
(Red.) 31 marca 2016 r. w Centrum Kultury 
i  Promocji w  Złotym Stoku na zaproszenie 
burmistrz Grażyny Orczyk, przewodniczącego 
i radnych Rady Miejskiej, prezesa i pracowników 
spółki „WOD-KAN” odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami. Tematyka spotkania dotyczyła omó-
wienia sytuacji zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, opłat i taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków oraz infor-
macji o przystąpieniu do prac nad przygoto-
waniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
miasta Złoty Stok do 2022 roku. 

W  spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. 
Prezes S-ki „WOD-KAN” Dawid Knych przedsta-
wił prezentację z  pracy spółki oraz zasady 
i  aspekty prawne naliczania opłat za wodę 
i odprowadzenie ścieków. Burmistrz Grażyna 
Orczyk szczegółowo wyjaśniła i omówiła aktu-
alną sytuację hydrologiczną naszej gminy 

i w związku z tym, konieczność wprowadzenia 
podwyżki cen wody. Stosowne uchwały w spra-
wie opłat i  taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków oraz dopłat 
do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 
i  odprowadzenie ścieków zostały podjęte na 

sesji Rady Miejskiej w dniu 23.03.2016 r. Miesz-
kańcy zadawali pytania w  odniesieniu, na 
które burmistrz i  prezes spółki „WOD-KAN” 
udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

Maciej Michalski – przekazał mieszkańcom 
informację o przystąpieniu gminy do prac nad 
przygotowaniem Lokalnego Programu Rewi-
talizacji dla miasta Złoty Stok. Wyjaśnił jak 
ważnym dokumentem jest Lokalny Program 
Rewitalizacji i zachęcił mieszkańców do szero-
kiego udziału w tworzeniu tego dokumentu. 
Rozdano ankiety diagnostyczne i  karty zgło-
szenia projektu do Lokalnego Programu Rewi-
talizacji z prośbą o zaangażowanie i zgłaszanie 
swoich pomysłów. 

Dziękujemy zainteresowanym mieszkańcom 
za udział w spotkaniu i jesteśmy do dyspozycji 
w każdym nurtującym Państwa temacie.
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GWARKIADA 2016
Drodzy Państwo, GWARKIADA 2016 
zbliża się wielkimi krokami. Podobnie jak 
w ubiegłym roku odbędzie się w dniach 
24 – 25 czerwca (ostatni weekend). 
Tegoroczne obchody będą wyjątkowe 
z dwóch względów

czytaj na str. 9

Złotostocka Majówka
Program imprezy

czytaj na str. 7

Misterium Męki Pańskiej 
22 marca br. o godz. 11.00 w kościele 
parafialnym Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Złotym 
Stoku uczestniczyliśmy w Misterium Męki 
Pańskiej. Przedstawienie zostało przygo-
towane przez uczniów Samorządowego 
Zespołu Szkół w Złotym Stoku pod 
opieką i kierownictwem księdza Piotra 
Ochońskiego

czytaj na str. 13

Spotkanie gimnazjalistów 
z Wojciechem Kurzeją
8 kwietnia 2016 r., w ramach realizacji 
gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
oraz narkomanii, w Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku odbyło się 
spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Woj-
ciechem Kurzeją – pielgrzymem, który od 
lat pieszo przebywa drogę z Jaworzna do 
europejskich Sanktuariów Maryjnych

czytaj na str. 14

Kontener socjalny 
dla „PERŁY” Płonica
W pierwszych dniach marca 2016 r. nowy 
kontener stanął na boisku sportowym 
w Płonicy, a zawodnicy spokojnie mogą 
przystąpić do treningów i kontynuować 
rozgrywki w B-klasie

czytaj na str. 16

Międzypokoleniowe 
warsztaty artystyczne
„Międzypokoleniowe Warsztaty Arty-
styczne”– pod takim hasłem 5 marca br. 
w Centrum Kultury i Promocji miał miej-
sce spektakl teatralny „Dzieci z Piwnicy” 
i występ chóru „Złoty Potok”

czytaj na str. 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku przypomina 
o  możliwości skorzystania z  Programu „Rodzina 500+”, 
który ruszył 1 kwietnia 2016 r. 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowaw-
cze do 1 lipca 2016 r. włącznie pieniądze będą wypłacane 
z  wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu 
startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 
2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia 
wniosku.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym mo-
mencie. 

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na dru-
gie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny 
o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwsze-
go lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł 
netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzi-
nie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski do wypełnienia otrzymać można u  sołtysów, 
w Urzędzie Miejskim i siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Natomiast złożyć można internetowo, za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych dla osób, 
które złożyły kompletne wnioski w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Złotym Stoku planowane są w dniach 27-29.04.2016 r.

Magdalena Międzybrocka

Program 
„Rodzina 500+”

Spotkanie z mieszkańcami

Pierwszy Dzień Wiosny
(Red.) Uczniowie i nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym 

Stoku, barwnym korowodem, niosąc ze sobą zwiastuny wiosny, przybyli na Rynek 
naszego miasta. Oznajmili wszem i wobec, że właśnie przyszła wiosna. Nawet 
pogoda przyjęła to do wiadomości i zaświeciło piękne słońce. Burmistrz Grażyna 
Orczyk i sekretarz gminy Iwona Pawlicka-Wierzbicka przywitały dzieci i młodzież, 
podziękowały za tak piękne zwiastuny wiosny i życzyły uśmiechu, radości i sło-
neczka, przekazując torbę słodyczy. Następnie w wyznaczonym miejscu, paląc 
„Marzannę”, młodzież i dzieci definitywnie pożegnały zimę. Mamy nadzieję, że 
wiosna zagości u nas na dłużej i odejdzie wraz z nastaniem słonecznego lata.
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Szanowni Państwo,
Wiosna za oknami, wiosna w ogro-

dach i parkach. Po raz kolejny zachę-
camy Państwa do ukwiecenia swoich 
okien i  balkonów. Mieszkańcom ulic 
starego miasta (Rynek, Wojska Polskie-
go, Chrobrego, Plac Kościelny, św. Ja-
dwigi, Kościuszki), będących częścią 
Miejskiej Trasy Turystycznej, oferujemy 
bezpłatne sadzonki kwiatów. Wystarczy 
zgłosić się do Urzędu Miejskiego lub 
zadzwonić pod nr tel. 74 816 41 55.

Jeżeli uważają Państwo, że na te-
renie miasta i w sołectwach są miejsca, 
które trzeba posprzątać, to bardzo 
proszę o  wskazanie ich. Pracownicy 
Urzędu (tel. 8164 155) i spółki „KOMA” 
(tel. 8175 072) czekają na Wasze zgło-
szenia. 

Dziękuję za liczne rozmowy i słowa 
poparcia, a  także za uczestnictwo 
w spotkaniu z mieszkańcami poświę-
cone problemom braku wody, poszu-
kiwania nowych ujęć, wprowadzeniu 
nowych taryf za wodę. Gwarantujemy 
Państwu, że w przypadku niedokony-
wania zakupu wody z Kamieńca Ząbk., 
pieniądze z  podwyżki zostaną prze-
znaczone na modernizację sieci wodo-
ciągowej. Działania te pozwolą na 
zmniejszenie ubytków wody w  sieci 
i poprawę jej jakości. Oby susza w tym 
roku nie była tak dotkliwa jak w ostat-
nich miesiącach minionego roku.

Z przyjemnością informuję o kolej-
nym zadaniu drogowym. Otrzymaliśmy 
informację o przyznaniu dofinansowa-
nia do remontu drogi transportu rol-
nego w  Mąkolnie. Ponad 200.000 zł 
dotacji pozwoli nam na wykonanie 
nowej asfaltowej nawierzchni.

Czekamy na rozpatrzenie dwóch 
wniosków na remont dróg w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(droga powiatowa w Mąkolnie oraz ul. 
Stawowa w Złotym Stoku). Niebawem 
ruszy też przebudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 390 wraz z  budową 
chodnika, od Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego, w kierunku Lądka- Zdroju. 

20 maja br. delegacja z gminy Zło-
ty Stok uda się do gminy Szamocin, 
gdzie zostanie podpisana umowa 
o współpracy obu gmin. Partnerstwo 
pomiędzy naszymi gminami przyczyni 
się do inicjowania i  promocji różno-
rodnych form wymiany doświadczeń 
oraz podejmowania działań na różnych 
płaszczyznach. List intencyjny w spra-
wie nawiązania współpracy wysłaliśmy 
również do władz samorządowych 
niemieckiego miasta Rheda, gdzie 
zostali przesiedleni przedwojenni 
mieszkańcy Złotego Stoku. Liczymy na 
życzliwość i  przychylność tamtejszej 
społeczności. 

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. Wydano decyzje zezwalające na usunięcie 
drzew 7 osobom fizycznym.

2. Wystąpiono do Starosty Ząbkowickiego 
o wydanie zezwolenia na usunięcie lip rosnących 
przy ul. Traugutta, obumarłych świerków z „Mi-
chałówki”.

3. Sprzedano 56,79 m3 drewna za kwotę 
7.656,08 zł.

4. Zlecono podział działek nr: 68/6, 102, 23/1, 
12/2 w Błotnicy pod kanalizację.

5. Zlecono wznowienie i  okazanie granic 
działki nr 855 w Złotym Stoku (koło „Bajcerówki”) 
– do sprzedaży.

6. Sporządzono zapytanie ofertowe na wy-
łonienie eksperta zewnętrznego do wykonania 
Planu Rewitalizacji Złotego Stoku. Płatność za 
ww. usługę jest kosztem kwalifikowanym w ra-
mach projektu złożonego do Urzędu Marszał-
kowskiego we Wrocławiu. Nazwa projektu: 
„Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opraco-
wanie Lokalnego Programu Rewitalizacji po-
przez  partycypację społeczną”. W  dniu 16.02. 
2016 r. wybrano ofertę za kwotę 10.800,00 zł  brutto.

7. Zamontowano lustro na skrzyżowaniu ulic 
Wolności i Słonecznej w Złotym Stoku.

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach 
Śląskich na wniosek UM wymienił lustro na ulicy 
Spacerowej w Złotym Stoku.

9. Wykonano Program Funkcjonalno-Użyt-
kowy dla ulicy Stawowej w Złotym Stoku, jako 
dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku 
o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków 
PROW. Koszt programu – 4.000,00 zł brutto.

10. Wymieniono odwodnienie liniowe na 
ulicy Wojska Polskiego w  Złotym Stoku. Koszt 
wymiany 3.300 zł.

11. Wysłano pismo do Dyrekcji Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie re-
montu drogi wojewódzkiej nr 390 w granicach 
administracyjnych Gminy.

12. Przygotowano propozycje zmian w pla-
nach odnowy miejscowości dla Złotego Stoku 
i  Mąkolna. Aktualizacja planów ma związek 
z  koniecznością wpisania nazw inwestycji, na 
które planujemy pozyskać środki unijne w ramach 
PROW. Inwestycje realizowana przez Gminę 
Złoty Stok to – ulica Stawowa, a Powiat  Ząbkowicki 
– droga powiatowa nr 3142D w sołectwie  Mąkolno. 

13. Uzgodniono zmianę rozkładu jazdy dla 
NeoTrans na trasie Złoty Stok – Ząbkowice Śląskie 
i Ząbkowickie Śląskie – Laski.

14. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego na wykonanie remontu Mauzoleum Guttle-
rów na cmentarzu przy ul. 3 Maja w Złotym  Stoku.

15. Złożono zlecenie na wykonanie doku-
mentacji projektowej na plac zabaw w Chwali-
sławiu w ramach Programu Odnowy Dolnoślą-
skiej Wsi.

16. Naliczono opłatę na 2016 rok za 62 ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o warto-
ści sprzedaży).

17. Naliczono, wypłacono i przesłano spra-
wozdania z wysokości jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 r. Do-
datek został wypłacony dla nauczycieli stażystów.

18. Współpraca z  Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w  sprawie przygotowania do realizacji 
programu „RODZINA 500+”.

19. Ochrona zdrowia – przygotowano infor-
mację w sprawie realizacji programów zdrowot-
nych w gminie Złoty Stok w 2015 r.

20. Współpraca z klubami sportowymi:
1) sprawdzenie merytoryczne dotacji na 

wsparcie sportu udzielonych w 2015 r. Klubom 
„Perła”, „Kłos”, „Orzeł”, „Unia”,

2) przedstawienie wyników rozliczeń na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

3) przeprowadzenie konkursu ofert na reali-
zację zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu 

w  gminie Złoty Stok w  różnych dyscyplinach 
sportowych w 2016 r.

21. 17.02. – spotkanie w Bystrzycy Kłodzkiej 
partnerów polskich i czeskich wraz z przedsta-
wicielami Nadleśnictw w  sprawie uszczegóło-
wienia warunków umów dzierżawy gruntów pod 
budowę i  eksploatację ścieżek rowerowych 
„Singletrack”. 

22. 17.02. – udział w posiedzeniu Społecznej 
Rady Programowej przy CKiP.

23. 18.02. – spotkanie z A. Bańdurą Nadleśni-
czym Nadleśnictwa Bardo w sprawie podpisania 
umowy dzierżawy gruntu na wykonanie siedmiu 
wykopów o wymiarach 1 m x 2 m i głębokości 
do 4 m w celu przeprowadzenia badań warunków 
wodno-gruntowych i jednego odwiertu w celu 
poszukiwania ujęcia wody. Wstępne omówienie 
propozycji umowy dzierżawy gruntu z przezna-
czeniem na budowę i eksploatację ścieżek rowe-
rowych „Singletrack”.

24. W związku ze złożeniem przez Grzegorza 
Jasioka prośby o rozwiązanie umowy o pracę za 
porozumieniem stron z dniem 29 lutego 2016 r., 
ogłoszono nabór na stanowisko Sekretarza Gmi-
ny. W  wyniku przeprowadzonej procedury na-
boru na wolne stanowisko sekretarza gminy 
komisja wyłoniła kandydaturę pani Iwony Paw-
lickiej-Wierzbickiej, zam. Święcko.

25. W  dniach 22-23.02.2016 r. wykonanie 
odwiertu studni poniżej obecnych ujęć wody dla 
Złotego Stoku. Studnia została zabezpieczona. 
Pobrano próbkę wody do badania. Jeżeli wyniki 
badań będą pozytywne konieczne będzie wyko-
nanie projektu prac geologicznych, dokumenta-
cji geologicznej i hydrologicznej, operatu wod-
noprawnego na wykonanie ujęcia i pobór wody, 
ewentualnie decyzji środowiskowej i  raportu 
oddziaływania na środowisko. Szacowany koszt 
wykonania dokumentacji studni to 15.600 zł 
netto.

1. Wykonano obliczenia poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych. Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła został osiągnięty – 17 % w roku 
2015, winno być 16%. Poziom recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku in-
nymi metodami innych niż niebezpieczne odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych został również 
osiągnięty – 100%, w roku 2016 r. winno być 40%.

2. Sporządzono sprawozdanie z  realizacji 
zadań w  zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2015 r. W  ubiegłym roku na 
terenie gminy zebrano razem 1129,5 Mg zmie-
szanych odpadów komunalnych. Selektywnie 
zebrano: 6,7 Mg tworzyw sztucznych, opakowań 
ze szkła 25,1 Mg, odpadów ulegających biode-
gradacji 9,5 Mg, opakowań z  papieru i  tektury 
6,3 Mg, metali 2,8 Mg, odpadów gruzu i betonu 
4,5 Mg.

3. Przygotowano wystąpienie do Starosty 
Ząbkowickiego o  wydanie zezwolenia na usu-
nięcie uschniętych świerków z ul. Żeromskiego, 
ul. Wolności i drogi transportu rolnego na „Wi-
śniowym Sadzie” w Złotym Stoku.

4. Sprzedano 21,62 m3 drewna pozyskanego 
w lasach komunalnych stanowiących własność 
gminy Złoty Stok za kwotę 4715,06 zł.

5. Wydano 3 zezwolenia na wejście w teren 
w  miejscowości Błotnica i  Płonica w  związku 
z przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej.

6. Dokonano naprawy przystanku w Laskach 
– uszkodzona blacha na bocznej i tylnej ścianie.

7. Realizowano obowiązki właścicielskie 
poprzez udział w zebraniach wspólnot mieszka-
niowych w siedzibie Sp. „KOMA” ul. Wiejska 2.

8. Z dniem 1 marca 2016 r. zatrudniono w ra-
mach staży 11 osób, na stanowiskach: meliorant, 
pomoc konserwatora budynków, ogrodnik tere-
nów zieleni.

