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Informacja z XXIV sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 3-4

Projekt budżetu 
pozytywnie zaopiniowany
Komisje stałe Rady Miejskiej jednogłośnie 
wydały pozytywną opinię do propozycji 
budżetu na 2017 r.

czytaj na str. 5

Zasłużony dla miasta 
i gminy Złoty Stok
Kapituła przyznała nagrody honorowe 
„Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” 
za zasługi i wybitne osiągnięcia w działal-
ności na rzecz miasta i gminy Złoty Stok

czytaj na str. 9

Koncert w kościele 
parafialnym
W kościele parafialnym mieliśmy niepo-
wtarzalną okazję zobaczyć wspaniały 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kwiaty 
Polskie” z miasteczka Ejszyszki na Litwie

czytaj na str. 11

Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Złotego Stoku i Radni Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku odbyli cykl 
spotkań informacyjnych z mieszkańcami 
gminy

czytaj na str. 20

Warsztaty 
bożonarodzeniowe
W CKiP po raz kolejny zorganizowane 
zostały warsztaty bożonarodzeniowe

czytaj na str. 21

Barbórka w Złotym Stoku
Barbórka to jedna z uroczystości, która na 
stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
w naszej gminie

czytaj na str. 18

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas podsumowań i zadumy nad 
światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie 

i przyjaciołom. W tym pięknym czasie, w imieniu Radnych Rady Miejskiej, 
pracowników Urzędu Miejskiego oraz własnym, życzymy by Święta Bożego 

Narodzenia były okresem spokoju. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się 
szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie, a Nowy Rok 2017 niechaj przyniesie 

zdrowie, pomyślność, sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Złotego Stoku

 Waldemar Wieja Grażyna Orczyk
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Szanowni Państwo,
Dobiega końca kolejny rok naszej 

pracy. Podczas organizowanych 
w grudniu spotkań z mieszkańcami 
wszystkich sołectw i  miasta Złoty 
Stok chcieliśmy przedstawić Państwu 
informacje o  tym, co zrobiliśmy 
w roku bieżącym, co planujemy na 
rok 2017 i 2018. Spotkania są dosko-
nałą okazją do wymiany doświadczeń, 
podzielenia się pomysłami, inicjaty-
wami, porozmawiania o  sprawach 
nurtujących mieszkańców. Dziękuję 
za Państwa obecność, za Wasze dobre 
słowo, pomysły i uwagi. Przygotowa-
ny i pozytywnie zaopiniowany przez 
radnych budżet gminy na rok 2017 
przewiduje realizację wielu zadań 
inwestycyjnych. Wykonanie ich bę-
dzie uzależnione od otrzymania 
dofinansowania zewnętrznego – ze 
środków Unii Europejskiej i funduszy 
krajowych, a  także od możliwości 
finansowych budżetu gminy. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku spraw-
niej będą rozstrzygane nabory unij-
ne, co umożliwi nam realizację waż-
nych zadań. Nie wszystkie projekty 
znalazły się w budżecie gminy na rok 
2017. Ich wprowadzenie będzie uza-
leżnione od rozstrzygnięć w ramach 
konkursów i przyznawanego wspar-
cia unijnego. 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom, instytucjom, stowarzysze-
niom, przedsiębiorcom, podmiotom, 
które w  roku 2016 nie szczędziły 
pracy, sił i środków pracując na rzecz 
naszej gminy. Dziękuję mieszkańcom, 
radnym, kierownikom i pracownikom 
Urzędu Miejskiego, Samorządowego 
Zespołu Szkół, Przedszkoli „Bajka” 
i „Zielona Dolina”, Centrum Kultury 
i Promocji, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, prezesowi i pracownikom Spół-
ek „WOD-KAN” i „KOMA”, członkom 
licznych, aktywnych stowarzyszeń 
działających na terenie gminy Złoty 
Stok, sołtysom i  radom sołeckim. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu 
i  ogromnej pracy zrealizowaliśmy 
zadania inwestycyjne i  dbaliśmy 
o bieżące potrzeby mieszkańców. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam Państwu serdeczne życzenia 
radości i  wewnętrznego spokoju 
w  rodzinnym cieple i  atmosferze 
wigilijnej wieczerzy. Życzę, aby nad-
chodzący Nowy Rok stał się czasem 
realizacji zamierzeń obfitującym 
w nowe szanse i możliwości, niosą-
cym ludzką życzliwość i  nadzieję 
ufnego spoglądania w przyszłość.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. Rozpatrzono 8 wniosków w sprawie wyda-
nia zezwolenia na usunięcie drzew.

2. Sprzedano 48,62 m3 drewna za kwotę 
8026,07 zł.

3. Gmina Złoty Stok wraz z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Ząb-
kowice Śląskie prowadzi nieodpłatną akcję ste-
rylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy 
Złoty Stok. Akcja ma na celu ograniczenie popu-
lacji zwierząt.

4. Umieszczono w  schronisku dla zwierząt 
psa porzuconego przy drodze w Laskach. Jest to 
już drugi pies przekazany do schroniska w  b.r. 
Zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem limit 
miejsc w  b.r. dla zwierząt bezdomnych został 
wyczerpany.

5. Przeprowadzono dwie interwencje wraz 
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Ząb-
kowic Śląskich dot. psów z Mąkolna.

6. Wystosowano zaproszenie do złożenia 
oferty cenowej na obsługę oświetlenia ulicznego 
w gminie Złoty Stok.

7. Prowadzone jest postępowanie ofertowe 
w sprawie wyłonienia rzeczoznawców na szaco-
wanie nieruchomości i usługi geodezyjne. 

8. Dokonano wizji w terenie i uzgodniono do-
kumentację na przebudowę linii napowietrzno-
-kablowej – obręb ul. Radosnej w Złotym Stoku. 

9. Uzgodniono budowę przyłącza kablowego 
niskiego napięcia przy ul. Stawowej w  Złotym 
Stoku. 

10. Powołano rzeczoznawcę do szacowana 
wartości zwierząt oraz zniszczonych z  nakazu 
organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów 
pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz 
oraz sprzętu i przesłano informację do Powiato-
wego Lekarza Weterynarii.

11. Przygotowano projekt umowy użyczenia 
lokalu przy ul. Woj. Polskiego 27 dla Stowarzy-
szenia Augeo. 

12. 26.10.2016 r. i  16.11.2016 r. odbyły się 
przetargi na sprzedaż nieruchomości:

1) I przetarg ustny nieograniczony na działkę 
nr 785 o  pow. 1,2799 ha, położoną w  Złotym 
Stoku. Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego:

a) UT – teren istniejącego kompleksu tury-
stycznego „Kopalnia Złota” (45% powierzchni 
działki),

b) RL – tereny istniejących lasów ochronnych 
(55% powierzchni działki). KW SW1Z/00068600/1. 

Sprzedano nieruchomość za cenę 270.000,00 zł 
+ VAT.

2) III przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 (do remontu ada-
ptacyjnego) w budynku w Laskach 117a, o pow. 
użytkowej 69,83m2, położonego na parterze 
budynku. KW SW1Z/00041420/0. Sprzedano 
nieruchomość za cenę 30.300,00 zł.

13. Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestni-
czyli w szkoleniach dot. tworzenia aktów prawa 
miejscowego oraz w  sprawie wprowadze-
nia  przepisów Kodeksu urbanistyczno-budowla-
nego.

14. Zarządzeniem Burmistrza Nr 333/2016 
z dnia 28 października 2016 r. na podstawie in-
formacji Wojewody Dolnośląskiego zwiększono 
budżet gminy o kwotę 145.883 zł z tytułu dotacji 
celowych, w tym:

1) Dz. 010 Rolnictwo i  łowiectwo – rozdz. 
01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 38.637 zł, 
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych z województwa dolnoślą-
skiego oraz na pokrycie kosztów postepowania 

w  sprawie jego zwrotu, poniesionych przez 
gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. 

2) Dz. 750 Administracja publiczna – rozdz. 
75011 § 2010 – zwiększenie o  kwotę 1.500 zł, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie 
ogółem o kwotę 28.100 zł, w tym:

rozdz. 85212 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 
93.900 zł, planu środków przyznanych na wypła-
tę świadczeń rodzinnych; rozdz. 85213 § 2030 – 
zwiększenie o kwotę 2.400 zł, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie opłacania składek na ubez-
pieczenie zdrowotne; rozdz. 85214 § 2030 – 
zwiększenie o  kwotę 53.000 zł, na podstawie 
pisma Wojewody Dolnośląsk iego Nr FB-
-BP.3111.305.2016.KR z  dnia 20 października 
2016  r. z  przeznaczeniem na dofinansowanie 
wypłat zasiłków okresowych; rozdz. 85216 § 2030 
– zwiększenie o kwotę 58.200 zł, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; rozdz. 
85219 § 2030 – zwiększenie o  kwotę 8.400 zł, 
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wyso-
kości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjal-
nych.

4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
– zwiększenie ogółem o kwotę 77.646 zł, w tym: 
rozdz. 85415 § 2030 – zwiększenie o  kwotę 
77.648 zł, z przeznaczaniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o  charakterze 
socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art. 
90 e ustawy o systemie oświaty; rozdz. 85415 § 
2040 – zmniejszenie o kwotę 2 zł środków prze-
znaczanych na dofinansowania zakupu podręcz-
ników i  materiałów edukacyjnych dla uczniów 
w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

15. Przygotowano projekt zmian w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Złoty Stok na lata 
2016-2022.

16. Pozyskano dofinansowanie na realizację 
zadania pn. „Dziedzictwo przodków” na odrestau-
rowanie mauzoleum Güttlerów. Dofinansowanie 
wynosi 30 000 euro i przyznane jest z Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.

17. Złożono wniosek o płatność za zadanie 
pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”. Re-
fundacja w wysokości 16 122,00 zł.

18. Pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego 
i Inwestycji wzięli udział w spotkaniach informa-
cyjnych organizowanych przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego dotyczących 
działań 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz 
3.1 Produkcja i  dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

19. Dokonano uzupełnień we wniosku na 
dofinansowanie zadania pn. ”Termomodernizacja 
budynku ratusza w  Złotym Stoku” złożonego 
w  ramach działania 3.3.1 Efektywność energe-
tyczna w  budynkach użyteczności publicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

20. Wniosek na dofinansowanie zadania pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewange-
lickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-tury-
styczne – etap I  dostosowanie wieży kościoła 
poewangelickiego do potrzeb ruchu turystycz-
nego” po uzupełnieniach został skierowany do 
oceny merytorycznej w  ramach działania 4.3.1 
Dziedzictwo kulturowe RPO WD 2014-2020.

21. Przygotowano wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi transportu rolnego w  miej-
scowości Mąkolno (Góry). Wniosek zostanie 

złożony w  ramach funduszu „Ochrony, rekulty-
wacji i poprawy jakości gruntów rolnych”.

22. Przygotowano załączniki do planowane-
go wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej i  oczyszczalni 
ścieków w sołectwie Błotnica”. Wniosek zostanie 
złożony w ramach naboru na operacje typu „Go-
spodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Załączniki są wymagane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego jako doku-
menty potwierdzające ilość punktów decydują-
cych o miejscu na liście rankingowej projektów 
przeznaczonych do dofinansowania.

23. 18.11. – posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania 
omówiono następujące zagadnienia:

1) dokonanie analizy i ocena przygotowania 
zarządców dróg do prowadzenia działań na 
wypadek gwałtownego pogorszenia warunków 
pogodowych;

2) przygotowanie propozycji działań mających 
na celu ochronę mieszkańców gminy, którzy ze 
względu na trudną sytuację materialną, byto-
wą  lub nieporadność życiową nie potrafią 
 obronić się przed konsekwencjami niskich tem-
peratur;

3) ocena sytuacji mieszkańców Gminy Złoty 
Stok związana z bezpieczeństwem publicznym, 
po zamknięciu mostu na rzece Nysa Kłodzka 
w Kamieńcu Ząbkowickim.

24. Udział w inspekcji gotowości operacyjnej 
jednostek OSP w Płonicy i Mąkolnie przeprowa-
dzonej przez PPSP w Ząbkowicach Śl. 

25. Uzupełnieniowo wniosek o stratach zwią-
zanych z  ulewnymi deszczami, które wystąpiły 
w  dniu 21 sierpnia 2016 r. Wysłano kosztorysy 
szacunkowe na kwotę 1.507.208,74 zł.

26. Wycięto drzewo w sołectwie Błotnica – 
drewno przekazano do sołectwa celem ogrzania 
pomieszczenia świetlicy. 

27. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wro-
cławiu pozytywnie zaopiniowała wniosek w ra-
mach „Programu modernizacji dróg wojewódz-
kich” o ujęcie zadania pod nazwą: „Przebudowa 
ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 390 w  Złotym Stoku”, 
w planie zadań drogowych w roku 2017. Wniosek 
zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 390 
i  chodników od skrzyżowania z  drogą krajową 
nr 46 (ul. Sudecka) do skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 390 z  ul. Św. Jadwigi i  Bolesława 
Chrobrego (dz. nr ewid. 599 i  579 obręb Złoty 
Stok).

28. Dostarczono 130 ton piasku przeznaczo-
nego do prowadzenia „Akcji zima” na terenie 
gminy Złoty Stok.

29. Wykonano naprawy nawierzchni dróg 
miejskich wewnętrznych: ul. Wąskiej i Krzywej. 

30. Rozpoczęto remont nawierzchni drogi 
transportu rolnego dz. nr ewid. 383, 406, obręb 
Laski.

31. Zlecono wykonanie mapy do celów pro-
jektowych drogi gminnej nr 118871 Płonica – 
Mąkolno dz. nr ewid. 75 obręb Płonica i działek 
nr 664, 677, 678/1, 678/2, 688/1 obręb Mąkolno 
oraz części działek nr 688/5, 663/1, 800/1, 804/1 
obręb  Mąkolno, wraz z  ustaleniem granic ww. 
działek.

32. Przygotowano i przesłano materiały do 
kalendarza wydawanego przez Powiat Ząbko-
wicki oraz Ekspres Miejski.

33. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty wniosek o wsparcie finansowe na zakup 
książek do biblioteki szkolnej, w ramach progra-
mu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa” – Priorytet 3. Koszt całkowity 15.000 zł, 
kwota wnioskowana: 12.000 zł, finansowy wkład 
własny: 3.000 zł. 

34. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych– kontynuacja.

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 22.10 do 16.12.2016 r.
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W czwartek 24 listopada 2016 r. 
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotym Stoku odbyła się XXIV sesja 
Rady Miejskiej. Zaproponowany po-
rządek obrad został uzupełniony 
o sześć dodatkowych punktów. Pod-
czas posiedzenia radni podjęli nastę-
pujące  uchwały:

1. W  sprawie zmiany Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zło-
tym Stoku. Na poprzedniej sesji Rada 
upoważniła Kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Złotym Stoku do 
prowadzenia postępowań w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Złoty 
Stok. W  związku z  przekazaniem 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej no-
wego zadania, konieczne było doko-
nanie zmiany w jego statucie.

2. W sprawie przyjęcia Programu 
współpracy gminy Złoty Stok z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na rok 
2017. Przyjęty program współpracy 
ma na celu wykonywanie zadań Gmi-
ny Złoty Stok poprzez możliwie pełne 
wykorzystanie potencjału organizacji 
pożytku publicznego oraz zwiększa-
nie skuteczności i efektywności dzia-
łań związanych z  realizacją zadań 
publicznych. Projekt uchwały powstał 
we współpracy z  przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, działają-
cych na terenie naszej gminy. Był 
również poddany konsultacjom spo-
łecznym, podczas których nie zgło-
szono uwag. Dokument określa:

1) cel główny, cele szczegółowe 
programu,

2) zakres przedmiotowy progra mu, 
zasady i formy współpracy,

3) priorytetowe zadania publiczne 
gminy Złoty Stok,

4) okres i  sposób realizacji pro-
gramu,

5) wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację programu (na 2017 r. 
ustalono kwotę 17.000   zł),

6) sposób oceny realizacji pro-
gramu,

7) sposób tworzenia programu 
oraz przebieg konsultacji, 

8) tryb powoływania i zasady dzia-
łania komisji konkursowej do opinio-
wania ofert w otwartych konkursach.

3. O zmianie „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty 
Stok”. Wykonawca Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, w trakcie przygoto-
wywania końcowej wersji PGN, przy 
przenoszeniu danych z  nośników 
elektronicznych i  redagowaniu roz-
działów, pominął w  rozdziale 8.4. 
tabelę nr P06, przez co kolejne tabe-
le uzyskały błędne numery. W  celu 
wyeliminowania usterek, Rada pod-
jęła ww. uchwałę.

