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Spotkanie z sołtysami 
i radami sołeckimi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złoty Stok

25 lutego burmistrz Grażyna Orczyk 
spotkała się z sołtysami i radami sołec-
kimi sołectw naszej gminy. W  spotkani 
udział wzięli wszyscy sołtysi: Adam Gry-
giel – sołtys wsi Błotnica, Andrzej Wielgus 
– sołtys Chwalisławia, Bogdan Sochacki 
– sołtys wsi Laski, Urszula Wróbel – sołtys 
Mąkolna, Małgorzata Cebula – sołtys 
Płonicy oraz członkowie poszczególnych 
rad sołeckich. W spotkani uczestniczyli 
również: Irena Biskupska – Skarbnik 
Gminy, Grzegorz Jasiok – Sekretarz Gmi-
ny oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Podczas spotkania omówio-
ne zostały sprawy:

1. Organizacji Dożynek Gminnych 
w 2015 roku – tegoroczne dożynki od-
będą się 29 sierpnia w sołectwie Laski,

2. Melioracji, oczyszczania rzek, czysz-
czenia rowów melioracyjnych, organiza-
cji programu „Bezrobotni dla gospodar-
ki wodno-ściekowej”,

3. Funkcjonowania świetlic wiejskich 
– zatrudnienie w  ramach staży od 
1.03.2015 r. opiekunów, animatorów 
w świetlicach wiejskich,

4. Planowania remontów dróg trans-
portu rolnego,

5. Konsultacji opracowanych nowych 
statutów sołectw,

6. Zakresu sprawozdań sołeckich,
7. Funduszu Sołeckiego na rok 2016,
8. Konkursu „Sołtys Roku” organizo-

wanego przez wojewodę dolnośląskiego. 
Sołtysi, członkowie rad sołeckich po-

ruszali też inne sprawy, ważne dla funk-
cjonowania sołectw, np. ustawienia do-
datkowych pojemników na odpady se-
gregowane, koszy na śmieci, wywiesze-
nia regulaminów placów zabaw określa-
jących m.in. zakaz wprowadzania psów, 
zapraszania i  informowania sołtysów 
o  terminach i  tematyce komisji stałych 
Rady Miejskiej.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych skła-
damy Państwu najserdecz-
niejsze życzenia. Niech 
Święta będą niezapomnia-
nym czasem spędzonym 
w  gronie rodziny, bez po-
śpiechu, trosk i zmartwień. 
Życzymy, aby Noc Zmar-
twychwstania Pańskiego 
była także okazją do prze-
myśleń i postanowień skła-
danych z  nadzieja i  wiarą 
na lepsze jutro.

Zdrowych i pogodnych Świąt pełnych wiosennego nastroju oraz Wesołego Alleluja!

Waldemar Wieja  Grażyna Orczyk 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Złotego Stoku
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Rajd Integracyjny
14 lutego 2015 r. Stowa-

rzyszenie Inicjatyw na Rzecz 
Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 
zorganizowało 96 „ZIMOWY” 
Rajd Ziemi Ząbkowickiej – 
XXXIV Integracyjny Rajd dla 
Osób Niepełnosprawnych. 
Uczestniczyło w nim 188 osób, 
w tym 29 to osoby niepełno-

sprawne. Trasa piesza prowa-
dziła od Paczkowa do jeziora 
Paczkowskiego, następnie 
przez Kozielno, Błotnicę do 
Kopalni Złota w Złotym Stoku. 
Czas przejścia w warunkach 
„wiosennych” zajął 3,5 godzi-
ny. Zdobyto 16 punktów do 
Górskiej Odznaki Turystycz-

nej. Wszyscy uczestnicy mogli 
w  asyście przewodników 
zwiedzić kopalnię, następnie 
udali się do Pensjonatu „Zło-
ty Jar”, gdzie rolę gospodarza 
pełniła pani Elżbieta Szumska. 
Obecni byli również: bur-
mistrz Złotego Stoku – Gra-
żyna Orczyk, starosta ząbko-

wicki – Roman Fester 
oraz burmistrz Ząb-
kowic Śl. – Marcin 
Orzeszek. Oficjalne 
rajd zakończył się 
przy ognisku, kiełba-
skach, gorącej herba-
cie i   konkursach. 
Wręczono dyplomy 
uczestnictwa i nagro-
dy finalistom.

Wszystkim uczest-
nikom życzymy dużo 
zdrowia i do zobacze-
nia w przyszłym roku.
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Szanowni Państwo,
Wiosna nadchodzi dużymi krokami, tem-

peratura powietrza i słońce nastrajają opty-
mistycznie, a  my, oddając w  Państwa ręce 
drugi numer naszego bezpłatnego Biuletynu 
Informacyjnego, jesteśmy w trakcie wiosen-
nych porządków. Wykonaliśmy pierwsze 
prace pielęgnacyjno-porządkowe na starym 
cmentarzu, gdzie za zgodą konserwatora 
zabytków usunęliśmy kilka starych drzew 
zagrażających mauzoleum Guttlerów i  roz-
sadzających zabytkowy mur. Przy współudzia-
le mieszkańców usuniemy część bluszczu 
z  nagrobków, oczyścimy płyty nagrobne, 
usuniemy systemy korzeniowe samosiewów. 
Na bieżąco utrzymujemy czystość na ulicach 
naszego miasta. Większość z nich została już 
pozamiatana i  pracownicy spółki „KOMA” 
usuwają pozimowy piasek. Niebawem ruszą 
też prace porządkowe w  sołectwach. Syste-
matycznie będziemy ukwiecać nasze ulice, 
klomby, okna. Zachęcamy Państwa do włą-
czenia się do wiosennych porządków i dbania 
o estetykę swoich posesji i najbliższego oto-
czenia. Jeżeli uważają Państwo, że nasi pra-
cownicy powinni jeszcze bardziej zadbać 
o  czystość ulic czy uporządkować jakieś 
miejsce w gminie, to bardzo proszę o  zgłaszanie 
takich wniosków do Urzędu (tel. 74 816 41 55). 

Rozpoczęliśmy też inwestycje. Obecnie 
wykonywany jest remont drogi gminnej w Mą-
kolnie (od drogi krajowe nr 46 do drogi po-
wiatowej koło kościoła). Mam nadzieję, że 
inwestycja ta ucieszy mieszkańców Mąkolna. 
Ogłaszamy także przetarg na remont ulicy 
Radosnej w Złotym Stoku. W Urzędzie trwają 
również prace przygotowawcze związane 
z przygotowaniem przetargów na wykonanie 
dokumentacji kanalizacji Płonicy i  Błotnicy 
oraz uzgodnienia projektowe przebudowy ok. 
300 m odcinka drogi wojewódzkiej (przy 
ul. Spacerowej). 

Wiosna to czas radości i optymizmu, bu-
dzącego się życia. Niech ta wiosenna odnowa 
i przebudzenie dają Wam siłę i energię, radość 
i zdrowie, a nadchodzące Święta Wielkanoc-
ne będą okazją do miłych, rodzinnych spotkań.

Grażyna Orczyk 
Burmistrz Złotego Stoku

Zmiany kadrowe  
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku

8 stycznia 2015 r. ogłoszo-
no nabór na stanowisko rad-
cy prawnego. Oferty do na-
boru zgłosiło 2 osoby. W wy-
niku zakończenia procedury 
naboru na wolnym stanowi-
sku urzędniczym zatrudniono 
radcę prawnego – Lilianę 
Woźny. 

30 stycznia 2015 r. ogło-
szono nabór na stanowisko 

urzędnicze – Sekretarza Gmi-
ny. Po zakończonym naborze, 
na stanowisko Sekretarza 
Gminy Złoty Stok wybrany 
został Grzegorz Jasiok.

30 stycznia 2015 r. ogło-
szono konkurs na stanowisko 
Dyrektora Centrum Kultu-
ry i Promocji w Złotym Stoku. 
Do konkursu zgłosiło się dzie-
więciu kandydatów. Wymogi 

formalne spełniło sześć osób. 
W wyniku przeprowadzonych 
rozmów kwalifikacyjnych naj-
większą liczbę punktów otrzy-
mała Aleksandra Wąsowicz, 
którą burmistrz G. Orczyk 
z  dniem 17 marca powołała 
na stanowisko dyrektora Cen-
trum Kultury i Promocji w Zło-
tym Stoku.

WEŹ PARAGON
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. przypomina 
o obowiązkach sprzedawców użytkujących kasy rejestrujące w punktach 
handlowych, usługowych, gastronomicznych i rozrywkowych, 
działających zarówno sezonowo jak i całorocznie, a także o karach 
związanych z nieprawidłowym stosowaniem kas rejestrujących

Sprzedawcy, dokonujący sprzedaży towa-
rów lub usług na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników, mają obowiązek ewidencjonowania 
każdej sprzedaży na kasie rejestrującej oraz 
wydawania paragonu fiskalnego klientom 
przy każdej transakcji. Jeżeli zaewidencjono-
wanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej 
jest niemożliwe (np. brak dostawy prądu), 
wówczas sprzedawca nie może dokonywać 
sprzedaży. 

Natomiast sprzedaż wyrobów tytoniowych 
(PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o za-
wartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów 
alkoholowych będących mieszaniną piwa 
i  napojów bezalkoholowych, w  których za-
wartość alkoholu przekracza 0,5%, bez wzglę-
du na symbol PKWiU, może być prowadzona 
wyłącznie przez sprzedawców użytkujących 
kasy rejestrujące. Obowiązek ten dotyczy 
zarówno sprzedawców w  stałych punktach 
handlowych, jak również firmy cateringowe 
obsługujące imprezy masowe (np. Dni i Noce 
Krzywej Wieży, Weekend z Fran-
kensteinem, dożynki).

Czyny zabronione, takie jak: 
dokonanie sprzedaży z pominię-
ciem kasy rejestrującej lub nie-
wydanie klientowi dokumentu 
(paragonu) z kasy rejestrującej, 
stwierdzającego dokonanie 
sprzedaży stanowią wykroczenia 
skarbowe i  podlegają karze 
grzywny w drodze mandatu kar-
nego. Uprawnieni do nakładania 
kary grzywny w drodze manda-
tu karnego na sprawcę ww. czy-

nów (np. pracownika bezpośrednio obsługu-
jącego kasę rejestrującą, właściciela nieobej-
mującego należytym nadzorem pracownika 
obsługującego kasę rejestrującą) są upoważ-
nieni pracownicy urzędów skarbowych. Tu-
tejszy urząd skarbowy jest właściwy w spra-
wach o wykroczenia skarbowe popełnionych 
na terenie powiatu ząbkowickiego. Wysokość 
mandatu karnego w roku 2015 wynosi od 175 
zł do 3500 zł.

Zwrócić należy uwagę na istotny fakt 
związany z postępowaniem mandatowym – 
kara grzywny w  drodze mandatu karnego 
może być nakładana wielokrotnie, po każdym 
ujawnieniu nieprawidłowości w  zakresie 
stosowania kas rejestrujących. 

Kliencie – biorąc paragon fiskalny:
ułatwiasz sobie złożenie reklamacji
masz możliwość porównania cen
wspierasz uczciwą konkurencję
masz pewność, że nie zostałeś oszukany
zmniejszasz szarą strefę
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III sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Kolejna, trzecia sesja Rady Miej-

skiej odbyła się 26 lutego 2015 r. 
w remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Złoty Stoku. Podczas 
sesji radni podjęli uchwały w spra-
wie:

1. Uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze
strzennego terenu położonego 
w Złotym Stoku przy ul. Dział
kowej – uchwała jest odpowiedzią 
na wniosek właściciela terenu. Na 
przedmiotowej działce chce on 
realizować przedsięwzięcie go-
spodarcze. Radni zdecydowali o 
zmianie funkcji terenu ustalając 
przeznaczenie podstawowe – za-
budowa usługowa oraz przezna-
czenie uzupełniające – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z 
pomieszczeniami gospodarczymi 
służąca wyłącznie inwestorowi. 

2. Przyjęcia Gminnego Pro
gramu Profilaktyki i Przeciw
działania Alkoholizmowi oraz 
Narkomanii dla gminy Złoty 
Stok na rok 2015 – zadania za-
warte w programie zostały okre-
ślone na podstawie przeprowa-
dzonej diagnozy środowiska z 
uwzględnieniem zarówno potrzeb 
gminy, jak i obowiązków wynika-
jących z ustaw: o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałania al-
koholizmowi oraz ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.

3. Określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków i try
bu przyznawania zasiłku celo
wego na ekonomiczne usamo
dzielnienie – zasiłek na ekono-
miczne usamodzielnienie może 

być przyznany na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, zakup ma-
szyn i urządzeń niezbędnych do 
rozpoczęcia i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, na wypo-
sażenie i doposażenie tworzone-
go własnego warsztatu pracy w 
maszyny i narzędzia niezbędne 
do jego prowadzenia. Wysokość 
zasiłku wynosi 5420 zł.

4. Udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli niepu
blicznych – uchwała reguluje tryb 
udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu gmi-
ny Złoty Stok dla zakładanych i 
prowadzonych na terenie gminy 
przez inne podmioty niż jednost-
ki samorządu terytorialnego nie-
publicznych przedszkoli. Dotacje 
dla niepublicznych przedszkoli 
przysługują na każdego ucznia w 
wysokości nie niższej niż 75% 
ustalonych w budżecie gminy 
wydatków bieżących ponoszo-
nych w przedszkolach publicznych 
w przeliczeniu na jedno dziecko. 

5. Określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
gminy Złoty Stok – art. 5a ustawy 
o samorządzie gminnym przewi-
duje prowadzenie konsultacji z 
mieszkańcami gminy w sprawach 
ważnych dla mieszkańców i dla 
gminy oraz w przypadkach prze-
widzianych ustawą.

6. Określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udziela
nia ulg w spłacie należności pie
niężnych mających charakter cy
wilnoprawny, warunków dopu

szczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publicz
ną oraz wskazania organu upraw
nionego do udzielania tych ulg 
– art. 59 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych stanowi, że w przy-
padkach uzasadnionych ważnym 
interesem dłużnika lub interesem 
publicznym, należności pieniężne 
mające charakter cywilnoprawny, 
przypadające jednostce samorzą-
du terytorialnego lub jej jednost-
kom podległym, mogą być uma-
rzane albo ich spłata może być 
odraczana lub rozkładana na raty, 
na zasadach określonych przez 
radę gminy. Niniejszą uchwałą 
Rada Miejska określiła zasady, 
sposób i tryb udzielenia ulg, wa-
runki dopuszczalności pomocy 
oraz wskazała organy uprawnione 
do udzielania ulg, tj. burmistrza 
Złotego Stoku oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy 
– jeżeli wartość należności nie 
przekracza 5 000 zł. 

7. Opracowania na rok 2015 
planu dofinansowania form do
skonalenia zawodowego nauczy
cieli zatrudnionych w publicz
nych szkołach i przedszkolach 
– środki finansowe przeznaczone 
na dofinansowanie form dosko-
nalenia zawodowego(m.in. szko-
lenia, seminaria, konferencje, 
przygotowanie materiałów szko-
leniowych, szkolenie rad pedago-
gicznych, opłaty za kształcenie 
nauczycieli w szkołach wyższych 
i zakładach kształcenia nauczy-
cieli, opłaty za kursy kwalifikacyj-

ne i doskonalące) wyodrębnia się 
w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczo-
nych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli z poszczególnych 
placówek. 

8. Ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w drugim eta
pie postępowania  rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli pro
wadzonych przez gminę Złoty 
Stok oraz dokumentów niezbęd
nych do potwierdzenia spełnie
nia tych kryteriów – zmiana 
ustawy o systemie oświaty wpro-
wadziła nowe zasady rekrutacji 
dzieci do publicznych przedszko-
li. Jest ona wypełnieniem ustawo-
wego obowiązku ustalenia kryte-
riów w II etapie postępowania 
rekrutacyjnego, stosowanego w 
przypadku większej liczby kandy-
datów spełniających warunek 
zamieszkania, niż liczba wolnych 
miejsc w przedszkolu publicznym.

Radni zapoznali się ze spra-
wozdaniami z:
1. Wyborów w sołectwach,
2. Działalności sołtysów za 2014 r.,
3. Działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za 2014 r.
4. Raportem z realizacji Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny,
5. Realizacji Programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie i 
ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie dla gminy Zloty Stok na lata 
2013-2016,
6. Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
7. Burmistrza z prac między 
 sesjami.

Reaguj i żyj bezpiecznie
23 lutego 2015 r. w Centrum Kultury i Promocji odbył 

się spektakl profilaktyczny pt. „Pinokio na zakręcie – czy-
li współczesne perypetie drewnianego chłopca”. Z inicja-
tywy Katarzyny Popery – nauczycielki Samorządowego 
Zespołu Szkół i dzięki dofinansowaniu programu przez 
burmistrza Złotego Stoku – Grażynę Orczyk, przedsta-
wienie obejrzeli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. 

Spektakl zorganizowany został przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Tematyka i  treści 
przedstawienia miały na celu zaszczepienie w dzieciach 
mechanizmów obronnych w kontaktach z obcymi oso-
bami, reagowania na przykłady łamania prawa oraz 
wszelkie negatywne zdarzenia. Przypomniane zostały 
podstawowe znaki drogowe i ogólne zasady bezpieczeń-
stwa na drodze.
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Zabiegi konserwatorskie na cmentarzu 
komunalnym w Złotym Stoku

Teren cmentarza przy ul. 3 Maja 
w Złotym Stoku wpisany jest do 
rejestru zabytków jako: cmentarz 
przykościelny – komunalny oraz 
mauzoleum rodu Guttlerów, wpi-
sany decyzją nr A/2107/1-2 z dnia 
20.04.2010 r.

Podczas wizji terenowej z pra-
cownikami Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków we Wro-

cławiu Delegatura w Wałbrzychu, 
uzgodniono zakres niezbędnych 
prac na zabytku:
1. remont mauzoleum Guttlerów,
2. odsłonięcie zarośniętych na-
grobków,
3. remont ogrodzenia,
4. usunięcie drzew zagrażających 
mauzoleum, ogrodzeniu, bezpie-
czeństwu ludzi oraz niekompo-

nujących z historycznymi nasa-
dzeniami alejowymi.

Wojewódzki Konserwator Za-
bytków we Wrocławiu wydał sto-
sowne zezwolenia na:
1. usunięcie bluszczu z nagrob-
ków,
2. oczyszczenie płyt nagrobnych,
3. usunięcie systemów korzenio-
wych samosiewów,

4. prace pielęgnacyjne przy murze,
5. usunięcie drzew.

Wykonanie ww. prac pozwoli 
na uniknięcie dalszej destrukcji 
nagrobków, ogrodzenia cmenta-
rza i mauzoleum rodu Guttlerów. 
Przeprowadzenie prac pielęgna-
cyjnych zieleni zapobiegnie utra-
cie wartości estetycznych i histo-
rycznych.

STYCZEŃ
06.01. – Orszak Trzech Króli – parafia Złoty Stok
11.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – CKiP
16.01. – Dzień Babci i Dziadka – POP Bajka/ CKiP
17.01 – Wspólne Kolędowanie –CKiP
19.01. – 30.01. – Ferie Zimowe z CKiP
24.01. – Spotkanie Karnawałowe Klubu Seniora

LUTY 
14.02. – Walentynki – CKiP
14.02. – Bal Charytatywny – Rada Rodziców SZS

MARZEC
08.03. – Dzień Kobiet – CKiP
08.03. – Dzień Kobiet – sołectwo Chwalisław
13.03. – VIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej – POP Bajka/CKiP
17.03. – 28.03. – Konkurs Wielkanocny – CKiP
21.03. – Obchody Narodowego Dnia Życia – CKiP

KWIECIEŃ
21.04. – 25.04. – Tydzień Filmowy – CKiP ( „Animacja jako integracja-

Pogranicznych sąsiadów”)

MAJ 
02.05. – Mini Piknik Strażacki – Rynek – OSP
02.05. – Rajd rowerowy: Błotnica-Płonica-Kozielno – Klub Sportowy 

„Perła”
03.05. – Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 maja – CKiP/SZS
09.05. – Dogtrekking– UM
16.05. – Msza w plenerze – ustawienie krzyża na „ 5 drogach” – pa-

rafia Złoty Stok
22.05. – Dzień Rodziny – Przedszkole „ Zielona Dolina”
23.05. – Rockowa Majówka CKiP – loteria fantowa– Stowarzyszenie 

Pomocna Dłoń
26.05. – Dzień Matki – CKiP/SZS
29.05. – Kolorolandia – Piknik rodzinny – POP Bajka
30.05. – Cała Polska Biega – SZS 
30.05. – Dzień Dziecka – sołectwo Chwalisław
31.05. – Dzień Dziecka – sołectwo Mąkolno

CZERWIEC
01.06. – Dzień Dziecka – CKiP
06.06. – Festyn Rodzinny – parafia Złoty Stok
13.06. – Festyn Św.Antoniego – parafia Złoty Stok
26.06 –27.06 – „Gwarkiada” – UM/CKiP

LIPIEC 
Wakacje z CKiP
11.07. – Bieg na Jawornik – UM
18.07. – Festyn Mąkolno – parafia Złoty Stok
25.07. – Festyn Chwalisław – parafia Złoty Stok

SIERPIEŃ
Wakacje z CKiP
08.08. – Countro-Shanty – CKiP
08.08. – Dożynki Wiejskie – Płonica 
15.08. – Dzień Piłkarza – festyn – Laski
15.08. – Dożynki Wiejskie – Chwalisław 
22.08. – II parada zaprzęgów konnych– rancho „Nasza Szkapa”
22.08. – Drezyniada – Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka ,rancho 

„Nasza Szkapa”, CKiP
22.08. – Dożynki Wiejskie – Mąkolno 
29.08. – Dożynki Gminne 

WRZESIEŃ
5-6.09. – Mistrzostwa Sudetów T.R.E.C PTTK – Chwalisław
12.09 – 13.09. – Finał pucharu Polski – MTB XC „Złota Wstęga”
19.09. – Dni Kultury Chrześcijańskiej – CKiP/parafia Złoty Stok
20.09. – Msza Święta z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej
26.09. – 30-lecie Chóru „Złoty Potok”

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

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

GRUDZIEŃ
04.12. – Barbórka-Kopalnia Złota
05.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – Laski/Mąkolno
06.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – CKiP
06.12. – Zabawa Mikołajowa – sołectwo Chwalisław
08.12. – 18.12. – Konkurs Bożonarodzeniowy – CKiP
19.12. – Spotkanie Wigilijne /Rozstrzygnięcie Konkursu Bożonaro-

dzeniowego/ Wspólne kolędowanie – Rynek – Stowarzysze-
nie Pomocna Dłoń/ OPS/CKiP

31.12. – Sylwester na Rynku – UM/CKiP

KALENDARZ IMPREZ 2015 r.
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Z ważniejszych spraw, które wydarzyły 
się od początku 2015 r. chciałabym poin
formować Państwa o:

1. Spotkaniu z  pełnomocnikami i  przed-
stawicielami podatnika działającego w bran-
ży turystycznej oraz radcy prawnego Urzędu 
i Pani Skarbnik w sprawie zobowiązań podat-
kowych za rok 2009. W grudniu 2014 r. zosta-
ła przez Gminę wystawiona decyzja określa-
jąca wysokość podatku od nieruchomości. 
Wszystkie należności zostały uregulowane. 

2. Odebraliśmy wyremontowany przez 
spółkę „KOMA” lokal przy ul. Wojska Polskiego 
z  przeznaczeniem na uruchomienie lokalu 
stomatologicznego. Został ogłoszony przetarg 
na dzierżawę tego lokalu. 

3. 12 stycznia uczestniczyłam w posiedze-
niu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej w  Nowej Rudzie. Dotyczyło ono 
m.in. możliwości współpracy gmin z Agencją 
Rozwoju Regionalnego AGROREG z siedzibą 
w  Nowej Rudzie. Podpisałam intencyjne 
porozumienie o współpracy z Agencją i wy-
znaczyłam koordynatora do współpracy.

4. Uczestniczyłam w  uroczystości Dnia 
Babci i Dziadka w Przedszkolu Zielona Dolina 
w Mąkolnie, która miała miejsce 16 stycznia 
2015 r. w remizie strażackiej. 

5. 17 stycznia odbyło się wspólne kolędo-
wanie w CKiP, połączone z jubileuszem 60-le-
cia zawarcia związku małżeńskiego przez 
Państwa Marię i Józefa Braszków z Mąkolna. 

6. W styczniu odbyłam cykl spotkań opłat-
kowych: 17.01. w świetlicy wiejskiej w Laskach, 
24.01. – z mieszkańcami Mąkolna, Chwalisła-
wia oraz spotkanie z seniorami z Klubu Se-
niora w  Złotym Stoku i  ostatnie sołeckie 
spotkanie opłatkowe 31 stycznia z mieszkań-
cami Płonicy.

7. Wraz z panią asystentką koordynowały-
śmy przygotowanie harmonogramu ferii zi-
mowych i  organizacji zajęć w  sołectwach 
naszej gminy. Szczegółowe informacje o prze-
biegu ferii zamieszczone są na stronie inter-
netowej naszej gminy. 

8. W  styczniu i  lutym przeprowadziłam 
Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach 
naszej gminy, podczas których dokonano 
wyboru sołtysów, rad sołeckich, komisji re-
wizyjnych. 

9. W styczniu odbyłam spotkanie z komen-
dantem Komendy Powiatowej Policji w Ząb-
kowicach Śl. Arkadiuszem Szmytkowskim oraz 
komendantem Komisariatu Policji w Kamień-
cu Ząbk. Ryszardem Kormanem. Omówiliśmy 
kwestie dotyczące funkcjonowania policji, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb miesz-
kańców Złotego Stoku i wniosków zgłaszanych 
przez radnych podczas grudniowych posie-
dzeń komisji Rady Miejskiej. 11 lutego uczest-
niczyłam też w tzw. odprawie rocznej w Ko-
misariacie Policji w  Kamieńcu Ząbk., gdzie 

omówione zostały zadania realizowane przez 
ząbkowicką policję, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zadań Komisariatu Policji w Kamień-
cu Ząbk. (obejmującego swoim zasięgiem 
gminę Złoty Stok). Omówiono wskaźniki, 
poziom osiągnięcia wytyczonych celów, za-
grożenia, słabe strony. Panowie komendanci 
proszą o spotkanie z radnymi podczas posie-
dzenia komisji lub sesji. 

10. 22 stycznia spotkałam się z przedsta-
wicielami Konserwatora Zabytków z Wałbrzy-
cha i  uzgodniłam kwestie wycinki drzew, 
częściowego usunięcia bluszczu, uporządko-
wania tablic nagrobnych, konserwacji ogro-
dzenia na starym cmentarzu w Złotym Stoku. 
Konserwator udzielił wnioskowanych zgód 
na wykonanie prac pielęgnacyjnych. 

11. 22 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim 
odbyło się pierwsze w  gminie Złoty Stok 
spotkanie z  przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, organizacji nieformalnych, 
osób zamierzających rozpocząć działalność 
pożytku publicznego. Spotkało się ono z du-
żym zainteresowaniem.

12. 28.01.2015 r., na zaproszenie Włodzi-
mierza Maja – prezesa ząbkowickiego oddzia-
łu Związku Sybiraków, wzięłam udział w spo-
tkaniu noworocznym sybiraków. 

13. Spotkałam się z panią architekt. Obej-
rzałyśmy wieżę widokową byłego kościoła 
ewangelickiego i przygotowałyśmy wniosek 
do konserwowa zabytków o wytyczne kon-
serwatorskie w związku z zamierzeniem po-
legającym na remoncie i przebudowie wieży 
kościoła. Zamierzenie swoim zakresem obej-
muje remont ścian, więźby wieży i jej pokry-
cia, a  także wymianę/założenie instalacji 
elektrycznej, odgromowej i  ppoż. Celem 
planowanej przebudowy jest dostosowanie 
obiektu do nowej funkcji – wieży widokowej 
dostępnej dla zwiedzających.

W związku z tym przewiduje się:
– instalację podestów stalowych i balustrad/

poręczy montowanych po wewnętrznym 
obrysie ścian attyki,

– przywrócenie pierwotnego przebiegu 
schodów wewnętrznych wieży oraz wyjścia 
na poziom podstawy attyki.

To oczywiście dopiero początek drogi. Musi-
my jeszcze:

– wykonać inwentaryzację i ekspertyzę tech-
niczną wieży,

– opracować program konserwatorski, chyba 
że konserwator odstąpi od tego wymagania,

– wykonać projekt budowlany (konserwator-
ski) oraz kosztorys. Projekt budowlany będzie 
zawierał branżę elektryczną (alarmy, oświe-
tlenie, ewakuacja, monitoring) i odgromową. 

Bez dokumentacji nie mamy możliwości 
ubiegania się o jakiekolwiek środki  zewnętrzne. 

14. 29.01. wraz z panem przewodniczącym 
spotkaliśmy się z  burmistrzem Paczkowa – 

Arturem Rolką i  przewodniczącym Rady 
Miejskiej Paczkowa Wiesławem Barabaszem. 
Celem spotkania było nawiązanie współpra-
cy i  poznanie potrzeb, zadań samorządów, 
określenie ewentualnych wspólnych przed-
sięwzięć.

15. 30 stycznia w Urzędzie Miejskim w Ząb-
kowicach Śl. i 13 lutego w Starostwie Powia-
towym w Ząbkowicach Śl. odbyły się spotka-
nia wójtów, burmistrzów gmin powiatu ząb-
kowickiego i starosty ząbkowickiego. Spotka-
nia poświęcone były omówieniu wspólnych 
działań samorządów w  zakresie  promocji, 
udziału w targach turystycznych, przygoto-
wania oferty inwestycyjnej, kalendarza imprez, 
inwestycji i zadań remontowych na drogach 
powiatowych, ścieżek rowerowych itp.

16. 12 lutego uczestniczyłam w zorgani-
zowanym przez panią asystentkę spotkanie 
dotyczącym organizacji i reaktywacji „Gwar-
kiady”.

