wszystko nigdy nie zatraciła siebie. Z pełną odpo-
wiedzialnością mogę polecić tę lekturę i zapewniam, że nie pożału-
ją Państwo czasu, który przeznaczycie na jej przeczytanie.

„Łączniczki. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego” to drugi 
mój typ na ten moment. Autorzy książki Maria Fredro-Boniecka 
i Wiktor Krajewski przeprowadzili wywiady, a właściwie wysłuchali 
dziewięciu opowieści uczestniczek powstania. Relacje te są przywo-
łaniem ówczesnej rzeczywistości widzianej oczyma młodych dziew-
cząt, nierzadko panien z  dobrych domów, harcerek, uczennic. 
Opowiadają o skrajnych emocjach, o miłości, zauroczeniu, strachu 
i bólu, które towarzyszyły im każdego dnia powstania. Nie gloryfi-
kują ani siebie ani swojego postępowania lecz z nostalgią wracają 
wspomnieniami do czasu, który jakże mocno wyrył się w ich pamię-
ci. Te opowieści i życiorysy czyta się jak gdybyśmy sami prowadzili 
rozmowę przy kawie. Przyjemna i wzbogacająca lektura. Naprawdę 
warto po nią sięgnąć.

Katarzyna Kowcz
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31 sierpnia 2015 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym 
Stoku odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli 
uchwały w następujących sprawach:

1. Ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla na-
uczycieli – art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela nakłada na  organy prowadzące obowiązek tworzenia  
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawczo-opiekuńcze. Wysokość tego funduszu wynosi co naj-
mniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z prze-
znaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły 
(burmistrzów) i dyrektorów placówek oświatowych. Przedmiotowa 
uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla  nauczycieli 
i  dyrektorów zatrudnionych w  placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Złoty Stok. Na wypłatę nagród przeznacza 
się 1,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli, z czego 70% kwoty przeznacza się na nagrody przyznawane 
przez dyrektora placówki, a  30% na nagrody przyznawane przez 
burmistrza.

2. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji infor-
macji o kandydacie na ławnika – aktualnie trwa procedura wybo-
ru ławników. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, jeśli zgłoszenie kandydata spełnia wszystkie wymo-
gi formalne, Rada Miejska zasięga od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informację o  kandydacie. Wpłynęły dwa zgłoszenia, jedno 
spełnia wymagania formalne i dlatego należało podjąć przedmioto-
wą uchwałę.

3. Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 
dalszego biegu – jedno zgłoszenie kandydata na ławnika nie spełnia 
wymogów formalnych, określonych w przepisach. W takiej sytuacji 
Rada podejmuje uchwałę o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego 
biegu. Obie uchwały dotyczące wyboru ławników podjęte były na 
podstawie stanowiska zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kan-
dydatów na ławników – 24 lipca 2015 r.

4. Zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na rok 2015 –
W zakresie planu dochodów budżetowych dokonano zmniejsze-

nia ogółem o  kwotę 958.000 zł, ustalając nowy ich poziom, tj. 
13.825.915 zł. Zmiany wynikają ze:

1) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 11.000 
zł, w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych (sytuacja 
podyktowana jest faktem braku potencjalnych nabywców na ofero-
wane nieruchomości rolne),

2) zmniejszenia o kwotę 553.000 zł planu dochodów majątkowych 
– w  zakresie wpływów z  tytułu sprzedaży działek budowalnych 
(sytuacja podyktowana jest brakiem potencjalnych nabywców na 
oferowane do sprzedaży nieruchomości),

3) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 179.200 zł 
w zakresie wpływów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT. Z powo-

du rozpoczęcia w II półroczu br. wymiany nawierzchni ulicy Radosnej 
wraz z remontem infrastruktury kanalizacyjnej, zachodzi obawa, że 
do końca br. nie zostanie dokonany zwrot z naliczonego podatku 
VAT,

4) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.000 zł – 
w zakresie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 
(dochody uzależnione od kwot przekazywanych przez Urzędy Skar-
bowe),

5) zmniejszenia o kwotę 173.800 zł planu dochodów bieżących 
z  tytułu zadeklarowanych wpłat mieszkańców na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z odstą-
pieniem od budowy tego typu oczyszczalni wpływów nie będzie,

6) zwiększenia o  kwotę 12.000 zł planu dochodów bieżących 
z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne.

Planowane wydatki budżetowe ogółem zwiększono o  kwotę 
12.000 zł. ustanawiając ich nowy poziom, tj. 15.106.515 zł. Zmiany 
wynikają ze:

1) zwiększenia o kwotę 35.000 zł planu wydatków majątkowych 
(inwestycyjnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opra-
cowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack 
na obszarze Gminy Złoty Stok”,

2) zmniejszenia o  kwotę 66.000 zł planu wydatków bieżących 
w ramach środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego, 
tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,

3) zwiększenia o kwotę 43.000 zł, w  tym: § 4010 – zwiększenie 
o kwotę 31.000 zł środków na wynagrodzenia osobowe, oraz § 4210, 
4240 – zwiększenie o  kwotę 12.000 zł w  związku z  przyznaniem 
środków zwiększających subwencję oświatową z  przeznaczeniem 
na wyposażenie szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Przychody budżetowe zwiększono o kwotę 970.000 zł w związ-
ku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na fi-
nansowanie deficytu budżetu. Dodatkowo ustalono limit zobowiązań 
z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficy-
tu do wysokości zaciąganego kredytu oraz upoważniono Burmistrza 
Złotego Stoku do zaciągania kredytu w wysokości określonego  limitu.

5. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Złoty Stok – zmiana dokonana została w związ-
ku z  koniecznością doprowadzenia do  spójności wartości w  niej 
zawartych w zakresie dochodów, wydatków i przychodów z budże-
tem. Prognozowane dochody budżetu, na dzień 31 sierpnia 2015 roku, 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku zmniejszono 
o 958.000 zł ustanawiając ich nowy poziom, tj. 13.825.915 zł, w tym 

Informacja z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
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Informacja z X sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2015 r.

dochody bieżące – 13.184.152 zł, do-
chody majątkowe 641.763 zł. Progno-
zowane wydatki budżetu, na dzień 
31  sierpnia 2015 roku, zwiększono 
o 12.000 zł, ustanawiając ich wysokość 
na poziomie 15.106.515 zł, w  tym: 
wydatki bieżące – 12.642.703 zł, wy-
datki majątkowe – 2.463.812 zł.

Wynik budżetu, tj. deficyt na dzień 
31 sierpnia 2015 roku, wynosi 1.280.600 
zł, finansowany przychodami z plano-
wanego do zaciągnięcia kredytu w kwo-
cie 970.000 zł i  wolnymi środkami 
w kwocie 310.600 zł.

Przychody budżetu na dzień 31 sierpnia 2015 roku wynosiły 
2.116.116 zł w tym: z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 
970.000 zł i wolne środki w kwocie 1.146.116 zł.

W 2015 roku kwota rozchodów wynosi 835.516 zł.
6. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w  2015 roku – 

analiza wykonania dochodów z I półrocza br. dowodzi, że progno-
zowane na 2015 rok wpływy ze sprzedaży majątku gminy nie zosta-
ną zrealizowane w zaplanowanych wielkościach. Wobec powyższe-
go, w  miejsce niezrealizowanych dochodów, do budżetu zostaną 
wprowadzone przychody z tytułu kredytu na finansowanie plano-
wanego deficytu. W celu zrealizowania zaplanowanych zadań po-
stanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 970.000 
zł, którego spłata nastąpi w latach 2016-2023 z dochodów własnych 
budżetu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto na sesji Rady Miejskiej, pracownik Urzędu Miejskiego, 
inspektor Grażyna Dec przekazała obszerną informację o  stanie 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Złoty Stok. Omówione zo-
stały wszystkie aspekty funkcjonowania instalacji oświetleniowej, 
m.in. stan techniczny punktów oświetleniowych, koszty zakupu 
energii, koszty eksploatacji urządzeń, zamierzenia remontowe i in-
westycyjne.

Miłym akcentem podczas sesji było wręczenie przez burmistrz 
Grażynę Orczyk podziękowań dla Pana Romana Kwaśnego, pracow-
nika Urzędu Miejskiego i  druha Ochotniczej Straży Pożarnej, za 
wykazanie się szczególną odwagą w  jednej z  akcji ratowniczych, 
gdzie mimo bardzo trudnej sytuacji, przy braku specjalistycznego 
sprzętu, podjął zdecydowane działania związane z ratowaniem życia 
poszkodowanego człowieka. Pan Roman otrzymał podziękowania 
za dyspozycyjność oraz za całokształt działań zawodowych i  spo-
łecznych na rzecz mieszkańców gminy Złoty Stok.

24 września 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej 
w Laskach odbyła się X sesja Rady Miejskiej. 
Była to pierwsza tzw. wyjazdowa sesja Rady 
Miejskiej. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
sesje będą odbywać się również w pozostałych 
sołectwach naszej gminy.

Podczas sesji radni zapoznali się z:
1. Informacją Dyrektora Centrum Kul-

tury i  Promocji o  działalności biblioteki, 
funkcjonowaniu stawu kąpielowego oraz 
realizacji programu wakacyjnego w 2015 r.

Aleksandra Wąsowicz omówiła zrealizo-
wany podczas wakacji program i organizację 
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
który obejmował zajęcia organizowane w za-
równo w mieście jak i w sołectwach.

Pozostała informacja obejmowała przed-
stawienie sprawozdania z działalności biblio-
tek w  gminie, tj. biblioteki w  Złotym Stoku 
oraz filii w Mąkolnie i Laskach,  funkcjonowania 
stawu kąpielowego w sezonie letnim 2015 r.

2. Informacja o  przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Złoty Stok za I  półrocze 
2015 roku

Budżet gminy na 2015 r. przyjęty Uchwałą 
Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu 
gminy na 2015 rok zakładał:
dochody 14.514.437 zł w  tym: bieżące 
13.344.474 zł, majątkowe 1.169.963 zł

wydatki 14.234.437 zł  w  tym: bieżące 
12.741.783 zł, majątkowe 1.492.654 zł
przychody 555.516 zł
rozchody 835.516 zł
nadwyżka budżetu 280.000 zł

W  trakcie I  półrocza roku budżetowego 
2015 zmiany w budżecie, wprowadzone na 
podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej 
i Zarządzeń Burmistrza, ostatecznie wpłynę-
ły na zwiększenie planu dochodów o 1,37%, 
tj. o  kwotę 198.767 zł, zwiększenie planu 
wydatków o 5,55%, tj. o kwotę 789.367 zł, 
oraz zwiększenie przychodów pochodzących 
z wolnych środków o 590.600 zł, tj. o 106,32%. 
Wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwo-
cie 280.000 zł został przekształcony w deficyt 
w  wysokości 310.600 zł, finansowany wol-
nymi środkami.

Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerw-
ca 2015 r. po wprowadzonych zmianach 
przedstawiał się następująco:
dochody 14.713.204 zł w  tym: bieżące 
13.312.841 zł, majątkowe 1.400.363 zł
wydatki 15.023.804 zł w  tym: bieżące 
12.683.276 zł, majątkowe 2.340.528 zł
przychody 1.146.116 zł
rozchody 835.516 zł
deficyt budżetu 310.600 zł

Plan dochodów ogółem zrealizowano 
w 53,39%, tj. w kwocie 7. 855.135,74 zł, w tym:

– plan dochodów bieżących w 55,33%, tj. 
w kwocie 7.366.291,85 zł

– plan dochodów majątkowych w 34,91%, 
tj. w kwocie 488.843,89 zł.