4. O zmianie Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Gminy Złoty Stok 
na lata 2016-2022. Wprowadzenie 
zmian w Lokalnym Programie Rewi-
talizacji wynikało z wytycznych Insty-
tucji Zarządzającej RPO WD i  było 
niezbędne do wpisania programu 
rewitalizacji na listę pozytywnie zwe-
ryfikowanych programów rewitaliza-
cyjnych. Zmiany wprowadzono w na-
stępujących punktach:

1) Lista zadań uzupełniających 
(Lista B) – uszczegółowiono miejsca 
realizacji przedsięwzięć poprzez po-
danie nazwy ulicy, numer działki lub 
dokładnego adresu, celem jedno-
znacznego stwierdzenia, że przedsię-
wzięcie będzie realizowane na obsza-
rze rewitalizacji;

2) Lista zadań uzupełniających 
(Lista B) – przedsięwzięcia o nr 4, 12, 
13 zostały usunięte jako zadania 
przewidziane do realizacji poza ob-
szarem rewitalizacji;

3) Zaktualizowano ramy finanso-
we Programu Rewitalizacji.

5. W  sprawie poparcia apelu 
Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa 
Rady Ministrów o uchylenie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w części 
dotyczącej zmiany granic gmin: 
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Kom-
prachcice i  Prószków. Podjęcie 
uchwał nastąpiło na wniosek Związku 

Gmin Śląska Opolskiego, który ape-
lował o  uchylenie Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 
r. w  częściach dotyczących zmiany 
granic Gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wiel-
ki, Komprachcice i  Prószków. Rada 
Ministrów podjęła rozporządzenie, 
na wniosek Prezydenta Miasta Opola, 
pomimo sprzeciwu wyrażonego 
w konsultacjach przez społeczeństwo 
ww. gmin. 

6. W sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej w formie dotacji ce-
lowej na dofinansowanie zakupu 
ambulansu dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Pomoc Doraźna w  Ząbko-
wicach Śląskich. SP ZOZ Pomoc 
Doraźna zwrócił się z wnioskiem o do-
finansowanie zakupu ambulansu 
ratunkowego na potrzeby mieszkań-
ców powiatu ząbkowickiego, w tym 
gminy Złoty Stok. Ustawa o  działal-
ności leczniczej daje jednostkom 
samorządu terytorialnego możliwość 
wsparcia takich podmiotów w zakre-
sie zakupu sprzętu medycznego. 
Zgodnie z  ustaleniami w  kosztach 
zakupu ambulansu będzie partycy-
pować powiat ząbkowicki (50%). 
Pozostałą część pokryją gminy powia-
tu ząbkowickiego, proporcjonalnie 
do ilości mieszkańców. Kwota dotacji, 
wynikająca z ww. montażu finanso-
wego, przypadająca na gminę Złoty 
Stok wyniosła 10.450 zł.

7. W sprawie zmian w budżecie 
na 2016 r. Zmiany budżetowe wpro-
wadzone niniejszą uchwałą dotyczą 
dochodów, wydatków, przychodów 
oraz deficytu budżetu. Po stronie 
dochodów zmniejszono plan ogółem 
o kwotę 400.000 zł, w tym: plan do-
chodów bieżących o kwotę 18.822 zł, 
plan dochodów majątkowych o kwo-
tę 381.178 zł. Po stronie wydatków 
zmniejszono plan ogółem o  kwotę 
650.000 zł, w  tym: plan wydatków 
bieżących o  kwotę 148.765 zł, plan 
wydatków majątkowych o  kwotę 
501.235 zł. Ponadto dokonano zmniej-
szenia o kwotę 1.000.000 zł zaplano-
wanych przychodów z tytułu kredytu 

XXIV sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku

35. Rozpatrzono 118 wniosków 
o przyznanie dla uczniów pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. 
Wydano 116 pozytywnych decyzji 
oraz dwie negatywne. Przygotowa-
no listę wypłat.

36. Odbyły się dwa posiedzenia 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

37. Przeprowadzono konsultacje 
społeczne projektu programu współ-
pracy Gminy Złoty Stok z organiza-
cjami pozarządowymi na 2017 r. 

38. 17.11.2016 r. w Urzędzie Miej-
skim w Złotym Stoku przedstawicie-
le ZUS-u prowadzili dyżur ekspercki 
dotyczący zasad przyznawania i prze-
liczania świadczeń emerytalno-ren-
towych. 

39. 30.10. – udział w spotkaniu 
patriotycznym zorganizowanym 
przez mieszkańca Lasek, przy współ-
udziale CKiP.

40. 2.11. – odbyło się posiedze-
nie kapituły nagrody „Zasłużony dla 
miasta i gminy Złoty Stok”.

41. 3.11.2016 r. – odbyło się 
spotkanie informacyjne w Urzędzie 
Miejskim w Złotym Stoku dotyczące 
ewentualnego udziału Gminy Złoty 
Stok w projekcie grantowym reali-
zowanym przy współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014 – 2020, Działanie 
3.1. Produkcja i dystrybucja energii 
ze źródeł odnawialnych. Program 
grantowy zakłada wsparcie na po-
ziomie 85% kosztów kwalifikowa-
nych dla budowy instalacji OZE (m.in. 
instalacji fotowoltaicznych, pomp 
ciepła) na obiektach należących do 
gospodarstw domowych. Przedmio-
tem spotkania było zapoznanie 
uczestników z  dostępnymi w  pro-
jekcie rodzajami Odnawialnych Źró-
deł Energii, omówienie zasad pro-
jektu oraz warunków udzielenia 
wsparcia. 17.11.2016 r. – spotkanie 
z wójtem Lewina Kłodzkiego i bur-
mistrzem Szczytnej w celu omówie-
nia możliwości wspólnego apliko-
wania o środki unijne. 

42. 8.11.2016 r. w  sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Promocji 
w Złotym Stoku odbył się uroczysty 
apel dla uczniów Szkoły Podstawowej 
z  okazji 98. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości.

43. 11.11. – udział w uroczysto-
ściach z  okazji 98. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. Obchody 
rozpoczęła poranna msza święta 
w  intencji Ojczyzny, odprawiona 
w towarzystwie Górniczej Orkiestry 
Dętej. Następnie odbył się marsz 
Nordic Walking, a w godzinach po-
południowych, w sali widowiskowej 
CKiP, odbyła się uroczysta akademia. 
W  trakcie uroczystości wręczono 
statuetki „Zasłużony dla miasta i gmi-
ny Złoty Stok” Stanisławowi Braszce, 
Jerzemu Tichanowiczowi i Roberto-
wi Juraszowi.

44. 14.11. – udział w I Kongresie 
Czechoznawstwa Polskiego i konfe-
rencji pn. „Gospodarka, turystyka, 
edukacja akademicka na pograniczu 
sudeckim” zorganizowanych w Zam-
ku Książ przez prezydenta Wałbrzy-

cha i  Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Wałbrzychu. 

45. 16.11. – odbyło się spotkanie 
z  Klubem Seniora – przekazanie 
wyremontowanych pomieszczeń 
w budynku CKiP na siedzibę Klubu. 

46. 20.11. – udział w uroczystych 
obchodach „Dnia Seniora” zorgani-
zowanych przez Klub Seniora oraz 
CKiP.

47. 21.11. – złożenie życzeń i po-
dziękowań pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku 
z okazji przypadającego w tym dniu 
święta pracownika socjalnego. 

48. 25-26.11. – odbiór/przeka-
zanie drogi transportu rolnego w Mą-
kolnie. 

49. 28.11. – spotkanie w Urzędzie 
Miejskim w Bardzie w sprawie pod-
jęcia decyzji o  złożeniu projektu 
Singletraków do RPO do działania 
4.4.1.

50. 1-2.12. – udział w  polsko-
-czeskiej konferencję zorganizowa-
nej w Špindlerovym Młýnie z okazji 
20-lecia Euroregionu Glacensis. Pod-
czas konferencji gmina Złoty Stok 
otrzymała wyróżnienie za aktywność 
na polu współpracy transgranicznej. 

51. 4.12. – „Barbórka” w Złotym 
Stoku. 

52. 5.12. – wspólne posiedzenie 
Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
w celu omówienia i wydania opinii 
do projektu uchwały w sprawie bu-
dżetu gminy na 2017 r. oraz opinii 
do projektu uchwały w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Złoty Stok.

53. 6.12. – udział w konferencji 
zorganizowanej przez Wojewodę 
Dolnośląskiego i  Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty dotyczącej reformy 
systemu oświaty. 

54. 8.12. – spotkanie samorzą-
dowców powiatu ząbkowickiego 
w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach 
Śl. dotyczącym omówienia współ-
pracy w zakresie wspólnej promocji 
gmin i powiatu, tworzenia tzw. grup 
zakupowych. 

55. 9.12. – kolejna rozprawa 
sądowa w  Sądzie Okręgowym 
w Świdnicy z powództwa Ciepłowni 
„TERMEX” w Złotym Stoku przeciwko 
gminie Złoty Stok.

56. 10.12. – udział w piłkarskim 
turnieju Mikołajkowym zorganizo-
wanym przez Klub Sportowy „ORZEŁ” 
Mąkolno w sali gimnastycznej w Zło-
tym Stoku. 

57. 10.12. – spotkanie autorskie 
z  Małgorzatą Szumską – autorką 
książki „Twarze tajfunu. O  poszuki-
waniu szczęścia na Filipinach”. 

58. 13.12. – Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Glacensis – 
podjęcie uchwał w  sprawie zmian 
w  budżecie Stowarzyszenia na rok 
2016, ustalenia składek członowskich 
na 2017 r., przyjęcia założeń działal-
ności Stowarzyszenia w 2017 r., bu-
dżetu na 2017 rok.

59. 15.12. – Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszania Gmin 
Ziemi Kłodzkiej – prezentacja założeń 
działalności na 2017 rok, prezentacja 
budżetu na 2017 rok.
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długoterminowego. Zwiększono o  kwotę 
750.000 zł zaplanowane przychody z  tytułu 
wolnych środków. Kwota przychodów z tytułu 
wolnych środków po zmianie wynosi 1.118.419 zł. 
Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt 
budżetu z 495.903 zł do kwoty 245.903 zł, tj. 
o 250.000 zł. Budżet gminy po wprowadzonych 
zmianach wygląda następująco:

Dochody 16.675.402 zł
Wydatki 16.921.305 zł

Przychody 1.118.419 zł
Rozchody 872.516 zł

Deficyt budżetu 245.903 zł
Ponadto w trakcie posiedzenia omówione 

zostały wszystkie sprawy związane z zimowym 
utrzymaniem dróg i  ulic znajdujących się 
w  gminie Złoty Stok. Rafał Kubka-przedsta-
wiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Rejon w Kłodzku, zapewnił, że od 
31.10.2016 r. służby są w pełnej gotowości. Na 
terenie gminy Złoty Stok utrzymują drogę 
krajową nr 46 na odcinku długości 13,08 km 
(od Lasek do granicy województw). Droga jest 
objęta II standardem utrzymania zimowego. 
W gminie Złoty Stok jest 4269 m2 chodników, 
utrzymywanych przez Rejon. Przed zimą, w miej-
scach w których wiatr zawiewa śnieg na drogę, 
zostały ustawione zasłony przeciwśnieżne 
(1100 m.b.). Do zwalczania śliskości na drodze 
krajowej przewidziano zużycie 550 ton soli. 
W przypadku wystąpienia bardzo niskich tem-
peratur, zostanie użyty chlorek wapnia w po-
łączeniu z  solą (4 tony). Obecnie w  Rejonie 

prowadzone są całodobowe dyżury, na bieżą-
co monitorowana jest prognoza pogody. Rejon 
dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałem. 
Zarząd Dróg Powiatowych w  Ząbkowicach 
Śląskich posiada w swoim utrzymaniu sieć dróg 
powiatowych o długości 388 km. W ciągu tych 
dróg znajduje się 114 mostów. Planem zimo-
wego utrzymania dróg objęto 359,7 km dróg. 
W czasie trwania akcji zimowego utrzymania 
dróg pracownicy techniczni ZDP będą pełnili 
całodobowe dyżury i  drogi powiatowe będą 
odśnieżane. Zwalczanie śliskości zimowej, 
będzie prowadzone na drogach powiatowych 
objętych IV i V standardem zimowego utrzy-
mania dróg i tylko: na odcinkach o pochyleniu 
powyżej 4%, na skrzyżowaniach z  drogami 
i liniami kolejowymi, na przystankach autobu-
sowych, przejściach dla pieszych i mostach. Na 
terenie gminy Złoty Stok, planem zimowego 
utrzymania objęte zostały następujące drogi: 
3141D Mąkolno– Chwalisław, 3142D Kamieniec 
Ząbk. – Mąkolno, 3142D Kamieniec Ząbk. – 
Ożary – Laski, 3144D (IV standard) oraz 3201D 
i 3002D w Błotnicy (VII standard). Na ZDP ciąży 
obowiązek zimowego utrzymania dróg woje-
wódzkich, biegnących przez powiat ząbkowic-
ki. W gminie Złoty Stok droga wojewódzka nr 
390, odcinek: Płonica – Złoty Stok – do granicy 
z  Powiatem Kłodzkim, będzie utrzymywana, 
zgodnie z zawartą umową, przez firmę ZPUH 
„INSAND” Józef Gruszecki. Zimowym utrzyma-
niem pozostałych dróg i chodników w Złotym 
Stoku będzie zajmować się konsorcjum (PPU 

„KOMA” sp. z  o.o.– Lider i  Z.P.U.H. „INSAND” 
Józef Gruszecki – partner). Usługi będą wyko-
nywane w kolejności, według określonych stref:

– I  strefa (wykonywana w ciągu 3 godzin 
od ustania opadów śniegu lub ustąpienia go-
łoledzi) obejmuje ulice: Rynek, Wojska Polskie-
go, Przystanek PKS – Kłodzka, 3 Maja (od 
Rynku do DK nr 46), Chemików (do szkoły), 
Wiejska, Niska, Krótka, Działkowa (odcinek 
z  Kłodzkiej na Krótką), Radosna, przystanek 
PKS na kolonii, Przystanek przy pl. Mickiewicza, 
plac przy łączniku szkoły, plac Kościuszki i plac 
Kościelny. 

– II strefa (wykonywana w ciągu 4 godzin 
od ustania opadów śniegu lub ustąpienia go-
łoledzi) obejmuje ulice: Leśna, Sienkiewicza, 
Gajowa, Górnicza, Wolności, św. Jadwigi, Chro-
brego, Staszica, plac Mickiewicza, Złota, Lele-
wela, Żeromskiego, Kasprowicza, Polna, Sta-
wowa, Traugutta (dr nr ew. 309/, obręb Błotni-

ca), Działkowa (odcinek z Kłodzkiej do Sporto-
wej), Sportowa (odcinek równoległy do placu 
parkingowego).

– III strefa (wykonywana w ciągu 5 godzin 
od ustania opadów śniegu lub ustąpienia go-
łoledzi) obejmuje ulice: Słoneczna (wraz z od-
gałęzieniem do posesji nr 32), Wąska, 3 Maja 
(przy starym cmentarzu, przy pl. Mickiewicza, 
przy CKiP, przy Przedszkolu oraz przystanki na 
Kolonii i Chemików).

Skarbnik Gminy – Irena Biskupska przed-
stawiła wydatki w  ramach Funduszu Sołec-
kiego. Z funduszu korzystają cztery sołectwa 
(Laski, Mąkolno, Płonica, Chwalisław). Na funk-
cjonowanie FS w 2016 r. zaplanowano kwotę 
71.198 zł, z czego do dnia 23.11.2016 r. wydat-
kowano łącznie: 56.669,42 zł. Wykorzystanie 
środków w rozbiciu na poszczególne sołectwa 
przedstawia tabela.

Redakcja
 

Lp. Sołectwo Środki funduszu 
przypadające sołectwu 

Wydatki w ramach 
funduszu sołeckiego 

1. LASKI 24.655 zł 16.483,98 zł 

2. MĄKOLNO 22.704 zł 19.974,12 zł 

3. PŁONICA 11.352 zł 8.438,49 zł 

4.  CHWALISŁAW 12.487 zł 11.772,83 zł 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi 
nabór ochotników do służby przygotowawczej,  

której odbycie umożliwia ubieganie się  
o powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

NIE POZOSTAWAJ BIERNY !!!
JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK 

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  
w KŁODZKU 

ul. Bohaterów Getta 7 
57-300 Kłodzko 

 261 647 430, 261 647 457 
e-mail: wkuklodzko@wp.mil.pl 
www.klodzko.wku.wp.mil.pl 

Aż 85% żołnierzy po służbie 
przygotowawczej otrzymuje 

zaświadczenie  
do zawodowej służby.  