17. 14 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Ini-
cjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 
zorganizowało 96 „ZIMOWY” Rajd Ziemi 
Ząbkowickiej – XXXIV Integracyjny Rajd dla 
Osób Niepełnosprawnych.

18. 25 lutego zaprosiłam na spotkanie 
sołtysów i rady sołeckie. Podczas spotkania 
omówiliśmy ważne sprawy sołectw i  ich 
funkcjonowania w obecnej kadencji. 

19. 2 marca br. spotkałam się z Antonim 
Bańdurą – Nadleśniczym z  Nadleśnictwa 
Bardo. Celem spotkania było omówienie 
wspólnych inwestycji drogowych i ewentu-
alna wspólna realizacja zadań ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy. 

20. 10 marca spotkałam się z przedstawi-
cielami większościowego udziałowca spółek 
powstałych na bazie byłych Zakładów Two-
rzyw i Farb. Spotkanie dotyczyło m.in. uzy-
skania stanowiska odnośnie ewentualnej 
możliwości użytkowania drogi (biegnącej 
przez Zakład), która mogłaby być wykorzy-
stywana na ścieżkę rowerową (odpowiedź 
negatywna). 

21. 11 marca zorganizowałam spotkanie 
z  sołtysami z  okazji przypadającego w  tym 
dniu Dnia Sołtysa. 

22. 13 marca wzięłam udział w VIII Prze-
glądzie Piosenki Przedszkolnej pt. „Zaczaro-
wane dźwięki” – zorganizowanym w Centrum 
Kultury i Promocji przez POP „Bajka” w Złotym 
Stoku. 

23. Podpisałam umowy z  Powiatowym 
Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śl. na orga-
nizację staży dla osób bezrobotnych (4 osoby 
– opiekun świetlicy w świetlicach wiejskich, 
12 osób na utrzymanie zieleni, prace melio-
racyjne, porządkowe, 3 osoby do Urzędu). Od 
maja ruszą też roboty publiczne dla 4 osób 
– bezrobotni dla gospodarki wodno-ściekowej.

Informacja z pracy burmistrza w okresie od 12.01. do 13.03.2015 r.
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Informacja o sytuacji finansowej Gminy Złoty Stok
na dzień 30.11.2014 r. (zakończenia – rozpoczęcia kadencji)
 PLAN WYKONANIE 
DOCHODY 14.030.134 12.486.549,37
WYDATKI 15.614.334 13.327.036,74
PRZYCHODY 2.394.716 1.585.424,37
ROZCHODY 810.516 742.543,00
DEFICYT 1.584.200 840.487,37

Zadłużenie gminy z  tytułu zaciągniętych kredytów ogółem 
na dzień 31.12.2014 r. – 5.774.308 zł, w tym:
1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty dnia 5.11.2009 roku w  ING 

Bank Śląski w wysokości 2.400.000 zł na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu gminy w 2009 roku, termin spłaty 30.11.2018 
r., na dzień 31.12.2014 r. do spłaty pozostało 1.044.434 zł.
Główne inwestycje zrealizowane w 2009 roku:
1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz.1 – 
1.205.918 zł.
2. Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku – 2.149.000 zł.
3. Remont drogi transportu rolnego w Płonicy – 253.300 zł.
4. ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny 
Orańskiej – 212.000 zł.

2) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w  ING Bank Śląski dnia 
22.11.2010 roku w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu gminy w 2010 roku, termin spłaty 31.12.2019 
r., na dzień 31.12.2014 r. do spłaty pozostało 1.666.656 zł. 
Główne inwestycje zrealizowane w 2010 roku:
1. Budowa kompleksu boisk sportowych przy SZSz w  Złotym 
Stoku – 1.657.000 zł. 
Z uwagi na niezakończoną budowę w 2010 roku, kwotę zaplano-
waną na realizację zadania w dniu 31.12.2010 roku przekazano 
z budżetu gminy na wyodrębniony rachunek wydatków niewy-
gasających. Zgodnie z  ustawą o  finansach publicznych, środki 
zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających muszą 
być wykorzystanie do dnia 30 czerwca roku następującego po 
roku budżetowym. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy 
z realizacji inwestycji w umownym terminie, nie było możliwości 
zapłaty zobowiązania ze środków zgromadzonych na rachunku 
wydatków niewygasających do dnia 30.06.2011 r. Wobec powyż-
szego środki przekazano ponownie do budżetu, zadanie wpro-
wadzono do planu wydatków inwestycyjnych i po zakończeniu 
zapłacono w 2011 roku. 
2. Remont kościoła cmentarnego p.w. Świętej Trójcy w  Złotym 
Stoku – 242.855 zł.
3. Przebudowa pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie na potrzeby 
świetlicy wiejskiej i OSP – 696.860 zł.

3) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w  Banku Spółdzielczym 
w Ząbkowicach Śl. dnia 20.06.2011 roku w wysokości 2.000.000 
zł na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu 
gminy w  2011 roku, termin spłaty 31.12.2020 rok. Na dzień 
31.12.2014r. do spłaty pozostało 1.263.218 zł.
Główne inwestycje zrealizowane w 2011 roku:
1. Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy – 
2.104.900 zł.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy SZSz w  Złotym 
Stoku –1.238.178 zł.
3. Remont drogi transportu rolnego w Laskach – 529.855 zł.

4) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w  Banku Spółdzielczym 
w Ząbkowicach Śl. dnia 15.09.2014 roku w wysokości 1.800.000 zł 

na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. i spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, termin spłaty 
31.12.2023 r. Na dzień 31.12.2014 r. do spłaty pozostało 1.800.000 zł.

Główne inwestycje realizowane w 2014 roku:
Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku 
wraz z remontem infrastruktury – 1.241.000 zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście 
Złoty Stok (dokumentacja) – 16.555 zł.
Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny – 75.752 zł.
Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy wiejskiej 
w Laskach wraz z zagospodarowaniem terenu – 148.700 zł.
Zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki 61.500 zł.
Budowa placu zabaw w Mąkolnie – 28.950 zł.
Remont nawierzchni na części ul. Niskiej – 25.512 zł.
Remont mostu na drodze transportu rolnego w Laskach – 24.564 zł.
Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwali-
sławiu – 14.204 zł.
Utworzenie szlaków rekreacji konnej – 9.390 zł.
Modernizacje sieci wodociąg. i ujęć wody, zakup zadymiarki kana-
łowej – 18.300 zł.
Dokumentacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 
33.000 zł.

Wydatki majątkowe 
1. Dotacje dla Powiatu Ząbkowickiego: 

– na dofinansowanie budowy chodnika w Mąkolnie – 83.863 zł,
– na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli po-

wietrznych do aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -3.500 zł.
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 
7.050 zł.

Na dzień projektowania budżetu na 2015 rok, gmina posiadała 
wolne środki w wysokości 803.264.07 zł, z czego 555.516 zł wprowa-
dzono do budżetu na 2015 r. z przeznaczeniem na częściową spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W 2015 roku do spłaty 
przypada 835.516 zł, w tym: 555.516 zł (wolne środki) + 280.000 zł 
(planowana nadwyżka budżetu na 2015 rok). 

Inwestycyjne znajdujące się w trakcie realizacji na dzień 30.11.2014 r.: 
1. Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet dentystyczny. 
2. Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy 
wiejskiej w Laskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadania inwestycyjne niezrealizowane w 2014 r. i ze względu na 
zawarte umowy z wykonawcami ujęte w budżecie gminy na 2015 r.

1. Dokumentacja do budowy chodników wraz z odwodnieniem 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku 
– 16.555 zł. W dniu 20.09.2014 r. podpisano aneks z terminem reali-
zacji 30.01.2015 roku. 

2. Remont drogi łączącej drogę powiatową z drogą krajową w Mą-
kolnie – 362.355 zł, w tym: 356.355 zł – roboty budowlane, 6.000 zł 
– nadzór. W dniu 25.11.2014 r. podpisano umowę z terminem reali-
zacji 160 dni od podpisania umowy. 

Prognozowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2015-2023 oraz wyliczone na ich podstawie relacje, 
których wymóg zachowania określa ustawa o finansach publicznych, 
dają możliwość ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań z  tytułu 
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kredytu/pożyczki w wysokości ok. 1.800.000 zł w roku 2016 na okres 
9 lat, tj. ze spłatą końcową w 2025 roku. Rozpoczęcie spłaty w 2017 
roku – 25.000 zł w latach 2018-2020 po 50.000 zł rocznie, 2021-2023 
po 200.000 zł rocznie w roku 2024 – 500.000 zł w roku 2025– 525.000 zł.

W roku 2018 upłynie termin spłaty kredytu zaciągniętego w 2009 
roku, ulegną zmniejszeniu wydatki na obsługę długi, co daje możli-
wość zaciągnięcia kredytu w wysokości ok. 3.000.000 zł ze spłatą od 
2019 roku.

Ze względu na wysokie zadłużenie Gminy, sięgające prawie 5 mln 
800 tys. zł (tj. 46% wykonanych dochodów gminy na dzień 30.11.2014 r.) 
i wydatki na obsługę długu w roku 2015 na poziomie 1.081.516 zł 
(w  tym: raty kredytów 835.516 zł, odsetki 246.000 zł) w  budżecie 

gminy na 2015 r. nie było możliwości przeznaczenia większej kwoty 
na zadania inwestycyjne niż te zawarte w uchwale budżetowej na 
2015 rok. Większość zadań w poprzednich latach realizowana była 
ze środków własnych gminy, a planowany do refundacji w bieżącym 
roku zwrot środków za zadania wykonane przy udziale środków 
unijnych, to kwota w  wysokości zaledwie 124 163 zł. Sytuacja ta 
spowodowała, że rok 2015 nie będzie rokiem wielkich inwestycji. 
Perspektywy finansowe budżetu gminy niestety nie nastrajają opty-
mistycznie. Zaciągnięte w ubiegłych latach kredyty będą spłacane 
do 2023 roku, a  przypadające w  latach 2015-2018 kwoty rat wraz 
z odsetkami, wynoszą ponad 1 mln złotych rocznie.

INFORMACJA
W związku ze złożonymi wnioskami do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach 
Śląskich na zorganizowanie staży dla osób 
bezrobotnych, rozpoczynamy zatrudnianie 
zakwalifikowanych osób.

Od dnia 23 marca 2015 roku zostaną za-
trudnieni stażyści na świetlicach wiejskich 
oraz w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku. W 
świetlicach wiejskich stażyści będą zatrud-
nieni na stanowiskach: opiekun dziecięcy, w 

Urzędzie Miejskim na stanowiskach: pomoc 
administracyjna. Do obowiązków stażystów 
zatrudnionych na świetlicach wiejskich będzie 
należało: animacja kulturalna, otwieranie 
świetlicy, przygotowywanie materiałów do 
zajęć, prowadzenie zajęć z dziećmi, organi-
zowanie gier i zabaw dla dzieci, nadzór nad 
imprezami organizowanymi dla dzieci, dbałość 
o sprzęt i porządek na świetlicy. Do osób 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim będzie 
należało: obsługa sekretariatu i obsługa rady 
miejskiej.

Od dnia 1 kwietnia 2015 roku w ramach 
staży zostaną zatrudnione: jedna osoba do 
Urzędu Miejskiego do Referatu Realizacji 
Budżetu oraz dwanaście osób na stanowiska: 
robotnik oczyszczania miasta, meliorant, 
ogrodnik terenów zieleni, pomocniczy robot-
nik konserwacji terenów zieleni. Osoby te 
będą wykonywały wszystkie prace związane 
z utrzymaniem zieleni, porządkowaniem 
gminnych obiektów, np. parków, placów 
zabaw, terenów rekreacyjnych, udrażnianiem 
i konserwacją cieków wodnych, itp.

Przetargi
3 marca 2015 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony 

na najem lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy 
ul. W. Polskiego 30, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny 
– prowadzenie działalności stomatologicznej, w  ramach umowy 
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przetarg odbędzie się 
8 kwietnia 2015 r., o godz. 9.00. 

17 lutego 2015 r. ogłoszony został kolejny przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku 
przy ul. 3 Maja 8a. Przetarg odbędzie się 24 marca 2015 r. o godz. 
9.30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 26 w godzinach 
pracy Urzędu, tel. 74 816 41 53.

PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ 
PODATKOWYCH

Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-38 za 2014 
rok przyjmowane są w Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śl.:

– w okresie od 2.01.2015 do 30.04.2015, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 18.00.

Ostatnim dniem przyjmowania zeznań przez US w Ząbkowicach 
Śl. jest dzień 30.04.2015 r. Ze względu na akcję składania zeznań 
podatkowych w ostatnich dniach kwietnia, tj. 29.04. – 30.04.2015 r. 
wydłużono czas pracy do godz. 18.00.

Dodatkowo w  dniu 16.04.2015 r., w  godz. od 10.00 do 13.00, 
w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku pracownicy Urzędu 
Skarbowego będą przyjmować zeznania podatkowe od mieszkańców 
naszej gminy.

Informacja dla mieszkańców
Radca prawny Liliana Woźny przyjmuje mieszkańców w ramach 

porad prawnych w każdy piątek w godzinach 9.00-10.00 w pok. nr 6 
Urzędu Miejskiego (parter).

Podatki i opłaty lokalne
Terminy płatności podatków i opłat:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia 

10-go każdego miesiąca roku podatkowego.
Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości:
– do dnia 15 marca 2015 r. – I rata, 
– do dnia 15 maja 2015 r. – II rata, 
– do dnia 15 września 2015 r. – III rata,
– do dnia 15 listopada 2015 r. – IV rata.
W  dniu 31 marca 2015 r. przypada ostateczny termin wpłaty 

rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Program powszechniej nauki 
pływania dla dzieci

Gmina Złoty Stok przystąpiła do „PROGRAMU POWSZECHNEJ 
NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI – UMIEM PŁYWAĆ”. Program realizo-
wany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współudziale 
Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Programem objętych zostało 30 uczniów z  klas II 
szkoły podstawowej. Dzieci dowożone są na krytą pływalnię do 
Kłodzka. Zajęcia, trwające dwie godziny lekcyjne, odbywają się raz 
w tygodniu. Prowadzone są przez wykwalifikowanego ratownika.

Straż Pożarna
W  styczniu i  lutym 2015 roku jednostka OSP ze Złotego Stoku 

15 razy wyjeżdżała do działań, w tym:
– do 2 pożarów – pożar samochodu osobowego oraz pożar traw 

i nieużytków rolnych,
– do 1 wypadku samochodowego – czołowe zderzenie dwóch 

pojazdów osobowych,
– do 8 miejscowych zagrożeń,
– 2 razy do usuwania połamanych drzew.
Zanotowano także 2 fałszywe alarmy.
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Dzień Sołtysa w Złotym Stoku

FERIE ZIMOWE W BŁOTNICY

FERIE ZIMOWE W CHWALISŁAWIU

11 marca 2015 r. w Urzędzie 
Miejskim odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”. 
Dzień Sołtysa obchodzony był w 
naszej gminie po raz pierwszy.