Plan wydatków ogółem zrealizowano 
w 46,82%, tj. w kwocie 7.033.602,44 zł w tym:

– plan wydatków bieżących w 52,23%, tj. 
w kwocie 6.625.030,51 zł

– plan wydatków majątkowych w 17,46%, 
tj. w kwocie 408.571,93 zł, w tym:

 inwestycyjnych 408.571,93 zł.
 W następstwie realizacji dochodów i wy-

datków w  przedstawionych wielkościach, 
budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku 
zamknął się nadwyżką w kwocie 821.533,30 zł 
przy planowanym deficycie w  wysokości 
310.600 zł. Wynik operacyjny budżetu, sta-
nowiący różnicę pomiędzy wykonanymi 
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżący-
mi był  wielkością dodatnią i   wynosił 
741.261,34 zł, przy planowanej również 
dodatniej jego wielkości w kwocie 629.565 zł. 
Na obsługę długu w I półroczu 2015 r. wydat-
kowano ogółem 508.586,56 zł, w  tym na: 
s p ł a t ę  k re d y t ów  d ł u g o t e r m i n o w yc h 
417.756 zł, na spłatę odsetek 90.830,56 zł.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 
30 czerwca 2015 r. z  tytułu zaciągniętych 
kredytów długoterminowych wynosiły 
5.356.552 zł. Kwota długu stanowiła 36,41% 
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planowanych rocznych dochodów budżeto-
wych. W I półroczu 2015 r gmina nie posia-
dała zobowiązań wymagalnych.

3. Wnioski radnych do budżetu na 2016 
rok.

Na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 
22.09.2015 r. radni zdecydowali, że wnioski 
będą złożone przez nich na piśmie w terminie 
do 30.09.2015 r.

Radni podjęli uchwały:
1. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Złoty Stok na 2015 rok.
Dokonano zmian w budżecie Gminy Złoty 

Stok na rok 2015 w zakresie:
1) dochodów budżetowych – dokonano 

zwiększenia o kwotę 341.000 zł, ustalając ich 
wysokość na poziomie 14.177.604 zł. Zwięk-
szenie o powyższą kwotę, dotyczy dochodów 
majątkowych w Dz.900 rozdz.90005 § 6207 
– z  tytułu środków przyznanych w  ramach 
pomocy finansowej z budżetu europejskiego 
jako refundację 90% kosztów kwalifikowanych, 
zadania inwestycyjnego pn.” Budowa odna-
wialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok,” 
realizowanego w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013,

2) przychodów budżetowych – zmniejsza 
się wprowadzone do budżetu przychody 
z  wolnych środków o  kwotę 341.000 zł. Po 
niniejszej zmianie przychody ogółem wyno-
szą 1.775.116 zł w  tym: z  tytułu wolnych 
środków 805.116 zł,  oraz zaciąganego 
 kredytu  długoterminowego w  kwocie 
970.000 zł.

3) wydatków budżetowych – zmiany bu-
dżetowe wprowadzone uchwałą nie  wpływają 
na zmianę planu wydatków budżetu ogółem. 
Plan wydatków wynosi ogółem 15.117.204 zł.

Po stronie wydatków dokonano następu-
jących zmian pomiędzy działami klasyfikacji 
budżetowej:

1) Dz.600 rozdz.60016 § 6050 – zwiększe-
nie o kwotę 32.500 zł planu wydatków ma-
jątkowych z  przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Budowa chodnika wraz z prze-

budową przepustu w  ciągu ulicy Radosnej 
w Złotym Stoku”,

2) Dz.700 rozdz. 70095 § 6050 – zmniej-
szenie o kwotę 18.943 zł planu środków za-
bezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Opracowanie dokumentacji kompleksowej 
rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Zło-
tym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”,

3) Dz.750 rozdz. 75023 § 4010 – zmniej-
szenie o kwotę 17.423 zł planu środków za-
bezpieczonych na wynagrodzenia osobowe 
w administracji,

4) Dz.900 rozdz. 90001 § 4210 – zmniej-
szenie o  kwotę 3.000 zł planu środków na 
wydatki bieżące.

5)  Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 – zwiększe-
nie o kwotę 43.000 zł planu wydatków ma-
jątkowych z  przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Remont wodociągu przesyłowe-
go na odcinku 300 m w rejonie wsi Płonica.”

6) Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 – zwiększe-
nie o kwotę 5.500 zł planu wydatków mająt-
kowych z  przeznaczeniem na realizację za-
dania inwestycyjnego pn.”Wykonanie kana-
lizacji sanitarnej i  deszczowej w  ciągu ul. 
Radosnej w Złotym Stoku”.

7) Dz.900 rozdz.90005 – zmniejszenie 
ogółem o kwotę 41.634 zł. planu wydatków 
majątkowych zabezpieczonych na realizację 
zadania pn.”Budowa odnawialnych źródeł 
energii w Gminie Złoty Stok”, w tym: w § 6057 
o  kwotę 34.076 zł oraz w  § 6059 o  kwotę 
7.558 zł.

2. w  sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Złotego Stoku.

26 sierpnia 2015 r. do Urzędu Miejskiego 
w Złotym Stoku wpłynęła skarga na działalność 
Burmistrza Złotego Stoku. Po zapoznaniu się 
z  treścią skargi, po wysłuchaniu wyjaśnień 
Burmistrza Złotego Stoku i Sekretarza Gminy 
oraz po analizie przedstawionej dokumenta-
cji Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 
22 września 2015 r., dokonała oceny meryto-
rycznej zarzutów podniesionych w  skardze 
i stwierdziła, iż uznaje skargę za bezzasadną.

Skarżący zarzucił Burmistrzowi Złotego 
Stoku podejmowanie celowych, negatywnych 

działań wobec skarżącego w  jego sprawie. 
Zarzuty podniesione w skardze nie znajdują 
uzasadnienia w faktach. Udzielone wyjaśnie-
nia, przedstawiona i odczytana dokumenta-
cja potwierdzają, że Burmistrz Złotego Stoku 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego działają 
w sprawie skarżącego zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. Na podstawie ze-
branej w  sprawie korespondencji można 
stwierdzić, że skarżący otrzymał odpowiedzi 
na wszystkie pisma kierowane do Burmistrza 
Złotego Stoku, a w trybie dostępu do infor-
macji publicznej skarżący otrzymał kopie 
dokumentów, o  które występował. Biorąc 
powyższe pod uwagę, po rozpatrzeniu spra-
wy w przedmiocie skargi, Rada Miejska w Zło-
tym Stoku podjęła uchwałę o uznaniu skargi 
za bezzasadną.

3. w sprawie powołania doraźnej  Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz statut Gminy Złoty Stok 
wskazuje, że Rada Miejska ze swojego grona 
może powoływać doraźne komisje do okre-
ślonych zadań, ustalając przedmiot działania 
oraz ich skład osobowy.

Do składu osobowego doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej powołano nastę-
pujących radnych:

1) Waldemar Wieja – Przewodniczący ko-
misji

2) Katarzyna Kowcz – członek
3) Violetta Mrozek – członek
4) Piotr Ogielski – członek
5) Anna Gajek – członek.
Przedmiotem działania komisji będzie:
1) analiza obowiązującego Statutu Gminy 

Złoty Stok,
2) zaktualizowanie treści oraz zapropono-

wanie zmian w statucie,
3) zebranie wniosków i uwag do statutu 

zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej 
w  Złotym Stoku oraz Burmistrza Złotego 
Stoku,

4) opracowanie projektu uchwały w spra-
wie zmian w Statucie Gminy Złoty Stok.

PAŹDZIERNIK
• 17.10. – Dzień Seniora – CKiP/Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
• 23.10. – 24.10. – Bieg po złoto – Kopalnia Złota
• 30.10. – Halloween dla dzieci – CKiP

LISTOPAD
• 11.11. – Uroczystość z okazji Święta 11 listopada – CKiP/SZS/UM
• 28.11 – Andrzejki – sołectwo Chwalisław

Zapowiedzi z kalendarza imprez
GRUDZIEŃ
• 04.12. – Barbórka-Kopalnia Złota
• 05.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – Laski/Mąkol-

no
• 06.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – CKiP
• 06.12. – Zabawa Mikołajowa – sołectwo Chwalisław
• 08.12. – 18.12. – Konkurs Bożonarodzeniowy – CKiP
• 31.12. – Sylwester na Rynku – UM/CKiP
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PPU „KOMA” Sp. z o.o. pragnie przedstawić 
kilka informacji związanych z oznakowaniem 
koszy na odpady komunalne. Zielone i czarne 
naklejki na koszach na śmieci wywołały nie-
małe poruszenie wśród mieszkańców naszej 
gminy. Pojawiło się mnóstwo pytań, na które 
chciałbym na łamach niniejszej publikacji 
odpowiedzieć.

Jak informowałem w „Biuletynie Informa-
cyjnym Miasta i Gminy Złoty Stok” nr 3 z maja 
2015 r. Przedsiębiorstwo prowadziło rozmo-
wy z władzami samorządowymi o wprowa-
dzeniu w nowym okresie „umowy śmieciowej” 
szeregu zmian, mających na celu uporządko-
wanie gospodarki śmieciowej w naszej gmi-
nie, tak by nawiązać do rewolucyjnych zmian, 
jakie zaszły w gminach ościennych, jak i w ca-
łym kraju. Przypomnę, że było to związane 
z  wejściem w  życie w  2013 roku Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ustawa ta gruntownie przemodelowała go-
spodarkę odpadami. Rozmowy te były mery-
toryczne, ponieważ władze samorządowe 
wykazały się daleko idącą troską o stan go-
spodarki śmieciowej oraz dostrzegały wiele 
problemów, jakie może napotkać nasza 
gmina przy braku reformowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Najważniejsze zmiany jakie zostały wpro-
wadzone to:

I. ZWIĘKSZENIE GODZIN FUNKCJONO-
WANIA PSZOK-u

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Wiejskiej 
2 dotychczas przyjmował odpady tylko we 
wtorki w godzinach 10.00-18.00.

Od 1 lipca 2015 r. odpady przyjmowane 
są codziennie od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 6.00-14.00. Dodatkowo we 
wtorki do 17.00 i w soboty od 10.00-12.00.

W  PSZOK-u  przyjmowane są wszystkie 
odpady objęte segregacją:

– papier i makulatura;
– szkło, metale, tworzywa sztuczne;
– odpady ulegające biodegradacji;
– przeterminowane leki i chemikalia;
– zużyte baterie i akumulatory;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe;
– zużyte opony.

II. OZNAKOWANIE KOSZY NA ŚMIECI
Kolejną ważną zmianą w systemie gospo-

darowania odpadami komunalnymi było 
wprowadzenie obowiązkowego oznakowania 
pojemników na odpady komunalne. Zadanie 
to zostało powierzone PPU „KOMA” Sp. z o.o. 
tak, by nie obciążać tym zadaniem mieszkań-
ców. Pojemniki zostały oznakowane zgodnie 
ze złożonymi deklaracjami, poprzez umiesz-
czenie na pojemnikach naklejek:

– ZIELONYCH z napisem: „Odpady po se-
gregacji”;

– CZARNYCH z  napisem: „Odpady zmie-
szane”.