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 
W KŁODZKU 

 
Szanowni Państwo 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór do służby 
przygotowawczej z przeznaczeniem do korpusu szeregowych, na I turnus w 2017 r. 
Służba przygotowawcza może być pełniona przez ochotników niepełniących dotychczas żadnej z form 
służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do 
rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby 
niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego  
(np. kobiety). 
Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą, może ubiegać się o: 

• zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, 
• powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: 
• niekarana za przestępstwa umyślne, 
• posiadająca obywatelstwo polskie, 
• posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, 
• posiadająca co najmniej 18 lat 
• posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne. 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej (druk można pobrać ze strony internetowej 
WKU) składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku wraz z dokumentami: 

• świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły, 
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność 

organizacyjną (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, 
itp.) 

Czas trwania służby przygotowawczej - do czterech miesięcy – dla szkolonych na potrzeby korpusu 
szeregowych. 
Uposażenie przysługujące żołnierzom, kandydatom na szeregowych, pełniącym służbę przygotowawczą 
w wysokości 870 zł brutto. 
Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego powołanie do 
służby (na 2017 r. - 2000 zł brutto). 
Inne uprawnienia przysługujące żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą to bezpłatne: 
zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe  
i autobusowe 78%, ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych. 
 
  

NIE POZOSTAWAJ BIERNY – JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  
w KŁODZKU 

ul. Bohaterów Getta 7 
57-300 Kłodzko 

 261 647 430, 261 647 457 
e-mail: wkuklodzko@wp.mil.pl 
www.klodzko.wku.wp.mil.pl 
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Projekt budżetu na 2017 r. pozytywnie zaopiniowany
Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 r. został 15 listopada przekazany do Rady, celem 

wydania opinii przez stałe komisje. 28 listopada (Komisja Rewizyjna) oraz 5 grudnia (wspólne 
posiedzenie Komisji Edukacji i  Spraw Społecznych oraz Komisji Gospodarki i  Budżetu) radni 
wydali jednogłośnie pozytywną opinię do propozycji budżetu na 2017 r., przygotowanej przez 
burmistrza Grażynę Orczyk i skarbnika Irenę Biskupską. Projekt uchwały budżetowej powstał 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i  informacje przekazane przez: Ministra Finansów, 
Wojewodę Dolnośląskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz wnioski i zapotrzebo-
wania złożone przez: kierowników jednostek organizacyjnych gminy, radnych Rady Miejskiej, 
sołectwa, kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego. 

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 rok zakłada:
Dochody w wysokości 16.678.564 zł
Wydatki w wysokości 21.670.268 zł
Przychody w wysokości 5.864.220 zł
Rozchody w wysokości 872.516 zł 
Deficyt budżetu 4.991.704 zł
Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.561.564 zł, co stanowi 93,30% dochodów 

ogółem, dochody majątkowe określono w kwocie 1.117.000 zł.
W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:
1) subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.563.132 zł,
2) dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w kwocie 2.239.919 zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.686.214 zł,
4) bieżące dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.624.064 zł,
5) pozostałe dochody własne w wysokości 369.464 zł,
6) środki z budżetu europejskiego w wysokości 78.771 zł.

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano w  kwocie 21.670.268 zł. Wydatki bieżące 
zaplanowano w wysokości 15.478.448 zł, co stanowi 71,43% wydatków ogółem. Zaplanowana 
kwota wydatków bieżących, jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o 83.116 zł, 
co wskazuje na dodatni wynik operacyjny.

Zadania Gminy widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie 
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) oświata i wychowanie – 4.548.683 zł,
2) wspieranie rodziny – 3.860.924 zł,
3) pomoc społeczna – 1.436.836 zł,
4) administracja publiczna – 2.366.536 zł,
5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.129.408 zł,
6) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 878.768 zł,
7) kultura fizyczna i sport – 200.600 zł,
8) pozostałe działy klasyfikacji budżetowej – 1.056.693 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych-inwestycyjnych ogółem wynosi 6.191.820 zł. 
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących  inwestycji:

1) „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Zło-
tym Stoku” – 1.000.000 zł. Zadanie realizowane będzie przy 50% dofinansowaniu z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego.

2) „Mąkolno – góry – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 319.000 zł. Zadanie re-
alizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów rolnych. Szacowana kwota dofinansowania 117.000 zł.

3) „Remont drogi dojazdowej do posesji nr 106, 107, 108 w Laskach” – 25.000 zł.
4) „Remont drogi gminnej Płonica – Mąkolno” – 10.000 zł. W ramach zabezpieczonych 

środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa.
5) „Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” – 673.770 zł. Pro-

jekt wnioskowany do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w  ramach działania 4.3. 
Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania uwa-
runkowana będzie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania.

6) „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – 415.907 zł. Projekt realizowany 
będzie w  partnerstwie z  innymi gminami, w  ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E- usługi 
publiczne, prowadzonego przez Urząd Marszał kowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinan-
sowanie – 85% wydatków kwalifikowalnych. 

7) „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” 
– 150.000 zł. W ramach zaplanowanych środków zabezpieczony zostanie dach na  obiekcie  łącznika.

8) „Budowa kanalizacji sanitarnej i  oczyszczalni ścieków w  sołectwie Błotnica” – 
3.199.330  zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania z  budżetu Unii Europejskiej, ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania – MO 7 
– Podstawowe usługi i  odnowa miejscowości na obszarach wiejskich – Gospodarka wodno-
-ściekowa. W  latach 2015-2106 wykonano mapy do celów projektowych.  Realizacja zadania 
uwarunkowana jest za kwalifikowaniem projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wyso-
kości 63,63% kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018. 

9) „Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku” – 74.000 zł. 
Remont wodociągu przeprowadzony będzie w  trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa 
ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

10) „Opracowanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespo-
łu ujęć wody na terenie Złotego Stoku” – 17.220 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2017, 
obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary wydajności cieków i źródła, 
badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie opracowań, uzyskanie wymaganych zgód 
i uzgodnień, przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji i roz-
porządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć.

11) „Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Chwalisław – Mąkolno – 10.000 zł. 
12) „Wykonanie ogrodzenia przy  budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową” 

– 6.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Lasek.
13) „Budowa placu zabaw w Błotnicy” – 40.000 zł. Zadanie planowane do realizacji, przy 

50% dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu 
„Odnowa dolnośląskiej wsi”.

14) „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” – 
223.610 zł. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu wydatków kwalifikowanych 
w wysokości 30.000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 
Złożony wniosek o dofinansowanie, spełnia wymagane kryteria i został zarekomendowany na 
posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania.

15) „Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego – siedziby świetlicy wiejskiej 
i OSP w Mąkolnie” – 10.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Mąkolna.

16) „Wykonanie wiaty przy boisku sporto wym w  Laskach wraz z  zagospodarowaniem 
przyległego terenu” – 13.983 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Laski.

17) „Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie” – 4.000 zł. Zadanie będzie realizo-
wane w ramach Funduszu Sołeckiego  Mąkolna.

W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.991.704 zł, 
przychody w wysokości 5.864.220 zł, w tym: wolne środki w kwocie 64.220 zł, kredyt długo-
terminowy w  wysokości 5.800.000 zł. Rozchody budżetu w  kwocie 872.516 zł, na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Źródłem finanso-
wania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy.

Kredyt długoterminowy, w zaplanowanej wysokości, zostanie zaciągnięty pod warunkiem 
uzyskania dofinansowania z budżetu europejskiego na realizację projektów.

Zaplanowane w 2017 roku zaciągnięcie zobowiązań z  tytułu kredytu długoterminowego 
w wysokości 5.800.000 zł, tym: 3.000.000 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowa-
nych ze środków budżetu Unii Europejskiej, pozwoli gminie na realizację zamierzonych przed-
sięwzięć i  wykorzystanie istniejącej szansy na pozyskanie środków unijnych w  ogłaszanych 
naborach w  perspektywie finansowej 2014 – 2020. Po uzyskaniu dofinansowania w  2018 r. 
kwota kredytu w wysokości 3.000.000 zł zostanie spłacona jednorazowo.

Sesja „budżetowa” zaplanowana jest na 28 grudnia 2016 r.
Redakcja
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UWAGA
Coraz częściej docierają do nas informacje o aktach wandalizmu, nie tylko w sa-

mym Złotym Stoku, ale także w sołectwach. Spalone kontenery, połamane płoty przy 
prywatnych posesjach, uszkodzone ławki, czy nawet wyrywane kwiaty na rabatach, 
to tylko nieliczne przykłady, które mają miejsce w ostatnim czasie. Pamiętajmy, że 
to nasze wspólne dobro. Reagujmy, jeśli widzimy, że ktoś nie szanuje czyjejś własno-
ści i zgłaszajmy wykroczenia na policję. Niech wandale nie czują się bezkarni. Dbaj-
my o nasze otoczenie.

Redakcja

 

Dyżur ekspercki  
 

Zasady przyznawania i przeliczania 
świadczeń emerytalno-rentowych 

 

17 listopada mieszkańcy gminy Złoty Stok mieli 
możliwość skorzystania z porad pracowników In-
spektoratu ZUS w  Dzierżoniowie. Prowadzony 
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dyżur eksper-
cki był poświęcony zasadom przyznawania i prze-
liczania świadczeń emerytalno-rentowych. Dyżur 
cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż w trak-
cie dwóch godzin wzięło w  nim udział łącznie 
14 osób. Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkań-
ców planowany jest kolejny dyżur 19 stycznia 2017 r.

Redakcja

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dzień Pracownika Socjalnego

Spotkanie informacyjne – OZE

Gmina Złoty Stok przyjęła roczny program 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami działalności pożytku publicz-
nego i wolontariatem na 2017 rok. Dokument 
ten określa zasady współpracy gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi, przyznawania po-
mocy finansowej oraz pozafinansowej, a także 
określa priorytetowe zadania publiczne.

W ramach prac nad programem, w konsul-
tacji z lokalnymi organizacjami pozarządowy-
mi, ustalono następujące priorytetowe zadania 
publiczne na 2017 r.:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i  osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działalność na rzecz osób w wieku  emerytalnym,
– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-

dzictwa narodowego,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-

nej,
– ekologia i  ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ratownictwo i ochrona ludności,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym.
Redakcja

Na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracow-
nika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy swoją życio-
wą drogę dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. 

Z tej okazji burmistrz Grażyna Orczyk w imieniu Samorządu Gminy Złoty Stok przekazała 
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku słowa uznania za zaangażowanie 
i wysiłek w wypełnianiu ważnej społecznej roli oraz pogratulowała efektywności prowadzonych 
działań. Wręczając każdej z Pań różę, złożyła życzenia dalszej siły, wytrwałości i zaangażowania 
w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, 
a na co dzień ludzkiej życzliwości. Redakcja

 
 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

 
 
4 listopada 2016 r. Gmina Złoty Stok została poinformowana, że złożony wniosek na 
dofinansowanie projektu pn. „Dziedzictwo przodków” mający na celu 
odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów został zarekomendowany na 
pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania 
z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Całkowita wartość projektu wynosi 
47 303,00 euro, a zatwierdzona wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla całego projektu wynosi 30 000,00 euro. Partnerem 
Gminy Złoty Stok w realizacji projektu jest Obec Blia Voda, którą reprezentuje 
Starosta Miroslav Kocián i z którym podpisana została Deklaracja Partnerstwa.  
Gmina Złoty Stok odrestauruje elewację zewnętrzną i zabezpieczy mauzoleum 
rodziny Guttlerów (dawnych właścicieli kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku) - 
zabezpieczona zostanie konstrukcja budowli, zostaną przeprowadzone prace 
renowacyjne zewnętrzne. W rezultacie prac, zostanie nadana nowa funkcja 
turystyczna, a zabytkowa budowla zostanie udostępniona zwiedzającym poprzez 
włączenie do Miejskiej Trasy Turystycznej, wraz z całym terenem staromiejskiego 
cmentarza, wcześniej również zrealizowanej z partnerem czeskim. Przy terenie 
mauzoleum zostanie postawiona tablica informacyjna nt. związków rodziny 
Guttlerów z Bila Voda wraz z informacjami turystycznymi. Wszystkie informacje 
zostaną zamieszczone w 4 językach: czeskim, polskim, angielskim, niemieckim. 
Informacja turystyczna będzie dotyczyć Bilej Vody, Miejskiej Trasy Turystycznej w 
Złotym Stoku, atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, dostępnych miejsc 
noclegowych i gastronomicznych.  
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turystyczna, a zabytkowa budowla zostanie udostępniona zwiedzającym poprzez 
włączenie do Miejskiej Trasy Turystycznej, wraz z całym terenem staromiejskiego 
cmentarza, wcześniej również zrealizowanej z partnerem czeskim. Przy terenie 
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Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis

4 listopada 2016 r. Gmina Złoty Stok zosta-
ła poinformowana, że złożony wniosek na 
dofinansowanie projektu pn. „Dziedzictwo 
przodków” mający na celu odrestaurowanie 
mauzoleum rodziny Güttlerów został zareko-
mendowany na pierwszym posiedzeniu Euro-
regionalnego Komitetu Sterującego do dofi-
nansowania z programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikro-
projektów w Euroregionie Glacensis. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 47 303,00 euro, 
a zatwierdzona wartość dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dla całego projektu wynosi 30 000,00 euro. 
Partnerem Gminy Złoty Stok w realizacji pro-
jektu jest Obec Bila Voda, którą reprezentuje 
Starosta Miroslav Kocián i z którym podpisana 
została Deklaracja Partnerstwa. 

Gmina Złoty Stok odrestauruje elewację 
zewnętrzną i zabezpieczy mauzoleum rodziny 
Güttlerów (dawnych właścicieli kopalni złota 
i  arsenu w  Złotym Stoku) – zabezpieczona 
zostanie konstrukcja budowli, zostaną prze-
prowadzone prace renowacyjne zewnętrzne. 
W rezultacie prac, zostanie nadana nowa funk-

cja turystyczna, a zabytkowa budowla zostanie 
udostępniona zwiedzającym poprzez włącze-
nie do Miejskiej Trasy Turystycznej, wraz z całym 
terenem staromiejskiego cmentarza, wcześniej 
również zrealizowanej z  partnerem czeskim. 
Przy terenie mauzoleum zostanie postawiona 
tablica informacyjna nt. związków rodziny 
Güttlerów z  Bilą Vodą wraz z  informacjami 
turystycznymi. Wszystkie informacje zostaną 
zamieszczone w 4 językach: czeskim, polskim, 
angielskim i niemieckim. Informacja turystycz-
na będzie dotyczyć Bilej Vody, Miejskiej Trasy 
Turystycznej w Złotym Stoku, atrakcji turystycz-
nych po obu stronach granicy, dostępnych 
miejsc noclegowych i gastronomicznych. 
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Projekt „E-usługi gwarancją nowoczesności gmin” otrzymał 
dofinansowanie 

Partnerski projekt siedmiu gmin pn „E-usługi gwarancją nowoczesności 
gmin”, w którym Gmina Bardo jest Liderem, otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. To kwota prawie 5 mln złotych przy całkowitej wartości zadania 
5,9 mln złotych. 

Przedmiotem projektu realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej – 
gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno i Złoty Stok 
jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt 
realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2017 roku. Celem 
przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e-Administracji 
wykorzystywanych przez wszystkich partnerów, jak również zwiększenie 
odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych 
przez uczestników projektu. 

W wyniku projektu każdy podatnik otrzyma dostęp do indywidualnego konta 
internetowego w systemie podatkowym gminy, gdzie będzie mógł sprawdzić 
stan swoich należności i zobowiązań podatkowych względem Gminy oraz 
zapłacić elektronicznie swoje zobowiązania. 

Redakcja 

Projekt „E-usługi gwarancją nowoczesności 
gmin” otrzymał dofinansowanie

Partnerski projekt siedmiu gmin pn. „E-
-usługi gwarancją nowoczesności gmin”, w 
którym Gmina Bardo jest Liderem, otrzymał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. To kwota prawie 5 mln 
złotych przy całkowitej wartości zadania 5,9 
mln złotych.

Przedmiotem projektu realizowanego przez 
podmioty Grupy Bardzkiej – gminy: Bardo, 
Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno 
i Złoty Stok jest budowa portalu samorządo-
wego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt reali-
zowany będzie w okresie od marca do grudnia 

2017 roku. Celem przedsięwzięcia jest udosko-
nalenie narzędzi e-Administracji wykorzysty-
wanych przez wszystkich partnerów, jak również 
zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw 
korzystających z e-Usług świadczonych przez 
uczestników projektu.

W wyniku projektu każdy podatnik otrzyma 
dostęp do indywidualnego konta interneto-
wego w systemie podatkowym gminy, gdzie 
będzie mógł sprawdzić stan swoich należności 
i zobowiązań podatkowych względem Gminy 
oraz zapłacić elektronicznie swoje  zobowiązania.