9. Podpisano porozumienie z  Dolnośląską 
Federacją Sportu w  sprawie organizacji zajęć 
sportowych dla dzieci w ramach projektu „Umiem 
pływać”. Projekt dotyczy uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. Na złożony wniosek dla 45 dzieci, 
otrzymaliśmy zgodę na organizację 10 zajęć (po 
2 godziny lekcyjne) dla 2 grup po 15 osób każda. 
Zajęcia będą realizowana na krytej pływalni 
w Kłodzku.

10. Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi:

a) zakup kontenera socjalnego na szatnię dla 
klubu sportowego „Perła” Płonica (kosz zakupu 
12.000 zł, kontener dostarczono 9 marca 2016 r.).

b) spotkanie organizacyjne w sprawie reak-
tywacji stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników 
Gór Złotych”.

11. Pomoc materialna dla uczniów: 
a) dokonano weryfikacji naliczonej dotacji 

na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze 
socjalnym do faktycznego stanu zapotrzebowa-
nia w Gminie do kwoty 30.476 zł (plan wypłat: 
dla 126 uczniów wypłata przez 6 miesięcy po 
200 zł, 2 zasiłki).

12. Współpraca z klubami sportowymi – pod-
pisanie umów na realizację zadania z  zakresu 
wsparcia rozwoju sportu w  gminie Złoty Stok 
w  różnych dyscyplinach sportowych w  2016 r. 
z klubami sportowymi, które otrzymały dotacje 
w wysokości: 

1) 49.000 zł – Klub Sportowy „Orzeł” Mąkolno,
2) 14.000 zł – Klub Sportowy „Perła” Płonica,
3) 91.000 zł – Złotostocki Klub Sportowy „Unia”.
13. 29.02.2016 r. złożono wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budo-
wa placu zabaw w  Chwalisławiu”. Szacunkowy 
koszt zadania wynosi 44 468,04 zł. Poziom po-
mocy finansowej z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość 
pomocy na realizację projektu nie może przekro-
czyć 30 000,00 zł.

14. 07.03.2016 r. złożono wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego i burmistrza  
w okresie od 28.01.2016 r. do 29.02.2016 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego i burmistrza 
w okresie od 1.03.2016 r. do 15.04.2016 r.



3

OR
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok , nr 2(8), kwiecień 2016 r.

29 lutego 2016 r. w  sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Promocji odbyła się XVI sesja 
Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały w nastę-
pujących sprawach:

1) Aplikowania Gminy Złoty Stok z  Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
na realizację projektu pod nazwą „Rozwój 
e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – 
w związku z ogłoszonym naborem wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w terminie 
do 31 marca 2016 r. Gmina Złoty Stok zamierza 
złożyć projekt partnerski pod nazwą „Rozwój 
e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”. Pro-
jekt zakłada wdrożenie e-usług dla mieszkań-
ców, przedsiębiorców i  turystów oraz zakup 
oprogramowania i  sprzętu informatycznego 
niezbędnego do realizacji zadania. Jednym 
z wymogów formalnych w naborze wniosków 
jest podpisanie umowy partnerskiej. Partne-
rami Gminy Złoty Stok są gminy Bardo, Ziębice, 
Niemcza, Bielawa, Strzelin oraz Gmina Prze-
worno. Refundacja środków finansowych 
w naborze wynosi 85%, gdzie podatek VAT oraz 
koszty studium wykonalności stanowią wydat-
ki kwalifikowane. Realizacja planowanych 
przedsięwzięć przyczyni się do poprawy życia 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, gdyż 
umożliwi im dostęp do usług publicznych bez 
konieczności osobistego odwiedzania siedziby 
urzędu.

2) Zmian w budżecie Gminy Złoty Stok 
– zmiany budżetowe dotyczą planu wydatków 
i przedstawiają się następująco:

a) zmniejszenie o kwotę 350.000 zł – zmia-
na porządkująca klasyfikację budżetową para-
grafu środków zabezpieczonych na pomoc dla 
województwa dolnośląskiego na dofinanso-
wanie budowy chodnika wraz z  kanalizacją 
przy ulicy Spacerowej w Złotym Stoku, leżącej 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390. Prawidło-
wa klasyfikacja budżetowa to § 6630 – dotacje 
celowe przekazane do samorządu wojewódz-
twa na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-
zowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Pierwotną klasyfikacją budżetową był § 6300, 
tj. dotacja celowa na pomoc finansową między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych,

b) zwiększenie o kwotę 421.390 zł z prze-
znaczeniem na dotacje celową dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na dofinansowanie budo-
wy chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Space-
rowej w Złotym Stoku, leżącej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 390. Kwota w  wysokości 
350.000 zł przeznaczona w budżecie na ten cel 
została zwiększona o  71.390 zł, tj. do kwoty 
421.390 zł, wynikającej z  zawartego porozu-
mienia o  dofinansowaniu przedmiotowej in-
westycji, stanowiącej 50 % wartości zakresu 
rzeczowego budowy chodnika wraz z kanali-
zacją przy ul. Spacerowej,

c) zmniejszenie o kwotę 123.890 zł środków 
zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Remont elewacji ratusza wraz z zagospoda-
rowaniem przylegającego otoczenia”,

d) zwiększenie o kwotę 7.500 zł z przezna-
czeniem na wykonanie studium wykonalności 
dla projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją 
nowoczesności Gmin” planowanego do reali-
zacji w ramach RPOWD na lata 2014-2020.

e) zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przezna-
czeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
placu zabaw w Chwalisławiu”. Zadanie realizo-
wane będzie w  ramach konkursu „Odnowa 
dolnośląskiej wsi” przy dofinansowaniu z bu-
dżetu samorządu województwa dolnośląskie-
go na poziomie 50 %. 

3) Przyjęcie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Złoty Stok w 2016 r. – zgodnie z art. 11a usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt do Rady Gminy należy coroczne uchwale-
nie (do 31 marca) rocznego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy 
program obejmuje:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt,

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie,

c) odławianie bezdomnych zwierząt,
d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt;
f ) usypianie ślepych miotów,
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodar-
skich,

h) zapewnienie całodobowej opieki wete-
rynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.

Gmina Złoty Stok zawarła umowę ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl” Schro-
nisko dla zwierząt w Dzierżoniowie na zapew-
nienie miejsc w schronisku dla zwierząt bez-
domnych oraz ich odławianie i  transport. 

Podpisano umowę z  lekarzem weterynarii 
Dariuszem Marcinkowem na zapewnienie 
opieki lekarsko-weterynaryjnej dla bezdomnych 
zwierząt. Gospodarstwem, które zapewni 
miejsce dla zwierząt gospodarskich jest Indy-
widualne Gospodarstwo Rolne Leszka Zasada 
w Złotym Stoku.

4) Określenie kryteriów rekrutacji do 
klas pierwszych szkoły podstawowej i gim-
nazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Złoty Stok, do postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły – z  dniem 18 
stycznia 2014 r. weszła w  życie nowelizacja 
ustawy o  systemie oświaty, wprowadzająca 
jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Nowelizacja 
nakłada obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych 
kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje 
zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, 
gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu 
kryteriów określonych w  ustawie. Uchwała 
reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas 
pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum 
w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci 
spoza obwodu szkoły.

5) Wyrażenie zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego – zgodnie z art.2 ust.1 
ustawy o  funduszu sołeckim Rada Miejska 

XVI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Sta-
wowej w  Złotym Stoku”. Szacunkowy koszt 
zadania wynosi 1 119 740,56 zł. Poziom pomo-
cy finansowej (refundacja kosztów kwalifiko-
walnych) wynosi 63,63%. Wnioskowana kwota 
pomocy wynosi 712 491,00 zł.

15. Trwają prace związane z przygotowa-
niem wniosku o dofinansowanie zadania zwią-
zanego z  remontem\wymianą wodociągu 
przesyłowego Płonica – granica Gminy. Wnio-
sek planuje się złożyć do Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej. Gmina Złoty 
Stok jest jedną z 35 gmin województwa dol-
nośląskiego, która może z tego funduszu sko-
rzystać. Maksymalny poziom dofinansowania 
wynosi 75%, nie więcej niż 150 000,00 zł.

16. 01.02.2016 r. rozpoczęto realizację 
projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przy-
gody – opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji poprzez partycypację  społeczną”. 
Powołano zespół projektowy ds.  realizacji pro-
jektu. W skład zespołu weszli pracow nicy Urzę-
du oraz eksperci zewnętrzni. Obecnie realizo-
wana jest faza diagnostyczna, której celem jest 
wyznaczenie obszaru do rewitalizacji.

17. 17.02.2016 r. zorganizowano pierwsze 
spotkanie w ramach ww. projektu, w którym 
wzięli udział wyłonieni zewnętrzni eksperci 
oraz pracownicy Urzędu i Burmistrz. 29.02.2016 r. 
zorganizowano spotkania z grupami interesa-
riuszy projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofi-
nansowanie spotkanie odbyło się z  radnymi 
Gminy Złoty Stok i  kierownikami jednostek 
organizacyjnych oraz z przedstawicielami or-

ganizacji pozarządowych, wspólnot mieszka-
niowych i przedsiębiorcami. W ramach projek-
tu uruchomiono e-platformę komunikacyjną, 
za pomocą której można przesyłać pomysły 
dotyczące rewitalizacji miasta. Na platformie 
będą też umieszczane aktualności związane 
z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji oraz inne materiały związane z tym progra-
mem. 11.03. – zaproszenie poszczególnych 
osób do wejścia w  skład i  wzięcia udziału 
w pracach Komitetu Rewitalizacyjnego.

18. Wysłanie pism do spółki TEREMEX i Pana 
Jarosława Kotzbacha w sprawie zbycia udziałów 
spółki TEREMEX – realizacja pojętej przez Radę 
Miejską uchwały.

19. 29.02. – Bank Spółdzielczy opuścił 
budynek Urzędu Miejski i  przeniósł się do 
nowej siedziby przy ul. Wojska Polskiego 14. 
Wzajemne podziękowania pracowników Banku 
i Urzędu za dobrą, wieloletnią współpracę. 

20. 02.03. – w  związku z  przejściem na 
emeryturę Komendanta Komisariatu Policji 
w Kamieńcu Ząbk. Ryszarda Kormana – złoże-
nie podziękowań za wiele lat dobrej służby 
i pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy.

21. 04.03. – spotkanie komitetu organiza-
cyjnego „Gwarkiady” – omówienie organizacji 
korowodu historycznego. 

22. 08.03. – udział w  posiedzeniu Rady 
Społecznej działającej przy SPZOZ – Pomoc 
Doraźna w  Ząbkowicach Śl. – zaopiniowanie 
rocznego sprawozdania z  wykonania planu 
finansowego za 2015 r., dokonanie rocznej 
analizy skarg i  wniosków wniesionych przez 
pacjentów, zaopiniowanie planu finansowego 
na rok 2016. 

23. 11.03. – Dzień Sołtysa – spotkanie 
z sołtysami z naszej gminy, złożenie podzięko-
wań za oddaną pracę na rzecz społeczeństwa 
oraz życzeń. 

24. W  lutym, po podpisaniu z  Nadleśnic-
twem Bardo umowy o dzierżawę gruntu, wy-
konaliśmy jeden odwiert poszukiwawczy 
wody.  Po założeniu filtrów, pompy, studnia 
od kilku dni jest płukana. Badania wykonane 
przez SANEPID wykazały w wodzie obecność 
arsenu. 

25. 09.02. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał 
postanowienie stwierdzające swą niewłaściwość 
i przekazujące sprawę z powództwa Ciepłowni 
Złoty Stok „TERMEX” sp. z o.o. w Złotym Stoku 
przeciwko Gminie Złoty Stok do rozpoznania 
Sądowi Okręgowemu w Legnicy – VI Wydzia-
łowi Gospodarczemu. Kancelaria reprezentu-
jąca Gminę Złoty Stok wniosła zażalenie na to 
postanowienie i uiściła opłatę stałą. Wezwaniem 
z 04.03.2016 r. Sąd wezwał do zapłaty kwoty 
19 970 zł tytułem uiszczenia opłaty stosunko-
wej od zażalenia. 

26. 14.03. – spotkanie przedstawicieli 
PUP w Ząbkowicach Śl., Dolnośląskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocła-
wiu z przedstawicielami gmin w sprawie reali-
zacji programu „Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w 2016 
roku.

27. 18.03. – podpisanie porozumienia 
z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego o współ-
finansowaniu inwestycyjnego zadania drogo-
wego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3142D w miejscowości Mąkolno”. Szacunkowa 
wartość zadania wynosi 2 383 739,33 zł brutto, 

udział gminy Złoty Stok w szacunkowej warto-
ści wynosi 440 991,78 zł. 

28. 18.03. – udział w  Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo – Wyborczym Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotym Stoku. 

29. 20.03. – udział w  X Jarmarku Wielka-
nocnym w Bardzie. 

30. 21.03. – podpisanie w  Nadleśnictwie 
Bardo umowy dzierżawy gruntów pod budowę 
i eksploatację ścieżek rowerowych w celu re-
alizacji polsko – czeskiego projektu pn. „Sin-
gletrack Glacensis”.

31. 31.03. – udział w posiedzeniu Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej (m.in. 
podjęcie decyzji o opracowaniu partnerskiego 
projektu do działania 3.4 w zakresie projektu 
„4 Doliny na obszarach miejskich” – ścieżki 
rowerowe; Informacja o projekcie złożonym do 
OP 4 oraz opiniach o 2 projektach przygoto-
wywanych do OP 2 programu INTERREG Va 
z udziałem Stowarzyszenia; Krótkie omówienie 
wykonania budżetu i  sprawozdania za 2015 
rok).

32. 31.03. – spotkanie z  mieszkańcami 
miasta i gminy dotyczące zaopatrzenia w wodę, 
taryf, programu rewitalizacji. 

33. 07.04. – spotkanie z Mirosławem Kocia-
nem – starostą Bilej Vody w celu uzupełnienia 
fiszki do wniosku składanego w ramach pro-
gramy INTERREG Va. 

34. 14-15.04. – I Warsztaty Naukowe „Dzie-
dzictwo i  historia górnictwa” organizowane 
w Złotym Stoku przez Politechnikę Wrocławską 
przy współpracy z  KGHM CUPRUM Centrum 
Badawczo – Rozwojowe oraz Komitet Historii 
Nauki i Techniki PAN.
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w terminie do dnia 31 marca roku poprzedza-
jącego rok budżetowy, rozstrzyga o wyodręb-
nieniu w  budżecie środków stanowiących 
fundusz sołecki. Uchwała wyraża zgodę na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zasto-
sowanie do kolejnych lat budżetowych nastę-
pujących po roku, w którym została podjęta. 
Podjęciem uchwały wyrażono zgodę na wyod-
rębnienie środków stanowiących fundusz so-
łecki w 2017 r. oraz w kolejnych latach budże-
towych pod warunkiem niepodejmowania do 
31 marca każdego roku budżetowego uchwał 

o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w kolejnych latach budżeto-
wych.

6) Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w spra-
wie poboru podatku rolnego, od nierucho-
mości i leśnego w drodze inkasa – w związ-
ku ze zmianą inkasenta poboru podatków 
(rolnego, leśnego i  od nieruchomości) od 
osób  fizycznych w  sołectwie Mąkolno zaist-
niała konieczność podjęcia uchwały zmienia-
jącej.

7) Wyrażenie zgody na zbycie udziałów 
gminy Złoty Stok w spółce Ciepłownia Złoty 
Stok „Termex” Sp. z o. o. – działalność spółki 
polegająca na wytwarzaniu i  dostarczaniu 
ciepła wykonywana na potrzeby Samorządo-
wego Zespołu Szkół, Placówki Opieki Przed-
szkolnej „Bajka” i społeczności lokalnej miasta 
została przerwana w sezonie grzewczym 2012-
2013 i do dnia dzisiejszego nie jest prowadzo-
na. § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku w sprawie określenia zasad wnoszenia, 
cofania i  zbywania udziałów i  akcji w  spółce 
prawa handlowego następuje z ważnych przy-
czyn społecznych lub ekonomicznych. Zarów-
no przyczyny społeczne jak i  ekonomiczne 
(zadłużenie spółki przewyższające połowę 
kapitału zakładowego oraz straty bilansowe 
w ostatnich latach) uzasadniają podjęcie de-
cyzji o  zbyciu swoich udziałów przez Gminę 
Złoty Stok. Cenę zbycia udziałów zawartych 
w uchwale, określono na podstawie złożonej 
propozycji oferty kupna (na podstawie wyceny 
biegłego rewidenta) przez większościowego 
udziałowca spółki prowadzącego działalność 
pod nazwą „Złoty Stok Grupa S.A. ul. Rynek 1, 
57-250 Złoty Stok”. 

