
czytaj na str. 12

czytaj na str. 13

Dożynki Gminne 2016

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Mąkolnie w sobotę 3 września 2016 r. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą, po 
której korowód dożynkowy w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dętej, sekcji tanecznej Show Dance, delegacji sołectw gminy wraz z wieńcami 
dożynkowymi, zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami udał się na plac za remizą OSP
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Informacja z XXII i XXIII sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 3-7

Koncert „Podziel się 
dobrem!”
W sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku odbył się 
koncert w wykonaniu wirtuoza perkusji – 
Wiesława „Blachy” Błaszkiewicza

czytaj na str. 9

Wielki sukces 
gimnazjalistów
Uczniowie Samorządowego Zespołu 
Szkół – Gimnazjum im. Mikołaja Koperni-
ka w Złotym Stoku uczestniczyli w Ogól-
nopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze 
na Scenie 7”

czytaj na str. 15

Dofinansowanie remontu 
sieci wodociągowej
30 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego zostały podpisane umowy na 
dofinansowanie zadań mających na celu 
podniesienie standardu życia mieszkań-
ców regionu

czytaj na str. 18

Finał Pucharu Polski 
w Dogtrekkingu
15 października 2016 r. odbyła się szósta, 
a zarazem finałowa edycja Pucharu Polski 
w Dogtrekkingu

czytaj na str. 21

Dzień Edukacji Narodowej 
w gminie Złoty Stok

czytaj na str. 22

Pierwsza Złotostocka 
„SeniorVita”

czytaj na str. 21

Mistrzostwa Sudetów

Dominika Glapińska wygrała II edycję Mistrzostw Sudetów w TREC PTTK rozegranych w dniach 10-11 września 2016 na Rancho Rossa  Montana 
w Chwalisławiu
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Szanowni Państwo,
Przekazując Państwu kolejny 

 numer naszego „Biuletynu Informa-
cyjnego” pracujemy jednocześnie 
nad  projektem budżetu gminy na 
2017 rok. Niestety, w bieżącym roku, 
rozstrzygnięte zostały nieliczne kon-
kursy ogłaszane w ramach naborów 
wniosków unijnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Nie wiemy, jakie 
wnioski i  które zadania otrzymają 
dofinansowanie i  będą mogły być 
realizować w kolejnym roku. W ciągu 
dwóch lat przygotowaliśmy doku-
mentacje budowlane i uzyskaliśmy 
pozwolenia na budowę na realizację 
kilkunastu inwestycji. W roku bieżą-
cym wykonujemy kolejne zadania 
drogowe – droga dojazdowa do 
gruntów rolnych w  Mąkolnie, frag-
ment drogi do boiska i  cmentarza 
w  Laskach, remont i  przebudowa 
przez DSDiK drogi wojewódzkiej nr 
390 w  kierunku Lądka-Zdroju wraz 
z ulicą Spacerową, utwardzenie ulicy 
Wąskiej i Krzywej. Bardzo cieszy nas 
pozyskane dofinansowanie na nowy 
plac zabaw w Chwalisławiu, jak rów-
nież dotacja na wymianę skorodo-
wanego wodociągu przesyłowego, 
którym płynie woda dla mieszkańców 
Złotego Stoku, Płonicy i  Błotnicy, 
zakupywana w okresach suszy. 

Listopad to miesiąc zadumy 
i  wspomnień, szczególnie o  tych, 
którzy odeszli. Pamiętajmy w  tym 
czasie nie tylko o  najbliższych, ale 
także o tych, którzy niejednokrotnie 
zrobili wiele dobrego dla nas, nasze-
go otoczenia, naszej małej Ojczyzny. 
Dziękuję prezesowi i  pracownikom 
Spółki „KOMA” za całoroczną dbałość 
o nasz cmentarz komunalny, a szcze-
gólnie za przygotowanie nekropoli 
na Święto Zmarłych. Dziękuję również 
pracownikom gospodarczym Urzędu 
Miejskiego, bezrobotnym odbywa-
jącym staż, za rzetelną pracę, uprząt-
nięcie i  odsłonięcie kolejnych na-
grobków na starym cmentarzu. 

11 listopada Centrum Kultury 
i Pro mocji przygotowuje dla Państwa 
program patriotyczny, prosząc o włą-
czenie się do radosnego, wesołego 
i  rozśpiewanego przeżywania 98. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Przed nami „Barbórka”, którą w tym 
roku organizujemy wspólnie z  Ko-
palnią Złota. Zapraszamy na Mszę 
św., która tradycyjnie odbędzie się 
w podziemiach Kopalni, a po niej na 
biesiadę gwarecką do CKiP. Mam 
nadzieję, że nie zabraknie Was w tych 
dniach.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. Sporządzono umowę użyczenia Centrum 
Kultury i Promocji w Złotym Stoku boksu gara-
żowego położonego przy ul. 3 Maja o pow. 95 m2 
z  przeznaczeniem na garażowanie samochodu 
ciężarowego marki Lublin.