Redakcja

3.11.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku odbyło się spotkanie informacyjne, 
dotyczące ewentualnego udziału Gminy Złoty Stok w projekcie grantowym realizowanym 
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Pro-
dukcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Program grantowy zakłada wspar-
cie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych budowy instalacji OZE (m.in. instalacji 
fotowoltaicznych, pomp ciepła) na obiektach należących do gospodarstw domowych.

Przedmiotem spotkania było zapoznanie uczestników z  dostępnymi w  projekcie 
rodzajami Odnawialnych Źródeł Energii, omówienie zasad projektu oraz warunków 
udzielenia wsparcia. 

Na koniec spotkania burmistrz Grażyna Orczyk podzieliła się z zebranymi doświad-
czeniami z poprzedniego projektu, dotyczącego budowy OZE w gminie Złoty Stok oraz 
zachęciła do korzystania z możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji. Zaznaczyła, iż 
ubieganie się o grant przez Gminę Złoty Stok uzależnione będzie od zainteresowania 
mieszkańców ww. projektem.

Informacje dotyczące składanego projektu można uzyskać w  Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku, pok. nr 22 i 23, tel. 74 8164 154 – Zbigniew Gaweł, tel. 74 816 41 57 – 
Maciej Michalski.

Redakcja
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ZAPOWIEDZI IMPREZ
GRUDZIEŃ 2016 r.

26.12.2016 r. – Koncert Kolęd i Pastorałek, godz. 9:30, kościół parafialny w Laskach, 
 godz. 17:00 – kościół parafialny w Złotym Stoku
31.12.2016 r. – Sylwester na złotostockim Rynku, godz. 23:00. organizator: CKiP

STYCZEŃ 2017 r.
 6.01.2017 r. – Orszak Trzech Król, organizator: parafia 
14.01.2017 r. – Międzypowiatowy Turniej Szachowy, organizator: CKiP
15.01.2017 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
21.01.2017 r. – I Przegląd Kolęd i Pastorałek
21.01.2017 r. – Spotkanie Opłatkowe w Mąkolnie, organizatorzy: sołtys i rada sołecka

LUTY 2017 r.
13-26.02.2017 r. – Ferie zimowe z CKiP
14.02.2017 r. – Walentynki, organizator: CKiP

Nowa droga w Mąkolnie

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
lata 1945-1989

Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

18 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku odbyło się posiedzenie Gmin-
nego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Te-
matem posiedzenia było przygotowanie do 
zimy wszystkich służb działających na terenie 
gminy, w szczególności stanu przygotowań 
zarządców dróg, Ośrodka Pomocy Społecznej 
w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi 
oraz osobami, które ze w względu na trudną 
sytuację materialną, bytową i nieporadność 
życiową, potrzebują opieki. Zespół pracował 
również nad oceną sytuacji mieszkańców Gmi-

ny Złoty Stok, związaną z bezpieczeństwem 
publicznym w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej, ratownictwa medycznego i komunikacji 
publicznej, po zamknięciu mostu na rzece Nysa 
Kłodzka w Kamieńcu Ząbkowickim. Wypraco-
wane decyzje zostaną przesłane w formie 
wniosków do odpowiednich służb i instytucji. 
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Samorządowego Zespołu Szkół, Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz spółki „KOMA”.

Redakcja

25.11.2016 r. dokonano odbioru drogi transportu rolnego w sołectwie Mąkolno. W odbiorze 
udział wzięli: Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego Stoku, pracownicy Referatu Rozwoju Lokal-
nego i  Inwestycji, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Janusz Stokłosa. Zadanie pn. 
„Przebudowa drogi transportu rolnego w  ramach zadania MĄKOLNO droga dojazdowa do 
gruntów rolnych” zostało dofinansowane z funduszu „Ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych” w wysokości 201 600,00 zł. Przebudowę drogi, w ramach której wykonano 
gruntowną wymianę podbudowy, nową nawierzchnię asfaltową wraz z nową kanalizacją desz-
czową wykonała firma Strabag z Wrocławia. 827 metrowy odcinek drogi został wyposażony 
w nowe oznakowanie drogowe i bariery ochronne w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Mąkol-
nica. Przebudowana droga umożliwia rolnikom i mieszkańcom bezpieczny i wygodny dojazd 
do pól, a ponadto jest drogą alternatywną w komunikacji wewnątrz sołectwa.

Na przebudowę ww. drogi z własnych środków budżetu gminy wydatkowano 360.791,95 zł. 
Ogólny koszt zadania wraz z dofinasowaniem wyniósł 562.391,95 zł.

Niespodzianką i miłym zaskoczeniem było spotkanie zorganizowane w sobotnie popołudnie 
(26.11.2016 r.) przez radne: Martę Głąb i Walerię Pietrusiów oraz mieszkańców Mąkolna. Na 
spotkanie zaproszono panią burmistrz, przewodniczącego Rady Miejskiej, księdza proboszcza 
Parafii pw. N.P.N Maryi Panny w Złotym Stoku, pracowników Urzędu, przedstawicieli wykonaw-
cy drogi. Mieszkańcy wyrazili swoją radość i  podziękowali włodarzom za długo oczekiwaną, 
wybudowaną drogę. Spotkanie było okazją do poświęcenia zarówno drogi jak i odrestaurowa-
nej przez mieszkańców Mąkolna – Helenę Głąb i Henryka Stępnia – figurki Matki Bożej. Funda-
torzy odrestaurowali kolumnę wotywną z 1713 r. a w miejsce skradzionej figurki zainstalowali 
nową.

Redakcja

1961 

Likwidacja Kopalni i Huty Arsenowej spo-
wodowała kolejny exodus kadry kierowniczej 
z  wyższym i  średnim wykształceniem. Złoty 
Stok opuścili między innymi: inż. St. Bałdys, 
inż. St. Mikoś, inż. J. Warzybok, inż. Strzelbicki, 
mgr K. Lipiński, mgr I. Lipińska, mgr T. Kapica, 
mgr. T. Stabicki, inż. R. Kuśnież, inż. J. Kusztal 
oraz technicy W. Pierzchała, B. Taszek W. Kup-
czyński, J. Sankala, St. Warzybok, E. Minkina, 
St. Kot, E. Bożek, St. Mrówka, E. i E. Frankowie. 
Większość z  nich objęła kierownicze i  dyrek-
torskie stanowiska w zakładach chemicznych, 
w  kopalniach siarki, soli i  miedzi, w  hutach 
cynku oraz w instytutach naukowych. 

W latach 1945-1961 w złotostockich kopal-
niach wydobyto 467.148 ton rudy, z  której 
w  zakładzie wzbogacania uzyskano 36.853 
ton  koncentratu. W  hucie uzyskano z  niego 
17.560 ton arszeniku (37,6 kg z 1 tony), a z wy-
pałków na Oddziale Złota wydobyto 382 kg 
złota. W lutym, zginął uderzając głową o stem-
pel obudowy, pomocnik maszynisty Józef 
Adamajtis, kiedy podwoził wagoniki pod zasyp 
rudy w  kopalni. Czechosłowacka służba gra-
niczna rozebrała opuszczoną po wysiedleniu 

Niemców winiarnię „Zur Gucke” (nad „Bajce-
rówką”). W miejscu zlikwidowanej Huty Arsze-
niku oddano na Barbórkę nowo wybudowaną 
przemiałownię łupka fylitowego nazwaną 
Oddziałem Nośników. Zatrudniał on 84 pra-
cowników. Była to wówczas najnowocześniej-
sza instalacja do produkcji mączek mineralnych 
w Polsce. W „Termoplaście” uruchomiono for-
mowanie tworzyw termoutwardzalnych z Po-
lomelu i  Polofenu na nowo zainstalowanych 
prasach hydraulicznych o nacisku 65 do 255 ton.

1962

Zakład kolejny raz zmienia nazwę na Za-
kłady Górniczo-Chemiczne „Złoty Stok”. Pozo-
stała w nim kadra młodych inżynierów, tech-
ników i ekonomistów, wykształconych już po 
wojnie, podjęła z powodzeniem zadanie utrzy-
mania zakładu i  jego rozwoju. Stało się to 
dzięki uruchomieniu nowych produkcji: kon-
centratów barytowych, mączek mineralnych 
i  pigmentów nieorganicznych. Znów zaczęło 
rosnąć zatrudnienie w zakładzie (z 561 do 624 
pracowników), a produkcja przyniosła zysk (po 
raz pierwszy po wojnie).

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

Święta tuż, tuż. Czas życzeń, wybaczania, 
pojednania i czas prezentów oczywiście. Jeśli 
więc prezenty, to może jakaś dobra książka pod 
choinkę. Książka to prezent bardzo wygodny, 
bo uniwersalny. Zarówno dla dorosłych jak i dla 
dzieci, nieważna płeć, charakter czy zaintere-
sowania, właściwie dobrana książka ucieszy 
każdego obdarowanego. I ja mam dla Państwa 
taki właśnie prezent na nadchodzące święta, 
a  prezent jest podwójny. Pierwsza część to 
wspaniała, wydana w formie pięknego albumu 
książka autorstwa Piotra Romanowskiego 
i Elżbiety Szumskiej „Z dziejów Złotego Stoku, 
Güttlerowie – Kronika rodzinna w XIV częściach”. 
Książka obejmuje niemal trzy wieki dziejów 
rodziny Guttlerów i  naszego miasta. Autorzy 
dzięki swej pasji i  uporowi dotarli do auten-
tycznych dokumentów, zdjęć i  ludzi, którzy 
w różny sposób związani byli z przedwojenny-
mi dziejami Złotego Stoku. Güttlerowie to 
jedna z najbardziej znaczących rodzin w histo-
rii naszego miasteczka. Bogaci przedsiębiorcy, 
właściciele kopalni i  fabryk, byli tymi, którzy 
zelektryfikowali miejscowość, zbudowali kolej, 
rozwijali przemysł i wspierali społeczność lo-
kalną. W swej książce autorzy wyjaśniają wiele 
tajemnic i ciekawych faktów z dziejów kopalni 
i fabryki arszeniku. Książka jest niezwykle cie-
kawa, opisuje miejsca, które dobrze znamy 

z naszej rzeczywistości. Choć czyta się ją szyb-
ko, to na każdym etapie wraca się do wcze-
śniejszych zagadnień, aby powiązać wydarze-
nia, ludzi czy też miejsca. Oprócz tego, że 
książka jest kopalnią wiedzy o naszej gminie 
i  dziejach tego regionu, to podczas czytania 
można wyczuć talent i  lekkie pióro autora. 
Polecam gorąco i z całego serca. Pozycja warta 
nabycia, może być wspaniałym prezentem 
gwiazdkowym dla kogoś bliskiego i  dla nas 
samych. 

Drugi upominek dla Państwa to najnowsza 
książka Katarzyny Grocholi „Przeznaczeni”. 
Piękny i głęboki poemat o cudowności nasze-
go życia, nawet w  najbardziej prozaicznych 
sytuacjach. Powieść opowiada o  losach kilku 
osób w dziwny sposób splatających się ze sobą. 
Czasami działania innych, nawet nieznajomych 
mają znaczący wpływ na nasze życie. Książka 
mówi również o tym, jak w sytuacji, gdy zacho-
dzi możliwość utraty bliskich nam osób, wery-
fikujemy nasze priorytety życiowe. Piękna, 
prosta historia, aby móc docenić własne życie 
i ludzi, którzy nas otaczają. 

Ze świątecznymi życzeniami radości, miło-
ści, zrozumienia i wzajemnego szacunku, życzę 
Państwu miłej i ubogacającej lektury. 

Katarzyna Kowcz

KĄCIK CZYTELNICZY 
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Andrzejki w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

Św. Mikołaj u dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

30 listopada zgodnie z tradycją, w dniu imienin Andrzeja w Świetlicy Opiekuńczo-Wycho-
wawczej odbyło się wielkie wróżenie. Odwiedziły nas wróżki z prawdziwego zdarzenia! Miały 
dla nas wiele ciekawych wróżb i przepowiedni. Wieszczka Ada pomogła nam poznać imiona 
naszych drugich połówek. Wróżka Jula przy pomocy swych magicznych kości spoglądała w na-
szą przyszłość i udzielała nam pomocnych porad. Wyrocznia Wero czytała z naszych dłoni jak 
z  otwartej księgi, przepowiadając nam długie, szczęśliwe i  dostanie życie. Wróżbitka Sandra 
miała dla nas kolorowy zawrót głowy – za pomocą swych sekretnych kryształów wyjawiła nam, 
co nas czeka w najbliższym czasie. Czarodziejki Andżelika i Gabrysia w swych magicznych ku-
beczkach miały dla nas wizje egzotycznych podróży, pięknych wesel, słodkiego i miłego życia, 
odkrywania tajemnic oraz wielkiego bogactwa. Zabawę zakończyliśmy tradycyjną wróżbą 
z butami – najszybciej na ślubnym kobiercu stanie Dorian. Gratulujemy! Rodzicom oraz wolon-
tariuszkom serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie przy organizacji Andrzejkowej zabawy. 
Trzymamy kciuki, aby wszystkie dobre wróżby szybko się spełniły.

Joanna Rosiak

6 grudnia jest ulubionym dniem w roku dla każdego dziec-
ka na całym świecie. Właśnie wtedy odwiedza je Święty Mikołaj 
i obdarowuje wymarzonymi prezentami. Na ten dzień dzieci 
czekają cały rok, a gdy już się zbliża wyglądają Mikołaja z wy-
piekami na policzkach. I o naszej świetlicy Mikołaj w tym roku 
pamiętał. Zaprosił nas na spotkanie do CKiP, gdzie powitał nas 
wraz ze swoimi pomocnikami – uroczą Śnieżynką i wesołym 
Elfem. Każde dziecko siedząc na kolanach Mikołaja – po zapew-

nieniu, że przez cały rok było bardzo grzeczne – dostało puszy-
sty, mięciutki prezent. Po okrzykach zachwytu i radości zrobi-
liśmy sobie z Mikołajem wspólne zdjęcie i ze smutkiem w oczach 
pożegnaliśmy się z Nim aż na cały rok. Po powrocie do świetli-
cy czekała na nas kolejna niespodzianka – wielkie, wypchane 
po brzegi i pachnące paczki! Ogromna radość zapanowała w 
naszej sali. Słodkości, owoce i upominki wypełniały każdą 
paczkę. Wesoły gwar i szczęście ogarnął wszystkie dzieci. Za 

wspaniałe spotkanie z Mikołajem i piękne prezenty dziękujemy 
pracownikom CKiP. Za ogromnie smakowite paczki dziękujemy 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Złotym Stoku. DZIĘKUJEMY!!! Do zobaczenia za rok.

Drodzy Państwo,
Przedstawiamy ofertę zajęć pozalekcyjnych prowa-

dzonych przez naszą instytucję. Udział w każdym z nich 
jest bezpłatny, dlatego gorąco namawiam do zapisy-
wania dzieci do poszczególnych sekcji i kół zaintere-
sowań. 

W razie pytań lub chęci zapoznania się z programem 
poszczególnych zajęć zapraszamy do CKiP. Postaramy 
się odpowiedzieć na wszystkie pytania, zabierzemy na 
prowadzone zajęcia, aby mieli Państwo obraz, jak po-
szczególne zajęcia się odbywają i jakim zapleczem 
dysponujemy.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku czynne jest 
w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 8.00-19.00
środa 8.00-19.00
czwartek 8.00-19.00
piątek 8.00-21.00
sobota 9.00-17.00
Obok znajduje się harmonogram prowadzonych przez 
CKiP zajęć:
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do sko-
rzystania z naszej oferty

Aleksandra Wąsowicz

Drodzy Państwo, 
Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez naszą 
instytucję. Udział w każdym z nich jest bezpłatny, dlatego gorąco namawiam do 
zapisywania dzieci do poszczególnych sekcji i kół zainteresowań.  
W razie pytań lub chęci zapoznania się z programem poszczególnych zajęć 
zapraszamy do CKiP. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, zabierzemy 
na prowadzone zajęcia aby mieli Państwo obraz jak poszczególne zajęcia się 
odbywają i jakim zapleczem dysponujemy. 
 
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku czynne jest w następujących dniach  
i godzinach: 
 
poniedziałek   9.00-17.00 
wtorek            8.00-19.00 
środa              8.00- 9.00 
czwartek        8.00-19.00 
piątek            8.00-21.00 
sobota           9.00-17.00 
 
Poniżej znajduje się harmonogram prowadzonych przez CKiP zajęć 
 

 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty 
 

Aleksandra Wąsowicz 
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Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku otrzymało 
dofinansowanie w  kwocie 30 tys. złotych z  programu „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek”, zorganizowanego przez 
Instytut Książki. Całkowita wartość zrealizowanego projektu 
wyniesie 43 tys. złotych.