8) Aktualizacja „Planu Odnowy Złotego 
Stoku” oraz Aktualizacja „Planu Odnowy wsi 
Mąkolno” – oba plany zostały opracowane 
przez mieszkańców jako dokumenty niezbęd-
ne do aplikowania o środki zewnętrzne w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Każdy z dokumentów wska-
zuje potrzeby mieszkańców, diagnozuje pro-
blemy miasta (sołectwa) i ukazuje sposoby ich 
rozwiązywania poprzez określone cele strate-
giczne oraz pozostałe działania przewidziane 
do realizacji. W  związku z  opublikowaniem 
nowych zasad dotyczących ubiegania się o do-
finansowanie zadań ze środków zewnętrznych 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, 
aktualizuje się Plan Odnowy Złotego Stoku oraz 
Plan Odnowy wsi Mąkolno. Aktualizacja polega 
na uwzględnieniu nowej perspektywy finan-
sowej i doprecyzowaniu nazw inwestycji pla-
nowanych do dofinansowania i  realizacji po 
konsultacjach z mieszkańcami.

Ponadto na XVI sesji Rady Miejskiej Elżbie-
ta Ruszkowska przedstawiła sprawozdanie 
z  działalności Społecznej Rady Programowej 
w roku 2015. Dyrektor Centrum Kultury i Pro-
mocji Aleksandra Wąsowicz przedłożyła spra-
wozdanie z działalności CKiP za 2015 r. Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie Antoni 
Bańdura oraz Piotr Cichoń – przybliżyli radnym 
zagadnienia związane z  gospodarką leśną 
w gminie Złoty Stok. 

Na zakończenie XVI sesji przedstawiciele 
firmy ART STREFA Kazimierz Szkudlarek i Witold 
Skorulski omówili założenia koncepcji rewita-
lizacji w odniesieniu do gminy Złoty Stok.

23 marca 2016 r. w  remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła się XVII 
sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały 
w następujących sprawach:

1) Przystąpienie do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie 
części wsi Mąkolno – na wniosek właściciela 
terenu Urząd Miejski w Złotym Stoku przystą-
pił do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Złoty Stok w  obrębie wsi Mąkolno. 
W  granicach opracowania znajdą się tereny 
przemysłowe oraz towarzyszące im grunty 
leśne i łąki. Celem tej zmiany planu jest wpro-
wadzenie nowych zapisów umożliwiających 
rozwój prowadzonej działalności, tj. realizacji 
nowych obiektów produkcyjnych, magazyno-
wych i innych gospodarczych. 

2) Uchwalenie statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej – konieczność podjęcia uchwały 
dotyczącej statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
jest uzasadniona faktem nałożenia nowych 
zadań do realizacji przez OPS. Statut dostoso-
wany jest do obecnego stanu prawnego i rze-
czywistego. Dokonanie zmian jest odzwiercie-
dleniem faktycznie wykonywanych zadań przez 
ośrodek.

3) Przyjęcie Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2016-2018 – uchwała 
została opracowana na podstawie art. 176 pkt 
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powołany 
przepis stanowi, że do zadań własnych gminy 
należy opracowanie i realizacja 3-letnich gmin-
nych programów wspierania rodziny. Ponadto 
zgodnie z  treścią art. 176 ust.2 ww. ustawy, 
rada gminy uchwala gminne programy wspie-
rania rodzin, biorąc pod uwagę potrzeby 
związane z realizacją zadania.

4) Zmiana uchwały w sprawie tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli publicznych szkół, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Złoty Stok, zasad rozliczania tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek bądź zwolnienia z obowiązku reali-
zacji tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin nauczycielom zajmującym stano-
wiska kierownicze – zgodnie z zapisami art. 
42 ust.7 Karty Nauczyciela, rada miejska okre-
śla tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli niewymienionych w  art.42 
ust.3. Uchwałą Nr VIII/53/07 Rada Miejska 
w  Złotym Stoku w  dniu 29 czerwca 2007 r. 
określiła wymiar godzin zajęć dla logopedy, 
pedagoga i psychologa. Zmiana uchwały stała 
się konieczna ze względu na obowiązek zatrud-
nienia nauczyciela wspomagającego w szkołach 
i  przedszkolach, w  których uczą się dzieci 
z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.

5) Zatwierdzenie opłat i taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na terenie gminy Złoty 
Stok – na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm.) przedsiębior-
stwo wodno-kanalizacyjne PPU „Wod-Kan” 
przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 
Złoty Stok.

6) Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Złoty Stok – 
w  związku z  długotrwałą suszą możliwości 
dostarczania wody z  lokalnych ujęć zostały 
znacznie ograniczone. Spowodowało to ko-
nieczność zakupu wody z Kamieńca Ząbkowic-
kiego, co z kolei znacznie podwyższyło koszty 
dostarczania wody dla mieszkańców Złotego 
Stoku, Płonicy i Błotnicy. Aby zapewnić możli-
wie szeroką dostępność usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, jak również biorąc pod 
uwagę ochronę odbiorców, ustalona została 
dopłata do ceny 1m³ pobieranej wody dla 
odbiorców z  terenu Złotego Stoku, Płonicy 
i  Błotnicy. Dopłata do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę do 1 m ³ to kwota 1,20 zł 

netto + VAT. Dopłata przekazywana będzie na 
rachunek PPU „Wod-Kan” w  Złotym Stoku, tj. 
przedsiębiorstwu obsługującemu zadania 
związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, 
które jest zobowiązane stosować dopłatę 
w rozliczeniu z odbiorcami, co w efekcie spo-
woduje obniżenie opłat ponoszonych przez 
ww. odbiorców. 

Podjęcie powyższych uchwał spowoduje 
wzrost ceny wody o 2,54 zł brutto za 1 m3. 
Mieszkańcy Złotego Stoku, Płonicy i Błotni-
cy zapłacą za 1 m3 wody 5,61 zł, tj. 4,37 zł 
(cena dotychczasowa) + 1,24 zł (podwyżka) 
= 5,61 zł, natomiast gmina dopłaci do każ-
dego m3 wody 1,30 zł brutto.

Nie ulega zmianie cena wody dla miesz-
kańców Mąkolna i  Lasek. Pozostałe ceny 
i  opłaty (opłaty abonamentowe, cena za 
ścieki) również pozostają bez zmian. Nowe 
ceny będą obowiązywać od 16 maja 2016 r. 

7) Zmiany uchwały Nr XVI/116/2016 Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów gminy Złoty Stok w  spółce Cie-
płownia Złoty Stok „Termex” Sp. z o.o. – we 
wstępnej opinii dotyczącej ww. uchwały przed-
stawionej w ramach trybu nadzorczego Woje-
wody Dolnośląskiego uznano, że Rada Gminy 
w zakresie swego działania nie posiada kom-
petencji do ustalenia wartości zbycia udziałów 
w spółkach z udziałem samorządu. W związku 
z  powyższym uchylono paragraf dotyczący 
ustalenia wartości udziałów w spółce Ciepłow-
nia Złoty Stok „Termex”. 

8) Zmian w  budżecie gminy Złoty Stok 
na 2016 r. – zmian dokonano zarówno w do-
chodach, jak i w wydatkach budżetowych:

Dochody:
a) zwiększenie o kwotę 8.206 zł planu do-

chodów z  tytułu udziałów gminy w  podatku 
dochodowym od osób fizycznych,

b) zmniejszenie o  kwotę 36.656 zł planu 
dochodów z tytułu części oświatowej subwen-
cji ogólnej,

c) zwiększenie o kwotę 9.740 zł planu do-
chodów z tytułu dotacji celowej na dofinanso-
wanie zadań własnych z tytułu dotacji celowej 
na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
wychowania przedszkolnego. 

Zmiany wprowadzone w planie dochodów 
zmniejszają budżet gminy o  kwotę ogółem 
18.710 zł.

Wydatki:
a) wprowadzenie do planu wydatków kwo-

ty 9.740 zł z przeznaczeniem na opracowanie 
oceny aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go na terenie Gminy Złoty Stok,

b) zmniejszenie o kwotę 26.600 zł środków 
zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Remont elewacji ratusza wraz z  zagospoda-
rowaniem przylegającego otoczenia”,

c) zwiększenie o kwotę 24.000 zł środków 
zaplanowanych na zakup inwestycyjny pn. 
„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”,

d) zmniejszenie ogółem o kwotę 28.450 zł 
środków zabezpieczonych na zakup energii 

XVII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
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elektrycznej w Samorządowym Zespole Szkół 
w Złotym Stoku (szkoła podstawowa – zmniej-
szenie o kwotę 18.000 zł, gimnazjum – zmniej-
szenie o kwotę 10.450 zł),

e) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł środków 
zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Wymiana sieci wodociągowej w  ciągu ul. 
Spacerowej w Złotym Stoku”,

f ) zmniejszenie o kwotę 20.000 zł środków 
zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. 
Jadwigi w Złotym Stoku”,

g) zwiększenie o kwotę 30.000 zł środków 
zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Remont wodociągu przesyłowego od Płonicy 
do granicy gminy,

h) zwiększenie o  kwotę 2.600 zł środków 
zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. 
„Prowadzenie prac hydrologicznych związanych 
z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gmi-
ny Złoty Stok”,

i) zmiana porządkującą klasyfikacje budże-
tową środków zabezpieczonych na realizacje 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu 
zabaw w Chwalisławiu”.

Budżet Gminy Złoty Stok po zmianach 
przedstawia się następująco:

 Dochody 16.444.806 zł
 Wydatki 16.940.709 zł
 Przychody 1.368.419 zł
 Rozchody 872.516 zł
 Deficyt budżetu 495.903 zł
9) Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Złoty Stok – w załączniku nr 1 wprowadzono 
zmiany dotyczące wartości roku 2015, pole-
gające na wprowadzeniu kwot faktycznie 
wykonanych w 2015 r., zgodnie ze sprawoz-
dawczością budżetową. Plany dochodów 
i  wydatków roku 2015 doprowadzono do 
spójności z kwotami wynikającymi z uchwały 
nr XVII/126/2016 z  dnia 23 marca 2016 r. 
W  załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do 
WPF” w zakresie zwiększenia w 2016 roku li-
mitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Re-
mont wodociągu przesyłowego od Płonicy do 
granicy gminy” o kwotę 30.000 zł, tj. do kwo-
ty 80.000 zł, co wpłynęło również na zwięk-
szenie limitu zobowiązań do kwoty 330.000 
zł oraz łącznych nakładów finansowych na to 
przedsięwzięcie do kwoty 373.000 zł. Zwięk-
szenie limitu na niniejsze przedsięwzięcie 
skutkuje wzrostem wydatków na przedsię-
wzięcia ogółem, wzrostem limitu zobowiązań 

ogółem, jak i nakładów finansowych ogółem 
na przedsięwzięcie.

Ponadto na XVII sesji: 1) Magdalena Mię-
dzybrocka kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Złotym Stoku przedstawiła radnym 
analizę funkcjonowania Ośrodka.

2) Asystent rodziny Aneta Górnicka przed-
stawiła raport z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny. 

3) Sołtysi złożyli coroczną informację ze 
swojej działalności. 

Miłym akcentem XVII sesji była wizyta 
i  złożenie życzeń świątecznych przez przed-
szkolaków z POP „Bajka” oraz uczniów Samo-
rządowego Zespołu Szkół. Radni otrzymali 
również świąteczny słodki upominek od przed-
szkola „Zielona Dolina”.

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
Przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących 
na właścicielach i opiekunach psów!

W związku z  licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na 
terenie publicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a  zwłaszcza dzieci, 
zwracamy się z prośbą o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samo-
wolną ucieczką psa i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

WŁAŚCICIELE PSÓW
ZOBOWIĄZANI SĄ TRZYMAĆ JE NA TERENIE SWOICH POSESJI.
UTRZYMANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH NIE MOŻE STANOWIĆ
ZAGROŻENIA LUB UCIĄŻLIWOŚCI DLA LUDZI.
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione 

jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna oraz nakłada obowiązek prowadzania psów na smy-
czy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kagańcu. Za naruszenie tego przepisu 
grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37) ustawy o ochronie zwierząt.

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren jest 
ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być 
oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone 
jest tylko w  rejonach niezagospodarowanych poza terenami zabudowanymi, miejscami 
użyteczności publicznej, parkami, placami zabaw, ulicami, chodnikami, piaskownicami itp.

Właściciel psa, który nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu psa – podlega odpowiedzialności według kodeksu wykroczeń.

Obowiązki właścicieli psów wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości to również za-
pisy zawarte w rozdziale 6 Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy 
Złoty Stok przyjęte Uchwałą Nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w  Złotym Stoku z  dnia 28 
stycznia 2016 r.

„Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, 

aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich a tak-
że, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu 
się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

§ 17.
Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego 

użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i  inne tereny zielone, 
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te 
zwierzę.

W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczegól-
ności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawo-
wania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest za-
bezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza 
jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę 
ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści.

UM w Złotym Stoku

Szanowni Państwo
Wiele osób zgłasza problem sprzątania po psach. Jest to 

problem znany od dawna. Zarówno pracownicy Urzędu jak 
i spółki „KOMA” codziennie sprzątają Park Miejski i główne 
ulice w mieście, usuwając psie odchody. Problem ten dotyczy 
jednak całego miasta: zielonych skwerów, chodników, ulic, 
boisk, placów zabaw. Właściciele posesji skarżą się, że utrzy-
mują w porządku miejsca wokół swoich nieruchomości: za-
miatają chodniki, wykaszają trawę, ale niestety systematycz-
nie zmuszani są do sprzątania psich odchodów. 

W naszej gminie nie ma „bezpańskich”, wałęsających się 
psów. Każdy pies ma swojego właściciela. Sąsiedzi czasami 
rozmawiaj na ten temat z właścicielami psów, ale spotykają 
się z agresją, oskarżeniami. Nie obrażajmy się, nie gniewajmy 
się na siebie. Burmistrz, pracownicy Urzędu i spółki „KOMA” 
nie załatwią tej sprawy za właścicieli psów. 

Na zielonym skwerze przy ul. 3 Maja (naprzeciw sklepu 
państwa Karskich) zainstalowaliśmy pierwszy pojemnik 
wyposażony w woreczki do zbierania psich odchodów. Po-
dobne pojemniki chcemy postawić też w innych miejscach 
naszego miasta. 

Wiemy jednak, że żaden kosz, żadna tabliczka nie załatwią 
sprawy, kiedy w rozwiązanie problemu nie włączą się wła-
ściciele psów. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich 
posiadaczy psów, aby wyprowadzając zwierzęta na spacer 
wzięli ze sobą torebkę, woreczek i  posprzątali po swoim 
pupilu. Nie odwracajmy się od problemu, nie udawajmy, że 
to nie nasz pies załatwił się obok bramy sąsiada. 

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i  posprzątanie po 
swoim psie.

UM w Złotym Stoku
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Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy miasta i gminy Złoty Stok!

23 marca 2016 r. Rada Miejska w Złotym Stoku, po rozpatrzeniu wniosku spółki „WOD-KAN”, 
podjęła m.in. uchwały w sprawie:

Zatwierdzenia opłat i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok – na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 
r., poz.139 ze zm.) przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne PPU „WOD-KAN” przedłożyło wniosek 
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 
terenie Gminy Złoty Stok.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczanej wody, naliczana 
również w sytuacji całkowitego braku poboru wody.

Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki

* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości wprowadzonych ścieków, nalicza-
na również w sytuacji całkowitego braku wprowadzanych ścieków.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 
z § 2 pkt 9-11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre-
ślenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ze zm.).

Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Złoty Stok – w związku z długotrwałą suszą możliwości dostarczania wody 
z  lokalnych ujęć zostały znacznie ograniczone. Spowodowało to konieczność zakupu wody 
z Kamieńca Ząbk., co z kolei znacznie podwyższyło koszty dostarczania wody dla mieszkańców 
Złotego Stoku, Płonicy i Błotnicy. Aby zapewnić możliwie szeroką dostępność usług zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę, jak również biorąc pod uwagę ochronę odbiorców, ustalona została 

dopłata do ceny 1m³ pobieranej wody dla odbiorców z terenu Złotego Stoku, Płonicy i Błotnicy. 
Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do 1 m ³ to kwota 1,20 zł netto + VAT 
(1,30 zł brutto). Dopłata przekazywana będzie na rachunek PPU „Wod-Kan” w Złotym Stoku, tj. 
przedsiębiorstwu obsługującemu zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w  wodę, 
które jest zobowiązane stosować dopłatę w rozliczeniu z odbiorcami, co w efekcie spowoduje 
obniżenie opłat ponoszonych przez odbiorców. 