Takie rozwiązanie pozwoli na kontrolę 
sposobu segregacji odpadów komunalnych 
realizowaną przez mieszkańców deklarujących 
segregację. Podczas opróżniania pojemników 
pracownicy będą kontrolowali, czy nie ma 
w  nich odpadów zawierających surowce 
podlegające segregacji. Jeżeli będą, zostanie 
to udokumentowane w postaci zdjęć. Infor-
mację o tym fakcie przekażemy do właścicie-
la nieruchomości poprzez zostawienie ulotki 
informującej o nieprawidłowo prowadzonej 
segregacji. Informacja ta także trafi do biura 
KOMY. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, 
to informacja taka trafi do Urzędu Miasta, 
gdzie zostanie podjęta procedura zmiany 
naliczeń „opłaty śmieciowej” na opłatę jak za 
odpady niesegregowane.

WAŻNE!!!
W pojemnikach z zieloną naklejką nie 

mogą znaleźć się odpady takie jak: plastik, 
metal, szkło, papier, przeterminowane leki, 
baterie, chemikalia, zużyty sprzęt elektry-
czny, odpady budowlane, odpady biodegra-
dowalne (odpady kuchenne, trawa, liście).

Takie są założenia, jednakże zdajemy sobie 
sprawę z faktu, iż my, społeczeństwo naszej 
gminy musimy się tego systemu uczyć na 
nowo, ponieważ wcześniejszy system prak-
tycznie nie funkcjonował. Musimy wszyscy 
dać sobie czas na naukę. Wobec tego w okre-
sie do końca roku nasze działania będą po-
święcone wyłącznie informowaniu mieszkań-
ców. Prosimy przy tym, by mieszkańcy czas 
ten poświęcili na wprowadzenie w  swoich 
gospodarstwach domowych zasad związanych 
z segregacją odpadów, ponieważ czas przej-
ściowy skończy się 31.12.2015 r.

Pragnę również uspokoić mieszkańców, iż 
nasi pracownicy nie będą przekopywać koszy 
w poszukiwaniu choćby papierka, czy pojem-
niczka po jogurcie. Na pewno nie mogą trafiać 
do kosza żadne odpady ze szkła, baterie czy 
chemikalia. Szklany słoik np. po dżemie czy 
majonezie należy opłukać z  pozostałości 
i umieścić go w pojemniku na szkło (w tzw. 
gniazdach.)

III. ZBIERANIE ODPADÓW BIODEGRA-
DOWALNYCH

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
w gminie zaleca, aby odpady ulegające bio-
degradacji zagospodarowywać we własnym 
zakresie i na własne potrzeby w kompostow-
niach przydomowych.

Osoby posiadające prywatne kompostow-
niki nie muszą pobierać worków brązowych 
do gromadzenia odpadów biodegradowal-
nych, ponieważ zagospodarowują je we 
własnych kompostowniach.

Dla osób, które nie mają takiej możliwości, 
a  zadeklarowały segregację odpadów, PPU 
„KOMA” Sp. z o.o. udostępnia worki na od-
pady biodegradowalne w  kolorze brązo-
wym.

Worki będą odbierane z  częstotliwością 
1 raz w tygodniu z miasta i 2 razy w tygodniu 
z  terenu wsi. Planujemy, że worki będą od-
bierane w każdy poniedziałek z terenu miasta, 
a na terenach wiejskich w terminie odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych.

Co do tych worków wrzucać?
Do brązowych worków wrzucamy wszelkie 

odpadki kuchenne poza kośćmi i  mięsem: 
odpady i  resztki owoców i warzyw, obierki, 
skorupki jaj, resztki pożywienia, resztki pro-
duktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie, 
resztki roślinne z przydomowych ogródków 
(trawa, liście, trociny).

Nie wolno zaś wrzucać do tych worków: 
kości, zepsutej żywności, mięsa, odchodów 
zwierzęcych, zużytej ściółki zwierząt domo-
wych, resztek jedzenia w płynie. Te odpady 
należy wrzucić do pojemnika na odpady 
z naklejką zieloną – odpady po segregacji 
– czyli pozostałe. Szczegółowy opis znajdu-
je się na każdym worku.

Zapełnione worki wystawiamy przy koszu 
na śmieci w dniu wywozu, rano do godz. 8.00.

Jak segregować odpady

Zaopatrzenie w wodę
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta Złoty 

Stok oraz wsi Płonica i  Błotnica, iż z  powodu niedoboru wody na 
ujęciach znajdujących się na górze „Jawornik”, realizujemy hurtowy 
zakup wody z  sieci „SUDETY”, należącej do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Nowej Rudzie, Oddział Kamieniec Ząbkowicki. Zakup 

realizowany jest od czerwca tego roku z powodu długotrwałej suszy 
i odbywać się będzie do czasu powrotu odpowiedniej wydajności 
naszych ujęć, co może nastąpić tylko po długotrwałych opadach 
deszczu.

Podsumowując powyższe, woda w naszych kranach w znacznej 
większości pochodzi z Kamieńca Ząbk.

Dawid Knych 
Prezes Zarządu „WOD-KAN” Sp. z o.o.

(cd. na str. 10)
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Jeżeli udostępniony worek zapełni się wcześniej, zawsze można 
go przywieźć do PSZOK-u  w  godzinach jego otwarcia. Jeżeli ktoś 
potrzebuje więcej brązowych worków, np. w okresie koszenia traw-
ników, można zakupić dodatkowe worki w biurze PPU „KOMA” Sp. 
z o.o. Koszt worka to 90 groszy. Odbiór zapełnionych worków jest 
nieodpłatny i odbywa się w PSZOK-u , bądź w dniu odbioru odpadów 
biodegradowalnych w workach.

IV. „WYSTAWKI” raz w miesiącu!!!
Na koniec każdego miesiąca prowadzona będzie objazdowa 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, czyli tzw. wystawka. Zbie-
rane będą: stolarka okienna, meble, dywany, elektrośmieci, wanny, 
armatura sanitarna, pojedyncze opony. Nie zabieramy odpadów 
zmieszanych oraz gruzu.

Wystawki raz w miesiącu:
W  każdy ostatni poniedziałek wystawka w  Płonicy i  Błotnicy, 

w  ostatni wtorek miesiąca w  Mąkolnie, Chwalisławiu i  Laskach, 
a w ostanie środy miesiąca będziemy w Złotym Stoku.

APEL!!
Zwracamy się w wielką prośbą o nie wystawianie odpadów wiel-

kogabarytowych, np. telewizorów, muszli WC, opon, starych mebli 
itp. przy tzw. gniazdach, tj. przy pojemnikach do zbierania szkła, 
butelek plastikowych i odpadów z tworzyw sztucznych. Taki sposób 
postępowania powoduje, że przy pojemnikach na szkło i  plastik 
tworzą się lokalne składowiska śmieci. Powoduje to niezadowolenie 
nie tylko osób mieszkających w pobliżu tzw. gniazd, ale także daje 
zły obraz dla turystów i osób odwiedzających naszą gminę.

Dawid Knych 
Prezes Zarządu „KOMA” Sp. z o.o.

Lato z Centrum Kultury i Promocji
Okres wakacji już się zakończył, dzieci 

powróciły do szkolnych ławek. Czas na krót-
kie podsumowanie oferty wakacyjnej stwo-
rzonej przez Centrum Kultury i Promocji.

Oferta lipcowa w tym roku odznaczała się 
cyklicznością. W każdy poniedziałek i środę 
odbywały się zajęcia sportowe z Wojciechem 
Dujinem. Różnorodność oferowanych zajęć 
powodowała dość dużą frekwencję. Podczas 
dwóch miesięcy wakacji dzieci korzystały 
z  nauki gry w  tenisa ziemnego, siatkówki 
plażowej, beach soccer oraz rozgrywały me-
cze w piłkę nożną na boisku znajdującym się 
na tzw. „Humlu”.

We wtorki odbywały się zajęcia z  Romą 
Bielawską. Dzieci tworzyły bardzo ciekawe 
prace artystyczne. Pracowały z  drewnem, 
gipsem, filcem i wieloma innymi materiałami. 
Z  tygodnia na tydzień dzieci przybywało, 
a pod koniec lipca sala była pełna.

Środy przebiegały pod nazwą „Dorośli 
czytają Dzieciom”. Akcja zorganizowana przez 
Bibliotekę Publiczną w CKiP gromadziła naj-
młodsze dzieci. Podczas środowych spotkań 
pojawiali się bardzo ciekawi goście, którzy 
czytali bajki naszym milusińskim: Dawid 
Knych, ks. proboszcz Józef Siemasz, burmistrz 
Grażyna Orczyk, Marian Wicher.

Czwartki w CKiP, to propozycja dla dzieci 
i  dorosłych, pod nazwą „Czwartki z  Jogą”. 
Instruktorem prowadzącym był Piotr Bryja. 

Zajęcia jogi w ofercie pojawiły się na prośbę 
zainteresowanych mieszkańców tym rodzajem 
aktywności.

Piątki w mieście zapisały się w kalendarz 
wakacyjny jako „Kino pod Chmurką”. Organi-
zowaliśmy zarówno seanse dla dzieci, w sali 
widowiskowej, zawsze o  18.00, natomiast 
w  godzinach wieczornych dla młodzieży 
i dorosłych na placu za CKiP.

Soboty również stanowiły propozycję dla 
dzieci i dorosłych. Organizowaliśmy naukę 4 
rodzajów tańca: zumby, latino, latino jazz oraz 
salsy. Te zajęcia niestety cieszyły się najmniej-
szą popularnością i  były prowadzone tylko 
w miesiącu lipcu.

„Muzyczne Niedziele” pod takim hasłem 
mieszkańcy gromadzili się w Parku Miejskim 
w niedzielne popołudnia, by się zrelaksować, 
odpocząć i posłuchać muzyki.

W lipcu CKiP zaproponowało również rajd 
pieszy do Chwalisławia na Rancho Rossa 
Montana. Po długiej wędrówce wśród pięk-
nych widoków, na miejscu czekały osiodłane 
konie gotowe do przejażdżki. Dzieci były 
zachwycone. Rajd zakończył się wspólnym 
ogniskiem.

W sierpniu z kalendarza zniknęły zajęcia 
nauki tańca ze względu na małe zaintereso-
wanie oraz Czwartki z  Jogą ze względu na 
wyjazd instruktora. Reszta zajęć wpisała się 
w wakacyjny kalendarz.

6 sierpnia na Stawie Kąpielowym zorgani-
zowaliśmy zawody pływackie w trzech kate-
goriach. Chętnych nie brakowało. Okazało się 
również, że mamy wielu świetnych, młodych 
pływaków. Najlepsi otrzymali drobne  upominki.

7 sierpnia w Złotym Stoku gościliśmy ze-
społy ludowe z Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru z Nowej Rudy. Wspaniałe pokazy 
tańca i  śpiewu sprawiły, że Park Miejski za-
mienił się w kolorowe i radosne miejsce.

8 sierpnia na Skalisku odbył się I  Piknik 
Country w  Złotym Stoku, o  czym szerzej 
można przeczytać również w biuletynie.

14 sierpnia dzieci i dorośli z naszej gminy 
wybrali się na wycieczkę do czeskiego Jawor-
nika, by zwiedzić zamek Jansky Vrch. W wy-
cieczce wzięło udział 36 osób.

20 sierpnia, grupa około 20 osób wraz 
z dyrektor CKiP wzięła udział w poszukiwaniu 
skarbów za pomocą GPS-u. Jest to nowy rodzaj 
turystyki określany jako GEOCACHING. W cza-
sach kiedy elektronika rozwija się w  tak 
szybkim tempie, tego typu nowinka okazała 
się dla dzieci bardzo atrakcyjna.