W ramach otrzymanej kwoty zakupiliśmy 7 komputerów 
stacjonarnych, które zostaną udostępnione dla czytelników 
naszych bibliotek (5 komputerów w Złotym Stoku, 1 w Mą-
kolnie i  1 w  Laskach), 3 laptopy, po jednym dla każdego 
pracownika biblioteki oraz serwer. Ogromnym krokiem 
w  przyszłość jest zakup i  wprowadzenie zintegrowanego 
systemu bibliotecznego MAK+. 

Co to jest MAK+?

MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, zintegrowanym 
systemem bibliotecznym, stworzonym i  rozwijanym przez 

Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektroniczne-
go katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, 
rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowa-
dzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się za pośred-
nictwem przeglądarki internetowej.

Co to oznacza dla czytelników?

MAK+ oferuje czytelnikowi:
– dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Inter-

netu,
– sprawdzanie informacji o  swoich wypożyczeniach we 

wszystkich bibliotekach, korzystających z systemu MAK+ 
z poziomu jednej strony internetowej,

– przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek 
jednocześnie,

– zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece,

– elektroniczną obsługę wypożyczeń,
– przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu 

MAK+,
– sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/re-

zerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu 
iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android.

Warunkiem otrzymania dofinansowania było zadeklaro-
wanie wprowadzenia do systemu MAK+ możliwie największej 
ilości posiadanego przez nas księgozbioru. 

Stąd do 28 grudnia musimy udostępnić 45% woluminów 
w wersji elektronicznej. Pracujemy całą możliwą mocą, aby 
wszystko poszło zgodnie z przygotowanym projektem. 

Już wkrótce będziemy informować, jak zakończyły się 
nasze pracę i w jaki sposób należy korzystać z wprowadzanych 
udogodnień. 

Aleksandra Wąsowicz

XXI wiek dotarł do bibliotek Gminy Złoty Stok

Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/200/05 Rady 

Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 
2005 r. w  sprawie ustanowienia nagrody za 
zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na 
rzecz miasta i  gminy Złoty Stok, corocznie 
przyznawane są nagrody honorowe „Zasłużony 
dla miasta i gminy Złoty Stok”. 

W b.r. Kapituła Nagrody miała do rozpatrze-
nia aż sześć wniosków o nadanie tytułu „Zasłu-
żony dla miasta i  gminy Złoty Stok”. Podczas 
posiedzenia 2 listopada 2016 r. zapadła decyzja 
jej członków. Werdykt Kapituły został ogłoszo-
ny przez burmistrza i przewodniczącego Rady 
podczas obchodów z okazji 98. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. Statuetki „Zasłużony 
dla miasta i gminy Złoty Stok” zostały  wręczone:

1. Stanisławowi Braszce

Stanisław Braszka stanowił od początku 
trzon gminnej orkiestry dętej, utworzonej przez 
Stanisława Dyrdę i jest jedyną osobą w obecnym 
składzie, łączącą pokolenia. Poza orkiestrą był 
członkiem zespołów „Nocne Marki” i „Kapela 
Gwarki”. Do chwili obecnej wspomaga swoim 
kunsztem zespoły ludowe: „Wesołe Nutki” 
z  Mąkolna i „Ożaranki”. Jego działalność nie 
skupia się tylko na muzyce. Od 15 lat integru-
je wokół siebie liczną grupę, tworząc wraz z nimi 
pozytywnie odbierany kabaret „Wataha Stacha”. 
Skecze, parodie oraz humorystyczne jasełka 
w ich wykonaniu niejednokrotnie rozweseliły 
i  wzruszyły publiczność do łez. Działalność 
„Watahy Stacha”, dekoracje i zaskakujące kreacje 
aktorskie to zasługa Stanisława Braszki. Pan 
Stanisław Braszka pełni również funkcję opie-
kuna Kapliczki św. Antoniego w  Mąkolnie, 
wkładając w  to zadanie nie tylko całe swoje 
serce, ale także wiele energii i pracy własnej. 

Umiłowaniem do tradycji i  muzyki oraz 
zwykłą życzliwością i uczynnością zaraża innych 
i motywuje do wspólnych przedsięwzięć.

Zdecydowanie Jego działalność jest naj-
lepszym przykładem do naśladowania dla 
młodszych pokoleń, a nadany mu tytuł „Zasłu-
żony dla miasta i  gminy Złoty Stok” w  pełni 
zasłużony.

2. Jerzemu Tichanowiczowi

Jerzy Tichanowicz jest encyklopedią wiedzy 
historycznej o powojennym przemyśle i miesz-
kańcach naszej gminy. Posiada wiele unikalnych 
dokumentów i  informacji historycznych oraz 
bogaty zbiór miejscowych minerałów. Przez 
wiele lat był pracownikiem tutejszych zakładów. 
Jest współautorem kilku opatentowanych 
wynalazków i kilkunastu projektów racjonali-
zatorskich.

Jerzy Tichanowicz, poza pracą zawodową, 
czynnie brał udział w działalności społecznej. 
Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem, w czy-
nie społecznym, zostały zbudowane obiekty: 
kort tenisowy obok Zakładowego Domu Kul-
tury i plac zabaw przy ul. Sienkiewicza, a w du-
żej części też i  wyciąg narciarski. Za liczne 
osiągnięcia zarówno w pracy zawodowej, jak 
i społecznej otrzymał wiele odznaczeń. 

Po przejściu na emeryturę przez wiele lat 
był radnym, a przez dwie kadencje Rady był jej 
przewodniczącym. Pełniąc funkcję radnego, 
zainicjował powstanie „Złotej Ścieżki”. Wspólnie 
z Eugeniuszem Salwachem opracował projekt 
trasy opisującej historię górnictwa i hutnictwa 
złota w naszej gminie. Została ona wytyczona 
w terenie, a dzięki opisom umieszczonym na 
11 planszach, zainstalowanych na trasie, miesz-
kańcy i turyści mogą czerpać wiedzę o działal-

ności górniczej, hutniczej i menniczej oraz o jej 
związkach ze środowiskiem i historią miasta.

Ponadto Jerzy Tichanowicz jest współau-
torem Kroniki Złotego Stoku, książki „Złoty Stok 
– najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Pol-
sce” oraz licznych historycznych ciekawostek, 
związanych z naszą gminą. 

Za wyżej wymienione osiągnięcia i zasługi 
Kapituła Nagrody postanowiła przyznać panu 
Jerzemu Tichanowiczowi nagrodę honorową 
„Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.

3. Robertowi Juraszowi

Robert Jurasz od 2010 r. systematycznie 
prowadzi całoroczną, utrwaloną na płytach 
DVD, kronikę wydarzeń odbywających się 
w naszej gminie. Jest pomysłodawcą, założy-
cielem oraz prezesem Stowarzyszenia „Złoto-
stocka Kolejka”. Od 2012 r. organizuje cyklicznie 

imprezę „Drezyniada”, która cieszy się popular-
nością także poza gminą Złoty Stok. 

Robert Jurasz swoją pasję życiową, związa-
ną z filmowaniem i fotograficznym dokumen-
towaniem wydarzeń, rozpoczął 20 lat temu. 
Jest osobą skromną, komunikatywną, życzliwą, 
zawsze służącą pomocą przy dokumentowaniu 
miejskich i gminnych wydarzeń. Śmiało można 
go nazwać „Gminnym Dokumentalistą”. W swo-
ich zbiorach posiada bogate archiwum licznych 
uroczystości gminnych, parafialnych, oświato-
wych i sołeckich. 

Dotychczasowa działalność Roberta Jurasza 
oraz obustronna współpraca z  instytucjami 
gminnymi, stowarzyszeniami i  sołectwami 
uzasadnia przyznanie nagrody honorowej 
„Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.

Należy wspomnieć, że nagroda „Zasłużony 
dla miasta i gminy Złoty Stok” jest szczególnym 
honorowym wyróżnieniem za zasługi i wybitne 
osiągnięcia w dziedzinach:

1) oświaty i wychowania,
2) kultury,
3) sportu,
4) turystyki,
5) ochrony zdrowia,
6) rozwoju infrastruktury,
7) ochrony środowiska,
8) bezpieczeństwa publicznego,
9) za całokształt działalności,
10) i innych. 
Wszystkim wyróżnionym, chcemy przede 

wszystkich gorąco podziękować za ich działal-
ność społeczną oraz życzyć dużo wytrwałości 
i sukcesów w przyszłych działaniach.

Redakcja
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98. rocznica Odzyskania Niepodległości 

Klub Seniora ze stałą siedzibą w CKiP

Bal Seniora w Złotym Stoku

11 listopada b.r. w Złotym Stoku uroczyście obchodzono 98. rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości. Obchody rozpoczęła poranna msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w towa-
rzystwie Górniczej Orkiestry Dętej. Następnie odbył się marsz Nordic Walking, a w godzinach 
popołudniowych w sali widowiskowej CKiP odbyła się uroczysta akademia. Na tę okoliczność 
uczniowie klas trzecich złotostockiego gimnazjum, pod opieką nauczycieli: Gabrieli Pluciak, 
Zofii Ruszkowskiej i Wojciecha Króla, przygotowali ciekawy występ pod tytułem „Bez tej miłości 
nie można żyć”. 

Następnie burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Waldemar Wieja wręczyli statuetki 
„Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. W tym roku Kapituła Nagrody nagrodę honorową 
przyznała: Stanisławowi Braszce, Jerzemu Tichanowiczowi, Robertowi Juraszowi.

Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych z chórem „Złoty Potok”, 
przy oprawie muzycznej młodzieży z Koła Muzycznego, działającego przy CKiP.

Aleksandra Wąsowicz

W  sobotę 19 listopada złotostocki Klub 
Seniora zorganizował wspólnie z  Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku dziewiąty 
już Bal Seniora dla członków swojej sekcji. 

W uroczystości udział wzięli przedstawicie-
le Powiatu Ząbkowickiego: Starosta Ząbkowic-
ki Roman Fester i  radny powiatu Zdzisław 
Fleszar oraz włodarze Gminy Złoty Stok na 
czele z burmistrzem Grażyną Orczyk oraz prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem 
Wieją.

Uroczystość, specjalnie na tę okazję przy-
gotowanym przedstawieniem słowno-muzycz-
nym, uświetniły dzieci z  przedszkola „Bajka” 
w Złotym Stoku. Występ najmłodszych miesz-
kańców gminy zachwycił wszystkich zgroma-

dzonych. Ogromna dawka humoru zawarta 
w scenariuszu oraz talent muzyczny i wokalny 
dzieci wywołały wielki aplauz publiczności. 
Nad przygotowaniem przedstawienia czuwa-
ły  nauczycielki przedszkola: Alicja Jurasz, Ju-
styna Złoty oraz dyrektor placówki Lucyna 
Kowalska, za co należą im się ogromne podzię-
kowania. 

Po uroczystej kolacji seniorzy, pełni werwy 
i dobrego humoru, bawili się w rytm muzyki 
lat 60, 70, 80. I nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że w balu wziął udział 
sam król muzyki pop Elvis Presley. Zaśpiewał 
swoje największe przeboje, rozdał autografy 
i robił wspólne zdjęcia z seniorkami. 

Redakcja

16 listopada b.r. w godzinach popołudnio-
wych odbyła się skromna uroczystość, której 
celem było przekazanie wyremontowanych 
pomieszczeń na rzecz działającego od lat przy 
CKiP Klubu Seniora. W uroczystym przekazaniu 
uczestniczyli członkowie klubu oraz burmistrz 
Grażyna Orczyk.

Dwa spore pomieszczenia, wraz z aneksem 
kuchennym oraz łazienką, zostały wyremonto-
wane poprzez zbicie tynków, osuszenie po-

mieszczeń, wykonanie wentylacji, wymianę 
okien i położenie paneli.

Klub Seniora zyskał w  ten sposób stałe 
miejsce na swoją działalność. Już w przyszłym 
roku będzie obchodzić 10-lecie swojego ist-
nienia.

Tymczasem życzymy seniorom owocnej 
działalności i niech przekazane miejsce służy 
rozwijaniu pasji i zainteresowań.

CKiP w Złotym Stoku
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Koncert w kościele parafialnym

Chwalisław się bawi!

13 listopada b.r. w  kościele parafialnym 
mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć 
wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kwia-
ty Polskie” z  miasteczka Ejszyszki na Litwie. 
Zespół składa się z uczniów tamtejszego gim-
nazjum, z pochodzenia Polaków, którzy na co 
dzień z wielkim szacunkiem kultywują polską 
tradycję oraz pielęgnują pamięć o Ojczyźnie. 
Występ, który mieliśmy okazję zobaczyć, pełen 
był pieśni patriotycznych zarówno tych znanych 
nam bardzo dobrze jak i  tych, które często 
śpiewane są przez naszych rodaków na Litwie. 

Scenariusz bogaty był w polskie tańce lu-
dowe: poloneza, oberka, kujawiaka. A barwne 
i uszyte zgodnie z detalami stroje ludowe za-
chwycały wszystkich zgromadzonych w  kościele.

Cieszymy się, że miesz-
kańcy nie zawiedli i  wzięli 
udział w  tym wspaniałym 
widowisku. Występ planowa-
ny był już od czerwca. 

Dziękujemy burmistrz 
Grażynie Orczyk, Pani Elżbie-
cie Szumskiej, ks. Stanisławo-
wi Buchcie oraz ks. probosz-
czowi za stały kontakt, inicja-
tywę i organizację tego wspa-
niałego  koncertu.

Aleksandra Wąsowicz

6 grudnia dzieci z  naszej gminy przybyły 
do sali widowiskowej Centrum Kultury i Pro-
mocji w Złotym Stoku. W oczekiwaniu na nie-
zwykłego gościa, bardzo chętnie uczestniczy-
ły w  zabawach tanecznych oraz w  konkursie 
wiedzy o Świętym Mikołaju. Szerokie uśmiechy 
pojawiły się na twarzach najmłodszych, gdy 

do CKiP zawitał Mikołaj z ogromnym workiem 
prezentów. Każdy z  uczestników wspaniałej 
zabawy otrzymał słodki prezent od Mikołaja. 
Jak widać wszystkie dzieci z naszej gminy były 
grzeczne. Mikołajki, jak co roku, przebiegły 
w bardzo miłej i radosnej atmosferze.

Redakcja

„To właśnie tego wieczoru,  gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne,  cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,  od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,  Bóg się rodzi w człowieku.

Dziękując serdecznie za dotychczasową współpracę, pragniemy złożyć mieszkańcom Chwalisławia i Gminy 
Złoty Stok życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów  
w nadchodzącym Nowym 2017 Roku

Sołtys i Rada Sołecka 
oraz  

zarząd Stowarzyszenia „Nasz Chwalisław”

Mikołaj w CKiP
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W ostatni weekend listopada została zorganizowana zabawa andrzejkowa. Tradycje wróżb 
i harców andrzejkowych stały się pretekstem do wspólnej zabawy. Atmosferę tajemniczości 
podkreślała piękna dekoracja stołów i sali. Nie zabrakło duchów, nietoperzy zwisających z su-
fitu czy też pająków czyhających na pajęczynie. Autorką i wykonawcą była Agnieszka Rajcza-
kowska. Maria Mazurkiewicz i Ewa Cwanek przygotowały ciepły, wiejski kociołek, którym ura-
czyły gości. A goście przybyli nie tylko z Chwalisławia, ale i Złotego Stoku, Ożar, Podzamka czy 
Kłodzka. W elegancko przygotowanej sali i radosnej atmosferze goście bawili się do rana. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować zabawę ale i tym, którzy po zabawie dzielnie 
sprzątali świetlicę wiejską. sołtys Andrzej Wielgus
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Tradycja andrzejkowa w przedszkolu „Bajka”

Dzień Pluszowego Misia w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”

Listopad, gdy już kończy dzień i gwiazdka się pokaże,
spotkamy się przy blasku świec tak, jak tradycja każe.

Zaszczeka pies, gęś złapie ser i buty staną w rzędzie
na wodę wosk poleje się i tajemniczo będzie.

Niech wieczór ten obieca nam dni piękne i los nowy,
niech spełnią się najlepsze z wróżb w ten wieczór andrzejkowy.

Listopad to miesiąc niezwykły. Wchodzimy w niego tanecz-
nym, halloweenowym krokiem, żeby potem w ciszy i zadumie 
wspominać bliskich, którzy odeszli. Koniec listopada także jest 
wyjątkowy. Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli Andrzejki, to zabawa, 
wróżby i swawole! Obchodzone w Polsce od kilku pokoleń nie 
tracą na popularności, choć trwają nieco w cieniu nadchodzą-
cych i wszechobecnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przez lata zwyczaje się zmieniły, teraz bawimy się wspólnie, 
wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami i we-
sołą zabawą.

Pomysłów na andrzejkowe wróżby jest całe mnóstwo! Kie-
dyś zaszczytu wróżb andrzejkowych doświadczały tylko panny, 
a przepowiednie dotyczyły wyłącznie miłości. Teraz wróżą 
wszyscy niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego i na 
wszystkie tematy: od uczuć, przez przyszłe zawody, finanse czy 
szkolne „przewidywania”. 