Podjęcie powyższych uchwał spowodowało wzrost ceny wody o 2,54 zł brutto za 1 m3. 
Mieszkańcy Złotego Stoku, Płonicy i Błotnicy zapłacą za 1 m3 wody 5,61 zł, tj. 4,37 zł (cena 
dotychczasowa) + 1,24 zł (podwyżka) = 5,61 zł, natomiast gmina dopłaci do każdego m3 
wody 1,30 zł brutto.

Nie ulega zmianie cena wody dla mieszkańców Mąkolna i Lasek. Pozostałe ceny i opła-
ty (opłaty abonamentowe, cena za ścieki) również pozostają bez zmian. Nowe ceny będą 
obowiązywać od 16 maja 2016 r. i będą uwzględniane w rachunkach wystawianych od czerwca br. 

Podczas spotkania z  mieszkańcami Dawid Knych – prezes spółki „WOD-KAN” przedstawił 
prezentację multimedialna przybliżającą system zaopatrzenia miasta i sąsiednich sołectw w wodę 
(ujęcia wody – studnie na zboczu góry Jawornik, budynek chlorowni, zbiornik przy ul. Górniczej), 
pokazującą sieć i prace modernizacyjne, remontowe, nowe odcinki wodociągu wykonane przez 
spółkę od 2009 r., wodociąg przesyłowy z Kamieńca Ząbk. do Złotego Stoku, będący alterna-
tywnym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę itp. Prezes D. Knych i burmistrz G. Orczyk 
przedstawili też sposób ustalania taryf, weryfikacji danych zawartych we wniosku spółki „WOD-
-KAN” o zatwierdzenie taryf.

Powyższe było niezbędne, gdyż wielu mieszkańców gminy błędnie sądzi, że woda dla mia-
sta pobierana jest z tzw. „Czarnego stawu”. Czarny staw nigdy nie był zbiornikiem, z którego 
zaopatrywano miasto w wodę. Wodę pobieramy z około 20 studni zlokalizowanych w lesie, na 
zboczu Jawornika. 3 – lenia susza (bezśnieżne zimy, upalne, suche lato, bezdeszczowa jesień) 
spowodowały wysuszenie ujęć. Woda pozyskiwana z naszych ujęć zabezpieczała ok. 20-30% 
naszego dobowego zapotrzebowania. Już od czerwca 2015 r. zmuszeni byliśmy kupować wodę. 
Państwo odczuliście, że woda jest inna – twarda, z kamieniem, o innych walorach smakowych. 
Jest to jednak woda przebadana, zdatna do picia. 

Po opadach deszczu i śniegu poprawiła się sytuacja w naszych ujęciach. Nie przewidzimy 
jednak jak będzie kształtował się poziom wód w kolejnych miesiącach. Ubiegłoroczne zakupy 
wody (od czerwca 2015 r. do lutego 2016 r.) kosztowały spółkę „WOD-KAN” i  gminę ponad 
200.000 zł. Niektórzy mieszkańcy, nieświadomi sytuacji i  ogromnych obciążeń dla budżetu 
gminy, nieracjonalnie gospodarowali wodą. Poprzednie taryfy i ceny skalkulowane były przy 
założeniu korzystania z wody z naszych ujęć. Nie przewidywały one dodatkowego kosztu za-
kupu wody. 

W związku z zaistniałą sytuacją konieczne stało się wprowadzenie nowych taryf. Taryfy będą 
obowiązywały przez rok, tj. od 16.05.2016 r. do 16.05.2017 r. Do  kalkulacji cen wody spółka 
„WOD-KAN” przyjęła cenę zakupu wody na poziomie kosztów zakupu z  roku ubiegłego, tj. 
200.000 zł. Rozumiejąc trudną sytuację wielu mieszkańców radni, na wniosek pani burmistrz, 
podjęli uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody. Dzięki temu wprowadzona podwyżka 2,54 zł 
zostanie rozłożona w części na mieszkańców (1,24 zł), w części obciąży budżet gminy (1,30 zł). 
Nikt z  nas nie ma wpływu na tak trudną sytuację hydrologiczną. Z  problemem braku wody 
boryka się wiele gmin w naszym kraju, np. Koniecpol, czy sąsiednie gminy: Stoszowice, Kamie-
niec Ząbk., Ziębice. 

Podczas prac ogrodowych i  spacerów do lasu obserwują Państwo, że ziemia jest bardzo 
sucha. Styczniowe – marcowe opady deszczu i  śniegu nieznacznie poprawiły nawodnienie 
gleby. Mamy nadzieję, że wprowadzona podwyżka pozwoli nam na zakup wody i bieżące regu-
lowanie płatności, a Państwo nie odczujecie jej braku w swoich domach. 

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą, szczególnie przy napełnianiu basenów, pod-
lewaniu ogródków, prosimy o sprawdzanie szczelności spłuczek, kranów. Wysychające zasoby 
znacznie ograniczają dostępność do wody, powodują konieczność jej oszczędzania i racjonal-
nego wykorzystania.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy miasta i gminy Złoty Stok! 

23 marca 2016 r. Rada Miejska w Złotym Stoku, po rozpatrzeniu wniosku spółki 
„WOD – KAN”, podjęła m.in. uchwały w sprawie: 
 

1) Zatwierdzenia opłat i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok – na podstawie art. 
24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm.) 
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne PPU „WOD-KAN” przedłożyło wniosek 
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok. 

 
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Taryfa 
netto 

Taryfa 
brutto 

VAT = 8% 
 
 
 
Grupa I 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali z terenu miasta 
Złoty Stok oraz sołectw 
Płonica i Błotnica 

- cena wody 
   (w zł/m³) 

 
6,40 

 
6,91 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
8,00* 

 
8,64* 

 
 
Grupa II 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali z terenu sołectw 
Mąkolno i Laski 
 

- cena wody  
   (w zł/m³) 

 
4,05 

 
4,37 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
8,00* 

 
8,64* 

 
* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczanej wody, 
naliczana również w sytuacji całkowitego braku poboru wody. 
 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki 
 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Taryfa 
netto 

Taryfa 
brutto 

VAT = 8% 
 
 
Grupa I 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali  

- cena ścieków 
   (w zł/m³) 

 
5,63 

 
6,08 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
4,05* 

 
4,37* 

* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości wprowadzonych ścieków, 
naliczana również w sytuacji całkowitego braku wprowadzanych ścieków. 
 
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, 
zgodnie z § 2 pkt 9-11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ze zm.). 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy miasta i gminy Złoty Stok! 

23 marca 2016 r. Rada Miejska w Złotym Stoku, po rozpatrzeniu wniosku spółki 
„WOD – KAN”, podjęła m.in. uchwały w sprawie: 
 

1) Zatwierdzenia opłat i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok – na podstawie art. 
24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm.) 
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne PPU „WOD-KAN” przedłożyło wniosek 
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok. 

 
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Taryfa 
netto 

Taryfa 
brutto 

VAT = 8% 
 
 
 
Grupa I 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali z terenu miasta 
Złoty Stok oraz sołectw 
Płonica i Błotnica 

- cena wody 
   (w zł/m³) 

 
6,40 

 
6,91 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
8,00* 

 
8,64* 

 
 
Grupa II 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali z terenu sołectw 
Mąkolno i Laski 
 

- cena wody  
   (w zł/m³) 

 
4,05 

 
4,37 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
8,00* 

 
8,64* 

 
* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczanej wody, 
naliczana również w sytuacji całkowitego braku poboru wody. 
 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki 
 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Taryfa 
netto 

Taryfa 
brutto 

VAT = 8% 
 
 
Grupa I 

 
Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi  
i pozostali  

- cena ścieków 
   (w zł/m³) 

 
5,63 

 
6,08 

- stawka opłaty  
abonamentowej 
(w zł/odbiorcę/m-c) 

 
4,05* 

 
4,37* 

* Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości wprowadzonych ścieków, 
naliczana również w sytuacji całkowitego braku wprowadzanych ścieków. 
 
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, 
zgodnie z § 2 pkt 9-11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ze zm.). 

UM w Złotym Stoku

Zaproszenie – Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych duchem do przystąpienia 
do  grupy, której celem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Złotym Stoku.

Koordynatorką tego działania jest Helena Babis mieszkanka Złotego Stoku, 
która obecnie wraz z kilkoma mieszkańcami gminy jest słuchaczką Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Kłodzku. Z jej inicjatywy przy pomocy urzędu, tworzy się 
grupa mająca na celu organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej  gminie. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku są dziś jedną z najpopularniejszych form 
edukacji osób, które ukończyły lub zbliżają się do ukończenia aktywności zawo-
dowej, mają odchowane dzieci, a nawet wnuki. Mając na celu rozwój swoich 
zainteresowań oraz sprawności intelektualnej, a także wychodząc na przeciw 
potrzebom osób, które chcą aktywnie i twórczo spędzać czas wolny, zapraszamy 
wszystkich po 60 roku życia.

Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu umożliwi utrzymanie dobrej kon-
dycji psychofizycznej, poczucie przynależności społecznej mieszkańców gminy 
i okolic oraz aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w „złotym wieku”. 

W ramach uniwersytetu można będzie się spotykać, zawierać nowe znajo-
mości, uczestniczyć w ciekawych zajęciach dostosowanych do zainteresowań 
uczestników.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wspólnego spędzania czasu 
i  poszerzania wiedzy zapraszamy do kontaktu pod nr tel.  697  663  030 lub 
74 816 41 59.

ZBIERANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
Nadeszła wiosna i  ruszyły prace porządkowe 

w ogródkach. W tym okresie mamy masę odpadów 
w postaci skoszonej trawy, ściętych gałęzi i  liści. Co 
z  tymi odpadami zrobić? Regulamin Utrzymania 
Czystości i  Porządku w  Gminie zaleca, aby odpady 
ulegające biodegradacji zagospodarowywać we 
własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostow-
niach przydomowych. 

Dla osób, które nie mają własnych kompostowni-
ków, a zadeklarowały segregację odpadów, PPU „KOMA” 
Sp. z o.o. udostępnia worki na odpady biodegrado-
walne w kolorze brązowym. 

Uwaga! Odpady biodegradowalne muszą być 
spakowane do brązowych worków. Odpady spako-
wane do innego koloru worka zabierzemy jako inne 
odpady zmieszane.

Worki z odpadami są odbierane w każdy ponie-
działek z  terenu miasta, a  na terenach wiejskich 
w terminie odbioru odpadów komunalnych zmiesza-
nych. 

Co do tych worków wrzucać? 
Do brązowych worków wrzucamy wszelkie 

odpadki kuchenne i  z  przydomowych ogrodów: 

odpady i  resztki owoców i  warzyw, obierki, sko-
rupki jaj, resztki pożywienia, resztki produktów 
mlecznych, fusy po kawie i herbacie, resztki ro-
ślinne z przydomowych ogródków (trawa, liście, 
trociny). 

Nie wolno wrzucać do tych worków: kości 
z mięsa, odchodów zwierzęcych. Te odpady należy 
jako pozostałość wrzucić do pojemnika na odpady 
zmieszane (posiadającego naklejkę zieloną z na-
pisem – odpady po segregacji – czyli pozostałe). 
Szczegółowy opis znajduje się na każdym worku. 

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

Jeżeli udostępniony worek zapełni się wcześniej, 
zawsze można go odwieść do PSZOKu w godzinach 
jego otwarcia. Jeżeli potrzebujesz więcej brązowych 
worków, ponieważ np.   kosisz trawnik i nie masz co 
zrobić z  trawą, możesz zakupić dodatkowe worki 
w  biurze PPU „KOMA” Sp. z  o.o. Koszt worka to 90 
groszy. Odbiór zapełnionych worków jest nieodpłat-
ny i odbywa się w PSZOKu bądź w dniu odbioru od-
padów biodegradowalnych w workach.

Dawid Knych
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(Red.) 11 marca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
odbyło się spotkanie władz samorządowych z sołtysami naszych 
wsi: Urszulą Wróbel z Mąkolna, Małgorzatą Cebulą z Płonicy, 
Adamem Grygielem z Błotnicy i Bogdanem Sochackim z Lasek. 

Burmistrz Grażyna Orczyk oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Waldemar Wieja, sekretarz gminy Iwona Pawlicka-Wierz-
bicka, skarbnik Irena Biskupska, w imieniu własnym i wszystkich 
mieszkańców gminy złożyli sołtysom serdeczne życzenia: za-
dowolenia z pracy na rzecz swoich wsi, wytrwałości w dążeniu 
do zamierzonych celów i powodzenia w życiu osobistym. 
Burmistrz podkreśliła, jak ważną rolę pełni sołtys w życiu spo-
łeczności lokalnej. Spotkanie było okazją do miłego spędzenia 

piątkowego popołudnia przy kawie, herbacie i słodkim poczę-
stunku. 

W imieniu sołtysów Adam Grygiel podziękował za zapro-
szenie i docenienie ich pracy ze strony władz samorządowych. 

Burmistrz Grażyna Orczyk odczytała również życzenia dla 
wszystkich sołtysów od prezesa Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Warszawie Daniela Obajtka.

Dzień Sołtysa

JAK SPĘDZIĆ WEEKEND MAJOWY? 
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku zaprasza do udziału w programie przygotowa-

nym specjalnie na weekend majowy. Liczymy na to, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. 
Będą atrakcje zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

W programie: 
30 KWIETNIA (sobota) 16.00 PLANTY ZA CKiP 
(w razie złej pogody, koncerty odbędą się w budynku) 

Jest to dzień kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Muzyka wiele ma imion 
i wiele twarzy. Jazz to jedna z nich. Kolebką jazzu w Polsce jest Śląsk. Najpopularniejszym mu-
zykiem tego gatunku na świecie jest Wynton Marsalis. Oblicza jazzu też są niezwykle różne 
poprzez standardy jazzowe, big bend, funky, soul, aż do jazzu współczesnego. 

W sobotę 30 kwietnia będzie możliwość wzięcia udziału w małej „uczcie jazzowej”. Koncert 
dla sympatyków jazzu, ale również dla osób, które chciałyby poznać ten gatunek muzyczny. 
Złoty Stok ugości kwintet saksofonowy SAXESFULL PLUS. Grupa na co dzień gra przy Filharmo-
nii Opolskiej, w jej skład wchodzą wykwalifikowani muzycy Szkoły Muzycznej w Nysie. Ale to 
nie koniec, swój koncert zagra również 7 osobowy BIG BEND z  Paczkowa, w  skład którego 
wchodzą młodzi pełni pasji panowie, od wielu lat związani muzyką. BIG BEND posiada akcent 
złotostocki, w jego skład wchodzą Kacper Szwarc, grający na trąbce, członek Orkiestry Dętej 
oraz Kapelmistrz orkiestry ze Złotego Stoku. 

1 MAJA (niedziela) 17.00 sala widowiskowa 
PRZYJACIÓŁKI Z WENUS to tytuł tryskającej humorem muzycznej opowieści o kobietach 

i  mężczyznach. To rzecz o  uczuciach, związkach, konfliktach, ukazująca w  sposób zabawny 
różnice między płciami.

Dla kobiet spektakl jest niepowtarzalną szansą zgłębienia tajemnic budowania szczęśliwe-
go związku. Zabawną i momentami liryczną historią, która umożliwia oderwanie się od codzien-
nych rozterek i zmartwień. Dla mężczyzn jest to okazja do odbycia podróży w dziwny i fascy-
nujący świat kobiecego umysłu.

Spektakl zakłada poprzez śmiech i wspólną zabawę interakcję z publicznością. Kabaretowe 
sceny, niespodziewane zwroty akcji i wszechobecny humor, a także znane i lubiane szlagiery 
przyprawione nutką pikanterii to główne atuty przedstawienia.

Każdy widz znajdzie w nim coś dla siebie!
Spektakl od 16 lat.