27 sierpnia ekipa zapalonych rowerzystów 
wybrała się na Rajd Rowerowy do Kozielna. 
Pogoda dopisała, rajd był udany, zakończył 
się ogniskiem. W godzinach popołudniowych 
przeprowadzona została gra miejska pod 
nazwą „Złoty Stok moim miastem”. Scenariusz 
zabawy i  sama gra bardzo spodobała się 
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dzieciom. Z  pewnością będziemy kontynu-
ować ten rodzaj aktywności.

29 sierpnia w Laskach odbyły się Dożynki 
Gminne zorganizowane wspólnie przez Soł-
tysa, panie radne z Lasek, Radę Sołecką oraz 
CKiP. Do relacji z  obchodów dożynkowych 
zapraszamy do osobnego artykułu w biule-
tynie.

30 sierpnia CKiP wspólnie z mieszkańcami 
pożegnało mijające wakacje.

O godzinie 11.00 odbył się turniej drużyn 
oldboy w piłkę nożna na stadionie miejskim, 
pod nazwą Oldboje Dzieciom. W  turnieju 
wzięły udział trzy drużyny: Oldboje ze Złote-
go Stoku, Paczkowa i Stronia Śląskiego. Na-
stępnie o  godzinie 16.00 w  Paku Miejskim 
można było zobaczyć wystawę prac haftu 
krzyżykowego, rzeźb drewnianych, partię 

pokazową szachów. Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w  zajęciach plastycznych, po-
bawić się z klaunami, pomalować buzię i sko-
rzystać z  dmuchanego zamku. Natomiast 
o godzinie 18.00 na scenie pojawili się artyści: 
Alicja Czajkowska, Monika Pfanhauser oraz 
Moises Bethencourt. Zakończenie wakacji 
z CKiP cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Podczas wakacji Biblioteka Publiczna 
oprócz akcji „Dorośli czytają dzieciom”, zor-
ganizowała dwa kiermasze książki w  Parku 
Miejskim, natomiast w  sierpniu prowadziła 
zajęcia z tworzenia komiksu.

Staw Kąpielowy w  Złotym Stoku został 
otwarty w pierwszych dniach lipca po otrzy-
maniu prawidłowych wyników badań wody 
i był czynny do 31 sierpnia. Co środę wejście 
na staw było bezpłatne. Staw Kąpielowy 

przeszedł pozytywnie 3 kontrole sanepidu. 
W  trakcie otwarcia stawu były wykonane 
dwukrotnie badania wody 17.07 i  17.08. 
Wyniki wykazały przydatność wody do ką-
pieli. Na stawie kąpielowym pojawił się rów-
nież zamek dmuchany i prowadzono karaoke.

Program wakacyjny był realizowany nie 
tylko na terenie miasta Złoty Stok, ale również 
w sołectwach naszej gminy.

W Laskach, Mąkolnie, Chwalisławiu, Płoni-
cy i Błotnicy odbywały się zajęcia artystyczne 
z panią Romą Bielawską, zajęcia fotograficz-
ne z panią Leną Krótkiewicz. Przeprowadzili-
śmy wakacyjne harce zrealizowane przez 
pracowników CKiP. Sołectwa odwiedzał dwu-
krotnie zamek dmuchany.

Centrum Kultury i Promocji 
w Złotym Stoku

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORU Z WIZYTĄ W ZŁOTYM STOKU

7 sierpnia w  Parku Miejskim w  Złotym 
Stoku wystąpiły dwa zespoły ludowe biorące 
udział w XXIII Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru, organizowanym przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Nowej Rudzie.

Punktualnie o 17.00 złotostocka szachow-
nica zamieniła się w  wypełnioną barwnie 
ubranymi w  stroje 
ludowe tancerzami 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Nowa Ruda” oraz ze-
społu „Danzerini Di 
Lucinico” z Włoch.

Program wystę-
pów był bardzo bo-
gaty, uczestnicy za-
prezentowali niezwy-
kle barwne i  piękne 
stroje,  a   uśmiech 
i pasja z jaką tańczyli, 
nie znikała z  twarzy 
pomimo bardzo wy-

sokiej temperatury i męczących od kilku dni 
upałów.

Udział w tańcu wzięli również mieszkańcy 
zgromadzeni w  parku. Grupa z  Włoch nie 
pozwoliła bezczynnie przypatrywać się wy-
stępom, ale zaprosiła do wspólnej zabawy, 
co zostało bardzo pozytywnie przyjęte. Występ 

odbył się dzięki uprzejmości dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Kultury w  Nowej Rudzie. 
W ramach rewanżu Centrum Kultury i Promo-
cji zaoferowało występ zespołu „Wesołe Nut-
ki” z Mąkolna na noworudzkiej scenie (12.09.).

Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku
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W niedzielę 30 sierpnia Centrum Kultury i Promocji zorganizowa-
ło garść atrakcji dla mieszkańców gminy na zakończenie tegorocznych 
wakacji.

O  godzinie 11.00 na Stadionie Miejskim odbył się Turniej Piłki 
Nożnej „Oldboje Dzieciom”. Na płycie stadionu pojawili się Oldboje 
ze Złotego Stoku, Stronia Śląskiego oraz Paczkowa.

Pogoda nie sprzyjała zawodnikom. Było bardzo gorąco, ale pomi-
mo tego dawali z siebie wszystko, co zaowocowało ciekawym wido-
wiskiem.

Rozgrywki zakończyły się następującym wynikiem:
miejsce I – Oldboje Stronie Śląskie,
miejsce II – Oldboje Złoty Stok,
miejsce III – Oldboje Paczków.
Po wręczeniu nagród wszyscy usiedli do wspólnego grilla.
Kolejnym punktem zakończenia wakacji były zabawy i koncerty 

w Parku Miejskim.
Od godziny 16.00 w Parku Miejskim można było obejrzeć wysta-

wę prac haftu krzyżykowego pani Janiny Fajks z Kamieńca Ząbko-
wickiego, rzeźby pana Andrzeja Wilańskiego ze Złotego Stoku oraz 
zakupić przepiękne filiżanki i nie tylko u pani Anny Grzesiuły. Dużą 
popularnością cieszył się również kiermasz książki zorganizowany 
przez panią Katarzynę Furtan. Na dzieci czekała moc atrakcji w po-
staci zajęć plastycznych w plenerze, gier i zabaw prowadzonych przez 
dwóch przeuroczych klaunów oraz uwielbiany przez maluchy zamek 
dmuchany.

W  międzyczasie została rozegrana pokazowa partia szachów 
w wykonaniu Anieli Morelowskiej i Krzysia Marynowskiego, fachowo 
komentowana przez pana Wojciecha Króla.

O godzinie 18.00 rozpoczęły się koncerty. Jako pierwsza na scenie 
pojawiła się Alicja Czajkowska z  Paczkowa. Zauroczyła wszystkich 
nie tylko pięknym głosem, ale dojrzałym podejściem do bardzo 
trudnych utworów między innymi Anny German. Następnie na sce-

nie pojawiła się Monika Pfanhauser, filigranowa, piękna kobieta 
posiadająca moc energii i wspaniałych pasji z głosem „anioła”. Brawa 
dla pani Moniki nie miały końca. Tradycyjnie na zakończenie na 
scenie pojawił się Moises Bethencourt, który jak co niedzielę wpro-
wadził wszystkich w hiszpańskie rytmy i oczarował grą i śpiewem.

Niedzielne popołudnie zgromadziło w parku wielu mieszkańców, 
co bardzo cieszy i skłania do działania w przyszłości.

Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku

Zakończenie wakacji z CKiP
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2015
Utracone dziedzictwo – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne 

Europejskie Dni Dziedzictwa zorganizowane przez Muzeum Etno-
graficzne we Wrocławiu.

Po raz pierwszy Złoty Stok, jako miasto, również brał w nich udział.
Idea Europejskich Dni Dziedzictwa polega na tym, by dziedzictwo 

kulturowe, zarówno materialne, intelektualne i  artystyczne, było 
pielęgnowane i  celebrowane z  należytym szacunkiem. W  ramach 
EDD każde miasto, instytucja, trasa turystyczna oraz innego rodzaju 
organizacje mogły zgłaszać swój udział, udostępniając bezpłatnie 
atrakcje dla osób zainteresowanych historią, sztuką oraz turystyką.

Cała akcja ma na celu pokazanie, jak bogatym jesteśmy narodem 
pod względem kulturowym.

Złoty Stok zgłosił swój udział w tegorocznej edycji i zaproponował 
dwa miejsca do zwiedzania: kaplicę św. Trójcy przy jednym z dwóch 

najstarszych cmentarzy w  Europie, na którym zlokalizowane jest 
mauzoleum rodziny Guttlerów oraz wieżę kościoła ewangelickiego.

Kaplicę św. Trójcy z zabytkowym cmentarzem oraz wieżę wido-
kową kościoła ewangelickiego wraz z przewodnikiem można było 
zwiedzać w dniach 12 i 13 września oraz 19 i 20 września br.

W tegorocznej akcji wzięło udział około 100 osób, mieszkańców 
i  turystów. Liczymy na to, że w  przyszłym roku liczba ta zostanie 
zwielokrotniona. Tymczasem wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

Piknik country
8 sierpnia 2015 r. na terenie dawnego kamieniołomu 

w  Złotym Stoku, obecnie określanym jako „Skalisko”, odbył 
się „Piknik Country”. Nowy rodzaj imprezy, która jak się oka-
zało ma duży potencjał, może stać się w  przyszłości jedną 
z  atrakcji kulturalnych naszego regionu. Były ciężarówki, 
konie oraz bardzo dużo muzyki country. Scena została utwo-
rzona z ciężarówki, dzięki firmie Polimet, którą pojawiła się 
u nas dzięki panu Sylwesterowi Szęszołowi. Na terenie „Ska-
liska” pojawiła się też Wioska Indiańska, która była sporą 
nowością dla zgromadzonych, a także konie ujeżdżane przez 
prawdziwe kowbojki z Rancho Rossa Montana z Chwalisławia. 
Na naszej countrowej scenie występowali: Weronika i Patrycja 
Krzysztofczyk, złotostocki Projekt DE, następnie nasze uszy 
cieszyła legenda muzyki Country LONSTAR. Na ten koncert przybyło 
wiele osób nie tylko z naszej gminy ale również nasi bliżsi oraz dalsi 
sąsiedzi. Wieczorem wystąpił dla nas zespół Johnny 3 Palce, którego 

zaskakujące teksty piosenek wzbudziły niemałe zaskoczenie, ale 
zachęciły do dobrej zabawy. Piknik zakończył się zabawą taneczną 
z zespołem TEMIDA.

Wielką niespodzianką był występ Orkiestry Dętej, która prze-
bywała na obozie muzycznym w Stroniu Śląskim i zaproponowała 
gościnny występ właśnie w Złotym Stoku. Prowadzącym imprezę 
był jedyny oraz niezastąpiony Dariusz Krawczyk. Odwiedziły nas 
również dwie piękne europejskie ciężarówki i amerykański TRUCK, 
a to dzięki uprzejmości Adama Mańka z firmy KARST oraz Dawida 
Sygulki. Wysoka temperatura panująca na naszej imprezie dawała 
się we znaki wszystkim, ale dzięki OSP Złoty Stok każdy uczestnik 
mógł schłodzić ciało dzięki kurtynie wodnej. Mamy nadzieję, że 
Piknik przypadł do gustu i  zagości w  pamięci na długo. Piknik 
Country będzie imprezą cykliczną i  z  roku na rok będziemy się 
starać, aby był coraz ciekawszy i bogatszy w atrakcje.