Na zaproszenie burmistrz Gra-
żyny Orczyk przybyli sołtysi: Błot-
nicy – Adam Grygiel, Płonicy – 
Małgorzata Cebula, Mąkolna – 
Urszula Wróbel, Chwalisławia – 
Andrzej Wielgus i Lasek – Bogdan 
Sochacki.

W spotkaniu wzięli też udział: 
sekretarz Grzegorz Jasiok, skarb-
nik Irena Biskupska, asystent Mar-
ta Krysiak i pracownik Dagmara 
Błaszkiewicz. 

Święto to docenia pracę i za-
angażowanie sołtysów na rzecz 
społeczności lokalnej. Funkcja 
sołtysa znana była już od średnio-
wiecza. Od 1990 r. sołtys jest or-
ganem wykonawczym jednostki 
pomocniczej gminy. Zadań, z 
którymi sołtys musi się borykać 
jest sporo, ale dzisiejsze spotkanie 
miało uroczysty charakter. Przy 
kawie i ciastku, rozmowy toczyły 
się wyłącznie wokół tematów 
miłych i przyjemnych.

Burmistrz Grażyna Orczyk zło-
żyła wszystkim sołtysom życzenia 
wytrwałości i zadowolenia z wy-
pełniania codziennych obowiąz-

ków, dziękując jednocześnie za 
trud codziennej pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Wszyscy otrzymali także drob-
ne upominki.

W bieżącym roku podczas ferii zimowych 
zostały zorganizowane zajęcia we wszystkich 
świetlicach wiejskich naszej gminy. We wsi 
Błotnica od 19 do 30 stycznia (przez 10 dni) 
dzieci wspólnie mogły spędzać czas, uczest-
nicząc w zajęciach interaktywnych i rucho-
wych. Program zajęć podczas ferii został 
ułożony tak, aby każde dziecko miało możli-
wość z niego skorzystać. Świetlica została 
wyposażona w materiały potrzebne do zajęć 
dla dzieci (sponsorowane przez burmistrza 
Złotego Stoku Grażynę Orczyk). Ferie były 
urozmaicone poprzez zajęcia ruchowe, pla-
styczne i gry interaktywne, z których dzieci 
chętnie korzystały i brały w nich czynny udział. 

Zajęcia plastyczne – Laurka dla Babci, 
Dziadka, robienie kotylionów z papieru ko-
lorowego, masek na bal karnawałowy, wyko-

nywanie elementów dekoracyj-
nych na bal z użyciem farb, za-
jęcia z plasteliną, kolorowanie 
obrazków.

Zajęcia ruchowe – zajęcia 
gimnastyczne – joga, spacer do 
pomnika przyrody Głazu Błot-
nickiego.

Zajęcia interaktywne – tenis 
stołowy, gry planszowe, kalam-
bury, pantomima.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się gry i zabawy inte-
raktywne, kalambury, pantomi-
ma tenis stołowy oraz zajęcia gimnastyczne 
z jogi. 20 Stycznia gościliśmy instruktora z 
CKiP Pana Zbigniewa Śleziaka, który zorga-
nizował wiele ciekawych zajęć dla dzieci. Była 

BALONOMANIA, gry i zabawy na wesoło, ro-
bienie baniek w bańce mydlanej oraz malo-
wanie twarzy.

Ferie w Chwalisławiu zor-
ganizowane zostały dzięki 
współpracy Rady Sołeckiej, 
Urzędu Miejskiego i CKiP w 
Złotym Stoku. Rozpoczęły się 
17 stycznia 2015 r. turniejem 
tenisa stołowego. Młodzież 
chętnie uczestniczyła w zaję-
ciach o charakterze sportowym 
organizowanych na świetlicy 
wiejskiej. Odbył się też turniej 
gry w bilard, a dzięki pani bur-
mistrz zakupiono do świetlicy 
grę zręcznościową „piłkarzyki”.

Dużym powodzeniem cie-
szyły się zajęcia przeprowa-
dzane przez CKiP, tzw. „BALO-
NOMANIA” – zamykanie dzieci 

w bańce mydlanej i malowanie 
twarzy.

Oprócz zajęć ruchowych 
były też manualne tj. robienie 
laurek dla dziadków, biżuterii, 
wazoników i kwiatów z włócz-
ki. Dzieci i młodzież mogły też 
skorzystać z bezpłatnych zajęć 
nauki języka angielskiego, a 
także ćwiczyć podstawowe 
kroki kilku tańców. Na zakoń-
czenie ferii zorganizowano 
ognisko. 

Świetlica była czynna przez 
całe ferie, codziennie w zaję-
ciach uczestniczyło kilkoro 
dzieci, a opiekunką była Tety-
ana Baranovich.
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FERIE ZIMOWE W PŁONICY

Ferie zimowe to wymarzony 
czas dla dzieci. W tym roku w 
świetlicy w Mąkolnie zorganizo-
wano wiele ciekawych zajęć, któ-
re rozpoczęły się 19 stycznia. 
Chętne dzieci spotykały się przez 
10 dni codziennie. Był to bardzo 
miły czas spędzony w aktywny 
sposób. Program ferii został tak 

ułożony, aby wszystkie dzieci 
miały możliwość z niego skorzy-
stać. Nasza świetlica została wy-
posażona w materiały potrzebne 
do zajęć dla dzieci sponsorowane 
przez burmistrza Grażynę Orczyk 
oraz sprzęt do gier i zabaw, spon-
sorowane przez rodziców i Radę 
Sołecką wsi Mąkolno). Zorganizo-

wane zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, średnio 15 
dzieci codziennie. Program ferii 
był bogaty w wiele różnorodnych 
zajęć muzycznych, plastycznych, 
ruchowych. Dzieci chętnie korzy-
stały z zaproponowanych form 
aktywności:

– zajęcia plastyczne – laurka 
dla Babci i Dziadka, prace o zimie, 
bibuła w roli głównej, malowanie 
farbami, zajęcia z plasteliną,

– zajęcia muzyczne – karaoke.
– zajęcia ruchowe – zajęcia a’la 

zumba, tenis stołowy, gry i zaba-
wy na wesoło.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia z robótek ręcz-
nych. Dzięki współpracy rodziców 
dzieci poznały proste techniki 
robienia na drutach i szycia. Rów-

nież dzięki rodzicom, mieliśmy w 
czasie ferii możliwość pieczenie 
naleśników oraz poczęstunek przy 
kiełbaskach. Kilka razy w ciągu 
ferii gościliśmy instruktora z CKiP 
Zbigniewa Śleziaka, który zorga-
nizował wiele ciekawych zajęć dla 
dzieci. Była BALONOMANIA, gry i 
zabawy na wesoło, zamykanie 
dzieci w bańce mydlanej oraz 
malowanie twarzy.

Zwieńczeniem ferii był Bal Kar-
nawałowy cieszący się dużą fre-
kwencją. Do przygotowania balu 
włączyła się młodzież gimnazjal-
na. Dzięki Radzie Sołeckiej był też 
słodki poczęstunek. Wspaniałą 
niespodziankę sprawił klub spor-
towy „ORZEŁ” Mąkolno, który w 
trakcie balu zasponsorował dla 
wszystkich pizzę i napoje. Na 
zakończenie balu wszystkie dzie-
ci aktywnie biorące udział w fe-
riach otrzymały słodkie  upominki.

W okresie od 19 do 30 stycznia 2015 roku, w świetlicy wiejskiej 
w Płonicy, w czasie trwania ferii zimowych zostały zorganizowane 
zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 
18.00. W zajęciach udział brało od 6 do 16 dzieci dziennie. Miały one 
zapewniony poczęstunek – ciepłą herbatę oraz rozmaite łakocie. 
Dzieci spędziły czas według wcześniej przygotowanego planu.

W pierwszym tygodniu ferii odbyły się zajęcia kulinarne – piecze-
nie naleśników, zabawy ruchowe połączone z muzyką, zajęcia ręko-

FERIE ZIMOWE W MĄKOLNIE

FERIE ZIMOWE 
W LASKACH

Zajęcia organizowa-
ne podczas ferii zimo-
wych w świetlicy wiej-
skiej w Laskach cieszy-
ły się dużą popularno-
ścią. Od 19 do 30 stycz-
nia było gwarno i we-
soło. Opiekunem była 
pani Marzena Pietrzyk, 
która koordynowała 
organizację zajęć dla 
dzieci  i  młodzież y. 
Wszystkim chcącym 
spędzić czas aktywnie 
oferowano zajęcia ru-
chowe tj. aerobik, tenis 
stołowy, cieszące się 
dużym zainteresowaniem „sztafety w balonach”. Były zajęcia plastycz-
ne z panią Małgorzatą Zarzycką, a także kulinarne. Miłośnicy czytel-
nictwa również znaleźli coś dla siebie, organizowane były też kon-
kursy biblioteczno-plastyczne. Środki na realizację zajęć w czasie 
ferii zabezpieczył Urząd Miejski i Rada Sołecka w Laskach.

dzielniczo-pla-
styczne: laurka 
dla babci i dziad-
ka, kwiaty z  kul 
styropianowych, 
prace na temat: 
z i m a  o c z a m i 
dziecka. Pojawiły 
s i ę  t a k ż e  g r y 
planszowe, gra 
w tenisa stołowe-
go oraz bilard. 

W  drugim ty-
godniu odbywały 
się zajęcia pla-
styczne. Robili-
śmy kwiatki z pa-
pieru, zwierzątka z  kubków plastikowych, akwarium z  plasteliny, 
bransoletki z koralików. Gry w bilard i tenisa stołowego cieszyły się 
również dużym zainteresowaniem.

W świetlicy organizowane były różnego rodzaju zabawy, np. za-
bawa w „krzesełka”, stary niedźwiedź, Baba Jaga patrzy, zabawa 
w  kolory, łamanie języka, rozwiązywanie rebusów i  wiele innych. 
Dużą atrakcją było malowanie twarzy i robienie balonowych zwie-
rzaków. Zajęcia prowadził Zbigniew Śleziak z CKIP w Złotym Stoku. 
Dzieci spędzały także czas na świeżym powietrzu bawiąc się w „ber-
ka”, podchody, chowanego, grając w koszykówkę i piłkę nożną.

W  ostatnim dniu ferii rozpalono ognisko, przy którym wszyscy 
smażyli kiełbaski. Odbyła się też zabawa karnawałowa, na której 
dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohaterów znanych 
bajek. Została przeprowadzona zumba oraz zabawy na wesoło. 
W czasie przerwy uczestnicy zabawy mieli czas na słodki poczęstunek. 
Była to również okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć w karna-
wałowych przebraniach. 

W  czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci mogły w  sposób 
bezpieczny i atrakcyjny spędzić czas wolny od zajęć szkolnych.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jak segregować śmieci? cz. I

Pierwsze narodziny w 2015 roku
Pierwsze dzieci na terenie gminy Złoty Stok przyszły na świat 20 stycznia 2015 r. Są to dwie dziewczynki: Lena Julia Nieslona ze Złote-

go Stoku i Antonina Zofia Mistarz z Lasek. Z tej okazji rodziców i ich pociechy odwiedzili burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący rady 
Waldemar Wieja, przekazując gratulacje, życzenia i drobne upominki.

Spotkanie włodarzy powiatu ząbkowickiego
30 stycznia burmistrz Grażyna Orczyk uczestniczyła w zebraniu 

zorganizowanym przez burmistrza Ząbkowic Śl. Marcina Orzeszek. 
Na spotkanie przybyli burmistrz Ziębic, wójt Stoszowic, przedstawi-
cielki wójta Kamieniec Ząbkowicki i Ciepłowód oraz przedstawicie-
le starosty ząbkowickiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu 
wspólnych działań samorządów w zakresie promocji, udziału w tar-
gach turystycznych, przygotowania oferty inwestycyjnej, kalendarza 
imprez. Zebrani podkreślali zasadność i potrzebę wspólnych działań 
i uznali, że takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Kolejne 
spotkanie ma się odbyć pod koniec kwietnia w Srebrnej Górze, a jego 
gospodarzem będzie Paweł Gancarz – wójt Stoszowic.

KONTENER ZIELONY
Do zielonych pojemników wrzucamy 

szkło kolorowe i bezbarwne, czyli np.: 
– kolorowe i bezbarwne butelki szklane 

po napojach, 
– kolorowe i bezbarwne słoiki szklane po 

żywności,
– kolorowe i bezbarwne butelki szklane 

po napojach alkoholowych,
– kolorowe i bezbarwne szklane opako-

wania po kosmetykach.

Czego nie wolno wrzucać do pojemników 
zielonych: 

– szkła stołowego, 
– termometrów,
– porcelany, fajansu, ceramiki, 

– szkła żaroodpornego, luster, szkła okien-
nego, 

– witraży,
– żarówek, lamp neonowych, fluorescen-

cyjnych i rtęciowych, reflektorów,
– izolatorów,
– doniczek,
– szkła okularowego,
– ekranów i lamp telewizyjnych,
– szyb samochodowych.
Ww. rodzajów szkła nie zbiera się podczas 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
ze względu na zróżnicowaną temperaturę 
topnienia w procesie przetwarzania.

Wyrzucając szkło, pamiętajmy, by przed 
wrzuceniem do pojemnika nie tłuc szklanych 
opakowań. Butelki i słoiki należy wrzucać do 

pojemnika puste i czyste, bez zakrętek, zaci-
sków, gumowych uszczelek i etykiet.

Dlaczego powinniśmy segregować 
szkło?

Wśród odpadów komunalnych szkło sta-
nowi około 10 %. Do wyrobu opakowań 
szklanych oprócz takich składników jak piasek 
szklarski, wapienie, dolomity czy soda, sto-
suje się także tak zwaną stłuczkę szklaną. Jest 
to materiał złożony ze zużytych opakowań 
szklanych (które my segregujemy) oraz od-
padów powstających przy krajaniu lub kształ-
towaniu wyrobów szklanych. Zużyte i uszko-
dzone opakowania szklane po segregacji na 
kolory i wstępnym uzdatnieniu stanowią 
surowiec do dalszej produkcji.
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1946
W styczniu uruchomiono produkcję lontu 

i prochu w zdekompletowanym przez Niem-
ców zakładzie w Mąkolnie. W zakładzie pra-
cowało 142 pracowników, którzy wyprodu-
kowali 41 ton prochu czarnego (lontowego i 
górniczego)i 8 km lontów.

W Złotym Stoku utworzono Zarząd Miejski, 
a w Manfredowicach (Mąkolnie) Zarząd Gmin-
ny, któremu podlegały wsie: Laski, Chwalisław, 
Błotnica, Płonica, Sosnowa, Sławęcin i  Topola.

Inż. Ewa Szajner, kierownik Oddziału Farb 
i Oddziału Minii, zostaje I-szym Sekretarzem 
Komitetu Miejskiego PPR.

Mieszkało w mieście 3388 mieszkańców, 
Niemców i Polaków.

10 kwietnia pierwsze grupy wysiedlanych 
Niemców opuściły Złoty Stok.