2. Sporządzono aneks do umowy zawartej 
z  Samorządowym Zespołem Szkół w  Złotym 
Stoku na dzierżawę boisk sportowych.

3. Wydano zgodę Samorządowemu Zespo-
łowi Szkół w Złotym Stoku na oddanie przedmio-
tu dzierżawy części działki nr 340/2, na której 
posadowiony jest hotel, w  poddzierżawę pod-
miotowi wyłonionemu w przetargu.

4. Wydano decyzję podziałową dla nierucho-
mości: Mąkolno – dz. nr 536/5. 

5. Podjęto 8 wniosków o zastosowanie lecze-
nia odwykowego do realizacji przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, w tym jedna sprawa prowadzona jest we 
współpracy z prokuraturą (przemoc w rodzinie 
i zastosowanie leczenia odwykowego).

6. 1 września 2016 r. przed budynkiem Urzę-
du Miejskiego przeprowadzono badania mam-
mograficzne.

7. Przygotowano i ogłoszono nabór na sta-
nowisko Sekretarza Gminy. Sekretarzem Gminy 
została Mirosława Słowiak, dotychczas zatrud-
niona w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach 
Śląskich.

8. Wydano jedno zezwolenie jednorazowe 
na sprzedaż alkoholu (piwa).

9. Zakupiono 150 sztuk map turystycznych 
pn. „Masyw Śnieżnika”. W  ramach zakupu na 
odwrocie mapy zamieszczono tekst i  zdjęcia 
promujące Złoty Stok. 

10. Wysłano pismo do Zarządu Zlewni Nysy 
Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie o przepro-

wadzenie niezbędnych prac regulacyjnych i utrzy-
maniowych na ciekach wodnych w Gminie Złoty 
Stok: Potok Gruda Laski, Potok Mąkolnica w Chwa-
lisławiu i Mąkolnie, Rzeka Trująca Złoty Stok.

11. Wniesiono protest do Urzędu Marszał-
kowskiego w  związku z  nieprzekazaniem do 
oceny merytorycznej projektu złożonego przez 
Gminę Złoty Stok do realizacji przez  Samorządowy 
Zespół Szkół w Złotym Stoku pod nazwą „Z ma-
tematyką i językiem angielskim w przyszłość”.

12. 16.08.2016 r. rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony na zadanie pod nazwą „Mąkolno 
droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma „Strabag” sp. z o.o. 
z Wrocławia, na kwotę brutto 562.391,95 zł. 

13. Na wniosek mieszkańców poszerzono 
przepust przy ulicy Żeromskiego 5 w  Złotym 
Stoku.

14. Zgodnie z  umową zawartą w  ramach 
programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 
i  ochrony przeciwpożarowej” wykoszono rów 
w sołectwie Płonica na potoku Świda od oczysz-
czalni ścieków do granicy z  gminą Kamieniec 
Ząbkowicki. Obecnie oczyszczany jest rów w Mą-
kolnie od przystanku PKS do drogi gminnej 
Mąkolno – Płonica.

15. Przygotowano aktualizację Planów Od-
nowy Wsi dla sołectw Błotnica i  Płonica wraz 
z projektami uchwał.

16. 25.08. i 02.09 odbyły się spotkania bur-
mistrza z zarządem Złotostockiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Omówiono założenia działal-
ności stowarzyszenia, potrzeby wsparcia podej-
mowanych działań, inauguracji roku akademic-
kiego. 

17. Rozpoczął się proces z powództwa Cie-
płowni Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o. przeciwko 

gminie Złoty Stok. Odbyły się trzy posiedzenia 
Sądu w dniach 23.08., 26.08., 06.09.2016 r. 

18. 01.09. – udział w uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Złotym Stoku.

19. Zarządzeniem Burmistrza Nr 310/2016 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. na podstawie informa-
cji Wojewody Dolnośląskiego zwiększono budżet 
gminy o kwotę 107.860 zł z tytułu dotacji celo-
wych, w tym: 

1) Dz. 801 zwiększenie ogółem o  kwotę 
27.537  zł z  przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. 
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręcz-
niki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:
– rozdz. 80101 o kwotę 13.009 zł,
– rozdz. 80110 o kwotę 12.825 zł,
– rozdz. 80150 o kwotę 1.703 zł.

2) Dz. 851 rozdz. 85195 zwiększenie o kwotę 
210 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych 
w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji 
w  sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe, 
o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy spo-
łecznej.