Dziękujemy wszystkim za dobrą i bezpieczną zabawę, do zoba-
czenia za rok w kowbojskich kapeluszach.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
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DZIECI W AKCJI
14 września akcja sprzątania starego cmentarza objęła uczniów 

z  naszej szkoły. Klasa IV licząca 28 osób chętnie włączyła się do 
dzieła ochrony i  troski o tę część naszego dziedzictwa. Niektórym 
dzieciom z niezależnych od nich okoliczności nie udało się przyjść 
i popracować, jednak już zadeklarowali udział w kolejnych spotka-
niach. Praca uszlachetnia, uczy współdziałania w  grupie, pomocy 
innym, empatii i  zrozumienia, daje poczucie satysfakcji z  dobrze 
wykonanego zadania, uczy pokory w stosunku do jej owoców. Nie-
stety na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa my jego człon-
kowie traktujemy pracę z pogardą i łączymy ją z przymusem. Glory-
fikujemy natomiast wygodnictwo, dobrą zabawę i konsumpcjonizm 
bez względu na koszty. Zupełnie zapominamy przy tym, że abyśmy 
mogli korzystać z tych wszystkich dóbr, ktoś musi nam je zapewnić, 
wykonując jakąś pracę. W ten sposób uczymy przyszłe pokolenia, że 
nie muszą dawać, aby otrzymywać, że wszystko im się należy bez 

żadnych ograniczeń. Niestety takie postępowanie prowadzi do za-
tracenia wartości, braku tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka.

A  ja wciąż uważam, że praca uszlachetnia, kształtuje charakter 
i  siłę woli. Dlatego właśnie postanowiłam przyłączyć się z  moimi 
wychowankami do tej akcji. Kończąc, pragnę powiedzieć, że moi 
uczniowie fantastycznie wywiązali się z zadania, pracowali razem, 
pomagali sobie wzajemnie i opuścili cmentarz z poczuciem dobrze 
wykonanego zadania. Jak to zwykle bywa, po pracy należy się posi-
łek, udaliśmy się więc na teren CKiP, gdzie czekało już na nas rozpa-
lone ognisko. Upiekliśmy kiełbaski, pograliśmy w piłkę, pośmialiśmy 
się trochę i  brudni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Jeszcze 
tylko chciałabym podziękować Pani Dyrektor CKiP za przygotowanie 
ogniska i zapewnienie napojów, a rodzicom dzieci za wsparcie i po-
zytywny odzew względem mojego pomysłu.

Do zobaczenia za miesiąc.
Katarzyna Kowcz 

wychowawca klasy IV

MUZYCZNE NIEDZIELE
„Muzyczne Niedziele” – pod takim hasłem w Złotym Stoku odby-

wały się niedzielne koncerty, które rozpoczęły się wraz z nastaniem 
wakacji i trwały do ich końca.

W niedzielne popołudnia w Parku Miejskim złotostoczczanie oraz 
przebywający turyści mogli na moment zwolnić tempo i wsłuchać 
się w hiszpańskie rytmy, ale nie tylko.

Główną postacią muzycznych niedziel był rodowity Hiszpan Mo-
ises Bethencourt Mendoza. Urodził się na Teneryfie, ale w Polsce 
założył rodzinę i postanowił tu ułożyć swoje życie. Mieszka w Starym 
Waliszowie, ma piękną żonę Polkę, syna Antosia, oraz córeczkę Annę.

Podczas koncertów grał na gitarze z  niespotykaną lekkością 
a swoim wspaniałym głosem czarował zgromadzonych.

Oprócz występów Moisesa na złotostockiej scenie pojawili się: 
duet „Ponad Chmurami” zakochany w poezji śpiewanej, wspa-
niała filigranowa wzrostem, ale wielka głosem Monika Pfanhauser, 
grający na trąbce Łukasz Przepióra, Paulina Meketyszyn z Ląd-
ka Zdroju, złotostocka wokalista Weronika Krzysztofczyk oraz 
bardzo młoda z ogromnym warsztatem wokalnym Alicja Czajkow-
ska z Paczkowa.

Wygląda na to, że muzyczne niedziele bardzo przypadły do gustu 
mieszkańcom Gminy 
Złoty Stok. Wszyst-
k im, którz y bral i 
czynny udział w kon-
certach, serdecznie 
dziękujemy.

Centrum Kultury 
i Promocji 

w Złotym Stoku
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WYCIECZKA Z CKiP DO CZESKIEGO JAVORNIKA

Sekcje i kółka działające przy Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku

14 sierpnia o godzinie 9.00 spod Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku wyruszył 
autokar do czeskiego Jawornika. Wycieczka 
zorganizowana w ramach „WAKACJI Z CKiP” 
cieszyła się sporym zainteresowaniem. Uczest-
nicy wyjazdu wybrali się na zwiedzanie zam-
ku Jansky Vrch. Na miejscu czekał na wszyst-

kich przewodnik mówiący w języku polskim. 
Zamek zrobił na wszystkich ogromne wraże-
nie, zgromadzone eksponaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Forma wyjazdu 
miała charakter rodzinny, ponieważ w wyjeź-
dzie brały udział dzieci wraz z rodzicami lub 
dziadkami.

Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Pani 
Elżbiety Szumskiej, która w  ramach współ-
pracy zaproponowała pracownikom zamku 
bilety do Kopalni Złota w  obniżonej cenie, 
aby nasi wycieczkowicze mogli zwiedzić za-
mek za darmo.
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

CHÓR ZŁOTY POTOK
Jest to zespół wiele lat działający przy CKiP 

w Złotym Stoku. Ma na swoim koncie wiele 
osiągnięć, wyróżnień i  nagród. W  tej chwili 
zespół liczy 13 osób. Próby zespołu odbywa-
ją się we wtorki i czwartki od godz.15:30. Chór 
prowadzi Łukasz Przepióra.

SEKCJA KLUBU SENIORA
Przy CKiP prężnie działa Klub Seniora. 

Prezesem Klubu jest Elżbieta Bednarz. Człon-
kowie i zarząd organizują wycieczki, spotka-
nia i imprezy okolicznościowe takie jak Wie-
czory z okazji Dnia Seniora czy Opłatek Se-
niorów dla swoich członków i ich rodzin. Klub 
liczy obecnie 60 członków.

KLUB FOTOGRAFII CYFROWEJ
Kółko fotograficzne dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia odbywają się w środy od godz. 15.00 
dla dzieci w wieku 10-15 lat i w piątki od godz. 
16.30 dla dzieci i  młodzieży 15+. Zajęcia 
prowadzi Aleksandra Zapotoczna.

SEKCJA SZACHOWA
Spotkania sekcji szachowej odbywają się 

w każdy piątek o godzinie 14:30 w sali wykła-
dowej CKiP. Zajęcia prowadzi Wojciech Król. 
Nasi szachiści biorą udział w różnego rodza-
ju turniejach szachowych. Zajęcia prowadzo-
ne są dla dzieci i młodzieży w każdym wieku.

TWÓRCZA WALKA ZE STRESEM
Są to zajęcia dla aktywnych zawodowo 

kobiet. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
o godz.17:30. Prowadzącą zajęcia jest Gabrie-
la Pluciak.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zajęcia plastyczne odbywają się w każdy 

czwartek od godziny 15.30 do 17.00 w salce 
plastycznej w CKiP. Zajęcia prowadzi Stanisław 
Gołdyn.

ZAJĘCIA SPORTOWE
Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się 

od 15.00 do 16.00 w poniedziałki i środy (dla 
dzieci ze szkoły podstawowej) natomiast 
w czwartki (dla dzieci i młodzieży gimnazjal-
nej), prowadzone są przez Wojciecha Dujina. 
Są to zajęcia sportowe dla dzieci, realizowane 
w szkole na sali gimnastycznej oraz w CKiP.

KÓŁKO MUZYCZNE
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 

9.00 do 13.00 w salce muzycznej w CKiP.
Na zajęciach jest możliwość nauki gry m.in. 

na gitarze, perkusji, keyboardzie, akordeonie. 
Zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra.

SHOW DANCE
Show Dance to zajęcia taneczne dla  dzieci 

i  młodzieży, odbywają się w  każdy piątek. 
Grupa najmłodsza „ ŻABA SHOW” – 16.00-16.45, 

Grupa średnia „TURBO DANCE” – 16.45-18.15, 
Grupa najstarsza „SHOW DANCE” – 18.15-19.45.

Show Dance prowadzi Magdalena Litwin.

BADMINTON
Zajęcia sportowe i nauka gry w badmin-

tona odbywają się w każdą środę od godziny 
17.00 na sali gimnastycznej. Instruktorem jest 
Stanisław Sałata.

SEKCJA KOLARSKA
Przy CKiP działa sekcja kolarska, którą 

prowadzi Wojciech Kupczak. Spotkania sekcji 
odbywają się w czwartki o godz. 16:00. W se-
zonie wiosennym i jesiennym zajęcia prowa-
dzone są na wolnym powietrzu, natomiast 
zimą zajęcia odbywają się w  sali sportowej 
bądź na siłowni. W ramach sekcji organizo-
wane są rajdy rowerowe, wycieczki, wyjazdy 
na krytą pływalnię itp. Członkowie Sekcji 
biorą udział w zawodach i wyścigach rowe-
rowych.

ORKIESTRA DĘTA
Reaktywowana po wielu latach orkiestra, 

występuje przy okazji imprez organizowanych 
na terenie całej gminy Złoty Stok. Orkiestra 
brała także udział w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych w  Redzie. W  tej chwili 
w  skład orkiestry wchodzi 16 osób. Zajęcia 
prowadzi Łukasz Przepióra.

TEATRZYK PROFILAKTYCZNY W „ZIELONEJ DOLINIE”
11 września 2015 r. przedszkolaków z „Zielonej Doliny” odwie-

dzili aktorzy Teatru „Amuzado” ze spektaklem pt.: „Smok Gacuś i hi-
giena osobista”. Wszystkie dzieci z zapartym tchem śledziły przygo-
dy Smoka Gacusia, który dzięki wspólnej zabawie uświadomił 
przedszkolakom szkodliwy wpływ bakterii na zdrowie dzieci. Smok 
Gacuś poświęcił czas na opowieść o  higienie i  zdrowiu. Głównym 
przesłaniem teatrzyku było zapobieganie szerzeniu się chorób po-
wodowanych przez brudne ręce, a  co za tym idzie kształtowanie 
u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych. Dzieci brały aktyw-
ny udział w przedstawieniu, które jak każda bajka miało szczęśliwe 
zakończenie. Owacjom nie było końca. Dzięki obejrzeniu scenek 
propagujących higienę, dowiedziały się, jak ważną rolę pełni ona 
w życiu każdego człowieka. Czekamy na następny spektakl.
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W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989
1949

Zradiofonizowano miasto. Z ra-
diowęzła na Poczcie poprowadzo-
no nad oknami domów przewody, 
do których za niewielka opłatą 
można było podłączyć głośniki 
nazywane „kołchoźnikami”. Ra-
diowęzeł transmitował tylko pro-
gram pierwszy Polskiego Radia 
i nadawał komunikaty.

WOP nakazał mieszkańcom 
aby wszystkie psy w pasie 1 km 
od granicy z CSR były trzymane 
na łańcuchu. Właścicielom przy-
granicznych domów polecił za-
ciemniać okna od strony granicy.

15 sierpnia wystąpiła pierwsza 
po wojnie powódź w  mieście. 
Spływająca z  gór woda, niosąca 
błoto i kamienie, zniszczyła ulice: 
Leśną, Spacerową, Górniczą, Le-
lewela i Rynek.