2 MAJA (poniedziałek), 14.00 STADION MIEJSKI
(w razie opadów deszczu, program zostanie przeniesiony na inny termin)
TURNIEJ OLDBOY W PIŁKĘ NOŻNĄ, PIKNIK RODZINNY, STRAŻAKCI 
Zapraszamy na stadion sportowy całe rodziny. W programie przewidziany jest Turniej w Pił-

kę Nożną drużyn OLDBOY ze Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, Kłodzka, Złotego Stoku i nie tylko. 
Zapisy drużyn jeszcze trwają. Zostanie utworzona specjalna strefa dla dzieci. Będziemy prowa-
dzić warsztaty teatru ulicznego, poruszania się na szczudłach, robienia wielkich baniek mydla-
nych, tworzenia postaci z balonów. Nie zabraknie tak uwielbianych przez dzieci zamków dmu-
chanych. Tego dnia obchodzony jest w  całym kraju Dzień Flagi. Nie zapomnieliśmy i  o  tym 
święcie, podczas kilku godzin pikniku będziemy szyć flagę! Na stadionie nie zabraknie zastępu 
strażaków OSP ze Złotego Stoku, którzy już 4 maja obchodzą swoje święto. Strażacy przygoto-
wali wiele atrakcji dla dzieci: tory przeszkód, pokazy ratownictwa, sprzętu strażackiego. 

Bardzo prosimy wszystkich którzy tego dnia odwiedzą nas na stadionie aby zabrali ze 
sobą kawałek materiału w kolorze białym lub czerwonym. Ze wszystkich kawałków, które 
zostaną przyniesione, będziemy szyć flagę! Im więcej kawałków materiału i  im większe 
one będą, tym większą flagę stworzymy. 

3 MAJA (wtorek) 
11.30 OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA, RYNEK
3 maja to ważny dzień dla każdego Polaka. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 11.30 

w kościele parafialnym w Złotym Stoku. Po mszy udajemy się w towarzystwie Górniczej Orkie-
stry Dętej do Rynku, gdzie nastąpi wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hym-
nu. Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku przygotował krótki program artystyczny z oka-
zji tego święta. 

SPOTKANIE Z KABARETEM, PARK MIEJSKI 
(w razie złej pogody, sala widowiskowa CKiP)
N a t o m i a s t 

p o p o ł u d n i u 
wszystkich Pań-
stwa serdecznie 
zapraszamy do 
Parku Miejskiego. 
Na złotostockiej 
scenie pojawi się 
k a b a r e t  W E -
ŹRZESZ, większo-
ści znany z takich 
skeczy jak: Poste-
runek Policji, Za-
konnica, Randka. 
K abaret  znany 
z Latającego Klu-
bu Dwójki, nagra-
dzany wielokrot-
nie podczas Rybnickiej Jesieni Kabaretowej oraz Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
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GWARKIADA 2016
Drodzy Państwo, GWARKIADA 2016 zbliża się wielkimi 

krokami. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w dniach 
24-25 czerwca (ostatni weekend). Tegoroczne obchody będą 
wyjątkowe z dwóch względów. Po pierwsze, jest to rok, w któ-
rym obchodzimy 1050 lat chrztu Polski oraz 725 lat od kiedy 
Złoty Stok otrzymał prawa miejskie. Obydwie daty znajdą się 
w tegorocznym programie korowodu historycznego. Dodatko-
wo 725– lecie nadania praw miejskich będzie motywem prze-
wodnim pokazu laserowego, który zostanie wyświetlony 
pierwszego dnia tj. w piątek na ścianie złotostockiego kamie-
niołomu. 

GWARKIADA 2016 to dwa dni ciekawych koncertów, wido-
wisk i dobrej zabawy. Piątek został przygotowany w całości pod 
kątem muzyki disco polo. Gwiazdą wieczoru będzie dobrze 
wszystkim znany zespół BAYER FULL. Drugi dzień rozpocznie 
się korowodem historycznym ulicami naszego miasta. Swój 
finał znajdzie na Skalisku, a tam dla wszystkich został przygo-
towany szereg koncertów muzyki lubianej i znanej. Pojawią się 
covery zespołu ABBA i  legendarnych QUENNSÓW. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru będzie Szymon Wydra z zespołem  CARPE 
DIEM. 

Z pewnością ciekawym widowiskiem będzie pokaz lasero-
wy, który w ubiegłym roku bardzo przypadł do gustu wszystkim 
widzom. W tym roku został mocno rozbudowany. Na ścianie 
kamieniołomu zostanie wyświetlona (za pomocą techniki la-
serowej) historia poszukiwania złota, górnictwa i  hutnictwa 
naszej gminy na przełomie wieków. Osobną atrakcją będzie 
sobotni pokaz pirotechniczny z  najwyższych półek skalnych 
kamieniołomu. 

Na miejscu imprezy po-
jawi się również mała wioska 
górnicza oferująca bicie zło-
tostockich dukatów, robie-
nie średniowiecznej biżute-
rii, papieru czerpanego oraz 
stanowisko, gdzie będzie 
można skosztować średnio-
wiecznego przysmaku– pod-
płomyków i  wiele innych 
potraw. Dla najmłodszych 
dostępne będzie wesołe 
miasteczko i inne atrakcje.

Również 25 czerwca Ko-
palnia Złota w Złotym Stoku 
ugości około 1000 zawodników z całej Polski w ramach pierw-
szego biegu z cyklu UNDERRUN 2016 (bieg w miejscach niedo-
stępnych i niezwykłych). Jest to też szansa na promocję Gwar-
kiady wśród biegaczy i zachęcenie ich do pozostania w Złotym 
Stoku na dłużej.

Do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach zaprosiliśmy 
ponad 100 atrakcji działających w sferze turystyki, ponieważ 
pragniemy aby Złoty Stok w najbliższych latach mógł otrzymać 
miano dolnośląskiej stolicy Targów Turystycznych w plenerze. 

Wystąpiliśmy do Marszałka Województwa o objęcie GWAR-
KIADY patronatem honorowym. Otrzymaliśmy już pozytywną 
decyzję o objęciu nas patronatem przez Dolnośląską Organi-
zację Turystyczną. 

Obecnie pracujemy nad pozyskaniem sponsorów, tworze-
niem grafiki, planowaniem kampanii reklamowej, zabezpiecze-
niem imprezy przez odpowiednie służby, tak by każdy z Państwa 
mógł czuć się bezpiecznie i dobrze się bawić. 

Drodzy Mieszkańcy, 
Jednym z najważniejszych elementów GWARKIADY 

jest korowód historyczny ulicami naszego miasta. 
Zeszłoroczne widowisko zgromadziło dużą ilość widzów, 
a  przygotowany przez Samorządowy Zespół Szkół, 
przedszkole „Bajka” i  przedszkole „Zielona Dolina” 
program przypadł mieszkańcom i gościom do gustu. 
Z uwagi na fakt, że GWARKIADA to święto wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, chciałabym serdecznie 
Państwa zaprosić do wzięcia czynnego udziału w te-
gorocznej inicjatywie. Każdy z Państwa może ubarwić 
korowód własnym strojem stylizowanym na epokę 
średniowiecza i wziąć w nim czynny udział. Im więcej 
osób będzie przebranych, tym większe święto zagości 

w naszej gminie. Udział w korowodzie może okazać się nieza-
pomnianym wydarzeniem. Zachęcam, a wręcz namawiam aby 
wziąć w udział i stworzyć własny strój. 

Dla każdego uczestnika korowodu mamy niespodziankę!
Wszystkie kobiety oraz dziewczynki, które pojawią się na 

korowodzie, za symboliczną kwotę, będą mogły zakupić nakry-
cie głowy, stylizowane na te pochodzące ze średniowiecza, 
w barwach złotostockiego herbu, natomiast wszyscy  mężczyźni 
i chłopcy – tarcze rycerskie z emblematem herbu naszej gminy. 

Zapraszamy również wszystkich chętnych do wsparcia 
 finansowego organizacji Gwarkiady. Każda przekazana na ten cel 
złotówka nie zostanie zmarnowana. Wpłat prosimy dokonywać 
na konto nr: 86 9533 1069 2008 0805 1389 0101 z tytułem 
darowizna Gwarkiada 2016.

Aleksandra Wąsowicz 
dyrektor CKiP

Poetyckie popołudnia w złotostockiej bibliotece
Kwiecień w złotostockiej bibliotece oferował mieszkańcom naszej gminy spotkania poetyc-

kie z paniami: Felicją Wołyńską i Zofią Mirską. 
Dwie wspaniałe kobiety, posiadające ogromne doświadczenie życiowe, w którymś momen-

cie swojego życia postanowiły przelać na papier swoje myśli, wydarzenia z życia, swoje sukce-
sy i porażki. Oddały swoje „ja” wielokrotnie bardzo osobiste dla siebie ale również dla grona 
swoich czytelników. Pani Felicja bardzo ciepła i  serdeczna kobieta, była polonistka, wiersze 
zaczęła pisać na emeryturze. Pani Zofia, wieloletni pracownik instytucji kultury również w Zło-
tym Stoku, późniejszy polonista, najpierw pisała „do szuflady”, potem wyszła ze swoją poezją 
do innych. 

Obie panie posiadają wiele sukcesów związanych ze swoją twórczością, obie nauczyły się 
opowiadać o swoich uczuciach i bolączkach pisząc wiersze. Wiersze, które nie wzięły się z próż-
ni, ale z życia. 

Pani Felicja pojawiła się z naszej bibliotece jako pierwsza. Udział w spotkaniu wzięło zaled-
wie kilka osób, ale spotkanie okazało się bardzo budujące i trwało prawie 3 godziny. Rozmowom 
i czytaniu przy filiżance kawy nie było końca. 

Spotkanie z panią Zofią było bardzo podobne, choć poezja pani Zofii okazała się trudniejsza, 
ale w wielu przypadkach niezwykle trafna i dotykająca doświadczeń z życia każdego z nas. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych spotkaniach. 
Już dziś pragniemy zaprosić na spotkanie autorskie z panią Kingą Tatkowską, mieszkanką 

Złotego Stoku, autorką książki „Szukając Tego”. Spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 16.00 

w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Będzie możliwość zakupu książki lub otrzymania 
dedykacji na już posiadanej. 

Aleksandra Wąsowicz 

Kącik czytelniczy
Witam w  kolejnym numerze biuletynu i  jednocześnie 

w nowym wydaniu naszego kącika czytelniczego. Wraz z po-
wiewem wiosennego wiatru mam dla państwa dwie nowości. 

Pierwsza to powód do lokalnej dumy. Autorką jest młoda 
złotostocczanka Kinga Tatkowska, a tytuł pozycji to „Szukając 
tego”. Pewna zdesperowana dziewiętnastolatka postanawia 
uciec od przeszłości. Pakuje do podręcznego plecaka najpo-
trzebniejsze rzeczy i w pośpiechu pozostawia swoje życie za 
sobą. Ale pech jej nie opuszcza i w trakcie podróży pozosta-
je jedynie z portfelem w ręku. Jej złość, izolacja i rozgorycze-
nie, to emocje, które malują się na jej twarzy wyraźnie jak na 
obrazie. Właśnie w tym momencie los prowadzi ją na spotka-
nie z mężczyzną, okaleczonym emocjonalnie jak ona sama. 
W pewnym stopniu wymuszona wspólna podróż doprowadzi 

tych dwoje do otwarcia głębokich ran, a przeżywane stop-
niowo swoiste katharsis może zarysować na ich niebie nowy 
początek, inny, jasny scenariusz. Ale możliwe, że to tylko 
mrzonka, że było za wcześnie, że to zachłyśnięcie się drugą 
osobą było zbyt pochopne. Jak zakończy się ich historia? Nie 
wiemy. Ale wiemy na pewno, że tamy puściły, że brama zo-
stała otwarta a  droga stoi otworem. Przeszłość już nas nie 
trzyma, nie ma nad nami władzy. A co przyniesie przyszłość.? 
No cóż, zobaczymy. Pozycja warta przeczytania choćby z jed-
nego, prostego powodu; napisana została przez naszą kra-
jankę. 

Kolejną pozycją jest bestseller EMPIKU 2015, książka ze 
wspaniałymi recenzjami „Dziewczyna z pociągu” Pauli Hawkins. 
Do przeczytania skłoniły mnie opinie pełne pochwał, słów 
uznania dla debiutantki i zachwytów. Jednak moim zdaniem 
nie jest to książka z efektem „WOW”. Zwroty akcji i tak zwane 
zaskakujące zakończenie możliwe do przewidzenia. Ja mogłam 
się od niej oderwać i nie czułam tego niepokojącego dreszczu 
emocji w  miarę rozwoju akcji. Jednakże są trzy aspekty tej 
powieści, z powodu których polecam państwu gorąco zagłę-
bić się w jej fabułę. Autorka posłużyła się w książce narracją 
pierwszoosobową w wykonaniu trzech kobiet. Rachel, tytu-
łowa dziewczyna z pociągu, Anna i Megan pozwalają czytel-

nikowi poznać swoje myśli i  posłuchać ich wewnętrznych 
dialogów. To, czego z czasem dowiadujemy się o każdej z nich, 
nie przywołuje czułego uśmiechu na twarzy. Kolejnym atutem 
tej pozycji jest psychologiczna analiza tej części ludzkiej 
osobowości, która fascynuje się podglądaniem życia innych 
ludzi. Możliwość obserwacji z  pozycji osoby trzeciej daje 
wiele. Podglądając, możemy uczestniczyć w czyimś życiu, nie 
będąc jego częścią. Mamy władzę decydować o losie naszych 
bohaterów, przypisując im wymyślone przez nas cechy i do-
wolnie interpretując zaobserwowane sytuacje. Poza tym 
obserwowanie życia innych ludzi bywa alternatywą dla naszej, 
nierzadko trudnej egzystencji. I ostatnim, chyba przeważają-
cym o  wartości tej książki argumentem jest perspektywa 
świata pokazana z  pozycji alkoholika. Rachel rzadko trzeź-
wieje, w alkoholu szuka ukojenia bólu, ucieczki od przytła-
czającej rzeczywistości i zapomnienia o tym, kim się stała. Jej 
wyobrażenia i pijackie majaki mieszające się z rzeczywistymi 
sytuacjami, przeplatają się z  czarnymi dziurami w  pamięci, 
i wywołują u Rachel uzasadniony niepokój. Zbrodnia, tajem-
nica i pragnienie zaznaczenia swojej obecności na tym świe-
cie, oto sens tej pozycji. Zachęcam do czytania i już zapowia-
dam bardzo ciekawy „kącik” czerwcowy. 

Katarzyna Kowcz
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„Międzypokoleniowe Warsztaty 
Artystyczne”– pod takim hasłem 
5 marca br. w Centrum Kultury i Pro-
mocji miał miejsce spektakl teatralny 

„Dzieci z Piwnicy” i  występ chóru 
„Złoty Potok”. 

„Dzieci z Piwnicy”, to koło teatral-
ne, które obchodzi swój pierwszy rok 
istnienia, a w swoim dorobku ma już 
dwa spektakle. Zarówno pierwszy 
„Bajka o  Koziołku Niematołku” jak i 
„Czerwony Kapturek” zostały przyję-
te z ogromnym entuzjazmem i pod-
syciły apetyt na kolejne. 

Tegoroczną rocznice połączyliśmy 
z występem chóru „Złoty Potok”, 
który w  ubiegłym roku obchodził 
jubileuszową 30 rocznicę istnienia. 

Zastosowany kontrast w  długości 
działalności artystycznej oraz ilość 
zgromadzonego doświadczenia mia-
ła pokazać, że praca artysty, tego 
wcielającego się w rolę, czy tego 
śpiewającego, jest bardzo ciężka, ale 
dla lokalnej społeczności bardzo 
ważna. 

Z duszą artystyczną trzeba się 
urodzić, ale to nie oznacza sukcesu. 

Najważniejsze jest aby mieć serce do 
tego co się robi, aby żyć tym każdego 
dnia, znaleźć w sobie chęci, dosko-
nalić swój warsztat i regularnie brać 
udział w próbach i występach. 

W czasach, kiedy każdemu z nas 
brakuje czasu, kiedy praca staje się 
najważniejsza a  nie chwila dla wła-
snego rozwoju, kiedy internet kusi 
młodych łatwą rozrywką a pogarsza-
jące się zdrowie odejmuje starszym 
chęci do działania, to właśnie te ar-
tystyczne jednostki pełne miłości do 
tego co robią, zdyscyplinowane do 
codziennego rozwoju, dają nam ra-
dość w postaci spektakli i wspólnych 
występów. 

„Dzieci z Piwnicy” przygotowały 
spektakl pod tytułem „Czerwony 

Kapturek”, bajka wszystkim nam do-
skonale znana, została przedstawio-
na w wersji nieco unowocześnionej, 
z  lekką dawką humoru. Płynne dia-
logi, rozbudowana choreografia oraz 
muzyka złożyły się na udane wido-
wisko. Trema aktorów wraz z wejściem 
na scenę zniknęła, godziny prób 
i  mozolna praca z  tekstem okazała 
się bardzo owocna. 