W mieście:
– w lutym powstał Klub Sportowy „Arsen”, 

założyli go Anatol Pawłow, Jan Grębosz, 
Władysław Sanetra i Marian Kaleta, który 
został jego pierwszym prezesem,

– Helena Gumińska organizuje Komunalną 
Kasę Oszczędności finansująca uruchamiane 
zakłady,

– powstała 89 Dolnośląska Drużyna Har-
cerzy im T. Kościuszki założona przez Stani-
sława. Mertę i drużynowego Mariana Kluskę. 
Już w lipcu harcerze wyjechali na obóz letni 
do Barda,

– czynne były 4 restauracje, 3 piekarnie, 2 
masarnie, kino i 2 kuźnie,

– trzecim z kolei polskim burmistrzem 
zostaje mianowany Tadeusz Żółkiewicz,

– z okazji święta 1 Maja Zakłady „Przemy-
słu Arsenowego” przekazały Państwu 8,2 kg 
złota,

– nazwa miasta Równe, Zarządzeniem 
Ministrów Administracji Publicznej i Ziem 
Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. (MP nr 44, 
poz. 85 z 19.05.1946 r.), została zmieniona na 
Złoty Stok. Autorem tej nazwy był sekretarz 
Urzędu Miejskiego Albin Nowicki,

– 1 czerwca, w dawnej Niemieckiej Szkole 
Leśnej, powstał Leśny Ośrodek Szkoleniowy 
zorganizowany przez inż. Edwarda Monseu, 
nauczyciela z Lwowskiej Szkoły Leśnej,

– 28 czerwca kończyło naukę w Szkole 
Podstawowej 95 uczniów, uczyło ich 2 na-
uczycieli,

– 29 czerwca odbyła się w parafii uroczy-
stość udzielenia dzieciom I Komunii Świętej, 
prowadził ją pierwszy polski proboszcz ksiądz 
Kazimierz Palichowski, który przybył do Zło-
tego Stoku z diecezji lwowskiej,

– 23 lipca kapitan (w stanie spoczynku) 
Władysław Romańczyk został kierownikiem 
administracyjno-gospodarczym Wytwórni 
Prochów w Manfredowicach,

– 1 września nowy rok w szkole rozpoczę-
ło 180 uczniów,

– 13 listopada dyrektorem zakładów 
 „Przemysł Arsenowy został inż. Zbigniew 
Rokossowski, a jego z-cą mgr Lesław Ślebo-
dziński.

Górnicy Kopalni Arsenu w galowych mun-
durach wzięli udział w manifestacji przeciw 
roszczeniom Czechosłowacji do ziemi kłodz-
kiej. Odbyła się ona 5 maja 1946 r. w Kłodzku. 
Nieśli oni transparent z napisem: „Budujemy 
nowy szyb w KOPALNI ARSENU”.

Druga grupa Niemców wysiedlona zosta-
ła w dniu 15 sierpnia. W szpitalu pozostał 
dr Georg Keil i siostra Dominika. Leczyli oni 
mieszkańców Złotego Stoku do początku lat 
50-tych, ciesząc się ich szacunkiem i zaufa-
niem.

Nie udała się próba uruchomienia pieca 
do wypalania wapna, w jednym z wapienników 
należącym przed wojną do Reichensteiner 
Kalkwerke.

28 października 6 pracowników „Przemysłu 
Arsenowego” opróżniło schowek odkryty w 
biurze zakładów w Rynku. Znajdowały się w 
nim ubrania i kasa pancerna. Kasę sprawcy 
kradzieży otworzyli palnikiem acetylenowym 
i zabrali ukryte w niej kosztowności. Wartość 
łupu wynosiła około 250.000 zł. Sprawców 
szybko wykryto. Trzech z nich i portiera ujęto, 
a pozostali uciekli.

28 grudnia dyrektor Bolesław Maszewski 
w Warszawie złożył Ministrowi Przemysłu 
Hilaremu Mincowi sprawozdanie z pracy fa-
bryki w Równem i pokazał mu sztabę złota 
wyprodukowaną po raz pierwszy w Polsce.

J. Tichanowicz, E. Salwach

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
22 stycznia 2015 r. w Urzędzie 

Miejskim odbyło się pierwsze 
w  gminie Złoty Stok spotkanie 
burmistrz Grażyny Orczyk z przed-
stawicielami organizacji pozarzą-
dowych, organizacji nieformal-
nych, osób zamierzających roz-
począć działalność pożytku pu-
blicznego i  spotkało się ono 
z dużym zainteresowaniem.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Gminy: Wal-
demar Wieja – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Marta Krysiak – 
asystentka burmistrza, Barbara 
Tomasik-Korman – sekretarz gmi-
ny, Monika Marmura-Brysiak – 
inspektor ds. społecznych w Urzę-
dzie Miejskim w Złotym Stoku.

Na spotkanie przybyli: Alicja 
Jurasz Stowarzyszenie – „Pomoc-
na Dłoń”, Elżbieta Bednarz – „Klub 
Seniora”, Katarzyna Lorenz – Sto-
warzyszenie „Qlaskom”, Elżbieta 
Twaróg – Stowarzyszenie „Nasz 
Chwalisław”, Dawid Stolarczyk – 

Klub Sportowy „Kłos”, Zbigniew 
Śleziak – Klub Sportowy „Orzeł”, 
Stefan Dziedzic – Rodzinne Ogro-
dy Działkowe „Relaks”, Robert 
Jurasz – Stowarzyszenie „Złoto-
stocka Kolejka”, Mieczysław Szła-
pa – Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Radość”, Sebastian Szwarc Sto-
warzyszenie „Krewmaniacy”, Piotr 
Ogielski – KTM Racing Team, Józef 
Fajfruk – Koło Łowieckie „Jawor-
nik”, Wojciech Król – Złotostocki 
Klub Sportowy „Unia”, Teresa Mi-
chalska – z-ca kierownika OPS, 
Helena Babis – inicjatorka działań 
na rzecz seniorów.

Burmistrz Grażyna Orczyk 
przed stawiła cel spotkania, a na-
stępnie zaprosiła do dyskusji o for-
mach współpracy z samorządem 
i  działaniach planowanych do 
realizacji przez organizacje w bie-
żącym roku.

W dalszej części spotkania na-
stąpiła wymiana informacji przed-
stawicieli organizacji na temat 

ich działalności, osiągnięć i pro-
blemów z jakimi się borykają.

Barbara  Tomasik-Korman 
przedstawiła Roczny Program 
Współpracy Gminy Złoty  Stok 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2015 r.

Radny Piotr Ogielski, v-ce pre-
zes Klubu KTM Racing Team zwró-
cił uwagę, że konieczna jest inte-

gracja i współdziałanie organiza-
cji pozarządowych w celu lepsze-
go ich działania.

W podsumowaniu spotkania 
podkreślono, że bardzo potrzeb-
ne jest nawiązanie pozytywnych 
relacji, dobry klimat do współpra-
cy i  dobra komunikacja między 
organizacjami a  samorządem 
w celu zwiększenia efektywności 
działań na rzecz Gminy i jej miesz-
kańców.

W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ LATA 19451989
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Ferie w Centrum Kultury i Promocji

Dzień Kobiet w Centrum Kultury i Promocji

Pierwszy tydzień ferii rozpoczęliśmy poniedziałkowym kinem, 
wyświetlany był znany wszystkim film pt. „Akademia Pana Kleksa”.

Dla dzieci na cały okres ferii zaplanowane były atrakcyjne zajęcia: 
karaoke, gry na instrumentach dętych oraz kawiarenka internetowa.

W kolejnych dniach dzieci mogły brać udział w grach i zabawach 
organizowanych przez pracowników Centrum. Odbywały się konku-
rencje w strzelaniu z łuku, turniej tenisa stołowego, szachowy i war-
cabowy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i  drobnymi na-
grodami.

Odbywały się również zajęcia plastyczne, kalambury, plener fo-
tograficzny, turniej piłki nożnej, warsztaty muzyczne oraz zajęcia 
taneczne.

Na zajęciach w ciągu dnia Centrum gościło około 30 dzieci z naszej 
gminy. Na seanse filmowe przychodziły dzieci z  Placówki Opieki 
Przedszkolnej „Bajka” oraz świetlicy środowiskowej.

Tydzień zakończyliśmy nocnym seansem filmowym.
Drugi tydzień ferii również obfitował w wiele atrakcji przygoto-

wanych dla naszych milusińskich. Były gry i zabawy, turniej w war-
caby ,zajęcia plastyczne i muzyczne. Dużym powodzeniem cieszyła 
się balonomania, zamykanie w  bańce mydlanej oraz malowanie 
twarzy.

Dzieci mogły skorzystać z przejażdżki bryczkami, zajęć fotogra-
ficznych oraz pobawić się na dyskotece.

Na ostatni dzień ferii zaplanowany był na „Michałówce” zjazd na 
„beleczym”, ale pogoda spłatała nam figla, więc atmosferę mogliśmy 
rozgrzać wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na placu CKiP.

Wciągu całych dwóch tygodni również w sołectwach odbywały 
się zajęcia dla dzieci z całej gminy, prowadzone były zajęcia biblio-
teczne, balonomania, zamykanie w  bańce mydlanej, malowanie 
twarzy oraz gry i zabawy.

W niedzielę 8 marca Centrum Kultury i 
Promocji w Złotym Stoku zorganizowało 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Imprezę prowadził znany i lubiany, wspa-
niały wodzirej Witold Wiśniewski. Do Centrum 
przybyło wielu zaproszonych gości: burmistrz 
Grażyna Orczyk, panie z Klubu Seniora, chó-
ru „Złoty Potok”, Rady Miejskiej oraz miesz-
kańcy gminy.

Gości powitała Górnicza Orkiestra Dęta 
swoim okazjonalnym występem, zakończonym 
miłą niespodzianką przygotowaną przez 
kapelmistrza Łukasza Przepiórę, który wcielił 

się w rolę Karolinki oraz 
Stanisława Braszkę – 
przystojnego Karlika. 
Następnie wystąpił wro-
cławsko – opolski kaba-
ret Dabz, który swoimi 
skeczami niejednokrot-
nie wywołał salwy śmie-
chu. Tworzony przez 
dwóch, jakże do siebie 
niepodobnych mężczyzn 
– Jakuba i Krzysztofa. Od 
ponad pięciu lat kabaret 

bierze czynny udział w cyklicznej imprezie, 
organizowanej we Wrocławiu, pod nazwą 
„Poligonu Kabaretowego”, a także współ-
tworzy Teatr Komedii Improwizowanej. 

Miły wieczór uświetnił wspaniały koncert 
drobniutkiej pani chirurg z ogromnym 
głosem Moniki Pfanhauser. Mamy nadzieję, 
że program przygotowany przez pracow-
ników Centrum Kultury i Promocji wszystkim 
przypadł do gustu, a przybyli goście odwie-
dzą nas za rok.
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Dzień Kobiet w Chwalisławiu

Dzień Kobiet w Mąkolnie

DZIEŃ KOBIET W PŁONICY

Dzień kobiet w świetlicy wiejskiej 
zorganizował sołtys i  rada sołecka. 
Na spotkanie przybyło 28 pań. Po 
uroczystym przywitaniu panowie 
zaprosili wszystkich na wspólny po-
częstunek, w  czasie którego panie 
z zespołu „Górskie Echo” umilały nam 
czas, śpiewając piosenki ze swojego 
repertuaru. Po zakończanym spotka-
niu na świetlicy, sołtys udał się z ży-
czeniami do domów naszych senio-
rek, które z  przyczyn zdrowotnych 
nie mogły przybyć do świetlicy.

„Być kobietą, być kobietą…”
W niedzielę 8 marca w świetlicy 

w Mąkolnie spotkały się panie, aby 
wspólnie uczcić swoje święto. 

Organizatorami tej uroczystości 
byli strażacy z OSP Mąkolno, przy 
pomocy Rady Sołeckiej. Impreza 
rozpoczęła się od krótkiego wystą-
pienia i życzeń dla kobiet od przed-
stawicieli OSP, którzy z gracją, uśmie-
chem na ustach, podawali do stołu. 
Czas spotkania umilił wszystkim 
występ „Wesołych Nutek” w biesiad-
nym repertuarze. Przy kawie, symbo-
licznej lampce wina i słodkim poczę-
stunku miło upłynęło niedzielne 
popołudnie.

W sobotę 7 marca 2015 r. w świetlicy wiej-
skiej w Płonicy odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Kobiet, zorganizowana przez sołtys 
Małgorzatę Cebulę oraz Radę Sołecką. Ob-
chody Święta Kobiet rozpoczęła pani sołtys 
przywitaniem wszystkich gości, po czym 
oddała głos zaproszonemu na tę uroczystość 
radnemu –Tomaszowi Kawie oraz męskiej 
części naszej Rady Sołeckiej. Panowie stanę-
li na wysokości zadania, złożyli serdeczne 
życzenia wszystkim kobietom przybyłym na 
tę uroczystość. Każda z pań otrzymała czer-
woną różę oraz słodki upominek.

Następnie oddano głos najmłodszym 
paniom naszego sołectwa. Dziewczynki 
pięknie wyrecytowały przygotowane na tę 
okazję ciekawe i zabawne wierszyki o kobie-
tach. Kolejnym punktem programu i niemałą 
niespodzianką były przepyszne, pięknie 
udekorowane, śmietanowe torty, wykonane 
przez jedną z mieszkanek Płonicy. Niewątpli-
wie jednak największym zaskoczeniem w tym 
dniu okazał się pokaz kosmetyków znanej na 

naszym rynku firmy kosmetycznej. Na zapro-
szenie Rady Sołeckiej konsultantki z  firmy 
wykonały każdej z pań zabieg pielęgnacyjny 
pn. „Satynowe Dłonie”, udzielając przy tym 
profesjonalnych porad w sprawach makijażu 
oraz pielęgnacji twarzy i  ciała. Dodatkowo 
czterem chętnym paniom wykonano zabieg 
pielęgnacyjny twarzy oraz wieczorowy ma-
kijaż. 

Sobotni wieczór okazał się bardzo miły, 
pełen wrażeń i niespodzianek. Nie obyło się 
także bez śpiewów, a wspólne biesiadowanie 
toczyło się w  spokojnej, miłej atmosferze 
i trwało aż do północy. Dziękujemy wszystkim 
paniom za tak liczne przybycie i  wspaniałą 
zabawę oraz panom, za zaangażowanie i po-
moc w  przygotowaniach. Do zobaczenia 
w przyszłym roku.
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Klub Seniora
Bal karnawałowy

24 stycznia w kawiarni „Klubowa” odbyła się zabawa karnawałowa 
sekcji Klubu Seniora. Dzieląc się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia 
noworoczne, a bawiliśmy się przy muzyce zespołu „Prestiż”.

Kurs komputerowy
W dniach od 2.12.2014 r. do 5.02.2015 r. seniorzy naszego klubu 

uczestniczyli w  kursie komputerowym stopnia podstawowego. 
 Naszym trenerem był Jarosław Król, który bardzo umiejętnie prze-
kazywał niezbędne informacje. Kurs zakończył się egzaminem koń-
cowym, który oczywiście zdałyśmy. Nasze motto: „Chcieć, to móc”.

Wyjazd do teatru
11 lutego seniorzy po raz kolejny wybrali się do Teatru „Capitol” 

we Wrocławiu. „Mistrz i  Małgorzata”, przedstawienie muzyczne na 
wysokim poziomie, zachwyciło nas bardzo.