Gimnazjum Chemiczne prze-
niesiono do budynku byłego sądu 
(później mieściła się w nim Szko-
ła Podstawowa nr 2). Nowym jego 
dyrektorem został Teofil  Makowski.

W elektrowni zakładowej od-
budowano chłodnię kominową. 
Elektrownia posiadała 3  kotły 
parowe, o  wydajności 3,7 i  dwa 
po 7,5 tony pary na godzinę i  2 
generatory o mocy 565 i 1500 kVA. 
Stanowiła ona jedyne źródło za-
silania w energię elektryczną mia-
sta i okolicznych wsi.

Na podstawie fałsz ywych 
oskarżeń Urząd Bezpieczeństwa 
aresztował dyrektora Zakładów 
Przemysłu Arsenowego Zbignie-
wa Rokossowskiego i  osadzono 
go w więzieniu. Nowym dyrekto-
rem został Henryk Gładecki a na-
czelnym inżynierem mgr Trusz-
kowski.

Złoty Stok opuściła inż. Ewa 
Szajner, aby podjąć pracę w Biurze 
Projektowym „Biprokwas” w  Gli-
wicach.

Klub Sportowy „Arsen” zmienił 
nazwę na: Związkowy Klub Spor-
towy „UNIA” Złoty Stok.

Wybuch podczas produkcji 
prochu w Mąkolnie spowodował 
śmierć dwóch pracowników i nie-
mal całkowite zniszczenie obiek-
tu produkcyjnego.

Przewodniczącym Prezydium 
MRN od 16 listopada został były 
dyrektor Państwowego Ośrodka 
Szkolenia Zawodowego Leśników 
inż. Walenty Kryczyński.

Radni MRN w  Złotym Stoku 
i GRN w Mąkolnie uchwalili rezo-
lucję potępiającą papieża Piu-
sa  XII  za nałożenie ekskomuniki 
na członków partii komunistycz-
nych.

Z  okazji Dnia Górnika Prezy-
dium MRN wyasygnowało 20 tys. 
złotych na nagrody dla przodow-
ników pracy górników Przemysłu 
Arsenowego.

12 grudnia odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Miejskiej Rady 
Narodowej poświęcone Józefowi 
Stalinowi. Na wniosek sekretarza 
Komitetu Miejskiego PZPR, rad-
nego Szmula Leona Gibera posta-
nowiono na nim:

1. Powołać Komitet Obchodów 
Urodzin Generalissimusa Józefa 
Stalina – 18 grudnia,

2. Zmienić nazwę Rynku na 
Plac Józefa Stalina,

3. Wysłać list hołdowniczy 
mieszkańców Złotego Stoku do 
Stalina.

Jerzy Tichanowicz 
Eugeniusz Salwach

25 lat Koła Łowieckiego „Jawornik” 
w Złotym Stoku

5 września 2015 r. Koło Łowieckie „Jawornik” ob-
chodziło święto 25-lecia działalności.

Uroczystości rozpoczęły się na Rynku spotkaniem 
z  mieszkańcami, występem zespołu „Odgłosy kniei” 
z Wałbrzycha i  wspólnym przemarszem do pięknie 
przystrojonego przez myśliwych kościoła parafialne-
go na Mszę Hubertowską. Po mszy świętej na placu 
obok kościoła odbył się pokaz psów myśliwskich oraz 
piękny koncert zespołu sygnalistów. Wszyscy zapro-
szeni zostali poczęstowani specjałami myśliwskimi 
z dziczyzny, bigosem i ciastem. Wieczorem rozpoczę-
ła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin 
nocnych.

Redakcja
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Statystyka OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku 

w  okresie od 01.07.2015 r. do 21.09.2015 r. 
wyjeżdżała do akcji aż 43 razy. Pożary, w ilo-
ści 33, dotyczyły głównie pożarów suchych 
traw i nieużytków rolnych. Do groźnie wyglą-
dającego pożaru doszło 28.07.2015 r. na ul. 
Leśnej, gdzie spaleniu uległo siano zgroma-

dzone wewnątrz pustostanu. Ponadto docho-
dziło do pożarów pojazdów rolniczych, 1 sa-
mochodu osobowego, a  także jednego po-
żaru lasu.

W sumie OSP zanotowała w wymienionym 
okresie 43 zdarzenia, w tym:

– 33 pożary,
– 1 zdarzenie drogowe,
– 7 miejscowych zagrożeń,
– 2 alarmy fałszywe.

Jedna akcja trwała średnio 105 minut 
i brało w niej udział przeciętnie 5 ratowników.

Cieszy fakt, że wzrosło zainteresowanie 
wstąpieniem w szeregi OSP w Złotym Stoku. 
W ostatnim okresie w poczet członków zwy-
czajnych zostało przyjętych 8 nowych kan-
dydatów.

Nadal zapraszamy wszystkich chętnych do 
wstąpienia do OSP.

Maciej Król

Aby nasza OSP w Złotym Stoku mogła szybko reagować na po-
trzeby naszego społeczeństwa, nie tylko używając posiadane sygna-
ły świetlne i dźwiękowe odpowiedzialnie i kompetentnie, 25 lipca 
2015 roku przygotowaliśmy wraz z młodymi adeptami strażackiego 
rzemiosła ćwiczenia ratownictwa medycznego.

W tym dniu mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Grupę Ratow-
nictwa Zakładowego z Fabryki Wagonów w Świdnicy, a także „duszę” 
ratownictwa medycznego powiatu ząbkowickiego Pana Jerzego 
Piotrowskiego.

Goście podzielili się z nami swoją wiedzą teoretyczną i praktycz-
ną w działaniach ratowniczych.

Zajęcia te pozwoliły na rozszerzenie i ugruntowanie naszych 
umiejętności.

W części praktycznej wspólnie przećwiczyliśmy – badanie urazo-
we poszkodowanego, techniki stabilizacji poszkodowanego na desce 
ortopedycznej, przyrządowe zabezpieczenie dróg oddechowych, 
automatyczną defibrylację zewnętrzną i inne konieczne techniki 
udzielania pomocy poszkodowanym.

Bogumił Hencel 
Zarząd Gminny OSP w Złotym Stoku

Ćwiczenia ratownictwa medycznego

„Dzień Piłkarza” w Laskach
15 sierpnia 2015 r. odbył się w Laskach festyn z okazji „Dnia Piłkarza”. Tegoroczną 

imprezę organizowaną przez Klub Sportowy „Kłos” rozpoczął pierwszy mecz ligowy 
nowego sezonu z drużyną „Perła” Płonica. Spotkanie zakończyło się remisem 5:5.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Oprócz dmuchanego zamku wolny czas 
dzieci zajmowali animatorzy, którzy urządzali liczne konkursy z nagrodami. Była także 
nauka chodzenia na szczudłach a dla starszych zorganizowano konkursy strzeleckie.

Swoją obecnością na festynie zaszczycili nas 
burmistrz Grażyna Orczyk, i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Waldemar Wieja.

Wieczorem na płycie boiska rozpoczęła się za-
bawa taneczna.

Kolejne święto piłki nożnej za nami, zapraszamy 
za rok. Pragniemy bardzo podziękować wszystkim 
za pomoc przy organizacji imprezy.

Anna Gajek
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30 sierpnia reprezentował on 
gminę na dożynkach powiatowych 
w Niedźwiedziu i zajął tam III miej-
sce. Nie zapomniano o najlepszych 
gospodarzach, których wyróżniono 
odznaczeniami ministra „Zasłużony 
dla rolnictwa”. Byli to Andrzej Kurnik 
z Lasek i Bogusław Głąb z  Mąkolna.

Następnie rozpoczął się program 
artystyczny w wykonaniu zespołu 
„Wesołe Nutki”, „Tarnawianki”, „Oża-
ranki” i przeboju dnia, czyli grupy 
„Wataha Stacha”.

Niespodzianką wieczoru był wy-
stęp ponad 40 osobowej Gminnej 

Orkiestry Dętej przy OSP w Czajko-
wie.

Nie zabrakło również innych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych – ma-
lowanie twarzy, dmuchany zamek, 
konkursy i  zabawy, pokazy akcji 
ratowniczo-gaśniczej przez OSP 
w Złotym Stoku.

Wszyscy zebrani na tegorocz-
nych dożynkach w Laskach często-
wani byli wyśmienitym żurkiem, 
leczem i ciastem.

Około godziny 20.00 rozpoczęła 
się zabawa taneczna, która trwała 
do późnych godzin nocnych.

Dożynki gminne – Laski 2015

Parada wyruszyła o  godzinie 15.00 
z Rancza „Nasza Szkapa” do Rynku, a na-
stępnie na parking przy Średniowiecz-
nym Parku Techniki. W  paradzie brało 
udział 5 zaprzęgów konnych: 1 zaprzęg 
z  Javornika, 1 zaprzęg z  Lądka Zdroju, 
a pozostałe z Rancza „Nasza Szkapa”. Po 
przemarszu w miejscu postoju zaprzę-
gów można było przejechać się na ko-
niach, kucykach i osiołku. Ponadto wszy-
scy chętni mieli możliwość przejazdu 
bryczkami. Nie-
stety przelotny 
deszcz zniechę-
cił wielu zainte-
r e s o w a n y c h . 
Parada Zaprzę-
gów, w zamyśle 
jej twórców, ma 
być cykliczną 
imprezą orga-
nizowaną przez 
organizację po-
zarządową Fun-
dację „Ranczo 

Nasza Szkapa” ze Złotego Stoku we 
współpracy z Gminą Złoty Stok i Kopal-
nią Złota. Ma ona przypominać o naszej 
historii, w  której zawsze były obecne 
konie.

Polska historia nieodzownie związa-
na jest z  końmi i  ich pracą na rzecz 
człowieka. W ubiegłych wiekach konie 
były stale obecne również w  Złotym 
Stoku.

Leszek Zasada

II Złotostocka Parada Zaprzęgów Konnych
Redakcja

(cd. ze str. 1)
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Dożynki w Chwalisławiu
15 sierpnia 2015 r. na długo zapadnie 

w pamięci mieszkańców Chwalisławia. Tego 
dnia wielu mieszkańców gminy przybyło do 
naszej miejscowości, aby wspólnie świętować 
tradycyjne Święto Plonów. Jest to doskonała 
okazja do wspólnego podziękowania za 
plony, kultywowania regionalnych tradycji 
i wspólnej radości z owoców ciężkiej pracy 
rolników. Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-

ta w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła. Na-
stępnie barwny korowód dożynkowy z wień-
cem przeszedł przed świetlicę na plac, który 
był przystrojony tak, aby każdy mógł poczuć 
atmosferę dożynkową. Korowód prowadzili 
jeźdźcy na koniach z Ranczo Rossa Montana. 
Następnie starostowie dożynek podzielili się 
chlebem ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi 
i mieszkańcami. Wśród przybyłych gości wi-
taliśmy burmistrza Grażynę Orczyk, senatora 
Stanisława Jurcewicza, Krystynę Grzech – 
radną powiatową, Aleksandrę Wąsowicz – 
dyrektora CKiP oraz sołtysów z okolicznych 
wsi. Tradycyjnie już nie zabrakło stoisk ga-
stronomicznych ze swojskim jadłem, gdzie 
największym zainteresowaniem cieszyły się 
potrawy z dzika, a przepyszne ciasta upieczo-
ne przez nasze gospodynie znikały w mgnie-
niu oka. Dla dzieci i dorosłych organizatorzy 
przygotowali liczne gry, zabawy i konkursy. 
Wieczorem scenę opanował zespół Millenium, 

któremu gościnnie towarzyszyła Sołtys Mą-
kolna – Ula Wróbel.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w przygotowaniu dożynek oraz gościom, 
którzy jak zwykle nie zawiedli i zaszczycili nas 
swoją obecnością.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Chwalisław

Dożynki w Mąkolnie – 22 sierpnia 2015 r.
Tradycyjne do-

żynki to podsumo-
wanie wysiłku rol-
ników, sadowni-
ków, ogrodników. 
To również podzię-
kowanie za trudy 
pracy na roli, za 
ogromny wysiłek 
i   p o ś w i ę c e n i e , 
a jednocześnie ra-
dosne spotkanie 
rolników i wszyst-
kich mieszkańców.