Gratulacje i wyrazy uznania mło-
dym artystom i ich opiekunom zło-
żyła burmistrz Grażyna Orczyk i przed-
stawicielka chóru „Złoty Potok” Roma 
Zajączkowska, życząc wytrwałości w 
pracy artystycznej i wiele wspaniałych 
występów.

Sobotnia uroczystość zakończyła 
się występem chóru „Złoty Potok” 
oraz wręczeniem przez dzieci z koła 
teatralnego kwiatów dla członków 
chóru. 

Brawom w tym dniu nie było 
końca, należały się dzieciom z koła 
teatralnego oraz chórowi. Nie może-
my też zapomnieć o opiekunach 
wolontariuszach, dzięki którym dzie-
ci mogą rozwijać swoje pasje, a my 
uczestniczyć we wspaniałych wystę-
pach: Joannie Rosiak oraz Małgorza-
cie i Rafałowi Becelom. Serdecznie 
dziękujemy.

Aleksandra Wąsowicz

ECHA MIŁOŚCI – wspomnienie o Annie German
Z okazji Dnia Kobiet, Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku zorganizowało koncert 

pod nazwą: „Echa Miłości – wspomnienie o Annie German”. Już po raz drugi koncert odbył się 
w kawiarni „Klubowa”. Mieszkańcy naszej gminy oraz goście z ościennych miejscowości mieli 
okazję wysłuchać opowieści o życiu i twórczości tej wspaniałej piosenkarki oraz piosenek z jej 
repertuaru w wykonaniu Beaty Marczewskiej – wokalistki i aktorki Teatru Zagłębie w Sosnowcu. 

Ponadgodzinny koncert zakończył się burzą oklasków i wspólnym śpiewem. Wychodzący 
z  koncertu widzowie dziękowali za ciekawe widowisko i  pytali o  kolejny projekt, co napawa 
wielkim entuzjazmem do działania w przyszłości.

Aleksandra Wąsowicz 

Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne

1953
Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej 

(wówczas burmistrzem) został powołany ro-
botnik Stanisław Kajewski.

Na szosie do Paczkowa usunięto szlaban i 
budkę strażnika przy placówce WOP zaprze-
stając kontroli pojazdów wjeżdżających do 
Złotego Stoku.

Uruchomiono pierwsze bezpośrednie po-
łączenie autobusowe z Kłodzkiem.

Dyrekcja złotostockich zakładów przejęła 
pod zarząd jeszcze zakład w Ogorzelcu, aby z 
dniem 1 marca wszystkie zamiejscowe oddzia-
ły przekazać Sudeckim Zakładom Górniczym 
w Kowarach.

Dyrektorem Zakładu został „z awansu spo-
łecznego” robotnik i pracownik aparatu partyj-
nego w Ząbkowicach Śl. Marian Kasprzyk.

W kopalni wydobyto 39.200 ton rudy za-
wierającej średnio 3,6 % arsenu, z której wy-
produkowano 1190 ton arszeniku.

Na zlecenie Zakładu wykonano projekt 
remontu i przebudowy znajdującego się w Ryn-
ku hotelu „Weisser Löwe”. Miał on pełnić rolę 
domu kultury i hotelu robotniczego. Ponieważ 
koszt tej przebudowy przekraczał 75% warto-
ści obiektu, zakład nie miał prawa wydatkować 

na jego remont pieniędzy i musiał ten piękny 
budynek rozebrać.

Szczegółowa analiza kosztów produkcji, 
wykonana w Zakładzie po raz pierwszy po 
wojnie wykazała, że straty przyniosły produk-
cje: arszeniku sublimowanego (5.665.572 zł), 
minii ołowianej (1.112.788 zł), złota (946.488 
zł) i arsenu metalicznego (209.830 zł). Zysk dała 
tylko produkcja zieleni paryskiej (82.324 zł) 
i ksantogenianu sodu (6.633 zł). 

1954
Według bilansu, sporządzonego przez 

geologa inż. Leszka Bałdysa, w  złotostockich 
złożach pozostało jeszcze 25.450 ton arsenu 
ale już tylko w ubogich rudach (zawierających 
2,8-4,0 % arsenu). Zawierały one także jeszcze 
około 2 ton złota (średnio 2,8 g w tonie rudy).

Wojsko Ochrony Pogranicza zaorało i za-
bronowało pas wzdłuż granicy z Czechosłowa-
cją. Na zainstalowane na nim miny z rakietami 
świetlnymi wpadło stado owiec Władysława B. 
Sygnał o zbiorowym przekroczeniu granicy 
odebrano w Kłodzkim sztabie. Skąd natychmiast 
wysłano do Złotego Stoku prawie całą brygadę 
WOP. Władysława B. Kolegium Karne ukarało 
ograniczeniem wolności.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989
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18 marca o  godzinie 10.00 rozpoczęły się zmagania kon-
kursowe uczestników IX Przeglądu Piosenki Przedszkolnej 
„Zaczarowane dźwięki”, zorganizowanego przez Placówkę 
Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku przy udziale Cen-
trum Kultury i Promocji. W przeglądzie wzięło udział pond 60 
uczestników z 15 przedszkoli. Dzieci rywalizowały w 3 katego-
riach: solista, duet oraz zespół. W tym roku wysłuchaliśmy 23 
piosenek konkursowych: 10 solistów, 8 duetów oraz 5 zespołów. 
W Przeglądzie uczestniczyły dzieci z Bielawy, Polanicy Zdroju, 
Kudowy Zdroju, Domaszkowa, Piławy Górnej, Międzylesia, 
Kamieńca Ząbk., Srebrnej Góry, Stoszowic, Stolca, Ząbkowic Śl., 
Mąkolna i  Złotego Stoku. Celem konkursu było promowanie 
dziecięcej działalności estradowej, popularyzacja repertuaru 
dziecięcego, wymiana pomysłów i  doświadczeń w  zakresie 
umuzykalnienia dzieci oraz przegląd dorobku artystycznego.

Honorowym patronatem przegląd objęła burmistrz Złotego 
Stoku Grażyna Orczyk, która była zarazem przewodniczącą jury. 
W jury byli: sekretarz gminy Iwona Pawlicka Wierzbicka, skarb-
nik gminy Irena Biskupska, inspektor ds. oświaty Barbara Za-
rzecka, asystent burmistrza Marta Krysiak, dyrektor SZS Agata 
Pawłowska-Król, dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz oraz in-
struktor muzyki Łukasz Przepióra. Jury oceniało: dobór i orygi-
nalność repertuaru, czystość i  poprawność wykonania oraz 
prezentację utworu.

Atmosfera podczas przeglądu była wspaniała, wszystkie 
dzieci dopingowane i nagradzane ogromnymi brawami schodzi-
ły ze sceny zadowolone. Jednak, jak na konkurs przystało, jury 
musiało wybrać laureatów. Po obradach i podliczeniu punktów 
uhonorowało nagrodami zwycięzców z poszczególnych  kategorii:

Kategoria SOLISTA:
I  miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe krasnoludki” 
z Bielawy
piosenka „Słodki strach” wyk. Michał Dzimira.
II miejsce – Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w  Złotym 
Stoku
piosenka „Wieczorny walczyk „ wyk. Milena Gajek.
III miejsce – Zespół Przedszkolno-Szkolny im. T. Kościuszki 
w Stolcu
piosenka „Maszeruje wiosna” wyk. Daniel Tajka.

Kategoria DUET:
I miejsce – Przedszkole Publiczne z Piławy Górnej
piosenka „Lubimy bajki” wyk. Agata Lizak i Emilia Kulak.
II miejsce – Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w  Złotym 
Stoku 
piosenka „Jesteśmy Polakami” wyk. Filip Drab i Milena Gajek.
III miejsce – Samorządowe Przedszkole z Międzylesia
piosenka „Wielkanocny koszyczek” wyk. Julia Samulewicz 
i Laura Wojtasiak.

Kategoria ZESPÓŁ:
I miejsce – Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” z Mąkolna
piosenka „Łapu cap – to jest rap” zespół „Chłopaki i dziewczy-
ny z Zielonej Doliny”.
II miejsce – Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. „Kubusia Pu-
chatka” z Kudowy Zdroju
piosenka „Morskie przygody” zespół „Rozśpiewane nutki”.
III miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek” ze Srebrnej Góry
piosenka „Skaczące nutki” zespół „Kajtek i spółka”.

Nagrody ufundowane zostały przez: 
za I miejsca – burmistrza Złotego Stoku, 
za II miejsca – przewodniczącego Rady Miejskiej,
za III miejsca – organizatorów, tj. Placówkę Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” w Złotym Stoku.

Nagrodzone placówki otrzymały zestawy edukacyjne, dy-
plomy, upominki dla każdego dziecka biorącego udział w prze-
glądzie, statuetki muzyczne, a opiekunowie pisemne podzię-
kowania za przygotowanie dzieci.

Uczestnicy przeglądu obejrzeli występ grupy tanecznej 
„Sopelki” z  Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka”, do muzyki 
Vivaldiego „Cztery pory roku”.

Mamy nadzieję, że ze wszystkimi uczestnikami zobaczymy 
się ponownie już za rok 17 marca 2017r. podczas jubileuszo-
wego X Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwię-
ki” w Złotym Stoku. Tematem przewodnim będzie hasło: „Sza-
nujmy wspomnienia”

Serdecznie zapraszamy!
Lucyna Kowalska

IX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki” już za nami!

Pierwsze Dolnośląskie Forum Kobiet
(Red.) 12 marca 2016 roku w sali widowiskowej Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębior-

czości w Bielawie odbyło się Pierwsze Dolnośląskie Forum Kobiet – „Jestem Kobietą….”. Udział 
w spotkaniu wzięło ok 300 kobiet głownie z naszego regionu, ale i z zagranicy. Organizatorką 
forum była Marzena Zadolska – właścicielka Clever Media, a całość poprowadziła znana konfe-
ransjerka Adela Warać.

W pierwszym panelu dyskusyjnym „Jestem kobietą…” – Wyzwania codziennego życia a suk-
ces zawodowy – wystąpiła Elżbieta Szumska z Kopalni Złota, w drugim panelu „Jestem kobietą…” 
– Kobieta w samorządzie i biznesie – wystąpiła burmistrz Grażyna Orczyk. 

Gościem specjalnym była Ewa Foley – ceniona promotorka pozytywnego życia, doradca 
rozwojowy i charyzmatyczny lider seminariów. 

Spotkanie było znakomitą okazją, by zdobyć kontakty, poznać wartościowe biznesy i posłu-
chać najlepszych trenerów motywacyjnych.

Wielkanocne warsztaty w Centrum Kultury i Promocji
12 marca br. Centrum Kultury i Promocji w Złotym 

Stoku już po raz drugi zorganizowało „Warsztaty Wiel-
kanocne”, a po raz pierwszy „Mini Jarmark Wielkanoc-
ny”. Udział w  zajęciach wzięło 76 osób, zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Taka frekwencja ogromnie cieszy, 
a zwłaszcza fakt, że na zajęciach pojawiły się całe ro-
dziny od babć po mamy i  wnuki. Spokojnie można 
powiedzieć, że warsztaty miały charakter rodzinny, a to 
wielki plus, zwłaszcza w  czasach kiedy brakuje nam 
dla siebie czasu. 

Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali ozdo-
by wielkanocne metodą decoupage. Gotowe i barwne 
rękodzieła twórcy mogli zabrać ze sobą aby cieszyć 
oko domowników podczas Świąt Wielkanocnych. 

W  tracie trwania warsztatów, na korytarzu CKiP, 
można było również zakupić wiele wspaniałych ozdób 
wielkanocnych, malowanych jaj, obrusów i serwet oraz 
wypieków rękodzielników z naszego powiatu. 

Aleksandra Wąsowicz
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Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

Statystyka OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku w okresie od marca do połowy kwietnia br. 

wyjeżdżała do akcji ratowniczych 18 razy. Były to: pożary nieużytków rolnych – 5, pożary 
i  zadymienia budynków – 5, powalone drzewa – 2, kolizje drogowe (pożar samochodu 
osobowego) – 1, inne zabezpieczenia terenu – 2, ćwiczenia – 1, fałszywe alarmy – 2 

Maciej Król

Rok 2016 jest rokiem sprawozdawczo-wy-
borczym w naszych jednostkach OSP.

Dotychczasowe Zarządy podsumowały 5 
lat swojej działalności i pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. Z  pozoru wydaje się to takie 
proste – zwyczajnie zawyły syreny a  Oni już 
są.... przyjechali. Wiele pracy trzeba włożyć, aby 
tak było. Jest to ofiarna praca dobrze zorgani-
zowanego zespołu, pod dowództwem wybra-
nych Zarządów.

Za czas pracy w  latach 2011-2016 należą 
im się szczere podziękowania. Z wielkim suk-
cesem udało im się łączyć swoje zajęcia zawo-
dowe, rodzinne, z  trudnymi obowiązkami 
strażaków-ochotników.

Jednostki stanęły przed wyborem: kto teraz? 
Koledzy dokonali wyborów nowych Zarzą-

dów na następne 5 lat.

Zarząd OSP Zloty Stok
Prezes  Bogumił Hencel
Naczelnik  Rafał Karski
Sekretarz  Maciej Król
Skarbnik  Roman Kwaśny
Członek  Piotr Ogielski

Zarząd OSP Mąkolno
Prezes  Andrzej Segieta
Naczelnik  Tomasz Braszka
Sekretarz  Krzysztof Wróbel
Skarbnik  Jan Braszka
członek  Zdzisław Ochwat

Zarząd OSP Płonica
Prezes  Jacek Ślósarz
Naczelnik  Daniel Stępień
Sekretarz  Łukasz Popiel
Skarbnik  Paweł Szęszoł
Członek  Tomasz Kawa
Życzmy im wytrwałości i wielu sukcesów.

Bogumił Hencel 
Prezes Zarządu Gminnego OSP

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

tel. 74 817 50 72 

WYSTAWKA
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
 

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

nie
• odpady zmieszane 
• gruz budowlany 
• porcelana, fajans 

Wystaw zbędne rzeczy we wskazane poniżej dni do godziny 800
  

przy swoim pojemniku na odpady lub przed posesją 
 

• Płonica, Błotnica --- 30.05.2016 r.  
                         
• Mąkolno, Chwalisław, Laski --- 31.05.2016 r. 
 
• Złoty Stok --- 25.05.2016 r. 
 
O przypadku zmiany któregokolwiek terminu Spółka powiadomi Państwa poprzez rozwieszenie 
plakatów w odpowiednim rejonie. 

 

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

tel. (74) 817 50 72 

WYSTAWKA
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
 

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

nie
• odpady zmieszane 
• gruz budowlany 
• porcelana, fajans 

Wystaw zbędne rzeczy we wskazane poniżej dni do godziny 800
  

przy swoim pojemniku na odpady lub przed posesją 
 

• Płonica, Błotnica --- 27.06.2016 r.  
• Mąkolno, Chwalisław, Laski --- 28.06.2016 r. 
• Złoty Stok --- 29.06.2016 r. 
 
O przypadku zmiany któregokolwiek terminu Spółka powiadomi Państwa poprzez rozwieszenie 
plakatów w odpowiednim rejonie. 

 

Sąsiedzi, przyjaciele, znajomi
Mieszkańcy miasta i gminy Złoty Stok

Rozpoczęły się wiosenne porządki a wraz z nimi spalanie traw, liści, gałęzi. Ulicami naszego 
miasta, podwórkami, chodnikami ciągną się smugi dymu. Wraz z zakończeniem okresu grzew-
czego, gdy z kominów wydostają się chmury trującego dymu, na wielu podwórkach pojawiają 
się dziesiątki małych ognisk. Dym szczypie w oczy, wdziera się do naszych mieszkań. Nie moż-
na otworzyć okien, wywiesić prania, wyjść na świeże powietrze. 

Czy musi tak być? Wokół mamy tyle zanieczyszczeń. Dlaczego odbieramy sobie zdrowie, 
ciepło i radość wiosennych dni?

Jako Wasi sąsiedzi, koledzy, znajomi bardzo prosimy o niespalanie na podwórkach uprząt-
niętych odpadów zielonych. W wielu krajach, też w Polsce, jest to zabronione. Pomyślcie o nas, 
o wszystkich tych, którzy muszą ten dym wdychać. 

Prosimy Was i apelujemy o niespalanie uprzątniętych gałęzi i traw. 
Jak się pozbyć odpadów zielonych? Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, 

k tó r y  p óź n i e j 
można ponow-
nie wykorzystać. 
Jeżeli ktoś jednak 
nie chce w swo-
im ogródku kom-
postować odpa-
dów zielonych 
może je oddać. 
Pracownicy spół-
ki „KOMA” odbio-
rą  z  Wa s z yc h 
p o d w ó r e k 
wszystkie odpa-
dy zielone. 