W naszym przedszkolu wróżymy sobie, lejąc rozpuszczony 
wosk przez dziurkę od klucza. Dzieci poznają tradycje związa-
ne z andrzejkami poprzez uczestnictwo w zabawach i wróżbach, 
zachęcania do wyrażania uczuć i przeżywania radości wspólnej 
zabawy, wdrażania do współpracy w grupie. 

Wszystko z przymrużeniem oka, bo „przecież to tylko zaba-
wa”, ale… Andrzejki mają niezaprzeczalnie charakterystyczny 
klimat.

Lucyna Kowalska

25 listopada 2016 r. w naszej placówce 
królowały Misie. Dzień Pluszowego Misia 
nasza „Bajka” obchodziła tradycyjnie, jak co 
roku. Tego dnia naszą placówkę odwiedziło 
wiele pluszowych niedźwiadków wraz ze 
swoimi małymi opiekunami. Dzieci pamięta-
ły i w tym dniu przyniosły swoje ulubione, 
mięciutkie, kolorowe, bure, milutkie, z ko-
kardką, czy w kubraczku, wspaniałe po poro-
stu cudne misie, z którymi uwielbiają się 
bawić. 

Każdy posiadał bądź posiada własnego 
ulubionego pluszowego misia. Miś pluszowy 
nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim 
czasem dzieciństwa. 

Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami 
możemy natknąć się na pluszowe misiaki. 
Często są one bohaterami powieści, bajek, 
filmów i piosenek, takich jak: „Kubuś Puchatek”, 
„Coralgol”, „Paddington”, „Miś Uszatek”, „Yogi”, 
„Rupert”, „Mój Brat Niedźwiedź”, „Mały Miś”, 
„Troskliwe Misie” czy „Gumisie”. Nie można 
wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagod-
nego misia. Nasze przedszkolaki kochają 
swoje pluszowe misie. Są one symbolem ła-
godności, bezpieczeństwa i spokoju. Każde 
dziecko posiada swojego ulubionego i naj-
ukochańszego misia, o czym świadczą zdjęcia. 

Lucyna Kowalska
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Święty Mikołaj w „Bajce”

Z Barbórkową wizytą 
w przedszkolu „Bajka”

Zajęcia z historii w „Bajce” – konkurs 
na najładniejszy kotylion rozstrzygnięty!

Tradycyjnie jak co roku naszą „Bajkę” odwie-
dził szczególny gość – Święty Mikołaj. Na tę 
wizytę wszystkie przedszkolaki czekały z ogrom-
ną niecierpliwością. W tym roku Mikołaj zjawił 
się u nas już 1 grudnia. Dzieci po obiedzie zeszły 
do sali „Biedronek”, a tam czekała na nich nie-
spodzianka. Na krześle pośrodku sali siedział 
Św. Mikołaj, który serdecznie przywitał wszyst-
kie dzieci. Opowiedział przedszkolakom, w jaki 
sposób zjawił się w przedszkolu i udzielił odpo-
wiedzi na szereg wnikliwych pytań naszych 
milusińskich. 

Następnie Mikołaj zaprosił wszystkie dzieci 
do zabawy. Wspólnie pląsaliśmy w rytm muzy-
ki i  bawiliśmy się w  zabawy kołowe. „Stary 
niedźwiedź” czy „Kaczuchy” to tylko niektóre 
z nich. Na koniec Święty Mikołaj rozdał paczki, 
które wcześniej dostarczyły Elfy oraz zrobił 
sobie z  dziećmi pamiątkowe zdjęcia. Obiecał, 
że do takich grzecznych dzieci, jak w „Bajce”, 
na pewno przyjedzie za rok.

Do zobaczenia Święty Mikołaju !
Lucyna Kowalska

Grudzień to miesiąc, który kojarzy się nie tylko z Mikołajem i świętami. 5 grudnia gościliśmy 
w naszym przedszkolu górnika ubranego w strój galowy. Pan Tadeusz omówił, z czego się skła-
da galowy strój górniczy. Jest koloru czarnego, posiada pelerynkę i aksamitne paski z guzikami 
po obu stronach. Czapka górnicza nosi nazwę czako. Czako zaopatrzone jest z przodu w godło 
górnicze, na które składa się perlik (młot) i żelazko (krótki kilof ). Narzędzia te służyły górnikom 
do rozbijania i urabiania rud węgla i drążenia szybów. Dowiedzieliśmy się, że kolory pióropusza 
wskazują na: biały – sztygara, inżyniera, zielony – dyrektora, czarny – zwykłego górnika a czer-
wony – członka orkiestry górniczej. Barwami górniczymi są czerń i zieleń. Czerń symbolizuje 
ciemności podziemnych korytarzy, a zieleń nadzieję na ujrzenie zielonej trawy po pracy. Pan 
górnik ponadto opowiedział nam jak ciężka i niebezpieczna jest praca pod ziemią, oraz jakie 
surowce wydobywane były na naszym terenie. Dzieci mogły się przyjrzeć, jak wygląda strój 
górnika oraz jego odznaczenia. Mogły również dotknąć i przymierzyć czapkę z białymi piórami. 
W podziękowaniu przedszkolaki podarowały górnikowi laurkę, specjalnie przygotowaną na tę 
okoliczność oraz zaśpiewały piosenkę. Górnik żegnając się, poczęstował wszystkie dzieci sło-
dyczami. Na zakończenie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

W naszym przedszkolu trwa akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Naszego szczególnego gościa 
włączyliśmy do akcji, przeczytał on dzieciom wiersz o tematyce górniczej. 

Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Gotkowskiemu w imieniu wszystkich dzieci i pra-
cowników przedszkola oraz przekazujemy staropolskie pozdrowienie górnicze: Szczęść Boże!

Lucyna Kowalska

W przeddzień Narodowego Święta Odzy-
skania Niepodległości w naszym przedszkolu 
rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy 
kotylion związany właśnie z tym świętem. 
Ogromnie ucieszyło nas, że wszystkie dzieci 
wzięły udział w konkursie ogłoszonym wśród 
najstarszych dzieci z grup: „Biedronki” oraz 
„Żabki”. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzo-
ne było wieloma sytuacjami, w których nasze 
przedszkolaczki poznawały historię tego świę-
ta. Nauczycielki grup Alicja Jurasz i Justyna 
Złoty wprowadzały dzieci w świat poszanowa-
nia oraz ukochania naszej Ojczyzny – Polski. 
Nasze dzieci znają już hymn oraz barwy nasze-
go kraju. Wiedzą, że hymn należy śpiewać na 
baczność a nasza flaga jest biało czerwona. 
Dzieciom znana jest też postać marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, który doprowadził do odzy-
skania niepodległości przez naród polski. Dzień 
11 listopada 1918 roku jest jednym z najważ-
niejszych w historii naszej Ojczyzny, ponieważ 
po wieloletniej niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. Dzięki bohaterstwu polskich żoł-

nierzy, którzy wywalczyli wolność dla naszej 
Ojczyzny, dzisiaj możemy radośnie spędzać 
czas w przedszkolu.

Jury miało niełatwe zadanie i zdecydowało, 
że wszystkie dzieci zasługują na nagrody za 
udział w konkursie i piękne prace. Dzieci otrzy-
mały kolorowe flamastry oraz balony. Ufundo-
wane zostały również nagrody dodatkowe w 
postaci książeczek, które powędrowały do 
dzieci szczególnie wyróżnionych prac.

Kotyliony, które wyeksponowaliśmy w holu 
przedszkola, odznaczają się wyjątkową estety-
ką, pomysłowością, znajomością tematu, kre-
atywnością dzieci oraz ich rodziców. Nasze 
najmłodsze przedszkolaczki – „Pszczółki” oraz 
„Akademia małego przedszkolaczka” już zapo-
znały się z wystawą kotylionów, które bardzo 
im się podobały. 

Dziękujemy za zaangażowanie i nieszablo-
nowe prace, które upamiętniają odzyskanie 
niepodległości. 

Lucyna Kowalska
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Introdukcja bażanta

Dzień jeża w przedszkolu

Wychowanie patriotyczne od lat stanowi 
integralną część procesu wychowawczo-dy-
daktycznego naszego przedszkola. Postawę 
patriotyczną kształtujemy już od najmłodszych 
lat życia naszych przedszkolaków, które to 
poznają swoją ulicę, swoje miasto, rozpoznają 
herby miast, legendy. Dla dzieci staje się jasne, 
że mieszkamy w  jednym kraju, mówimy po 
polsku, łączą nas symbole: godło – Orzeł Biały, 

biało-czerwona flaga i  hymn narodowy. 
W  Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” 
w Mąkolnie 10 listopada w sposób uroczysty 
obchodziliśmy Dzień Niepodległości. W  uro-
czystości brały udział wszystkie przedszkolaki, 
które pięknie recytowały wiersze o  tematyce 
patriotycznej, nie zabrakło także odśpiewania 
hymnu Polski. W  uroczystości uczestniczyli 
pracownicy przedszkola, a  także zaproszony 

gość żołnierz 22 Karpackiego Batalionu Pie-
choty Górskiej st. kpr. Grzegorz Rożniatowski. 
Podczas swej prezentacji przedstawił dzieciom 
charakterystykę służby żołnierskiej, codzienne 
obowiązki i zadania żołnierza polskiego wojska, 
a także z jakimi niebezpieczeństwami może on 
spotkać się w swojej pracy. Przedszkolaki za-
poznały się z umundurowaniem i wyposażeniem 
gościa, emblematami i symbolami narodowy-
mi. Na koniec nasz gość zaprezentował dzieciom 
wiersze J. Brzechwy „Na straganie” i „Stefek 
Burczymucha”. Tematyka wojskowa zafascyno-

wała nie tylko chłopców. Dziewczynki także 
zapragnęły zostać żołnierzami. Nasze panie 
przymierzyły nawet mundur żołnierski, aby 
wczuć się w  rolę. Dzieci w  podziękowaniu 
wręczyły panu Grzegorzowi upominek, życząc 
samych zaszczytnych chwil w  służbie dla Oj-
czyzny. Spotkanie zakończyło się wykonaniem 
prac plastyczno-technicznych – polskiej flagi. 

Bardzo dziękujemy Panu Grzegorzowi 
Rożniatowskiemu za ciekawe spotkanie w na-
szym przedszkolu.

Ewa Bulanda, Magdalena Marmura

Święto Niepodległości w Przedszkolu w Mąkolnie

Dzień jeża to kolejne nietypowe święto, 
które obchodziliśmy 9 listopada 2016r. w na-
szym przedszkolu. Poznaliśmy zwyczaje tego 
zwierzątka. Dowiedzieliśmy się, jakie są jego 
przysmaki, co robi, jak się czegoś boi i jakie jest 
jego środowisko przyrodnicze. Wiemy, że jest 
to zwierzę chronione. Dzieci rozwiązywały 
zagadki o  jeżach, śpiewały piosenkę. Wysłu-
chały opowiadania pt. „Jak Kolczatek szukał 
mieszkania”. Aby uświadomić sobie, jak ostre 

kolce i zęby mają jeże, dzieci spacerowały po 
ścieżce sensorycznej. Odbyły się także warsz-
taty kulinarne, na których dzieci wykonały 
zdrowe owocowe jeżyki propagując zdrowy 
styl życia. Na koniec przedszkolaki mogły wy-
kazać się także inwencją twórczą i pomalować 
figurki jeża według własnego pomysłu.

Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sym-
patycznie.

Magdalena Marmura, Ewa Bulanda

16 grudnia b.r. Paweł Mamoń – prezes Koła Łowieckiego „Jawornik” oraz uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej w  Złotym Stoku, w  okolicach tzw. cegielni, wypuścili 25 bażantów. Dla 
młodzieży była to świetna lekcja przyrody, podczas której poznali cechy gatunku, miejsca lę-
gowe oraz sposób odżywiania bażantów. Na zakończenie Paweł Mamoń wręczył uczestnikom 
gry edukacyjne, kolorowanki oraz gazetki o  tematyce łowieckiej, główną działalnością koła. 
Podziękował nauczycielce Zofii Ruszkowskiej za wspólne przeprowadzenie introdukcji, która 
pokazała, że łowiectwo ma na celu również utrzymanie różnorodnych gatunków zwierząt 
i ptactwa. W b.r. wypuszczono łącznie 175 osobników tego gatunku, w tym około 20 samców.
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Święto Kapusty w „Zielonej Dolinie”

Uczymy się dobrych manier

Magia nocy andrzejkowej zagościła w „Zielonej Dolinie”...

Dzieci z Przedszkola Publicznego „Zielona 
Dolina” w Mąkolnie 30 listopada 2016 r. prze-
niosły się w zaczarowany świat andrzejkowych 
wróżb. Na uroczystości pojawił się tajemniczy 
gość – Czarownica. Przy pomocy rekwizytów 
przepowiadała dzieciom przyszłość. Nie zabra-
kło również tradycyjnego lania wosku przez 
dziurkę od klucza. Dzieci z entuzjazmem zga-

dywały, co przedstawiają figurki z  wosku. 
Ogromną ciekawość wzbudzało wróżenie 
z kubków, butów, serc i kolorowych karteczek. 
Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy 
przy piosenkach z  repertuaru dziecięcego. 
Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim 
uczestnikom wiele niezwykłych przeżyć i  emocji. 

Magdalena Marmura

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola obchodziły Światowy Dzień Pluszowe-

go Misia. W naszej placówce obchodzenie tego święta to już tradycja. Tego dnia każde dziecko 
przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem – Misiem. Miły dzień rozpo-
czął się od układania przyniesionych „pluszaków” w „Krainie Pluszowego Misia”. Przedszkolaki 
zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie 
recytowały „Życzenia dla Misia” w dniu jego 114 urodzin! Było wiele atrakcji: zabawy ruchowe 
i plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, misiowe tańce. Przedszkolaki 
dowiedziały się także, jak wygląda proces wytwarzania miodu, czyli przysmaku Kubusia Puchat-
ka. Na zakończenie spotkania na dzieci czekało ulubione „Małe co nieco”.

Magdalena Marmura

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie 
realizuje w swoim programie oryginalne warsz-
taty dla dzieci, podczas których przedszkolaki 
mają okazję dowiedzieć się, jak kiedyś żyło się 
na wsi. Pod koniec października odbyło się 
Święto Kapusty. 

Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi.
Szatkownica poszła w taniec.. To ci będzie 
szatkowanie!
Rach, ciach, ciach, obereczka – już kapusty 
pełna beczka!”

Taka piosenka towarzyszyła nam w Dniu 
Kapusty. Było wiele niespodzianek! Nasze panie 
przedstawiły inscenizację wiersza Jana Brzechwy 
pt. „Na straganie”, opowiedziały o dawnych 
zwyczajach dotyczących kiszenia kapusty. 
Dzieci dowiedziały się też, jakie potrawy moż-
na z niej wykonać i jakie mamy rodzaje kapusty. 
Podczas wspólnej zabawy przedszkolaki miały 
okazję poznać proces „kiszenia kapusty”, naj-
pierw układając historyjkę obrazkową, a na-
stępnie stosując go w praktyce. Dzieci zabrały 
się ochoczo do pracy: szatkowały kapustę, 
marchewkę, ugniatały i przyprawiały kapustę 
w beczkach. Dzięki temu wszyscy poznaliśmy 
proces kiszenia kapusty domowym sposobem. 

Oglądaliśmy, smakowaliśmy i na chwilę prze-
nieśliśmy się w dawne lata polskiej tradycji 
ludowej. Z doświadczenia wiemy, że czynność 
ta jest zapomniana i niedoceniana przez mło-
dych rodziców, a o walorach kiszonej kapusty 
świadczą opinie dietetyków oraz środowiska 
medycznego. Uważamy więc, że są ważne 
wskazania ku temu, aby czynność tę pielęgno-
wać i zachęcać wszystkich do domowego 
produkowania tego specjału kuchni polskiej. 