Tegoroczne uro-
czystości dożynkowe w Mąkol-
nie rozpoczęły się Mszą Świętą 
Dziękczynną odprawioną przez 

księdza proboszcza Józefa Siemasza w koncelebrze księdza wikariu-
sza Piotra Ochońskiego, w  podziękowaniu za zabrane plony, trud 
pracy na roli, za ogromny wysiłek i poświęcenie rolników. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi przeszli 

w  odświętnym korowodzie dożynkowym na plac obok świetlicy. 
Sołtys Urszula Wróbel przywitała zaproszonych gości: burmistrza 
Grażynę Orczyk, starostę Romana Festera, posłankę Monikę Wieli-
chowską, księdza proboszcza Józefa Siemasza, księdza wikariusza 
Piotra Ochońskiego, dyrektora CKiP Aleksandrę Wąsowicz, asystent-
kę senatora Stanisława Jurcewicza – Sylwię Franczak. Następnie głos 
kolejno zabrali zaproszeni goście. Starostowie Dożynek Anna Gor-
czyca i  Szymon Głąb, dziękując za tegoroczne plony, częstowali 
wszystkich zebranych poświęconym chlebem symbolizującym 
urodzaj, szacunek i dostatek.

Około godz. 17:30 rozpoczął się program artystyczny w wykona-
niu dziecięcego zespołu „Wesołe Nutki”, gościnnie występującego 
zespołu „Ożaranki” oraz miejscowej grupy kabaretowej „Wataha 
Stacha”. Grupa kabaretowa zachwyciła wszystkich zebranych swoim 
repertuarem, doprowadzając do lawiny śmiechu i niekończących się 
oklasków.

Dzieci mogły skorzystać z  przygotowanych dla nich atrakcji – 
malowania twarzy, zamykania w bańce mydlanej i innych zabawach.

Około godziny 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwa-
ła do późnych godzin nocnych.

Redakcja
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ŚWIĘTO PLONÓW W PŁONICY
Święto Plonów w  Płonicy odbyło się 

15.08.2015 r. Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 15:00 Mszą Świętą Dożynkową z po-
święceniem pięknego wieńca wykonanego 
przez mieszkanki Płonicy. Podczas dziękczyn-
nej Mszy Św. odprawionej przez księdza wi-
kariusza Piotra Ochońskiego w kościele filial-
nym pw. św. Mikołaja dziękowano Bogu za 
plony, a  rolnikom za trud pracy na roli. Po 
zakończeniu nabożeństwa zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy wsi przeszli na plac obok 
świetlicy wiejskiej na poczęstunek. Radny 
Tomasz Kawa oraz Sołtys Małgorzata Cebula 
powitali wszystkich mieszkańców oraz zapro-
szonych gości. Następnie głos zabrał Prze-
wodniczący Rady Miejskiej – Waldemar Wie-
ja, dziękując za tegoroczne plony i częstując 
wszystkich zebranych poświęconym chlebem 
symbolizującym urodzaj, szacunek i dostatek.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich, za-
równo organizatorów jak i mieszańców oka-
zało się przybycie bryczki zaprzężonej w dwa 
piękne konie. Powożącym był Pan Jan, który 
objeżdżając Polskę wzdłuż granic, przejechał 
już około 3  tys. km. W  zamian za gościnę 
i możliwość zatrzymania się na noc, Pan Jan 
zaproponował konne przejażdżki dla dzieci. 
Była to świetna niespodzianka dla naszych 
milusińskich.

Około godz. 17:00 rozpoczął się program 
artystyczny w  wykonaniu dzieci z  naszego 
sołectwa. Dzieci recytowały zabawne wier-
szyki na temat dożynek oraz przedstawicieli 
władz miasta i  naszej wsi. Występ wywołał 
lawinę oklasków.

Około godz. 18:00 rozpoczął się pokaz 
średniowiecznych tańców i  walk rycerskich 
Chorągwi Księstwa Ziębickiego. Występ ten 
był główną atrakcją tegorocznych dożynek.

W  międzyczasie do grona zaproszonych 
gości dołączyli: burmistrz Grażyna Orczyk, 
asystent Marta Krysiak wraz z  małżonkiem, 
Dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz oraz 

ksiądz proboszcz Józef Siemasz. 
Specjalnie dla nich dzieci powtó-
rzyły występ, a  Chorągiew Księ-
stwa Ziębickiego zaprosiła chęt-
nych do nauki i  wykonania śre-
dniowiecznego tańca. Zabawa 
była przednia.

Około godziny 19:30 rozpoczę-
ła się zabawa taneczna przy dźwię-
kach muzyki zespołu TEMIDA. 
Bawiono się przednio do późnych 
godzin nocnych.

Pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy w  jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania tej uroczystości. 
Dziękujemy pani Małgorzacie 
Cebuli, panu Tomaszowi Kawie, 
księdzu wikariuszowi Piotrowi 
Ochońskiemu, Radzie Sołeckiej, 
OSP Płonica, KS PERŁA oraz 
wszystkim mieszkańcom Płonicy. 
Z całego serca dziękujemy wszyst-
kim za udział w  tej wyjątkowej 
uroczystości. Zapraszamy za rok.

Rada Sołecka wsi Płonica
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W sobotę 22 sierpnia na terenie byłej 
stacji kolejowej w Złotym Stoku odbyła się V 
Złotostocka Drezyniada.

W tegorocznym konkursie wystartowała 
rekordowa liczba zawodników. Doping pu-
bliczności sprawił, iż mimo zmęczenia z po-
wodu wielkiego wysiłku i  niesprzyjających 
warunków atmosferycznych podczas prze-
jazdów, wszyscy zawodnicy starali się wyka-
zać jak największymi umiejętnościami. W ka-
tegorii „junior” walka była zacięta i wyrówna-
na, o zwycięstwie zadecydowała dogrywka. 
Na najwyższym podium stanął Jarosław Kawa 
– czas przejazdu 0.50.91 – oczywiście nowy 
rekord. W pozostałych kategoriach też padły 
rekordowe wyniki:

kategoria młodzież – Mateusz Wrześniew-
ski 0.47.00,

kategoria open – Robert Surus 0.39.19,
kategoria rodzinna – Amelia Radkiewicz i 

dziadek Zbyszek 0.45.09.
Sensacyjnie zakończył się konkurs rzutu 

kolejowym klockiem hamulcowym na odle-
głość. Zwycięzcą został najmłodszy uczestnik 

Jakub Dwornik, uzyskując wynik 10 metrów 
i 10 centymetrów. W konkursie plastycznym 
udział wzięło 13 małych artystów. Komisja 
konkursowa wysoko oceniła wszystkie prace, 
zwycięzcą natomiast została Alicja Kupis (lat 5).

Wszyscy uczestnicy zawodów i konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez sponsorów i gminę Złoty Stok. 
Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie 

Złotostocka Kolejka i Centrum Kultury i Pro-
mocji w Złotym Stoku. Nagrody wręczali 
burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, 
przewodniczący Rady Waldemar Wieja i dy-
rektor CKiP Aleksandra Wąsowicz. Dziękujemy 
za obecność poseł Monice Wielichowskiej.

Sobotnie zmagania udowodniły, że tego 
typu imprezy są potrzebne. Dla wielu to była 
doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas 
z rodziną i znajomymi.

Robert Jurasz

V Złotostocka Drezyniada

I Mistrzostwa TREC PTTK Sudetów – Chwalisław 2015
W  dniach 5-6 września 2015 r. w  Chwalisławiu w  Rancho 

Rossa Montana pani Beaty Markiewicz odbyły się I Mistrzostwa 
TREC PTTT Sudetów. W  zawodach, mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, udział wzięło 14 zawodników. 
Rozegrane zostały w dwóch kategoriach:

POR – bieg na orientację,
PTV – bieg z przeszkodami.
Przyznać trzeba, że nie było łatwo a  walka była zawzięta. 

Dość trudna trasa, górzysty teren, niespodziewane przeszkody 
i trudne przejazdy często sprawiały problemy, ale jednocześnie 
zapewniły zawodnikom i widzom niezapomniane wrażenia.

We wszystkich fazach zawodów największą ilość punktów 
zdobyli:

– Nikola Kupiec na koniu Babilon (Rossa Montana),
– Dominika Glapińska na koniu Bel Raszej (Rossa Montana),
– Beata Janta na koniu Hotu Matua (Rossa Montana).
Nagrody wręczyła burmistrz Grażyna Orczyk.
Gratulujemy wszystkim ukończenia zawodów i do zobacze-

nia w przyszłym roku.
Redakcja
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9 sierpnia Mszą św. w intencji pochowanych 
na cmentarzu zlokalizowanym na zboczu 
Jawornika rozpoczęły się niedzielne uroczy-
stości na skrzyżowaniu „Pięciu dróg”. Przyby-
li mieszkańcy naszej gminy, starostowie, sa-
morządowcy gmin powiatu ząbkowickiego, 
przedstawiciele Nadleśnictwa Bardo, Straży 
Granicznej w  Kłodzku, modlili się o  spokój 
duszy osób spoczywających w tym miejscu. 
Niezwykły klimat tego miejsca sprawił, że 
uroczystość miała niepowtarzalny charakter. 
Po Mszy Św. zebrani udali się na miejsce, gdzie 
umieszczony został pamiątkowy kamienny 
obelisk z wyrzeźbionym krzyżem i pamiętną 
datą 1633 oraz tablicą informacyjną z opisem 
wydarzeń, które miały miejsce w  tamtym 
czasie.

W tym miejscu powstał w 1633 r. cmentarz. 
Kamiennym murem zostało wyznaczone pole 
grzebalne, na którym pochowano ofiary za-
razy. Były to czasy tzw. „Wojny Trzydziestolet-
niej” – konfliktu trwającego od 23 maja 1618 
r. do 24 października 1648 r. – pomiędzy 
protestanckimi państwami Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego (I  Rzeszy), wspieranymi 
przez inne państwa europejskie (takie jak: 
Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych 
Prowincji, Francja), a katolicką dynastią Habs-

burgów. Mimo, że wojna spowodowana była 
przyczynami natury religijnej, jednym z po-
wodów jej długotrwałości stało się również 
dążenie mocarstw europejskich (nie tylko 
protestanckich) do osłabienia potęgi Habs-
burgów. Na tym niewielkim kawałku ziemi 
spoczywa 1291 ofiar epidemii cholery i dżu-
my (897 mieszkańców Złotego Stoku i  394 
osób, które szukały schronienia w mieście). 
Epidemię udało się opanować zimą 1633 r., 
dzięki dużym mrozom.