Zadbajmy o 
siebie i sąsiadów.
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Misterium Męki Pańskiej 
(Red.) 22 marca br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Złotym Stoku uczestniczyliśmy w Misterium Męki Pańskiej. Przedstawienie 
zostało przygotowane przez uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym Stoku pod 
opieką i kierownictwem księdza Piotra Ochońskiego. W ławach kościoła zasiedli nauczyciele, 
uczniowie SZS, mieszkańcy i goście zaproszeni.

Był to wspaniały spektakl opowiadający o ostatnich dniach życia Chrystusa, jego śmierci 
i zmartwychwstaniu. Tego rodzaju inscenizacje trudno opisywać, należy je raczej przeżywać. To 
nie tylko wydarzenie artystyczne, ale nade wszystko modlitewne.

3 kwietnia 2016 r., w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, odbył się „II Bieg Do Serca” zorganizo-
wany przez księdza proboszcza Józefa Siema-
sza, pod honorowym patronatem burmistrz 
Grażyny Orczyk. Trasa biegu przebiegała ulica-
mi: Rynek – S. Staszica do Kaplicy św. Anny na 
Pustelniku. W biegu udział wzięło 64 zawodni-
ków z terenu naszej gminy i gości spoza gminy. 
Na starcie w Rynku, organizatorzy: Teresa Ko-
ściółek, Wojciech Kupczak i  Stanisław Sałata 
dokonali rejestracji, a  następnie podzielili 

uczestników na kategorie wiekowe: dorośli, 
młodzież, dzieci i  zawodnicy nordic walking. 
Zawodnicy rozpoczęli bieg o godz. 14.00 i star-
towali w 5 minutowych odstępach czasowych. 
Na mecie wyścigu na zawodników oczekiwali 
burmistrz Grażyna Orczyk i leśniczy Leśnictwa 
Złoty Stok Józef Słowiak. Każdy biegacz na 
mecie otrzymał wodę i regenerujący batonik. 
O  godz. 15.00 wszyscy zebrani odmówili ko-
ronkę do miłosierdzia bożego. Następnie od-
była się dekoracja zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych a nagradzani byli 
zawodnicy od I do V miejsca. Zwycięzcami byli:
Kategoria dzieci – dziewczęta:
1. Agata Borodyń,
2. Maria Król,
3. Lena Kancelarz,
4. Aniela Morelowska,
5. Maria Becela.
Kategoria dzieci – chłopcy:
1. Christopher Sadiq,
2. Tymoteusz Seweryn,
3. Mikołaj Ziemak,
4. Kacper Sołtanowicz,
5. Jan Seweryn.
Kategoria młodzież:
1. Jarosław Janiec,
2. Oskar Brysiak,
3. Stanisław Pluciak,
4. Przemysław Złoty,
5. Dawid Seweryn.
Kategoria dorośli – kobiety:

1. Katarzyna Gajewska,
2. Mariola Stachera,
3. Małgorzata Becela,
4. Anna Mamoń,
5. Zuzanna Pluciak.
Kategoria dorośli – mężczyźni:
1. Jakub Seweryn,
2. Kacper Butzała,
3. Henryk Strzelczak,
4. Henryk Mazurkiewicz,
5. Marcin Gajewski.

Nordic Walking – kobiety:
Dagmara Alchimowicz,
Jolanta Malinowska,
Iwona Lew, 
Anna Morelowska,
Maria Kulig.
Nordic Walking – mężczyźni:
Grzegorz Wicher,
Marian Wicher,
Zbigniew Alchimowicz,
Jarosław Kacelarz.
Nagrodzeni zostali również:
najmłodszy uczestnik biegu: Bartłomiej Król,
za aktywny udział w biegu: Krystian Piszczyk,
Olga Kancelarz (lat 2,5)

Zwycięzcy biegu otrzymali przepiękne 
pamiątkowe medale i  dyplomy od burmistrz 
Grażyny Orczyk oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Antoniego Bańdurę – nadleśni-
czego Nadleśnictwa Bardo. Symboliczne me-
dale otrzymali również organizatorzy biegu, 
sponsorzy i  osoby wspomagające. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali podziękowania i gratula-
cje za wspaniałą postawę i  udział w  biegu. 
Proboszcz Józef Siemasz zaprosił uczestników 
i gości na ognisko przy pensjonacie „Złoty Jar”, 
gdzie można było zjeść smaczną grochówkę, 
ufundowaną przez Małgorzatę Szumską, upiec 
kiełbaski i  pobiesiadować przy pięknej, sło-
necznej pogodzie. Mamy nadzieję że będziemy 
się spotykać na biegu cyklicznie, w  dobrej 
formie i miłych nastrojach.

II BIEG DO SERCA

Udział strażaków w nocnych ćwiczeniach ratowniczych
10.04.2016 r. wzięliśmy czynny udział w ćwiczeniach nocnych w Kopalni Złota w Złotym 

Stoku, w  części nieudostępnionej dla turystów. Uczyliśmy się jak udzielać pomocy osobom 
poszkodowanym w szybach kopalnianych i ewakuować ich w bezpieczne miejsce. Doskonalo-
ne były metody współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami ratowniczymi.

W ćwiczeniach wzięli udział – Grupa ICE WOPR Nysa, Sekcja Poszukiwawcza-Ratownicza OSP 
Lipki i OSP Suchy Bór.

Dziękujemy Grupie ICE WOPR Nysa za zaproszenie do wzięcia udziału w ćwiczeniach.
Bogumił Hencel, Prezes Zarządu Gminnego OSP

4.05.2016 r. strażacy obchodzą Dzień Strażaka. Obchody rozpoczynamy Mszą Świętą 
w kościele parafialnym w Złotym Stoku o godzinie 18.00, na którą serdecznie 
wszystkich zapraszamy.
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8 kwietnia 2016 r., w  ramach realizacji 
gminnego programu profilaktyki i  rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz narko-
manii, w Centrum Kultury i Promocji w Złotym 
Stoku odbyło się spotkanie młodzieży gimna-
zjalnej z Wojciechem Kurzeją – pielgrzymem, 
który od lat pieszo przebywa drogę z Jaworzna 
do europejskich Sanktuariów Maryjnych.

Na spotkaniu opowiadał o swoich dotych-
czasowych podróżach, pielgrzymce, którą or-
ganizuje 8 lipca 2016 r. do Asyżu oraz problemie 
uzależnienia od alkoholu, który udało mu się 
pokonać. Opowiadał, że jest alkoholikiem, 
który nie pije od ponad 20 lat. Pielgrzymki to 
jego sposób na wyrażenie podziękowań Bogu, 
że udało mu się wyjść z nałogu. 

Jego historia pieszego pielgrzymowania 
zaczęła się w Rzymie, kiedy zamiast autokarem 
postanowił na nogach udać się na beatyfikację 
Jana Pawła II. Jest osobą bezdomną, dlatego 
wyrusza spod drzwi swojego „domu zastępcze-
go”, którym jest parafia. Każda pielgrzymka to 
zbiór ciekawych historii, nowo nawiązane 
znajomości oraz przede wszystkim duchowe 
przeżycia. Owocem jednej z pielgrzymek jest 
książka w formie pamiętnika, w której relacjo-
nuje drogę do Fatimy.

Na trasę zabiera plecak, śpiwór, wygodne 
buty, które są niezbędne do przebycia drogi 
pieszo. Jak podkreśla do tej pory spotkał na 
drodze wiele życzliwych osób, które np. poma-
gały mu znaleźć nocleg. Były również i momen-
ty zwątpienia, kiedy wielodniowa fatalna po-
goda utrudniała drogę lub kiedy przed nocą 
nie udało się znaleźć noclegu i musiał wystar-
czyć przystanek autobusowy. 

Mimo napotkanych przeszkód Wojtek Ku-
rzeja nie przerwał swoich pielgrzymek, szedł 
uparcie do celu, aby podziękować za wyjście 
z  nałogu i  jak sam mówi, to jego pokuta za 
czyny, których nigdy nie powinien popełnić. 
Pielgrzymki odmieniły jego życie ponieważ 

wracając z pielgrzymki, wraca jako inny człowiek 
– lepszy.

Monika-Marmura Brysiak

Spotkanie gimnazjalistów z Wojciechem Kurzeją

„Czerwony kapturek” – spektakl „Dzieci z piwnicy”
Twórcom teatru „Dzieci z Piwnicy” serdecznie dziękujemy za zaproszenie na spektakl do 

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Najstarsze dzieci z ”Bajki” obejrzały występ starszych 
koleżanek i kolegów w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”. Występ bardzo się spodobał i już 
z niecierpliwością czekamy na kolejne spektakle teatru.

Lucyna Kowalska

„Dzień kota” w Przedszkolu „Bajka”
Salonowe, rasowe, dachowe, puszyste, mięciutkie, mruczące, miauczące…, kto? Oczywiście 

koty!
17 lutego 2016 roku dzieci z Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku obcho-

dziły nietypowe święto – „Święto kota”. W  tym dniu, dzięki przebraniom, upodobniły się do 
swoich czworonożnych przyjaciół. Dzieci słuchały opowiadań i  wierszy oraz zapoznały się 
z kocimi zwyczajami i ich pielęgnacją. Nie zabrakło „kocich zabaw”, zagadek, oraz różnych nie-
spodzianek. W każdej grupie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wypełnia-
ły kontur kota różnymi technikami plastycznymi.

Celem obchodów „Święta kota” było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, wy-
rabianie opiekuńczej postawy wobec zwierząt oraz zwrócenie uwagi na niesienie pomocy 
bezdomnym kotom.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” dziękuje!
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Złotym Stoku, po 

15 latach charytatywnej pracy na rzecz dzieci i młodzie-
ży, zakończyło swoją działalność 21 marca 2016 r. wpisem 
do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej – IX 
Wydział Gospodarczy. Stowarzyszenie to ludzie, którzy 
działali nie dla siebie, ale dla innych ludzi, wykonując 
cele określone statutem. Zarząd Stowarzyszenia „Pomoc-
na Dłoń”, a zarazem likwidatorzy, składają serdeczne 
podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia 
aktywnie uczestniczącym w pracy na rzecz dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy. Dziękujemy: Renacie Bohuń, Elż-
biecie Bednarz, Halinie Brodzińskiej, Barbarze Charęzie, Barbarze Domańskiej, Aleksandrze 
Jóźwiak-Myszogląd, Alicji Jurasz, Irenie Karkulowskiej, Jerzemu Kowalskiemu, Wiesławie Kra-
jewskiej, Alicji Kustosz, Beacie Mielniczak, Aleksandrze Majorczyk, Magdalenie Marmurze, 
Monice Marmurze-Brysiak, Ryszardzie Musiał, Edycie Ptrzedwojewskiej, Krystynie Radomskiej, 
Henryce Rosiak, Małgorzacie Rosińskiej, Marcie Sikorze, Alicji Skowron-Serwin, Aleksandrze 
Smętek, Annie Stępień, Stefanii Surus, Dominice Teper oraz Justynie Złoty. Składamy również 
podziękowanie wszystkim naszym sympatykom, którzy corocznie przekazywali 1% swojego 
podatku dochodowego na nasze cele statutowe. Szczególnie dziękujemy władzom powiatowym 
i samorządowym Złotego Stoku za wsparcie i ścisłą współpracę. Dziękujemy księżom z naszej 
parafii za zrozumienie naszych potrzeb oraz dyrekcji i pracownikom: Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl., Fundacji Stefana Batorego w Warszawie, Placówki Opieki 
Przedszkolnej „Bajka”, Samorządowego Zespołu Szkół, Centrum Kultury i  Promocji, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, „Kopalni Złota” oraz właścicielowi „Skaliska” za długoletnią współpracę. 
Składamy podziękowania właścicielom sklepów, hurtowni i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do wsparcia naszej działalności.

Był to dla nas wielki zaszczyt współpracować z Państwem w tak szczytnym celu!
Komisja likwidacyjna: Lucyna Kowalska, Anna Grzesiuła, Maria Izmajłow

Rekolekcje w POP „Bajka”
25 marca 2016 r. odbyły się w naszej Placówce Rekolekcje Wielkopostne, w których udział 

wzięły dzieci uczęszczające do przedszkola. Ksiądz Proboszcz, który prowadził u  nas zajęcia 
z religii, zaprosił do parafii na rekolekcje ojców franciszkanów. Przedszkole odwiedził o. Kunibert 
wraz z księdzem Piotrem, naszym wikariuszem, którzy przygotowali duchowo dzieci do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Przedszkolaczki dowiedziały się, że aby w pełni przeżyć Święta, 
potrzebne są serca wypełnione dobrymi uczynkami, piękny śpiew, a wtedy odkryją drogę do 
Jezusa. 

W trakcie spotkania księża zaprosili wszystkich do wspólnej modlitwy i śpiewu.
Ksiądz proboszcz nie zapomina o najmłodszych, zapraszając nas zawsze do uczestniczenia 

i przeżywania rozmyślań rekolekcyjnych.
Rekolekcje dały nam siłę, odwagę, otuchę oraz nadzieję... 
Serdecznie dziękujemy!

Sukces Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
na Festiwalu w Ząbkowicach Śl.

18 lutego 2016 roku odbył się II Festiwal Piosenki Przedszkolnej organizowany przez Powia-
tową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl. 

Na Festiwalu pod hasłem: „Zdrowie w piosence” nie mogło zabraknąć reprezentanta naszej 
Placówki. Był to dla nas bardzo szczęśliwy dzień. Nasza solistka Milenka Gajek zdobyła w kon-
kursie I miejsce. Milenka perfekcyjnie zaśpiewała piosenkę pt. „Owocowy blues”, czym ujęła jury 
oraz wszystkich zgromadzonych w wielkiej sali Ząbkowickiego Ośrodka Kultury.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 15 małych wokalistów. Jury potwierdziło wy-
soki poziom artystyczny małych solistów oraz duże zaangażowanie ich opiekunów. Dzieci za-
skoczyły jurorów melodyjnością i poczuciem rytmu. Podczas festiwalu panowała miła i przyja-
zna atmosfera. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na III edycję Festiwalu w przyszłym roku i na 
pewno z tego zaproszenia skorzystamy.

Lucyna Kowalska 

Udział w konkursie wielkanocnym
Dzieci z Przedszkola „Bajka” wzięły udział w konkursie wielkanocnym organizowanym przez 

Centrum Kultury i Promocji oraz Parafię p.w. NPNMP w Złotym Stoku. Grupy „Biedronki” oraz 
„Żabki” wraz z wychowawczyniami wykonały pisankę wielkanocną. Wszystkie dzieci zaangażo-
wały się w wykonanie zadania. Praca została nagrodzona i dzieci otrzymały przybory plastycz-
ne. Przydadzą się bardzo na zajęcia. Dziękujemy!

Lucyna Kowalska

Z życzeniami wielkanocnymi
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upa-

miętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Tuż przed Świętami dzieci z  najstarszej grupy wyruszyły do zaprzyjaźnionych instytucji, 

z którymi współpracujemy, aby przekazać wykonane przez siebie stroiki wielkanocne. W remi-
zie OSP w trakcie sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku dzieci zaśpiewały i złożyły życzenia pani 
burmistrz, przewodniczącemu rady, radnym oraz innych osobom biorącym udział w obradach 
Rady Miejskiej. 

Podczas ostatniej katechezy przed Świętami cała wspólnota przedszkolna spotkała się 
z księdzem Józefem i składając sobie wspólnie życzenia, podzieliła się jajeczkiem.

Lucyna Kowalska
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Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna...!
Tradycyjnie jak co roku dzieci z Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” pierwszego dnia wio-

sny, czyli 21 marca pożegnały odchodzącą porę roku – zimę, a przywitały jedną z najpiękniejszych 
– wiosnę. Barwnym i głośnym korowodem przeszły na plac przy Centrum Kultury i Promocji, 
aby w bezpieczny sposób spalić kukłę Marzanny – symbolizującą zimę. Następnie z kolorowym 
gaikiem, symbolizującym wiosnę, niosąc kwiaty, grając na instrumentach i z piosenką na ustach 
powróciły do przedszkola, ciesząc się z nowej pory roku. 

Lucyna Kowalska

Z życzeniami z okazji Światowego Dnia Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę 

powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku wybierany jest temat przewod-
ni z  zakresu zdrowia publicznego. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość 
podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Przedszkole „Bajka” promuje zdrowie na różnych płaszczyznach. Organizujemy konkursy 
prozdrowotne, zabezpieczamy zdrowe żywienie, zapewniamy ruch i dbamy o prawidłową po-
stawę. Nie zapominamy również o osobach, które dbają o nasze zdrowie. Dzieci w tym roku 
tradycyjnie z okazji Dnia Zdrowia odwiedziły nasze przychodnie opieki zdrowotnej, wręczając 
laurki i  przekazując życzenia wszystkim pracownikom służy zdrowia od całej społeczności 
przedszkolnej.