Magdalena Marmura

W czwartek 3 listopada 2016 r. do Przedszkola w „Zielonej Dolinie” zawitał teatrzyk ze  sztuką 
„Maniery Biedronki Lucynki”. Wszystkie Przedszkolaki wraz z krasnalem Mądralą i trutniem Olkiem 
starały się wytłumaczyć niezbyt grzecznej biedronce Lucynce, jak powinna się zachowywać, 
aby nikogo nie urazić i zjednać sobie wielu przyjaciół. Dzięki nienagannym manierom naszych 
przedszkolaków, biedronka Lucynka szybko nauczyła się, jak brzmią magiczne słowa: proszę, 
przepraszam, dziękuję oraz zrozumiała, że przyjaciele są wszystkim bardzo w życiu potrzebni 
– warto ich mieć i o nich dbać. Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, które na zakoń-
czenie uroczyście obiecały, że zgodnie z morałem przedstawienia zawsze będą grzeczne. 
Na koniec dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami. Magdalena Marmura
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„Barbórka” – w Przedszkolu 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie

„CZAS NA ZDROWIE” czyli  
TYDZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA

Dzieci z przedszkola w Mąkolnie już dosko-
nale wiedzą, że owoce i  warzywa zawierają 
dużo witamin i są bardzo zdrowe. W ostatnim 
tygodniu października było w naszym przed-
szkolu „przesmacznie”, a  przede wszystkim 
zdrowo! W ramach tygodniowego cyklu zajęć 
pt.: „Czas na zdrowie!” dzieci z grupy „młodszej” 
własnoręcznie przygotowały pyszną, witami-
nową sałatkę, a starszaki sok warzywno-owo-
cowy. Wszyscy mieli soczyste minki na widok 
smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał 

się do pracy. Dzieci samodzielnie kroiły i przy-
rządzały sałatkę owocową oraz wyciskały sok 
przez sokowirówkę, przestrzegając przy tym 
zasad bezpieczeństwa. Przyrządzanie smacz-
nych, a  zarazem zdrowych przekąsek dało 
dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświa-
damiając jak ważną rolę odgrywają witaminy 
we właściwym funkcjonowaniu organizmu. 
„Mniam, mniam – było pyszne” – mówiły dzie-
ci. Będziemy robić takie warsztaty  regularnie.

Ewa Bulanda, Magdalena Marmura

W naszym przedszkolu gościliśmy sekcję z Nysy należącą do Katowickiego Klubu Karate 
Kyokushin, które prowadzi sensei Dariusz Karczmit – 3 dan. Grupa zechciała pokazać swoim 
młodszym koleżankom i kolegom, że ten piękny sport uczy ich kultury, dyscypliny, szacunku 
do ludzi starszych, jak też do siebie nawzajem, odpowiedzialności, podnosi kondycję, odporność, 
hartuje ducha i ciało. KARATE KYOKUSHIN jest zabawą z elementami karate. Dzieci poznają 
prawidłowe pozycje, sposoby poruszania się, składania dłoni, kilka bloków, uderzeń, kopnięć. 
Wszystkie wymienione elementy dają dzieciom możliwość wyzwolenia zasobów energii zgro-
madzonej w ciągu dnia, jak i wykształcenia innych pożądanych nawyków ruchowych. W trening 
karate wplatane są także elementy gimnastyki korekcyjnej. Nasi starsi koledzy z sekcji zapre-
zentowali przedszkolakom komendy w języku japońskim, zestawy uderzeń rękoma i nogami 

oraz obronę przed nimi. 
Z a i n t e r e s o w a n i e  b y ł o 
ogromne zarówno dziew-
cząt jak i chłopców, myślimy 
że niektórzy z nich zasilą 
szeregi klubu Karate Kyoku-
shin! Dziękujemy za odwie-
dziny, a panu Rafałowi Be-
celi  za zorganizowanie 
spotkania.

P.S. Nasi absolwenci: 
Agnieszka B., Marysia B., 
Mateusz K. i nasz wychowa-
nek Bartek K.  należą już do 
tej sekcji w Złotym Stoku. 

Gratulujemy, podziwia-
my i trzymamy kciuki!

Ewa Bulanda

Sekcja Karate Kyokushin 
z odwiedzinami w przedszkolu

Tradycyjnie, jak co roku, w  pierwszych 
dniach grudnia gościliśmy w  przedszkolu 
przedstawiciela zawodu górniczego. Odwiedził 
nas pan Rafał Potoczek, który pracuje w Kopal-
ni Odkrywkowej Magnezytu w Grochowej. 

Naszego gościa przywitaliśmy popisami 
recytatorskimi i muzycznymi. Po zakończeniu 
części artystycznej pan Rafał opowiadał o cięż-
kiej pracy górników z różnych kopalni w Polsce, 
znaczeniu tejże pracy w naszym codziennym 
życiu, niebezpieczeństwach, które na nich 
w pracy górniczej czyhają. 

Pan Rafał przybliżył nam wizerunek  patronki 
górników – świętej Barbary. Nasz gość nawią-

zał świetny kontakt z przedszkolakami, chętnie 
odpowiadał na ich bardzo wnikliwe pytania, 
a na zakończenie, w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” przedstawił wiersz pt. „Zapałka” 
i poczęstował wszystkich cukierkami.

Z  podziękowaniem za jego ciężki trud, 
przedszkolaki wręczyły górnikowi medal oraz 
symboliczny upominek. Bardzo serdecznie 
chcieliśmy podziękować za wizytę w naszym 
przedszkolu oraz czas poświęcony przedszko-
lakom. Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku 
znów będziemy mogli wspólnie się spotkać 
i na tę wizytę już teraz serdecznie zapraszamy!

Ewa Bulanda

Wizyta świętego Mikołaja to oczekiwany 
dzień przez wszystkie dzieci. W  tym roku to 
dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkol-
nie postanowiły zrobić Mikołajowi niespodzian-
kę i  mile go zaskoczyć. Tuż po śniadaniu we 
wtorek – 6 grudnia zapukały do jego chatki 
w  Krainie Świętego Mikołaja, gdzie obecnie 
przebywa. Jednak nie był zdziwiony lecz przy-
witał nas bardzo serdecznie jakby na nas czekał. 
Mikołaj rozmawiał z  dziećmi, każde wziął na 
kolana, wysłuchał piosenki i wiersza przygoto-
wanego specjalnie dla niego. Nie zapomniał 

również o prezentach dla każdego dziecka, bo 
przecież małe dziecięce psoty zawsze można 
wybaczyć. Przedszkolaki obiecały, że postara-
ją się zachowywać grzecznie w  przedszkolu 
i w domu oraz zjadać surówki.

A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na twarzach 
dzieci jeszcze przez długi czas gościł uśmiech 

i szczęście. Szkoda, że ten wyjątkowy Gość 
odwiedza nas tylko raz w roku....

Już tęsknimy za Tobą Mikołaju i zapraszamy 
do nas za rok!

Ewa Bulanda

U Świętego Mikołaja!
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Finał wojewódzki w badmintonie

Apel z okazji  
Odzyskania Niepodległości

Projekt Erasmus+
W ramach projektu Erasmus+, dotyczącego 

współpracy szkół zagranicznych, nauczycielki 
języka angielskiego Samorządowego Zespołu 
Szkół w Złotym Stoku Zofia Ruszkowska i Alek-
sandra Chołoniewska spotkały się z burmistrzem 
miejscowości Rota José Javier Ruiz Arana 
w  Hiszpanii. Celem spotkania było ustalenie 
terminów wymian międzyszkolnych i podziału 
zadań w krajach obejmujących projekt (Hisz-
pania, Grecja, Rumunia, Polska). Dzięki temu 
spotkaniu nauczycielki miały możliwość pro-
mowania naszej szkoły w zagranicznej prasie 
i telewizji  lokalnej. 

Podczas pobytu w  Hiszpanii nauczycielki 
prowadziły zajęcia w szkole partnerskiej, po-
znając tym samym system szkolnictwa. Przy-
gotowały także prezentację na temat swojej 
szkoły i regionu dolnośląskiego.

W ramach projektu Erasmus+ nasi ucznio-
wie będą uczestniczyć w wymianach międzysz-
kolnych w Hiszpanii, Grecji i Rumunii.

Stanisław Sałata

Listopad w kalendarzu imprez sportowych 
Szkolnego Związku Sportowego należy przede 
wszystkim do badmintonistów. Nasza szkoła 
już po raz ósmy była organizatorem finałów 
strefy wałbrzyskiej. Nasi zawodnicy w  tych 
zawodach sprawili się doskonale – wszystkie 
drużyny: dziewczęta SP, chłopcy SP, dziewczę-
ta z gimnazjum i chłopcy z gimnazjum wywal-
czyli tytuły mistrzowskie i awansowali do fina-
łu wojewódzkiego.

W  finale wojewódzkim startują po trzy 
najlepsze reprezentacje z poszczególnych stref 
(wałbrzyska, jeleniogórska, legnicka i wrocław-
ska), czyli o trofeum walczy 12 drużyn.

W  tym roku finały rozgrywane były we 
Wrocławiu, w hali „Hasta La Vista”. Gimnazjaliści 
grali 21 listopada, zawodnicy „podstawówek” 
natomiast 23 listopada. Bardzo dobrze zapre-

zentowali się nasi chłopcy z gimnazjum i dziew-
częta z  podstawówki – obie drużyny wywal-
czyły V miejsce. Pozostałym naszym drużynom 
przypadło miejsce IX. Stanisław Sałata

8 listopada 2016 r. w  sali widowiskowej 
Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku 
odbył się dla uczniów Szkoły Podstawowej 
uroczysty apel z okazji 98. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. 

Specjalnie na tę okoliczność uczniowie klas 
szóstych przygotowali bardzo ciekawe i orygi-
nalne widowisko – teatr cieni, który wprawił 
zgromadzonych w  nostalgiczny nastrój. 
W przedstawieniu przybliżyli widzom najważ-
niejsze wydarzenia z rozbiorowej i powstańczej 
historii Polski. Spektakl słowno-muzyczny 

spotkał się z  głośnymi oklaskami, będącymi 
wyrazem uznania za ciekawe widowisko.

Gorące podziękowania należą się szósto-
klasistom za wspaniały występ oraz ich wycho-
wawcom: Marioli Charęzie i Waldemarowi Wiei, 
za oryginalny pomysł i zaangażowanie w przy-
gotowanie teatru cieni. 

Apel przebiegł w atmosferze zadumy. Wszy-
scy uczniowie, stosownie do uroczystości, 
ubrani byli w strój galowy.

Redakcja
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Spotkanie autorskie  
z Małgorzatą Szumską

Patriotycznie w Laskach

Barbórka w Złotym Stoku

10 grudnia 2016 r. w CKiP odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Szumską. Autorka 
zaprezentowała swoją drugą książkę pt. „Twarze tajfunu. O poszukiwaniu szczęścia na Filipinach”. 
Małgorzata Szumska jest rodowitą mieszkanką Lasek, przewodnikiem w Kopalni Złota, aktorką 
w teatrze lalek oraz prowadzi pensjonat „Złoty Jar”, ale jej pasją są podróże. Inspiracją do napi-
sania książki była praca w ramach wolontariatu, polegająca na usuwaniu skutków najsilniejsze-
go w historii pomiarów meteorologicznych tajfunu, który na Filipinach w 2013 r. spowodował 
ogromne zniszczenia. „Twarze tajfunu. O  poszukiwaniu szczęścia na Filipinach” to ciekawa, 
a  zarazem ujmująca książka, w  której opisane są m.in. historie osób poszkodowanych przez 
kataklizm. Zaprezentowana podczas spotkania lektura jest doskonałym pomysłem na prezent 
gwiazdkowy dla najbliższych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przeczytania książ-
ki, a autorce – osobie pełnej pasji i entuzjazmu, życzymy dalszych sukcesów, przede wszystkim 
napisania kolejnej książki o równie ciekawej tematyce.

Redakcja

30 października, w godzinach popo-
łudniowych, w  świetlicy wiejskiej w  La-
skach odbyło się spotkanie pod nazwą 
„Popołudnie z pieśnią patriotyczną”. Ini-
cjatorem tego wydarzenia był mieszkaniec 
Lasek Witold Kasowski. Gospodarz, dzię-
ki pomocy CKiP, zapewnił ciekawy pro-
gram artystyczny. Uczestnicy, wspólnie 

z  chórem „Złoty Potok”, śpiewali znane 
i lubiane pieśni patriotyczne. Dzięki akom-
paniamentowi instruktora Łukasza Prze-
pióry i  młodzieży z  kółka muzycznego 
działającego przy CKiP, w  sali panował 
niepowtarzalny klimat. 

Na zaproszenie pana Witolda wystąpił 
zespół „Wesołe Nutki” z  Mąkolna oraz 

przyjaciele z dawnych lat. Kawa, pyszne 
ciasta i  wspólne śpiewanie wywołało 
uśmiechy na twarzach zgromadzonych. 
Warto było się spotkać. Dziękujemy panu 
Witoldowi za pomysł i wspaniałą realiza-
cję międzypokoleniowego spotkania 
muzycznego.

Aleksandra Wąsowicz

Barbórka to jedna z  uroczystości, która 
na stałe wpisała się w  kalendarz wydarzeń 
w  naszej gminie. Tegoroczne obchody, ze 
względu na tragedię, jaka miała miejsce 
w Kopalni Rudna i ogłoszoną żałobę, odbyły 
się w znacznie ograniczonym zakresie. W nie-
dzielę 4 grudnia o godz. 15:30 Górnicza Or-
kiestra Dęta wspólnie z mieszkańcami prze-

maszerowała z Rynku do Kopalni Złota, w któ-
rej odbyła się msza św. w intencji pracowników 
Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz tragicznie 
zmarłych górników z Kopalni Rudna. Mszę św. 
odprawili ks. proboszcz Paweł Paździur i ks. wi-
kariusz Piotr Listwan. Po mszy uczestnicy na 
zaproszenie Elżbiety Szumskiej zwiedzili Izbę 
Górnictwa i Historii Złotego Stoku.

Tegoroczne obchody barbórkowe prze-
biegły w atmosferze zadumy, jednak mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku uroczystości 
z okazji Dnia Górnika będą radosnym wyda-
rzeniem, połączonym ze wspólnym biesiado-
waniem i częścią artystyczną. 

Redakcja
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Stowarzyszenie AUGEO i „nieśmiałe” plany na najbliższy czas

Stowarzyszenie AUGEO 
informuje,

iż rozpoczyna dystrybucję żywności 
w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.

Program współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań 
towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu 
osoby najbardziej potrzebującej tj.:

– osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których 
dochód nie przekracza odpowiednio 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej  
i 771 zł dla osoby w rodzinie
– w przypadku osoby bezdomnej – tylko oświadczenie z OPS-u

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Złotym Stoku celem uzyskania skierowania. Żywność będzie wydawana 
jeszcze przed świętami w Złotym Stoku na ulicy Wojska Polskiego 27 (dawny 
lokal po fryzjerze) szczegółowe informacje co do daty zostaną podane do 
wiadomości w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS-ie w Złotym Stoku

Artykuły spożywcze będą przekazywane w formie paczek żywnościowych w 
składzie których do końca podprogramu znajdą się między innymi: makaron, 
ryż, dżem, cukier, olej, konserwy, mleko.

Prezes Stowarzyszenia AUGEO
Małgorzata Becela
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Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizo-
wanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które 
spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej 
potrzebującej tj.:
– osoby i  rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 

których dochód nie przekracza odpowiednio 951 zł dla oso-
by samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie,

– w przypadku osoby bezdomnej – tylko oświadczenie z OPS-u.
Zainteresowanych prosimy o  zgłaszanie się do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złotym Stoku celem uzyskania skiero-
wania. Żywność będzie wydawana jeszcze przed świętami 
w Złotym Stoku przy ul. Wojska Polskiego 27 (lokal po fryzjerze). 
Szczegółowe informacje można uzyskać w  OPS-ie w  Złotym 
Stoku. Artykuły spożywcze będą przekazywane w formie paczek 
żywnościowych, w składzie których znajdą się między innymi: 
makaron, ryż, dżem, cukier, olej, konserwy, mleko.

Stowarzyszenie AUGEO jako swój cel priorytetowy, na naj-
bliższy czas, uznało właśnie współpracę z Bankiem Żywności. 
W gminie Złoty Stok obejmującej miasto Złoty Stok i sołectwa: 
Błotnica, Płonica, Chwalisław, Laski, Mąkolno (Wg GUS 2015) 
liczba mieszkańców to 4687, w tym z pomocy społecznej ko-
rzysta aż 15,3%. Na terenie powiatu ząbkowickiego nie funk-
cjonuje taki program. Podjęliśmy już wszelkie starania, aby 
dołączyć do grona współpracowników i wziąć udział w PRO-
GRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. 
Dzięki przychylności burmistrza Złotego Stoku otrzymaliśmy 
magazyn w bezpłatne użytkowanie (ul. Wojska Polskiego 27, 
Złoty Stok) i cierpliwie czekamy na wstępną weryfikację wnio-
sku w  Banku Żywności. Liczymy na to, że pierwsza transza 
żywności może mieć miejsce jeszcze w  tym roku, jednak do 
tego czasu, czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, abyśmy mogli 
sprostać wszystkim wymogom Banku Żywności. Magazyn na 
chwilę obecną jest przystosowywany do potrzeb producentów 
żywności i  wymogów Sanepidu. Wszelkie prace remontowe 
wykonywane są w  ramach stowarzyszenia, przez członków 
którzy bardzo chętnie uczestniczą w tej inicjatywie i świetnie 
się przy tym bawią. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 
(PO PŻ) jest programem współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej i  ma na celu wsparcie osób i  rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzie-
lenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych 
oraz umożliwienie tym osobom korzystania z  bezpłatnych 
działań towarzyszących.