Wróciliśmy do domów po północy, wzbogaceni o wiele przeżyć 
i wrażeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

KĄCIK CZYTELNICZY

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
– (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114) do 
świadczeń rodzinnych zalicza się:

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego, 

– jednorazową zapomogę z tytułu urodze-
nia się dziecka,

– świadczenie pielęgnacyjne, 
– zasiłek pielęgnacyjny, 
– specjalny zasiłek opiekuńczy. 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
574,00 zł. 

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo o znacznym stopniu niepeł-

nosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 664,00 zł. 

W przypadku, gdy dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód 
osoby uczącej się przekracza kwotę upraw-
niającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do 
zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą 
kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłko-
wi rodzinnemu przysługującemu w okresie, 
na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym. W przypadku przekro-
czenia dochodu w kolejnym roku kalenda-
rzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje (art. 
5 ust. 3 ustawy).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 
miesięcznie: 

1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5 roku życia,

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 

3) 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 roku życia. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych prawo do zasiłku rodzin-
nego i dodatków do tego zasiłku  przysługuje: 

– rodzicom, jednemu z rodziców albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, 

– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej 

uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu 
rodziców w  związku z ich śmiercią lub w 
związku z ustaleniem wyroku sądowego lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich 
strony. 

Krystyna Franków

Tym razem proponujemy państwu dwie pozycje naszych lokalnych 
autorek. Pierwsza to album Piotra Romanowskiego i Elżbiety Szum-
skiej „Złoty Stok – Podróż przez historię pięknego miasta w górach”. 
Jest to piękna opowieść, która za pomocą zdjęć i  błyskotliwych 
opisów ukazuje rozwój i historię naszego miasteczka. Miejsca, ulice, 
budynki, które znamy, można porównać z tymi które umieszczone 
są na pocztówkach. Widać na nich minioną świetność Złotego Stoku. 
Z tego pięknego albumu możemy się dowiedzieć jak dawniej żyli tu 
mieszkańcy, jakim tradycjom kultywowali. Krótkie opisy, interesują-
ca treść i wspaniałe stare zdjęcia, to atuty tej pozycji. Warto mieć ten 
album w domu, może być również wspaniałym prezentem dla bliskich.

Druga książka godna polecenia to „Zielona sukienka” Małgorzaty 
Szumskiej. Jest to opowieść-relacja z  sentymentalnej podróży au-

torki na wschód, podążającej śladami swej rodziny i odkrywającej 
jej losy. Muszę powiedzieć, że czytając tę książkę, miałam wrażenie, 
że siedzimy obie gdzieś w  kawiarni przy kawie, a  ja słucham tej 
opowieści. Wartością tej pozycji jest niewątpliwie narracja dwuto-
rowa, gdzie w relację ze swej podróży autorka wplata ciepłą opowieść 
o życiu swoich dziadków. 
Świetna lektura, którą 
mogę państwu gorąco 
polecam. Być może stanie 
się dla nas swego rodzaju 
inspiracją. 

Obie wymienione po-
zycje można wypożyczyć 
w  bibliotece w  Złotym 
Stoku.

Katarzyna Kowcz
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22 lata troski o rozwój i uśmiech małego dziecka!
2 marca, w poniedziałek, zebraliśmy się 

wszyscy w przedszkolnej stołówce, aby uro-
czyście obchodzić 22-lecie istnienia Placów-
ki Opieki Przedszkolnej „Bajka”. Nasze przed-
szkole powstało 1 marca 1993 r. Opieką 
obejmuje dzieci z miasta oraz gminy Złoty 
Stok. Przez wszystkie te lata staraliśmy się 
stwarzać dzieciom miłą i rodzinną atmosferę, 
przygotować je do dojrzałości szkolnej i sa-
modzielnego radzenia sobie w roli ucznia. 
Aktywnie uczestniczyliśmy w życiu naszej 
społeczności lokalnej. Nasze przedszkolaczki 
odnosiły wiele sukcesów, o czym świadczą 
liczne nagrody za udział w konkursach, prze-
glądach, wystawach o zasięgu lokalnym, a 
także powiatowym i ogólnopolskim.

Miłym akcentem tego dnia były odwiedzi-
ny burmistrz Grażyny Orczyk, która złożyła 

wszystkim pracownikom oraz dzieciom gra-
tulacje i życzenia z okazji „urodzin”.

Jak na urodziny przystało wspólnie od-
śpiewaliśmy „sto lat” i podzieliliśmy się pysz-
nym tortem.

Z refleksją i satysfakcją spoglądamy w 
miniony okres, ale jednocześnie w przyszłość, 
by z równą aktywnością, energią i oddaniem 
podejmować codzienny trud wychowania i 
kształcenia tych najmniejszych, by kiedyś 
niejeden z nich mógł wypowiedzieć i potwier-
dzić motto naszej placówki:

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć 
o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, 
nauczyłem się w przedszkolu…” – Robert 
Fulghum.
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Z wiosennymi pozdrowieniami, 
barwnym korowodem, do rynku na-
szego miasta przybyli uczniowie i 
nauczyciele Samorządowego Zespo-
łu Szkół w Złotym Stoku, niosąc ze 
sobą zwiastuny wiosny. Pogoda sprzy-
jała temu wydarzeniu. Piękny, słonecz-
ny dzień, kolorowe gaiki i uśmiech-
nięte buzie przybliżyły wiosenną aurę. 
W imieniu burmistrza dzieci i młodzież 
przywitał sekretarz gminy Grzegorz 
Jasiok. Otrzymał w prezencie żółte 

żonkile i laurkę z wiosennymi pozdro-
wieniami. Sekretarz natomiast prze-
kazał życzenia uśmiechu i radości na 
każdy dzień nauki oraz torbę słodko-
ści. Następnie korowód udał się na 
plac przy CKiP, aby w wyznaczonym 
miejscu paląc „Marzannę” definitywnie 
pożegnać zimę. Pożegnanie zimy daje 
nadzieję, że wiosna na stałe zagości 
w przyrodzie, wnosząc powiew rado-
ści i ciepła również w relacjach mię-
dzyludzkich.

Pierwszy Dzień Wiosny
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DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZEJ 
W ZŁOTYM STOKU 

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza, będąca pla-
cówką wsparcia dziennego, skupia dzieci potrzebują-
cych pomocy i wsparcia. Celem działalności świetlicy 
jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie 
warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, roz-
wijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
Praca świetlicy przebiega w oparciu o roczny plan 
rozwoju szkoły, program wychowawczy i profilak-
tyczny. 

Swój wolny czas spędzają tutaj uczniowie, którzy 
korzystają z różnych zabaw i zajęć dostosowanych do 
ich wieku i możliwości. Są to zajęcia rekreacyjno-ru-
chowe, muzyczne, plastyczne, słowne, matematyczne, 
które utrwalają i pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach. 
Uczniowie wykonują prace manualne, w celu uspraw-
nienia motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Ponadto dzieci mają możliwość odrabiania zadań 

domowych, korzystania z biblioteki szkolnej oraz sklepi-
ku. Uczniowie na początku roku szkolnego zostali zapo-
znani z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiąz-
ki ucznia.

Problemy dzieci naszej gminy są przedmiotem naszej 
szczególnej troski i serdeczności.

DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie 

mające na celu wsparcie osób i rodzin w za-
kresie kosztów utrzymania ich miejsca za-
mieszkania. Przysługuje tym osobom, które 
osiągają stosunkowo niskie dochody, a po-
wierzchnia zajmowanego przez nich lokalu 
lub budynku nie przekracza określonych przez 
ustawodawcę wartości. Wypłata dodatków 
mieszkaniowych jest zadaniem własnym 
gminy, w konsekwencji organem właściwym 
do ich realizacji jest wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta. 

Dodatek mieszkaniowy, z  zastrzeżeniem 
art. 7 ust. 3 i  4 (ustawy z  dnia 21 VI 2001  r. 
o dodatkach mieszkaniowych), przysługuje:

– najemcom oraz podnajemcom lokali 
mieszkalnych, 

– osobom mieszkającym w lokalach miesz-
kalnych, do których przysługuje im spółdziel-
cze prawo do lokalu mieszkalnego,

– osobom mieszkającym w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach sta-
nowiących ich własność i właścicielom samo-
dzielnych lokali mieszkalnych,

– innym osobom mającym tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego pono-
szącym wydatki związane z  jego zajmowa-
niem,

– osobom zajmującym lokal mieszkalny 
bez tytułu prawnego, oczekującym na przy-
sługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na 
podstawie tylko jednego z  tytułów wymie-
nionych powyżej. Dodatek mieszkaniowy jest 
przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po dniu 
złożenia wniosku. O dodatek można ubiegać 
się, jeżeli średni dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego:

– nie przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

– 125% tej kwoty w gospodarstwie wielo-
osobowym, obowiązującej w  dniu złożenia 
wniosku.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jedne-
go członka gospodarstwa domowego jest 
wyższy od określonych powyżej, a  kwota 
nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku 
mieszkaniowego, należny dodatek mieszka-
niowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody 
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 
już zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
du.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów, dodatków 
dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg 
z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie doży-
wiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednora-
zowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 
w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego.



18  „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 2, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Górniczej 
Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku za rok 2014 r.

Górnicza Orkiestra Dęta zakończyła pra-
cowity rok 2014 r. Liczne próby połączone, 
odbywające się 3 razy w  tygodniu w  CKiP 
w Złotym Stoku, zaowocowały stworzeniem 
nowego repertuaru oraz licznymi występami 
zespołu. 

W skład orkiestry wchodzą dorośli, dzieci 
i młodzież z terenu gminy Złoty Stok, Paczków, 
Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie. Liczba członków, 
mimo nieustanej rotacji, dzięki prowadzonym 
indywidualnym zajęciom z nauki gry na in-
strumentach dętych oraz perkusji dla wszyst-
kich chętnych, utrzymuje się niezmiennie na 
poziomie 17 muzyków.

Do wielkich sukcesów należy zaliczyć 
wyjazd w  dniach 14-15 czerwca 2014 r. do 
Redy i  wykonanie tam okazjonalnego kon-
certu z  okazji 20-lecia Miejskiej Orkiestry 
Dętej Miasta Redy. Nasza orkiestra była jedy-
nym zespołem zaproszonym na tę uroczystość 
spoza województwa pomorskiego.

W roku 2014 r. na terenie Miasta i Gminy 
Złoty Stok orkiestra wystąpiła 14 razy:

• styczeń – WOŚP, koncert kolęd i pastora-
łek podczas potkania opłatkowego w Laskach,

• marzec – okolicznościowy koncert z oka-
zji Dnia Kobiet,

• maj – koncert z  okazji 3 Maja, Dzień 
Strażaka – Złoty Stok,

• czerwiec – przemarsz podczas „Złotych 
Dni” z okazji powiatowego Dni Strażaka

• lipiec – okolicznościowy koncert podczas 
„Złotostockiej Drezyniady”, koncert z okazji 
odpustu ku czci św. Antoniego w Mąkolnie,

• sierpień – występ orkiestry w „Złotym 
Jarze” – Złoty Stok, koncert podczas pikniku 
parafialnego w Złotym Stoku,

• wrzesień – przemarsz i koncert podczas 
Dożynek Gminnych w Złotym Stoku,

• listopad – występ podczas akademii 
z okazji 11 Listopada w Samorządowym Ze-
spole Szkół w Złotym Stoku, koncert okazjo-
nalny z okazji święta 11 Listopada CKiP w Zło-
tym Stoku,

• grudzień – występ orkiestry podczas 
„Barbórki” w Złotym Stoku.

Na zaproszenie instytucji samorządowych, 
osób prywatnych spoza gminy Złoty Stok, 
orkiestra zagrała 4 razy:

• maj – obchody 3 Maja w Kamieńcu Ząb-
kowickim, Dzień Strażaka i poświęcenie nowej 
świetlicy w Topoli,

• czerwiec – Boże Ciało w parafii p.w. św. 
Mikołaja w  Radochowie, wyjazd i  koncert 
z  okazji 20-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej 
w Redzie.

W 2014 roku podjęliśmy współpracę z Miej-
ską Orkiestrą Dętą z  Redy. Wymieniamy się 
repertuarem koncertowo-marszowym i liczy-
my na przyjazd redzkiej orkiestry do Złotego 
Stoku w 2015 r.

Bal w przedszkolu dzisiaj…
Karnawał to wspaniały okres 

zimowych balów, zabaw, a także 
nieodłączny element dzieciństwa. 
Jest on atrakcyjną i bardzo lubia-

ną przez dzieci formą rozrywki, 
dostarcza im wielu przeżyć, rado-
ści i zadowolenia. 6 lutego 2015 
r. w przedszkolu „Zielona Dolina” 

w Mąkolnie odbył się BAL PRZE-
BIERAŃCÓW. Wszyscy bawili się 
w pięknie ozdobionej balonami i 
kolorowymi serpentynami sali. 

Pomysłowość rodziców nie miała 
granic. Przygotowali oni dla swo-
ich pociech ciekawe stroje karna-
wałowe. Na balu, obok księżniczek 
i wróżek pojawiły się biedronki, 
motylki, czarodzieje, piraci i wie-
le innych postaci. Nasze panie 
również stanęły na wysokości 
zadania i zaskoczyły nas swoimi 
strojami: pani Ewa była aniołem, 
a panie Ania i Ela diablicami, pani 
Waleria – czerwonym kapturkiem. 
Po prezentacji przepięknych stro-
jów rozpoczęły się tańce – przy 
rytmach wesołej muzyki. Były one 
przeplatane zabawami oraz kon-
kursami. Do domu dzieci wracały 
we wspaniałych humorach z barw-
nymi balonami i słodkim upomin-
kiem.

W „Zielonej Dolinie” czas na 
zabawie nam wesoło płynie!
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Ferie w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”
Ferie szkolne, to dla placówek przed-

szkolnych zawsze trudny czas. Mała 
frekwencja dzieci uczęszczających 
w tym czasie do przedszkoli nie sprzy-
ja wprowadzaniu treści programowych 
i  zajęć obowiązkowych. Dlatego czas 
ferii zawsze wykorzystujemy na orygi-
nalną organizację czasu i poszukiwanie 
różnych atrakcji, aby dzieci nie nudziły 
się i miło spędzały czas. Dzieci ze star-
szych grup, w związku z licznymi obo-
wiązkowymi zajęciami w  ciągu roku 
szkolnego, spragnione zabaw dowol-
nych, miały okazję podczas ferii te za-
ległości nadrobić i wybawić się do woli. 
Najczęściej grały w  gry planszowe, 

warcaby, domina, układały super 
budowle z różnych klocków. Ponad-
to lepiły z  masy solnej bałwanki, 
a po wysuszeniu – pięknie je malo-
wały. Dzieci wykonały również du-
żego bałwana wykorzystując stare 
gazety, plastikowe nakrętki i białą 
bibułę. Każdego dnia dzieci brały 
udział w  różnych zajęciach: pla-
stycznych, muzycznych, gimna-
stycznych rozwijając swoje talenty. 
Wykorzystaliśmy również „Ferie 
w CKiP” i kilka razy wybraliśmy się, 
aby oglądać bajki na dużym ekranie. 
Były to ferie aktywne i  otoczone 
mnóstwem pozytywnej energii. 
Wszystkim dzieciom dziękujemy za 
mile spędzony czas i  wspólną za-
bawę!