Bardzo miłym akcentem uroczystości był 
koncert w wykonaniu Lucyny Gawlik. Artyst-
ka pochodzi ze Złotego Stoku, od wielu lat 
mieszka na Górnym Śląsku, ale często odwie-
dza rodzinne strony. „Złote Góry” to jeden 
z utworów zaprezentowanych przez artystkę. 
Jest to kompozycja Lucyny Gawlik, została 
również nagrana w  wersji instrumentalnej 
przez orkiestrę symfoniczną z Katowic. Brzmie-
nie utworu zarówno w wykonaniu na gitarze 
klasycznej, jak i wersji symfonicznej, w sercu 
Gór Złotych u podnóża Jawornika, wzbudzi-
ło wiele emocji.

Składamy podziękowania inicjatorowi tego 
wydarzenia Waldemarowi Wieji. Kiedy po raz 
pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej 
natknął się na informacje o  cmentarzu na 

zboczu Jawornika, wiedział, że należy to 
miejsce otoczyć czcią i pamięcią. To właśnie 
Waldemar Wieja był pomysłodawcą i organi-
zatorem uroczystości. Dziękujemy Józefowi 
Słowiakowi – leśniczemu leśnictwa Złoty Stok 
oraz Antoniemu Bańdurze – nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Bardo za okazaną pomoc, 
wsparcie i aktywne włączenie się w organi-
zację przedsięwzięcia. Wielkie podziękowania 
składamy Arkowi Knychowi i  Stanisławowi 
Dania za wykonanie i zainstalowanie kamien-
nego obelisku, tablicy informacyjnej i ławki. 
Wszystkie prace panowie wykonali nieodpłat-
nie. Serdecznie dziękujemy:

księdzu proboszczowi Józefowi Siemaszo-
wi, księdzu wikaremu Piotrowi Ochońskiemu 
za przygotowanie i odprawienie Mszy Świętej,

Stanisławowi Braszce za nagłośnienie, 
przywiezienie sprzętu i niezbędnych akceso-
riów,

organiście Mariuszowi Karpińskiemu i Dag-
marze Alchimowicz za muzyczną oprawę Mszy 
Świętej,

Sebastianowi Szwarcowi z „KREWmaNIA-
KÓW” za zabezpieczenie medyczne,

Arkadiuszowi Miśkowcowi za transport 
pasażerski,

Jarosławowi Szkudlarzowi za wsparcie 
i  album z  podzię-
kowaniami dla na-
szej  artystki.

S e r d e c z n i e 
dziękujemy wszyst-
kim Państwu za 
udział w uroczysto-
ści i zgodnie z za-
powiedzią prze-
w o d n i c z ą c e g o 
R a d y  M i e j s k i e j 
w Złotym Stoku już 
dziś zapraszamy na 
kolejną, w  drugą 
niedzielę sierpnia 
2016 roku.

Redakcja

Cmentarz na zboczu Jawornika
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NOWINY Z „ZIELONEJ DOLINY”
„PRZEDSZKOLAK NA MEDAL” – ODWIEDZINY POLICJANTÓW

15 września 2015 r. Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” 
w  Mąkolnie odwiedzili policjanci: asp. Grzegorz Hefka oraz sierż. 
sztab. Adam Kubień z Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim 
– rewir w  Złotym Stoku. Dzieci miały okazję z  bliska przyjrzeć się 
mundurom funkcjonariuszy oraz atrybutom takim jak tarcza,  kajdanki, 
czapka. Chętni dumnie przymierzali czapkę. Policjanci zapoznali 
przedszkolaków z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, 
w  szcze gólności poruszania się pieszych, podczas podróży samo-
chodem, rowerem, zachowania wobec osób nieznajomych,  miejscami 
bezpiecznych zabaw itp. Dzieci miały okazję utrwalić numery telefo-
nów alarmowych, a najodważniejsze zadać pytania dotyczące pracy 
policjanta. Wszystkie z podziwem obserwowały i słuchały policjantów. 
Wiele emocji dostarczyło im też oglądanie radiowozu, sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych. Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę o  ruchu ulicznym, obdarowały policjantów 
upominkami w postaci obrazków, a one same obdarowane zostały 
przez policjantów nalepkami-medalami. Dziękujemy serdecznie 
naszym gościom za życzliwość, profesjonalizm i cierpliwość w kon-
takcie z najmłodszymi użytkownikami dróg. Ich przekaz był zrozu-
miały dla tej grupy wiekowej oraz pomógł wychowawcom zaintere-
sować dzieci ruchem drogowym, zwracając uwagę na te elementy, 
które decydują o ich bezpieczeństwie.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 2015
21 września 2015 r. przedszkolaki i  nauczyciele Przedszkola 

„Zielona Dolina” w Mąkolnie czynnie wspierali inicjatywę na rzecz 
środowiska biorąc udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Jest to akcja 
cykliczna, służąca wpajaniu zasad dbania o środowisko już od naj-
młodszych lat, mająca na celu nie tylko dbanie o czystość środowiska 
w tym dniu, ale przede wszystkim pokazanie, że nasze środowisko 
nie jest wysypiskiem śmieci. Wcześniej akcja poprzedzona była za-
jęciami związanymi z segregacją śmieci, recyklingiem. Przedszkola-
ki zostały zapoznane z  różnymi możliwościami dbania o przyrodę 
i otaczający świat. Następnie przedszkolaki mogły zdobytą wiedzę 
wykorzystać w praktyce. Młodsze dzieci z ochotą i uśmiechem po-
sprzątały teren ogrodu przedszkolnego, zaś starsze przedszkolaki, 
zaopatrzone w rękawiczki i plastikowe worki, wyruszyły na sprząta-
nie boiska sportowego w Mąkolnie. Wszyscy uczestnicy z wielkim 
zaangażowaniem i najsolidniej jak potrafili wykonali powierzone im 
zadanie. Poprzez udział w takiej akcji rozwijana jest potrzeba prawi-
dłowego korzystania z uroków przyrody, bo już nawet dziecko wie, 
że w  czystym środowisku lepiej żyje się. Wszyscy mali uczestnicy 
akcji byli bardzo dumni bo dzięki nim kawałek świata stał się o wie-
le piękniejszy, a brzydkie śmieci będą mogły zamienić się w prak-
tyczne i przydatne rzeczy.

Ewa Bulanda
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

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

Wiadomości sportowe
Po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się 

rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2015/2016 
w piłkę nożną. Będą w niej uczestniczyć: „Unia” 
Złoty Stok – seniorzy (klasa O), młodziki, or-
liki, juniorzy młodsi, „Kłos” Laski – klasa B, 
„Perła” Płonica – klasa B „Orzeł” Mąkolno – 
klasa B, młodziki.

MŁODZIKI
„Unia” Złoty Stok – AP Chojnik Jelenia Góra 

1:4 (P. Czarnaś), „Victoria” Świebodzice – 
„Unia” Złoty Stok 0:4 (K. Krasny, B. Szen-
dzielorz, K. Michałek, S. Kłyniuk), „Unia” 
Złoty Stok – AKS Strzegom 0:3

„Orzeł” Mąkolno – „Orlik” Ząbkowice 
Śl. 0:3, „Nysa” II Kłodzko – „Orzeł” Mą-
kolno 14:0

JUNIOR MŁODSZY
„Unia” Złoty Stok – ATS Wojbórz 0:3

SENIORZY
„Polonia” Bystrzyca Kł. – „Unia” Złoty Stok 

0:3 (D. Gołdyn, B. Cebula, M. Bień), „Unia” 
Złoty Stok – „Polonia” Stal II Świdnica 2:1 
(D.  Gołdyn, B. Cebula), „Skalnik” Czarny Bór 
– „Unia” Złoty Stok 4:1 ( W. Białek), „Unia” 
Złoty Stok – „Sudety” Dziećmorowice 1:2 
(D. Gołdyn), „Unia” Bardo – „Unia” Złoty Stok 2:1 
(S. Markowski)

ORLIKI
Zmieniono system rozgrywek orlików, 

teraz będą odbywały się turnieje, w których 
będą brały udział 3 zespoły. Wyniki pierwsze-
go turnieju: „Unia” Bardo – „Unia” Złoty Stok 
0:7 (M. Ziemak 4 bramki, Andrzej Cieślik 2, 

Michał Marynowski ), „Unia” Złoty Stok – „Orzeł” 
Ząbkowice 2:7 (Mikołaj Ziemak 2 bramki).

„B” KLASA
Trzy drużyny „B” klasy grają w jednej grupie. 

Inauguracją jesiennej rundy był mecz „Kłos” 
Laski – „Perła Płonica zakończony remisem 
5:5 (R. Kędzierski 2 bramki, M. Napora, K. Ba-
biec, P. Gajek – P. Szęszoł 2 bramki, R. Skower-
ski, P. Walczak, M. Bartoszek). Pozostałe wy-
niki 5 kolejek:

„Znicz” Lubnów – „Kłos” Laski 0:4 (D. Czysz-
czoń, M. Napora, K. Liziński, K.Karolewski), 
„Kłos” Laski – „Piasek” Potworów 4:0 ( M. Na-
pora 3 bramki, K. Babiec), „Victoria” Dębowiec 
– „Kłos” Laski 3:3 (K. Babiec, R. Kędzierski, 
D. Skotniczny)

„Perła” Płonica – „Piasek” Potworów 1:3 
(M.  Nowak), „Victoria” Dębowiec – „Perła” 
Płonica 4:1 (M. Bartoszek), „Perła” Płonica – 
„Ślęża” Maxbud Ciepłowody 1:5 (P. Szęszoł), 
„Spartakus” Byczeń – „Perła” Płonica 2:5 
(M. Stwora 3 bramki, M. Bartoszek, M. Nowak)

„Orzeł” Mąkolno – „Sparta” Ziębice 1:2 
(W. Morawski), „Przedborowianka” Przedbo-
wowa – „Orzeł” Mąkolno 5:2 (D. Komański, 
K. Macioł), „Orzeł” Mąkolno – „Wieża” Rudnica 
0:3, „Spartakus” Byczeń – „Orzeł” Mąkolno 6:1 
(S. Pastuszko), „Błękitni” Niedźwiedź – „Orzeł” 
Mąkolno 9:2 (W. Morawski, S. Klusek).

PUCHAR POLSKI
W 1/16 Pucharu Polski na szczeblu okręgu 

wałbrzyskiego drużyna „Unii” Złoty Stok po-
konała „Kryształ” Stronie Śląskie 1:0 (J. Śleziak). 
W  następnej rundzie „Unii” przyjdzie się 
zmierzyć z „Orłem” Ząbkowice Śl. (IV liga).

Anna Gajek

Wakacyjne zajęcia na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
Podczas przerwy wakacyjnej 

świetlica opiekuńczo-wycho-
wawcza w Złotym Stoku zapew-
niła swoim wychowankom wie-
le ciekawych zajęć i  atrakcji 
zarówno w sali jak i na świeżym 
powietrzu. Urządzaliśmy wspól-
ne wyjścia rekreacyjne m.in. na 
urządzenia do ćwiczeń przy 
CKiP, do parku miejskiego na 
plac zabaw, czy też przy domu 
działkowca, a  także na lody. 
W świetlicy uczyliśmy się robić 
bransoletki – plecionki z muliny 
i wełny, wykonywaliśmy piękne 
ozdoby z makaronu ozdabiane kolorowymi 
lakierami i farbami. Z płyt CD robiliśmy zwie-
rzątka, którymi przystroiliśmy naszą salę. 
Organizowaliśmy seanse filmowe, obejrzeli-
śmy m.in. „Akademię Pana Kleksa”, „Podróże 

Pana Kleksa”, „Pana Kleksa w kosmosie”, „Kra-
inę lodu”, „Zaplątanych”, „Minionki” i  wiele 
innych filmów i  bajek. Wszystko co dobre 
szybko się kończy, więc teraz odliczamy dni 
do kolejnych wakacji.