Małgorzata Becela, prezes Stowarzyszenia AUGEO

Uniwersytet III Wieku w Złotym Stoku
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Złotym Stoku funk-

cjonuje od października 2016 r. Po hucznej inauguracji rozpo-
częły się systematyczne zajęcia. 

W  każdy czwartek o  godz. 15.00 słuchacze Uniwersytetu 
spotykają się w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. 

Pierwszym zajęciem jest lektorat (język angielski lub niemiec-
ki) naprzemiennie z  informatyką, następnie wykład, po nim 
porcja ćwiczeń fizycznych, na koniec zajęcia wyciszające, tzw. 
„balsam dla duszy”. Co drugi tydzień studenci jeżdżą na basen. 
Ostatnio doszły dodatkowe zajęcia – „gimnastyka mózgu”. 

Każdy z  uczestników znajduje dla siebie coś interesującego, 
a wartością niewymierną jest integracja grupy studentów.

O tym, że organizatorzy Stowarzyszenia trafili w dziesiątkę, 
świadczy fakt, że stale przybywa nowych słuchaczy  Uniwersytetu.

Zajęcia nie mogłyby być tak urozmaicone, gdyby nie wspar-
cie, pomoc finansowa i merytoryczna ze strony pracowników 
Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Krystyna Ujejska

Pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom, które z po-
wodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie odpowiedniego wyżywienia. Pomoc mogą otrzymać 
osoby/rodziny znajdujące się w  najtrudniejszej sytuacji (np. 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnospraw-
ność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z  pomocy społecznej czyli: 951 zł w  przypadku 
osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku oso-
by w rodzinie. 

W  ramach PO PŻ odbiorcy końcowi otrzymują artykuły 
spożywcze z różnych grup towarowych, tj. m.in.: artykuły skro-
biowe, mleczne, warzywa i owoce, mięsne, a także cukier i olej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy, przyda 
nam się każda pomoc.

Małgorzata Becela, prezes Stowarzyszenia AUGEO 
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Spotkania informacyjne Burmistrza Złotego Stoku i Radnych Rady Miejskiej w Złotym Stoku z mieszkańcami

Burmistrz Złotego Stoku i Radni Rady Miej-
skiej w Złotym Stoku odbyli cykl spotkań in-
formacyjnych z mieszkańcami gminy. 7 grudnia 
br. spotkali się w świetlicy wiejskiej w Chwali-
sławiu i  w  Mąkolnie, 8 grudnia w  świetlicy 
wiejskiej w  Laskach, 14 grudnia w  Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku a 15 grudnia 
w  świetlicy wiejskiej w  Błotnicy i  Płonicy. 
 Największa frekwencja była na zebraniu Mą-
kolnie.

Podczas spotkań zostały przedstawione 
aktualne tematy z bieżącej działalności gminy 
Złoty Stok, w  szczególności realizacja zadań 
inwestycyjnych oraz funkcjonowanie wyod-
rębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołec-
kiego. Omówiono również przygotowywane 
zadania na kolejne lata, wykonane dokumen-
tacje oraz złożone bądź planowane do złożenia 
wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. Podkreślono uzyskanie dofinansowana 

dla dwóch złożonych wniosków, tj. „Dziedzictwo 
przodków” oraz „E-usługi gwarancją nowocze-
sności gmin”, z planowaną realizacją w 2017 r. 

W toku dyskusji mieszkańcy poruszali nur-
tujące ich problemy, m.in. wycinkę drzew, 
utrzymanie rowów i  cieków, stan techniczny 
dróg, zasady udzielania świadczeń z pomocy 
społecznej, funkcjonowanie świetlic, przystan-
ków na potrzeby dojeżdżających do szkół 
dzieci, zanieczyszczenia powietrza w  Złotym 

Stoku w  okresie sezonu grzewczego, gospo-
darki odpadami czy też oświetlenia. 

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Chwali-
sławia wyrazili zgodę na organizację dożynek 
gminnych w 2017 r. w Chwalisławiu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za 
poświęcony czas i  wzięcie udziału w  spotka-
niach, za dobre słowa oraz wnioski, których 
realizacja umożliwi poprawę życia mieszkańcom 
oraz wizerunek gminy. Redakcja
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Warsztaty bożonarodzeniowe

17 grudnia w CKiP po raz kolejny zorgani-
zowane zostały warsztaty bożonarodzeniowe. 
W tym roku p. Romana Bielawska – prowadzą-
ca zajęcia przygotowała dla uczestników do 
dekoracji bombki. Prowadząca pokazała kilka 
wzorów, które można było wykorzystać. Część 
uczestników skorzystała z zaprezentowanych 
rysunków. Powstały również prace nieszablo-

nowe, których autorzy wykazali się dobrym 
gustem, ujawniając tym samym swoje zdolno-
ści artystyczne. Wszystkie prace wykonano 
bardzo starannie i  na pewno będą się wspa-
niale prezentować na choinkach. W warsztatach 
uczestniczyły zarówno dzieci jak i  dorośli. 
Podczas spotkania nie zabrakło dobrego hu-
moru. Redakcja
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Koncert kolęd w CKiP
Kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji okresu Świąt Bożego Narodzenia, 

dlatego 18 grudnia b.r. w sali widowiskowej złotostockiego Centrum Kultury i Promocji zorga-
nizowany został koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Kapeli Dobrej Woli ze Śląska. Znane 
i lubiane przez wszystkich teksty kolęd w połączeniu ze skoczną muzyką pozwoliły zgromadzo-
nym chociaż na moment zapomnieć o problemach życia codziennego. Koncert wprawił widzów 
w wyjątkowy, świąteczny nastrój. Występ kapeli spotkał się z głośnymi brawami. Po wspólnym 
kolędowaniu uczestnicy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Koncert połączony był 
z  otwarciem wystawy prac wykonanych przez członków Klubu Fotografii Cyfrowej. Spośród 
uczestników wernisażu losowo wybrano pięć osób, które mogą bezpłatnie skorzystać z profe-
sjonalnej sesji zdjęciowej. Warto wspomnieć, że Klub Fotografii Cyfrowej działa przy CKiP od 
2012 r. i powstał dzięki realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE, w ramach które-
go został zakupiony sprzęt fotograficzny. Instruktorem jest Aleksandra Zapotoczna.

Redakcja 
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN

Zakończenie sezonu drużyn „Orlików”, „Żaków” i „Trampkarzy” z klubu „ORZEŁ” Mąkolno

Zamknięcie mostu w Kamieńcu Ząbkowickim

12 listopada 2016 r. w  świetlicy 
wiejskiej w Mąkolnie odbyło się uro-
czyste zakończenie sezonu drużyn 
„Orlików”, „Żaków” i „Trampkarzy” 
prawie 40 zawodników Klubu „ORZEŁ” 
w Mąkolnie. Spotkanie z poczęstun-
kiem dla tych młodych piłkarzy przy-

gotowali członkowie klubu i rodzice. 
Za uczestnictwo w zawodach i spor-
towej rywalizacji młodzi piłkarze 
otrzymali statuetki członka klubu. 
Prezes Zbigniew Śleziak podziękował 
wszystkim piłkarzom, sponsorom 
i osobom zaangażowanym w pracę 

na rzecz klubu. Rodzice piłkarzy po-
dziękowali Prezesowi za poświęcany 
czas i  naukę zachowania „fair-play” 
oraz gry w  piłkę nożną ich dzieci. 
Spotkanie, w  którym uczestniczyło 
ok 80 osób, przebiegło w  bardzo 
sympatycznej atmosferze.

Informacja Zarządu Klubu „ORZEŁ”
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży w ko-

lejnym roku piłkarskim rozgrywek planujemy poszerzyć kadrę trenerską. 
Wszystkich chętnych do nauki gry w  piłkę nożną serdecznie zapraszamy!!!

Zbigniew Śleziak

3 grudnia w Dzierżoniowie odbył się Mikołajkowy Turniej 
Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży. Wśród klubów i sekcji 
z Legnicy, Dzierżoniowa, Nysy, Częstochowy reprezentowany 
był również Złoty Stok. Z dziewięciorga obecnych na turnieju 
złotostockich dzieci, które uczęszczają na zajęcia Karate Kyoku-

shin prowadzone dwa razy w tygodniu przez instruktora z Nysy, 
czwórka zdominowała podium w swoich kategoriach. W grupie 
młodszych dziewczynek I miejsce zajęła Marysia Becela, zaraz 
za nią uplasowała się Laura Piszczyk i na III miejscu Marysia Król. 
Natomiast wśród chłopców w swojej kategorii wiekowej I miej-

sce zajął Wojtek Kowcz. Turniej był bardzo dobrze zorganizo-
wany. Wszystkie dzieci otrzymały paczki od Świętego Mikołaja 
i szczęśliwe z medalami oraz dyplomami wróciły do domu. 

Katarzyna Kowcz

„Przebudowa mostu nad rzeką Nysa 
Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 
w  km 0+380 w  m. Kamieniec Ząbkowicki 
wraz z opracowaniem dokumentacji projek-
towej”.

Wykonawca robót dla ww. zadania, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., 
działając w  imieniu organu zarządzającego 

ruchem, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i  Kolei 
we Wrocławiu informuje o  wprowadzeniu 
w dniu 07.12.2016 r. (środa) czasowej organi-
zacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego zatwierdzeniem 
nr 369/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Czasowa organizacja ruchu polegać będzie 
na wprowadzeniu objazdu i  całkowitym za-
mknięciu dla ruchu mostu nad rzeką Nysa 

Kłodzka wraz z  przyległym odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 390 w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Tymczasowy objazd z Kamieńca Ząbkowickie-
go do Złotego Stoku prowadzić będzie droga-
mi wojewódzkimi i krajowymi według poniższej 
trasy: Kamieniec Ząbkowicki skrzyżowanie dróg 
wojewódzkich nr 390 i 382 -> droga wojewódz-
ka nr 382 do Paczkowa -> droga krajowa nr 46 
do Złotego Stoku.

Po zakończeniu robót poinformujemy 
 pisemnie z  odpowiednim wyprzedzeniem 
o terminie otwarcia dla ruchu mostu nad rzeką 
Nysa Kłodzka wraz z  przyległym odcinkiem 
drogi wojewódzkiej nr 390 w Kamieńcu Ząb-
kowickim.

Instytucja odpowiedzialna za wprowadze-
nie i  utrzymanie czasowej organizacji ruchu” 
P.W. BANIMEX Sp. z o. o., tel/fax: 32 267-79-98, 
e-mail: biuro@banimex.pl.

Kierownik Budowy 
Łukasz Dzida



24

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 6(12), grudzień 2016 r.

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

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

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

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

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 510 653 885, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl
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Wiadomości sportowe
Wszystkie drużyny piłkarskie zakończyły rundę jesienną sezonu 
2016/2017. Poniżej wyniki ostatnich kolejek. Teraz dla zawodników czas 
na odpoczynek oraz odpowiednie przygotowanie do rundy wiosennej. 
Otwiera się także okienko transferowe, więc moment na wzmocnienia 
w klubach.

KLASA O, kolejka 12-14
„Górnik” Boguszów-Gorce – „Unia” Złoty Stok 3:2 (M. Kolasa, J. Śleziak, 
Ł. Korniów – sam.); „Unia” Złoty Stok – „Pogoń” Duszniki Zdrój 0:3; MKS 
Szczawno Zdrój – „Unia” Złoty Stok 3:0; „Unia” Złoty Stok – „Victoria” 
Tuszyn 0:3; 
Po 14 kolejkach drużyna „Unii” zajmuje 10 miejsce z  dorobkiem 16 
punktów.

KLASA B
Grupa 1, kolejka 9
„Perła” Płonica – „Spartakus” Byczeń 6:3 (M. Bartoszek, K. Brysiak – 
3 bramki, M. Nowak – 2 bramki).
Na koniec rundy jesiennej „Perła” zajmuje 4 miejsce z 16 punktami.

Grupa 2, kolejka 9
„Sparta” Stary Waliszów – „Orzeł” Mąkolno 5:4 (Z. Śleziak, R. Kędzierski, 
D. Szukiełowicz, W. Morawski).
Po dziewięciu kolejkach drużyna z  Mąkolna zajmuje ósme miejsce 
z 7 punktami.

JUNIOR STARSZY (kolejki 10-11)
„Unia” Złoty Stok – „Cis” Brzeźnica 2:2 (T. Ludwiczak. J. Śleziak); „Polonia” 
Bystrzyca Kłodzka – „Unia” Złoty Stok 0:0
Juniorzy na koniec rundy jesiennej zajmują 3 miejsce w tabeli z 20 punk-
tami.

TRAMPKARZE
„Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – „Orzeł” Mąkolno 9:1 (B. Gulbinowicz); 
„Orzeł” Mąkolno – ATS Wojbórz 2:3 (K. Krasny – 2 bramki).
„Unia” Złoty Stok – KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. 2:5 (J. Krzywonos, I. Drozda); 
„Sudety” Międzylesie – „Unia” Złoty Stok 1:3 (A. Madejczyk, J. Krzywonos, 
I. Drozda)
„Unia” Złoty Stok z 18 punktami zajmuje 5 miejsce w tabeli, natomiast 
„Orzeł” z dorobkiem 9 puntów zajmuje miejsce 9.

MŁODZIKI – kolejka 9
„Kalenica” Jugów – „Unia” Złoty Stok 6:1 (M. Marynowski)
Złotostocka drużyna z 7 punktami zajmuje 7 miejsce w tabeli.

ORLIKI
UKS AP II Nowa Ruda – „Orzeł” Mąkolno 8:4 (B. Wielgus – 2 bramki, 
M. Grzanka – 2 bramki)
Drużyna orlików z Mąkolna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zerowym 
dorobkiem punktowym, „Unia” Złoty Stok natomiast z  9 punktami 
znajduje się na 7 miejscu.

NOWY ZARZĄD W ZŁOTYM STOKU
1 grudnia wybrano zarząd Złotostockiego Klubu Sportowego „UNIA”. 
Skład nowego zarządu wygląda następująco:
1) Wojciech Król – prezes
2) Mirosław Biskupski – wiceprezes
3) Edward Słówko – wiceprezes
4) Elżbieta Broś – skarbnik
5) Anna Chwałek – sekretarz
6) Andrzej Śliwiński – członek zarządu
Nowemu zarządowi życzymy owocnej współpracy i samych sukcesów.

Anna Gajek

Informacja
Urząd Miejski w Złotym Stoku zaprasza 

osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy jako bezrobotne do składania 
podań na odbycie stażu. 

Zatrudnienie w ramach stażu będzie 
możliwe na stanowiskach biurowych (urzęd-
niczych) w Urzędzie Miejskim oraz gospo-
darczych przy zieleni i pracach fizycznych.
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Mikołajkowy Turniej „ORLIKÓW”
10 grudnia 2016 r. w hali sportowej w Zło-

tym Stoku odbył się „I Mikołajkowy Turniej 
Piłki Nożnej Orliki 2016”, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” z Mą-
kolna.

W turnieju rywalizowały trzy drużyny „Or-
lików” jedna z Ciepłowód i dwie z Mąkolna. 
Zwycięzcami zostali goście – drużyna z Ciepło-
wód. Wszystkim rozdano puchary, medale, 
nagrody indywidualne i słodkie poczęstunki.

Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Śleziak 
podkreśla, że organizowanie takich zawodów 

dla młodych piłkarzy poniżej 10 roku życia, 
daje zawodnikom możliwość samodzielnego 
odkrywania atrakcyjności gry w piłkę nożną.

Dzieci chętnie korzystają z każdej formy 
rozgrywek, gdzie mają możliwość zademon-
strowania swoich umiejętności indywidualnych. 
Dla trenerów jest to bardzo ważna sprawa, gdyż 
pozwala na obserwację, w jaki sposób dziecko 
zachowuje się na boisku, jakie decyzje podej-
muje, jak radzi sobie z emocjami i jak współ-
pracuje z kolegami z drużyny. Obserwujemy 
też jego kontakt z piłką. To bardzo istotne, 

ponieważ widać, czy dziecko wierzy w swoje 
umiejętności, które posiada na tym etapie.

Wśród zaproszonych gości na turnieju 
znalazły się osoby, które wspierają działalność 
młodych piłkarzy: burmistrz Złotego Stoku 
Grażyna Orczyk, radna powiatu ząbkowickiego 
Krystyna Grzech i Elżbieta Szumska współwła-
ściciel spółki „Kopalnia Złota”.

Wielkie podziękowania za pomoc w orga-
nizacji turnieju Zarząd Klubu „Orzeł” kieruje do 
rodziców zawodników. 
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