„Bajka” na festiwalu w Ząbkowicach Śl.
27 lutego 2015 r. odbył się I Fe-

stiwal Piosenki Przedszkolnej „Zdro-
wie w  piosence” organizowany 
przez Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Ząbkowicach 
Śl. Na festiwalu nie mogło zabrak-
nąć reprezentanta naszej Placów-
ki. Był to dla nas bardzo szczęśliwy 
dzień. Nasza solistka Martynka 
Tandereszczak zdobyła w konkur-
sie II miejsce. W zmaganiach kon-
kursowych uczestniczyło 21 małych 
wokalistów. Jury stwierdziło wyso-
ki poziom artystyczny i duże zaan-
gażowanie opiekunów. Dzieci za-
skoczyły jurorów melodyjnością 
i poczuciem rytmu. Podczas festi-
walu panowała miła i  przyjazna 
atmosfera.
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VII Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki”
13 marca o  godzinie 10:00 

rozpoczęły się zmagania konkur-
sowe uczestników VIII Przeglądu 
Piosenki Przedszkolnej „Zaczaro-
wane dźwięki”, zorganizowanego 
przez Placówkę Opieki Przedszkol-
nej „Bajka” w  Złotym Stoku. 
W  przeglądzie wzięło udział ok. 
80 uczestników z 11 przedszkoli. 
Dzieci rywalizowały w 3 katego-
riach: solista, duet oraz zespół. 
W  tym roku wysłuchaliśmy 26 
piosenek konkursowych, w  tym 
12 solistów, 3 duetów oraz 7 ze-
społów. W przeglądzie uczestni-
czyły dzieci z  Bielawy, Polanicy 
Zdroju, Kudowy Zdroju, Między-
lesia, Kamieńca Ząbkowickiego, 
Srebrnej Góry, Mąkolna, Barda, 
Wałbrzycha i Złotego Stoku. Celem 
konkursu było promowanie dzie-
cięcej działalności estradowej, 
popularyzacja repertuaru dzie-
cięcego, wymiana pomysłów i do-
świadczeń w zakresie umuzykal-
nienia dzieci oraz przegląd do-
robku artystycznego. W tym roku 
gościem specjalnym, który uświet-
nił nasz przegląd, był Dziecięcy 
chór „Słoneczko” z  Jawornika – 
pod kierunkiem Dagmary Petrze-
kowej.

Honorowym patronatem nasz 
przegląd objęła burmistrz Złote-
go Stoku Grażyna Orczyk. Wśród 
zaproszonych gości byli: pani 
burmistrz, ksiądz proboszcz – Jó-
zef Siemasz, sekretarz gminy – 
Grzegorz Jasiok, dyrektor SZSz – 
Agata Pawłowska-Król, inspektor 
ds. oświaty Barbara Zarzecka, p.o. 
dyrektora CKiP Beata Karpińska. 
Zaproszeni goście byli jednocze-
śnie jurorami przeglądu. Jury 
oceniało: dobór i  oryginalność 
repertuaru, czystość i  popraw-
ność wykonania oraz prezentację 
utworu.

Nagro-
dy ufun-
d o w a l i 
Burmistrz 
Z ł o t e g o 
S t o k u , 
Przewod-
n i c z ą c y 
Rady Miej-
skiej oraz 
organiza-
tor.

Atmos-
fera pod-
czas kon-
kursu była 
wspaniała. Wszystkie dzieci, do-
pingowane i nagradzane ogrom-
nymi brawami, schodziły ze sceny 
zadowolone. Jednak jak na kon-
kurs przystało jurorzy musieli 
wybrać laureatów. Po obradach 

i  podliczeniu punktów jurorzy 
uhonorowali nagrodami zwycięz-
ców poszczególnych kategorii:

Kategoria SOLISTA:
I miejsce – Lena Urban z pio-

senką pt. „Mam tę moc” z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego im. 
KEN z Barda,

II miejsce – Elena Grotyńska 
z  piosenką pt. „Bajkowa łódka” 

z  Samorządowego Przedszkola 
z Międzylesia,

III miejsce – Martyna Tande-
reszczak z piosenką pt. „Skarpety” 
z Placówki Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” ze Złotego Stoku.

Kategoria DUET: 2 drugie miej-
sca!

I  miejsce – Marta Buczyńska 
i Natasza Stasiak z piosenką „Cień” 
z Ekologicznego Przedszkola Nie-
publicznego z Bielawy,

II miejsce – Natalia Haber i Mi-
kołaj Hładczuk z  piosenką pt. 
„Wiosna w ogródku” z Publiczne-
go Przedszkola nr 1 z Kamieńca 
Ząbkowickiego,

II miejsce – Paweł Knych i Jakub 
Szendzielorz z piosenką pt. „Bu-
dzik” z  Placówki Opieki Przed-
szkolnej „Bajka” ze Złotego Stoku.

Kategoria ZESPÓŁ:
I miejsce – Zespół „Łobuziaki 

z jednej paki” z piosenką pt. „Wio-
senny rock and roll” z Publiczne-
go Przedszkola „Zielona Dolina” 
z Mąkolna,

II miejsce – Zespół „Nuteczki 
z bajeczki” z piosenką pt. „Kucha-
reczka” z Placówki Opieki Przed-
szkolnej „Bajka” ze Złotego Stoku,

III miejsce – Zespół „Dzieci 
Świata” z piosenką pt. „Kolorowe 

dzieci” z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. Przyjaciół Dzieci 
z Domaszkowa.

W trakcie przerwy na obrady 
jury organizatorzy zadbali o ma-
łych artystów i  ich opiekunów. 
Przygotowany został poczęstunek 
oraz ciepłe i zimne napoje. 

Nagrodzone placówki otrzy-
mały zestawy instrumentów mu-
zycznych, dyplomy, upominki dla 
każdego dziecka biorącego udział 
w przeglądzie, statuetki muzycz-
ne za uczestnictwo w przeglądzie, 
a opiekunowie podziękowania za 
przygotowanie dzieci.

Mamy nadzieję, że ze wszyst-
kimi uczestnikami zobaczymy się 
ponownie już za rok podczas IX 
Przeglądu Piosenki Przedszkolnej 
„Zaczarowane dźwięki”.
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Wyniki wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych gminy Złoty Stok

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka Komisja Rewizyjna 

Laski Bogdan 
Sochacki

Stanisław Bohuń 
Ewa Czyszczoń 
Katarzyna Lorenz 
Urszula Motylewska 
Marzena Pietrzyk 
Beata Strzępka 

Józefa Kozłowicz 
Grzegorz Pudła 
Zbigniew Szumski

Mąkolno Urszula 
Wróbel

Katarzyna Silarska 
Patrycja Kucharek 
Beata Głąb 
Kamila Braszka 
Magdalena Kołodziejczyk 
Anna Gorczyca 
Marta Głąb 

Tomasz Braszka, 
Andrzej Segieta 
Wioletta Braszka

Chwalisław Andrzej 
Wielgus 

Agnieszka Rajczakowska
Ewa Cwanek
Rafał Warzocha
Katarzyna Warzocha
Danuta Pławiak
Teresa Dudzic 
Jakub Twaróg 

Violetta Mrozek
Piotr Piotrowski
Jarosław Żurawiak

Płonica Małgorzata 
Cebula

Tadeusz Kokoszka
Arleta Markowska
Justyna Starżyk
Michał Grodecki 
Anna Kawa
Paulina Krocz
Jacek Ślusarz

Katarzyna 
Szmaragowska-Jesiołowska 
Małgorzata Czapiga 
Grażyna Kłyniuk

Błotnica Adam 
Grygiel

Bogdan Gembara
Henryk Lipiński
Remigiusz Sobota
Andrzej Pańkowski
Adam Sułkowicz
Marek Wiktorowski
Tomasz Rudziński

Urszula Kozłowska
Maria Pańkowska
Renata Cempiel

1 marca 2015 r. został wdrożo-
ny nowy Systemu Rejestrów Pań-
stwowych „ŹRÓDŁO”, w  którym 
znajdą się najważniejsze dane, 
m.in.: PESEL, rejestr dowodów 
osobistych, akty stanu cywilnego. 
System Rejestrów Państwowych 
powstanie w  ramach Programu 
pl.ID, który jest jednym z najwięk-
szych obecnie rządowych projek-
tów w  Polsce. Celem MSW jest 
budowa rozwiązań, które popra-
wią jakość życia Polaków w sferze 
usług obywatel – państwo.

Cele i zalety programu:
1. Usprawnienie obsługi oby-

watela dzięki wprowadzeniu na 
szerszą skalę usług elektronicz-
nych i  przez efektywniejsze wy-
korzystanie informacji gromadzo-
nych w administracji publicznej.

2. Integracja rejestrów pań-
stwowych (SRP) ograniczy ko-
nieczność każdorazowego dostar-
czania do urzędów wielu doku-
mentów i wpisywania na formu-
larzach wciąż tych samych danych 
– wystarczyć będzie PESEL, aby 
urzędnik znalazł nas w odpowied-
nim rejestrze.

3. Integracja rejestrów pozwo-
li również na odmiejscowanie 
usług administracji – w  każdym 
urzędzie w Polsce będziesz mógł 
załatwić swoją sprawę.

4. Poprawa jakości danych 
w ewidencjach państwowych.

Zmiany przewidziane w usta-
wach o  dowodach osobistych 
i  ustawie o  ewidencji ludności 
wejdą w życie 1 marca 2015.

Natomiast ustawa „Prawo o ak-
tach stanu cywilnego” przewidu-
je 6-miesięczny okres przejściowy. 
Oznacza to, że urzędy stanu cy-
wilnego przez 6 miesięcy będą 
mogły pracować na tych samych 
zasadach co do tej pory, ponieważ 
mimo wdrożenia nowego systemu 
ustawa zapewnia równoległe 
funkcjonowanie dotychczaso-
wych aplikacji (6 miesięcy).

System 
Rejestrów 
Państwowych 
ŹRÓDŁO

PIES DO ADOPCJI
Średniej wielkości sucz-

ka, maści czarnej podpala-
nej szuka domu. Porzuco-
na została w  listopadzie 
ubiegłego w Mąkolnie. Jest 
psiakiem przyjaznym, ener-
gicznym lubiącym, piesz-
czoty.

Osobę chętną do adop-
cji ww. psa proszę o kon-
takt z Urzędem Miejskim 
w Złotym Stoku tel. 74 816 
41 52.

PAMIĘTAJ O SWOIM CZWORONOŻNYM PRZYJACIELU
Los psów zależy od nas, dlatego należy otoczyć czworonogów szczególną troską.
Mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi i zwierząt apeluję do właścicieli psów o niepozostawianie 

psa bez opiekuna. W miejscach publicznych pies musi być na smyczy, jeżeli jest agresywny dodatkowo 
w kagańcu. Należy uzyskać stosowne zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną. Jeden 
raz w roku należy szczepić psa przeciw wściekliźnie. 

Przebywając na spacerze w lesie, wśród łąk i pól utrzymujmy psa na smyczy. Psy puszczone luzem 
stanowią duże zagrożenie dla zwierzyny. Potrafią zwierzynę zagonić i zagryźć.

Puszczanie psa luzem na terenie lasu jest zabronione ustawą o lasach i karane grzywną w postaci 
mandatu karnego. 
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Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „MultiSport”

Ferie na basenie

• sport • sport • sport • sport • sport • sport • sport •

Gmina Złoty Stok we współpracy z Dolno-
śląską Federacją Sportu przystąpiła do Pro-
gramu „MultiSport”, skierowanego do uczniów 
klas IV-VI. Jest to program zajęć pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych, pozwalający na pozna-
nie przez młodzież różnych form aktywności 
fizycznej niezależnie od predyspozycji i moż-
liwości. 

Program cechuje atrakcyjna forma zajęć, 
zapewnienie środków na zakup sprzętu spor-
towego, i szkolenia dla osób prowadzących 
zajęcia w połączeniu z nowoczesną techno-
logią.

Istnieje szansa, że dzięki niemu młodzi 
ludzie pokochają ruch, a  być może odkryją 
w sobie talent i pójdą w ślady największych 
mistrzów sportu.

„MultiSport” wychodzi także naprzeciw 
oczekiwaniom organizacji sportowych. Otrzy-
mują one doskonałe narzędzie do uspraw-
niania dzieci, a jednocześnie do prowadzenia 
wstępnej rekrutacji. Może również stać się 
narzędziem do początkowej selekcji młodzie-
ży uzdolnionej sportowo, która w następnej 

kolejności powinna trafić do podstawowego 
szkolenia sportowego.

Zgłoszenie Gminy Złoty Stok do programu 
„MultiSport” w  2015 r. zostało ostatecznie 
zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Trener – Zbi-
gniew Śleziak – od 16 lutego 2015 r., na 
sportowych obiektach gminy, prowadzi 3 razy 

w  tygodniu zajęcia, z  23  osobową grupą 
dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą realizowane w dwóch etapach: 
I etap do 26 czerwca br. z przerwą na wakacje 
i  II etap od 7 września do 4 grudnia 2015 r. 
W ramach projektu grupa otrzyma bezpłatny 
sprzęt sportowy.

23 i 27 stycznia 2015 r. podczas ferii zimo-
wych 74 uczniów Szkoły Podstawowej SZSz 
w Złotym Stoku pojechało na basen do 
Kłodzka. Uczniowie podzieleni na grupy 
uczyli się pływać pod okiem doświadczonych 
instruktorów. Zajęcia trwały cztery godziny 
dziennie. Czas przeznaczony na naukę pły-
wania został bardzo intensywnie wykorzysta-
ny, dlatego dzieci wracały do domu zmęczo-
ne, ale też bardzo zadowolone. Dziękujemy 
naszym sponsorom – burmistrz G. Orczyk, 
dyrektorowi SZSz w Złotym Stoku A. Pawłow-
skiej-Król, dyrektorowi CKiP D. Teper, inspek-
torowi ds. społecznych M. Marmura-Brysiak 

– za pomoc finansową i zorganizowanie 
wyjazdu. Opiekunami grupy byli: K. Kowcz, 

A. Ruman, D. Znamirowska-Wieja, M. Gaw-
łowska i B. Prorok.

13 stycznia odbyło się Walne Zebranie „Unii” Złoty Stok. Dokona-
no wyboru Prezesa Zarządu, ponownie został nim Wojciech Król. 
Wiceprezesami wybrani zostali Mirosław Biskupski oraz Paweł Mamoń, 
sekretarzem Tomasz Tandereszczak, członkiem Zarządu Patryk Kar-
bowiak (funkcje przyznane na pierwszym posiedzeniu Zarządu). 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Rapacz – przewodni-
czący, Krzysztof Malinowski i Bogdan Stańczyk – członkowie.

Uczestnicy Walnego Zebrania podjęli uchwałę o zmianie nazwy 
na – Złotostocki Klub Sportowy „Unia” (ZKS „Unia”). Podniesiono 
także minimalną roczną składkę członkowską do 50 zł.