Lucyna Kowalska

Harmonogram uroczystości i imprez 
w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie
KWIECIEŃ
19.04.2016 r. TEATRZYK PROFILAKTYCZNY „Jak Dyzio nauczył się szanować przyrodę”.
29.04.2016 r. V PRZEDSZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA 
dla zaprzyjaźnionych przedszkoli z okolic. 
MAJ
18.05.2016 r. udział przedszkolaków w VII POWIATOWYM DZIECIĘCYM PRZEGLĄDZIE TAŃCA 
w Ząbkowicach Śl.
25.05.2016 r. DZIEŃ RODZINY – uroczystość z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca 
– występy przedszkolaków, poczęstunek dla wszystkich, zabawy i zawody sportowe na świeżym 
powietrzu, ognisko.
CZERWIEC
17.06.2016 r. WYCIECZKA NA ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 
dla wszystkich dzieci z przedszkola.
25.06.2016 r. UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW W GWARKIADZIE

Igła, nitka – rączek para…
5 kwietnia 2016 r. dzieci z przedszkola „Zielona Dolina” odwiedziła pani Barbara Makuch – 

krawcowa, aby podzielić się z nami opowieściami o swojej pasji. W naszym przedszkolu orga-
nizowane są spotkania z  ciekawymi ludźmi różnych profesji i  zawodów. Była już u  nas pani 
pielęgniarka, pani piekarz, pan kominiarz i pan fotograf. Przyszła pora, aby zgłębić tajniki pracy 
krawcowej. Pani Basia pokazała nam jak skroić materiał na bluzkę, jak się szyje na maszynie i jak 
wykonać piękną, mięciutką lalkę. Następnie przyszedł czas na część praktyczną – naukę przy-
szywania guzików. To ciężka i trudna praca, ale dzieciom poszło bardzo dobrze.

Dziękujemy pani Basi za czas, który nam poświęciła i ciekawy pokaz swoich umiejętności.
Ewa Bulanda

My się wilka nie boimy
8 marca 2016 r. dzięki uprzejmości Państwa Małgorzaty i Rafała Becela oraz Joanny Rosiak 

przedszkolaki z „Zielonej Doliny” w  Mąkolnie i  Przedszkola nr 1 z  Kamieńca Ząbkowickiego 
obejrzały spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu grupy teatralnej „Dzieci z Piwnicy”. Był 
Czerwony Kapturek, jego mama, chora babcia, zwierzęta leśne, bardzo groźny wilk oraz dzielny 
gajowy. Znana dzieciom bajka o „Czerwonym Kapturku” przedstawiona została bardzo współ-
cześnie. Maluszki miały okazję zobaczyć jak ich starsi koledzy prezentują się w  roli aktorów, 
którzy w  miłej i  serdecznej atmosferze zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Szczególną 
uwagę zwróciła piękna scenografia (kostiumy, rekwizyty). Przedszkolaki oglądały bajkę z ogrom-
nym zainteresowaniem, a najwięcej braw zebrał wilk. 

Po zakończonym spektaklu dyrektorki przedszkoli złożyły serdeczne podziękowania grupie 
teatralnej za wspaniały występ i  obdarowały ich słodkimi upominkami. Już dziś wszystkie 
przedszkolaki cieszą się na kolejne spotkanie.

Ewa Bulanda

Powitanie Wiosny w „Zielonej Dolinie”
21.03.2016 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegna-

nia zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się 
już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek. O godzinie 12.00 wszystkie 
przedszkolaki zebrały się przed budynkiem przedszkola, by wyruszyć barwnym korowodem 
przez wieś. Podczas marszu dzieci śpiewały piosenki przy akompaniamencie instrumentów 
muzycznych, dzięki którym nasz korowód nie pozostał niezauważony. Wszystkich ogarnęła 
spontaniczna radość. Dzieci pożegnały Marzannę – zimową pannę, a gromkimi brawami powi-
tały wiosnę. Podczas powrotu do przedszkola wszystkie przedszkolaki postanowiły szukać 
w ogródkach dowodów przybycia wiosny. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już do nas za-
witała i mają nadzieję, że zagości na dobre, zazieleni łąki i drzewa.

Rekolekcje w „Zielonej Dolinie”
7 marca 2016 r. gościliśmy w naszym przedszkolu niezwykłego gościa – ojca Kuniberta, 

który prowadził rekolekcje wielkopostne. Ksiądz Proboszcz Józef Siemasz, który prowadzi u nas 
zajęcia z religii, zaprosił do naszej parafii na Rekolekcje ojców franciszkanów z Kłodzka. W trak-
cie spotkania księża zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewu i modlitwy. Nasz gość był zado-
wolony, że tak pięknie śpiewamy i modlimy się. Radość sprawił mu także obrazek z podobizną 
franciszkanina z wilkiem. Obraz wisi u nas na honorowym miejscu.

Ewa Bulanda

Skąd się bierze chleb? 
Przedszkolaki z „Zielonej Doliny” już wiedzą. 10 marca 2016 r. przedszkolaki z „Zielonej Do-

liny” w Mąkolnie uczestniczyły w spotkaniu z bardzo oczekiwanym gościem, którym była pani 
Agata Borowiec z  zawodu– piekarz. Przedszkolaki z  zainteresowaniem słuchały opowieści 
o sposobie wypieku chleba i bułeczek, a także z  jakich składników one powstają. Pani Agata 
pokazała swój strój roboczy i zaprezentowała różne rodzaje pieczywa. Zapoznała dzieci z pro-
cesem powstawania pieczywa od samego ziarenka zboża do gotowego produktu. Po teorii 
przyszła pora na praktykę. Pani Agata przyniosła ze sobą już wyrośnięte ciasto, pokazała nam 
jak wyczarować popularną „chałkę”, uformować bułkę, czy rogala. Każde dziecko otrzymało swój 
kawałek ciasta, z  którego, po uprzednim ugnieceniu uformowało własnoręcznie pieczywo 
i różne fantazyjne formy, jakie podpowiadała im wyobraźnia. Spotkanie zwieńczyły „pachnące 
babeczki”, które dzieci dostały w prezencie. Wszyscy bawili się doskonale!

Dziękujemy pani Agacie za ogromne zaangażowanie i podzielenie się swoją wiedzą. Wszy-
scy długo pamiętać będą samodzielnie przygotowane wypieki.

Spotkanie przy wielkanocnym stole…
W  przedszkolu „Zielona Dolina” w  Mąkolnie bardzo starannie przygotowywaliśmy się do 

Świąt Wielkanocnych. Ozdabialiśmy pisanki, wykonywaliśmy wiele ozdób świątecznych (zającz-
ki, kurczaczki, baranki, itp.).

Aż wreszcie nadszedł ten wyjątkowy dzień, poniedziałek – 21 marca 2016 r. Nic więc dziw-
nego, że dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola uśmiechnięte i odświętnie ubrane. Z wielkim 
entuzjazmem powitały przybyłych gości: burmistrz – Grażynę Orczyk, Irenę Biskupską – skarb-
nik gminy oraz asystent burmistrza Martę Krysiak. Przedszkolaki zaprezentowały program arty-
styczny pt. „Przy wielkanocnym stole”. Przedstawienie pełne radości przybliżyło zgromadzonym 
gościom zwyczaje i  tradycje wielkanocne, a wesołe piosenki zajączków wprawiły wszystkich 
w dobry nastrój. Były też konkursy i zabawy związane ze zdrowym trybem życia. Na zakończe-
nie spotkania pani burmistrz opowiedziała nam historię o spotkanym zajączku wielkanocnym, 
który prosił, aby przekazała dzieciom słodki upominek. Dzieci obdarowały gości świątecznymi 
zajączkami i złożyły życzenia.

Ewa Bulanda

Ewa Bulanda

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

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

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

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

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

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

rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie rundy wio-
sennej sezonu 2015/2016. Zabraknie w  niej 
drużyny „Kłos” Laski – klasa B. Powodem wyco-
fania drużyny z rozgrywek były braki kadrowe. 
Wyniki drużyn seniorskich:

KLASA O
„Unia” Złoty Stok – „Polonia” Bystrzyca 3:1 

(B. Cebula, M. Michalski 2 bramki), „Polonia-Stal” 
II Świdnica – „Unia” Złoty Stok 0:0, „Unia” Złoty 
Stok – „Skalnik” Czarny Bór 6:1 (M. Faron, D. 
Gołdyn, M. Michalski – 3 bramki, P. Radożycki), 

„Sudety” Dziećmorowice – „Unia” Złoty Stok 0:4 
(K. Trepka – 3 bramki, W. Kumor-sam.)

Drużyna zajmuje obecnie 5 miejsce.
KLASA B
„Perła” Płonica – „Kłos” Laski 3:0 (vo), „Piasek” 

Potworów – „Perła” Płonica 2:2 (M. Stwora – 2 
bramki), „Perła” Płonica – „Victoria” Dębowiec 
5:1 (M. Bartoszek – 2 bramki, M. Nowak, P. 
Walczak – 2 bramki), „Ślęża Maxbud” Ciepłowo-
dy – „Perła” Płonica 3:4 (P. Walczak, P. Szęszoł, 
K. Pławiak)

„Orzeł” Mąkolno – „Spartakus” Byczeń 8:1 
(W. Morawski – 4 bramki, K. Krzysztofczyk – 2 
bramki, Z. Sotoła, R. Kędzierski), „Sparta” Ziębi-
ce – „Orzeł” Mąkolno 2:2 (W. Morawski), „Orzeł” 
Mąkolno – „Przedborowianka” Przedborowa 5:2 
(K. Krzysztofczyk – 3 bramki, Sz. Janczewski, R. 
Kędzierski), „Wieża” Rudnica – „Orzeł” Mąkolno 
3:2 (W. Morawski – 2 bramki).

Po 19 kolejkach drużyna z Płonicy zajmuje 
9 miejsce, „Orzeł” Mąkolno natomiast 14  lokatę.

Wyniki drużyn młodzieżowych ukażą się 
w kolejnym numerze biuletynu, gdyż później 
zaczynają one swoje rozgrywki.

Anna Gajek

Zaproszenie
Stowarzyszenie ROD „Radość” Złoty Stok zaprasza wszystkich chętnych 

działkowców i posiadaczy ogródków przydomowych na cykl szkoleń/warszta-
tów w niżej wymienionych tematach:

Ekologiczne uprawy na działce, w dniach 27-30.04.2016 r.
Ochrony roślin, w dniach 26-29.05.2016 r.
Tworzenie nowych instalacji małej architektury na działce, w dniach 

8-11.06.2016 r.
Dokładne daty poszczególnych szkoleń/warsztatów zostaną podane na 

tablicach ogłoszeń: ROD „Radość”, ROD „Relaks” i Urzędu Miejskiego.
Szkolenia odbędą się w ramach realizacji projektu Dolnośląskiego Funduszu 

Małych Inicjatyw, skąd otrzymaliśmy dofinansowanie w dniu 1.04.2016 roku. 
Serdecznie zapraszamy

Zarząd ROD „Radość”

Zapowiedzi  
z kalendarza imprez
MAJ
1-3.05. Złotostocka Majówka – szczegóły na plakacie
25.05. Dzień Rodziny – Przedszkole „Zielona Dolina”
CZERWIEC
1.06. – Dzień Dziecka – Centrum Kultury i Promocji 
3.06. – Piknik Rodzinny – Przedszkole „Bajka”
4.06. – Festyn Rodzinny (Park Miejski) – Parafia Złoty Stok
18.06. – Festyn Św. Antoniego w Mąkolnie – Parafia Złoty 
Stok
24-25.06. – Gwarkiada – Skalisko

Zarząd Klubu Sportowego „PERŁA” Płonica, zawodnicy oraz kibice 
serdecznie dziękują za zakup baraku na boisko sportowe. Będzie on 
służył za szatnie dla sędziów oraz zawodników drużyn gości. Barak 
został wykonany na zamówienie z podziałem na dwie części z oknami 
i osobnym wejściem do  każdego z pomieszczeń. Wyposażony jest 
również w instalację elektryczną. Dzięki temu zakupowi klub spełnia 
podstawowe wymogi OZPN i  w dalszym ciągu może kontynuować 
rozgrywki klasy „B”. 

Tomasz Kawa 
prezes KS „PERŁA”

Klub sportowy „Perła” działa w Płonicy od 15 czerwca 2007 r. Roz-
grywki w  piłce nożnej w klasie „B” rozpoczął w sezonie 2011/2012. 
Celem działania klubu jest propagowanie zdrowego stylu życia i rywa-
lizacji sportowej. Organizujemy imprezy integracyjne, rajdy oraz różne 
zawody sportowe dla dzieci i dorosłych. 27 września 2015 roku, praw-
dopodobnie w wyniku podpalenia, spłonął barak, który stanowił zaple-
cze socjalne dla Klubu oraz część ogrodzenia boiska. Pomoc przyszła 
od burmistrza Złotego Stoku i w pierwszych dniach marca 2016 r. nowy 

kontener stanął na boisku sportowym w Płonicy, a zawodnicy spokojnie 
mogą przystąpić do treningów i  kontynuować rozgrywki w swojej 
klasie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Monika Marmura-Brysiak

Kontener socjalny dla „PERŁY” Płonica

A co tam w przedszkolnej 
kuchni słychać?
(z serii: poznajemy zawody)

7 kwietnia dzieci z grupy młodszej z Przed-
szkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie odwiedziły 
przedszkolną kuchnię, w  której króluje pani 
Jola i pani Teresa. Dzieci doskonale wiedzą, że 
do kuchni nie wolno wchodzić, ale dzisiaj 
miały wyjątkowe pozwolenie. Panie pokazały 
nam, gdzie smaży się kotlety, rybę i w jak dużym 
garze gotuje się zupa! Później uczyliśmy się 
przygotowywać owocowe desery. Mniam… 
Były pyszne!

Ewa Bulanda

I miejsce dla zespołu „Chłopcy 
i dziewczyny z Zielonej Doliny”

18 marca 2016r. na Konkursie Piosenki Przedszkolnej w  Złotym 
Stoku nasze przedszkolaki zdobyły I  miejsce w  kategorii zespołów. 
Nasza piosenka pt. „Łapu cap – to jest rap” ożywiła publiczność i wpra-
wiła w dobry nastrój. Marcelina, Blanka i Filip „wyrapowali” sobie zwy-
cięstwo! W przedszkolu słuchamy różnych gatunków muzyki od poważ-
nej do hip – hop. Lubimy tańczyć i tworzyć improwizacje ruchowe do 
piosenek.

Nasze panie i dzieci są bardzo dumne z osiągniętego sukcesu. 
Z raperskim pozdrowieniem: „Joł, joł”.

Spotkanie z ciekawym gościem 
w „Zielonej Dolinie”

W  ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Bezpieczne przedszkole”, gościliśmy w naszej placówce panią pielę-
gniarkę. Nasze przedszkolaki miały okazję lepiej poznać ten zawód 
podczas spotkania z panią Martą Głąb, która na co dzień pracuje w jed-
nej ze złotostockich przychodni zdrowia. Pani Marta przygotowała dla 
nas krótką pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie i opowie-
działa, na czym polega jej praca. W czasie spotkania dzieci dowiedzia-
ły się, w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie 
dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać. Nasz 
gość wyjaśnił także dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny 
i na czym polega zdrowy styl życia. Największe zainteresowanie wzbu-
dziły przyniesione akcesoria: ciśnieniomierz, strzykawki, bandaże, 
plastry, itp. Demonstracja stetoskopu i  możliwość posłuchania bicia 
własnego serca wywołała ogromną euforię wśród przedszkolaków. 
Dzieci wypowiadały się na temat: co szkodzi, a  co sprzyja zdrowiu. 
Dzieliły się również swoją wiedzą i doświadczeniami. W ramach podzię-
kowania dzieci wręczyły pani pielęgniarce pamiątkowy upominek. 
Wszystkie przedszkolaki otrzymały od gościa niespodziankę – koloro-
we rurki witaminowe, a w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
pani Marta przeczytała dzieciom bajkę pt. „Chory kotek”.

Bardzo dziękujemy pani Marcie za przyjęcie naszego zaproszenia, 
poświęcony czas i ciekawe spotkanie.

Ewa Bulanda Ewa Bulanda