19.01 w hali sportowej w Ścinawce Śr. odbył się pierwszy turniej 

szachowy rozgrywany w ramach II Grand Prix Ziemi Kłodzkiej. Wzię-
li w nim udział zawodnicy „Unii”.

W kategorii juniorów młodszych zwyciężył Krzysztof Marynowski, 
który zdobył 5 punktów w 7 partiach. W klasyfikacji generalnej zajął 
wysoką 12 lokatę. Mahawir Iwanowski uplasował się na 27 miejscu 
(4 pkt.), Mikołaj Kuryk zajął 46 miejsce (debiut na turnieju), Aniela 
Morelowska, uzyskując 2 punkty znalazła się na 53 miejscu.


W sobotę 19 stycznia rozegrano w Kłodzku halowy turniej drużyn 

z rocznika 2000 i młodsi. Oprócz dwóch zespołów z „Orła” Ząbkowi-
ce Śl., „Zamku” Gorzanów oraz dwóch drużyn z „Nysy” Kłodzko, 
w turnieju zaprezentowali się trampkarze „Unii”. 

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Drużyna ze Zło-
tego Stoku zajęła 5 miejsce (przegrana 0:6 z Orłem II Ząbkowice Śl., 
0:3 z Gorzanowem, 0:2 z „Nysą” II Kłodzko, 3:5 z Orłem I Ząbkowice, 
wygrana 8:1 z „Nysą” II Kłodzko). Komplet punktów i pierwsze miejsce 
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zajęła drużyna „Orzeł” II Ząbkowice Śl., na drugim miejscu uplasował 
się „Orzeł” I Ząbkowice Śl., najniższe miejsce na podium przypadło 
„Zamkowi” Gorzanów.

Skład drużyny „Unii”: Bartosz Klecko – Konrad Balbuza, Michał 
Malarenko, Rafał Brysiak, Marcel Kliś, Gracjan Misztela, Dawid Radzioch 
oraz gościnnie Mikołaj Zapotoczny.



21 stycznia Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku było 
gospodarzem drugiego turnieju szachowego z cyklu „Czekoladowe 
Grand Prix” dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział 8 zawodników. 
Zwyciężył Mahawir Iwanowski (dzięki lepszej punktacji pomocniczej) 
przed Krzysztofem Marynowskim (obaj po 6 punktów w 7 partiach). 
Kolejne miejsca: Mikołaj Zapotoczny 5 pkt., Mateusz Zapotoczny 
5 pkt., Franciszek Cichoń 3 pkt., Aniela Morelowska 1,5 pkt., Mikołaj 
Kuryk 1,5 pkt., Zofia Kołodziejczyk 0 pkt.

Po dwóch turniejach klasyfikacja wygląda następująco: Mikołaj 
Zapotoczny 11 pkt., Krzysztof Marynowski 10 pkt., Mateusz Zapo-
toczny 9 pkt., Mahawir Iwanowski 6 pkt., Maciej Sokołowski 4 pkt., 
Aniela Morelowska 3,5 pkt., Franciszek Cichoń 3 pkt., Mikołaj Kuryk 
1,5 pkt., Zofia Kołodziejczyk 1 pkt., Karolina Jędrzejowska 0 pkt.


Trwają przygotowania drużyn seniorów do rundy wiosennej. 

ZKS „Unia” oprócz treningów, rozgrywa także mecze kontrolne. 
Pierwszy ze sparingów podopieczni Grzegorza Czachora rozegrali 
25 stycznia w Złotym Stoku. Przeciwnikiem „Unii” była „Iskra” Jaszko-

wa. Mecz zakończył się zwycięstwem „Unii” 4:2 (2:1) Strzelcami 
bramek byli: Mateusz Napora oraz Bartłomiej Cebula (3 gole). Skład 
drużyny: Mateusz Stwora (zawodnik testowany), Jarosław Śleziak, 
Szymon Markowski, Mateusz Faron (zawodnik testowany), Marcin 
Sury, Paweł Dudzic, Paweł Moskal, Bartłomiej Cebula, Mateusz Na-
pora (zawodnik testowany).

Drugi mecz kontrolny rozegrała „Unia” w Ząbkowicach Śl. z „Polo-
nią” („A” klasa). Drużyna Grzegorza Czachora wygrała 2:1 po bramkach 
Pawła Dudzica i Marcina Sury. Skład: Bartłomiej Gawdonowicz, Daniel 
Grubała, Paweł Moskal, Jarosław Śleziak, Mateusz Faron, Szymon 
Markowski, Bartłomiej Cebula, Krzysztof Czachor, Paweł Dudzic, 
Marcin Sury, Mateusz Napora, Michał Piotrowski.

Kolejną drużyną, z  którą zmierzyła się „Unia” była drużyna GKS 
Głuchołazy. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Złotego 
Stoku 9:3. Strzelcami bramek byli: Paweł Moskal – 2, Mateusz Napo-
ra – 2, Rafał Brysiak – 2, Bartłomiej Cebula – 1, Mateusz Faron – 1 
i Krzysztof Niziołek – 1.

15 lutego „Unia” zremisowała z „Nysą” Kłodzko 1:1. Bramkę na 1:0 
zdobył Paweł Cebulski, drugą „zdobył ‘’Michał Wojtal (gol samobójczy 
). Skład: Daniel Gurbała – Jarosław Śleziak, Szymon Markowski, Ma-
teusz Bień, Damian Szafarski – Krzysztof Niziołek, Marcin Sury, Rafał 
Brysiak, Bartłomiej Cebula i Mateusz Napora – zawodnik testowany.

„Pogoń” Pieszyce, to drużyna, z którą zmierzyli się podopieczni 
Grzegorza Czachora w piątym sparingu 18 lutego. „Unia” Złoty Stok 
po 2 bramkach Pawła Moskala i po jednym trafieniu Mateusza Bień 
zwyciężyła 3:1.

Kolejne zwycięstwo „Unia” odniosła nad drużyną „Strzelinianka” 
Strzelin. Mecz po golu Krzysztofa Niziołka zakończył się wynikiem 
1:0. Skład drużyny: Daniel Gurbała – Jarosław Śleziak, Dawid Gołdyn, 
Mateusz Bień, Damian Szafarski – Krzysztof Niziołek, Szymon Mar-
kowski, Bartłomiej Cebula, Marcin Sury, zawodnik testowany – Paweł 
Moskal. Zmiany: Bartłomiej Gawdonowicz, Mateusz Napora, Mateusz 
Hajduś, Rafał Brysiak i 2 zawodników testowanych.

Pierwszą porażkę (1:5) w  meczach kontrolnych poniosła „Unia” 
w rozegranym 25 lutego spotkaniu z „Victorią” Świebodzice. Jedyną 
bramkę dla Złotego Stoku zdobył Jarosław Śleziak. 

„Unia” Złoty Stok przegrała także ze „Skałkami” Stolec 1:2. Skład 
drużyny: Daniel Gurbała – Jarosław Śleziak, Dawid Gołdyn, Mateusz 
Bień, zawodnik testowany nr 1 – Paweł Moskal, Szymon Markowski, 
Marcin Sury, Mateusz Faron, zawodnik testowany nr 2 – Bartłomiej 
Cebula. Zmiany: Bartłomiej Gawdonowicz, Mateusz Napora, zawod-
nik testowany nr 3.


Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła także drużyna 

„Kłos” Laski. 1 marca odbył się pierwszy sparing z „Interem” Ożary. 
„Kłos” poniósł porażkę 1:5. Strzelcem gola był Dawid Skotniczny. 

Kolejny mecz kontrolny rozegrała drużyna „Kłos” Laski i „Perła” 
Płonica. Mecz zakończył się remisem. Bramkę dla Lasek zdobył Dawid 
Kowal, a strzelcem gola dla Płonicy był Paweł Szęszoł.


Zakończyły się rozgrywki Paczkowskiej Ligi Halowej „5”. Oprócz 

debiutującej w  rozgrywkach drużyny „Perła” Płonica, która zajęła 
11 miejsce z 9 punktami, brali w niej udział piłkarze ze Złotego Sto-
ku, którzy zajęli w turnieju 3 miejsce. Najlepszymi strzelcami druży-
ny byli Paweł Dudzic i Mateusz Stwora. Gratulujemy. 


28 lutego odbył się turniej z cyklu II Grand Prix Ziemi Kłodzkiej 

z  udziałem 4 zawodników ze Złotego Stoku. Mahawir Iwanowski 
w kategorii juniora młodszego zajął drugie miejsce (4 punkty w 7 par-
tiach). Aniela Morelowska osiągając rekord życiowy w swojej kate-
gorii również uplasowała się na drugiej pozycji. Mateusz Zapotocz-
ny oraz Franciszek Cichoń zdobyli po 3 punkty.
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

W piątek 6 lutego około godziny 20.30 na 
drodze krajowej nr 46 w okolicy miejscowości 
Laski doszło do poważnego wypadku. Na łuku 
drogi zderzyły się 2 samochody osobowe audi 
i peugeot. W pojazdach podróżowało łącznie 
8 osób, w tym dwójka dzieci. Pogotowie ra-
tunkowe przetransportowało do szpitali 
3 osoby dorosłe, najciężej ranną kobietę do 
szpitala w Polanicy. Kierowcy byli trzeźwi.

Do drugiego zdarzenia w tym dniu, w go-
dzinach wieczornych doszło w miejscowości 
Mąkolno. Policjanci Ruchu Drogowego za-
trzymali 58-letniego mieszkańca Gorlitz. 
W  zamian za odstąpienie od ukarania, kie-
rowca usiłował wręczyć korzyść materialną 
w wysokości 200 zł. Po zatrzymaniu i złożeniu 
wyjaśnień, kierowca został zwolniony.

13 lutego o  godzinie 20.00 na drodze 
krajowej nr 46 w  Laskach policjanci Ruchu 
Drogowego zatrzymali 31-latka kierującego 
volkswagenem sharanem, który podczas 
kontroli drogowej, w zamian za odstąpienie 

od ukarania mandatem i nałożenia punktów 
karnych, próbował wręczyć funkcjonariuszom 
100 euro łapówki. Teraz odpowie także za 
przestępstwo korupcyjne.

20 lutego 2015 r. w  nocy, nieustalony 
sprawca włamał się do baru piwnego w Zło-
tym Stoku, skąd skradł określoną kwotę 
pieniędzy.

21 lutego o godz. 8.15 na terenie Złotego 
Stoku, nieustalony sprawca, po wybiciu szy-
by w samochodzie osobowym peugeot, dostał 
się do wnętrza i usiłował zabrać nawigację. 
Sprawcy nie udało się dokonać kradzieży. 

24 lutego ok. godz. 1.10 w Mąkolnie, z nie-
ustalonych przyczyn powstał pożar składo-
wanych, nieużywanych opon samochodowych 
na szkodę POHZ Kamieniec Ząbk. Pożar nie 
stwarzał zagrożenia dla osób i mienia w znacz-
nych rozmiarach.

25 lutego o godz. 14.40 Policjanci z Komi-
sariatu Policji w Kamieńcu Ząbk. zatrzymali 
21-letniego mieszkańca Złotego Stoku, u któ-
rego ujawniono i zabezpieczono kilkanaście 
porcji marihuany. Po dokonaniu czynności 
wyjaśniających podejrzany został zwolniony.

Kronika policyjna

Rewir Dzielnicowych w Złotym Stoku 
Rynek 22, 57250 Złoty Stok, tel. 74 817 51 07
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Złotym Stoku: asp. inż. Maciej Szostak
W skład Rewiru Dzielnicowych w Złotym Stoku, obejmującego zgodnie z podziałem admi-
nistracyjnym miasto i gminę Złoty Stok oraz gminę Kamieniec Ząbkowicki, wchodzą 4 rejony 
służbowe, w tym: 
• Rejon miejski nr 12: st. sierż. Adam Kubień
W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Złotym Stoku: Rynek, 3 Maja, Wojska Polskiego, 
pl. Kościuszki, B. Chrobrego, Skwer Jana Pawła II, Św. Jadwigi, Sudecka, Kłodzka, Spacerowa, 
Leśna, Wolności, Słoneczna, Gajowa, Krzywa, Krótka, Niska, Ogrodowa, Wiejska, Wąska, pl. 
Kościelny, Staszica, Złota, Lelewela, pl. Adama Mickiewicza, Traugutta, Kolejowa, Strzelecka, 
Górnicza, Sienkiewicza, Chemików, Radosna, Polna, Stawowa, Kasprowicza, Żeromskiego; 
• Rejon pozamiejski nr 13: st. asp. Grzegorz Hefka
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości: Laski, Mąkolno, Chwalisław, Błotnica, 
Płonica, Sosnowa, Ożary.

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

Spotkanie burmistrza z klubami sportowymi
16 marca 2015 r. w  Urzę-

dzie Miejskim w Złotym Stoku 
odbyło się spotkanie bur-
m i s t r z  G r a ż y n y  O r c z y k 
z  przedstawicielami piłkar-
skich klubów sportowych 
działających na terenie Gminy. 
Burmistrz na wstępie podzię-
kowała wszystkim za przyby-
cie i podkreśliła, że działalność 
klubów sportowych jest bar-
dzo ważna dla Gminy. Wnosi 
w  życie umiejętność rywali-
zacji a  zarazem współpracy, 
dając młodzieży alternatywę 
aktywnego spędzania czasu 
i możliwość oderwania się od 
komputera. 

Na spotkanie przybyli: Woj-
ciech Król i Patryk Karbowiak 
– Złotostocki Klub Sportowy 
„UNIA” Złoty Stok, Zbigniew 

Śleziak – Klub Spor towy 
„ORZEŁ” Mąkolno, Anna Gajek 
i  Dawid Stolarczyk – Klub 
Sportowy „KŁOS” Laski, Jacek 
Ślósarz i Paweł Szęszoł – Klub 
Sportowy „PERŁA” Płonica, 
Marta Krysiak – asystent, Bar-
tłomiej Prorok – radny, Irena 
Biskupska – skarbnik Gminy, 
Grzegorz Jasiok – sekretarz 
Gminy, Monika Marmura-Bry-
siak – pracownik.

Podczas spotkania poru-
szono głównie kwestie zwią-
zane z  realizacją uchwały 
o  przyznawaniu dotacji ce-
lowych na rozwój sportu 
w  Gminie i  realizację najpil-
niejszych oraz dalekosiężnych 
inwestycji na obiektach spor-
towych w  Gminie. Przedsta-
wiciele Klubów mieli okazję 

podzielić się swoimi proble-
mami, uwagami i  planami 
dotyczącymi sportowej dzia-
łalności. Podstawowym pro-
blemem w działalności statu-
towej klubów jest brak pełne-
go pokrycia finansowego na 
remonty i niezbędne inwesty-
cje oraz trudności w pozyski-
waniu sponsorów i darowizn 
na rzecz klubów. W tej sytuacji 
prezesi klubów sportowych 
swoją działalność finansują 
głównie ze środków budże-
towych.

Na zakończenie spotkania 
burmistrz Grażyna Orczyk 
podziękowała przedstawicie-
lom Klubów za zaangażowa-
nie w  działalność i  pracę 
na rzecz społeczności Gminy.