3) Dz. 852 zwiększenie ogółem o  kwotę 
80.113 zł, w tym:
– rozdz. 85213 o kwotę 4.050 zł, z przeznaczeniem 
na realizację własnych zadań bieżących z zakre-
su dofinansowania składek na ubezpieczenia 
zdrowotne,
– rozdz. 85213 o kwotę 10.063 zł, z przeznaczeniem 
na realizację zadań administracji rządowej z za-
kresu opłacania składek na ubezpieczenia zdro-
wotne,
– rozdz. 85214 o kwotę 21.000 zł, z przeznaczeniem 
na realizację własnych zadań bieżących z zakre-
su dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,
– rozdz. 85216 o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem 
na realizację własnych zadań bieżących z zakre-
su dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

20. 03.09. odbyły się Dożynki Gminne zorga-
nizowane w sołectwie Mąkolno.

1. 10.09.2016 r. – udział w dożynkach gmin-
nych w Trzeboszowicach (gmina Paczków), w za-
kończeniu 103. Rajdu Ziemi Ząbkowickiej „Zło-
tych Legend” w Chwalisławiu oraz festynie para-
fialnym „Babie Lato” w Złotym Stoku. 

2. 16.09.2016 r. – zakończenie kontroli RIO, 
przeczytanie i podpisanie protokołu z kontroli. 

3. Rozpatrzono 14 wniosków w sprawie wy-
dania zezwolenia na usunięcie drzew. 

4. Zgłoszono Policji kradzież czterech ma-
gnolii ze skweru miejskiego przy ul. 3 Maja 
w Złotym Stoku, obok klubokawiarni Kaprys.

5. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskie-
go  o  udzielenie dotacji celowej, w  kwocie 
3400  zł,  na wykonanie zabiegów ochronnych 
na  pomnikach przyrody ożywionej w  Złotym 
Stoku.

6. Sprzedano lokal mieszkalny i  komórkę – 
Złoty Stok, ul. 3 Maja 11/1 – wykupił najemca za 
kwotę: 7.940,00 zł.

7. Zaopiniowano wstępny projekt podziału 
nieruchomości: Błotnica – dz. nr 187.

8. Wydano decyzję podziałową dla nierucho-
mości: Złoty Stok – dz. nr 1004. 

9. 7.09.2016 r. odbyły się przetargi na sprze-
daż nieruchomości.

10. 7.10.2016 r. odbyły się przetargi na sprze-
daż nieruchomości.

11. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej nr 785 o  pow. 1,2799 ha, 
położonej w Złotym Stoku przy ul. Złotej. Prze-
znaczenie w planie zagospodarowania przestrzen-
nego: 

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

2) RL – tereny istniejących lasów ochronnych 
(55% pow. działki). KW nr SW1Z/00068600/1. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 249.000,00 zł.

Przetarg odbył się dnia 26 października 2016 r.
Przetarg wygrała Elżbieta Szumska Usługi Tury-
styczne AURUM za cenę 270.000 zł netto.

12. Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieru-
chomości:

1) przetarg ustny nieograniczony na działkę 
nr 25/1 o  pow. 0,3975 ha, położoną w  Złotym 
Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoław-
cza nieruchomości – 85.000,00 zł plus podatek 
VAT 23%,

2) IV przetarg ustny nieograniczony na dział-
kę nr 22/4 o pow. 1,9103 ha, położoną w Złotym 
Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. Teren projekto-
wanej zabudowy przemysłowej i istniejącej zie-
leni łęgowej. Około 50% powierzchni działki bez 
prawa zabudowy. Cena wywoławcza nierucho-
mości – 380.000,00 zł plus podatek VAT 23% (od 
powierzchni pod zabudowę),

3) IV przetarg ustny nieograniczony na dział-
kę nr 997/13 o pow. 0,2032 ha, położoną w Złotym 
Stoku. KW nr SW1Z/00060486/9. Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoław-
cza nieruchomości – 50.000,00 zł plus podatek 
VAT 23%. Działka dzierżawiona,

4) III przetarg ustny nieograniczony na 1/2 
udziału nieruchomości nr 96 o pow. 0,0893 ha, 

położonej w  Chwalisławiu nr 30, zabudowanej 
budynkiem mieszkalno-gospodarczym. KW nr 
SW1Z/00028481/8. Cena wywoławcza nierucho-
mości – 20.000,00 zł,

5) III przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 (do remontu ada-
ptacyjnego) w budynku w Laskach 117a, o pow. 
użytkowej 69,83m2, położonego na parterze 
budynku. KW nr SW1Z/00041420/0. Cena wywo-
ławcza nieruchomości – 30.000,00 zł. 

Przetargi odbędą się 16.11.2016 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Nr 320/2016 

z dnia 30 września 2016 r., na podstawie infor-
macji Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono 
budżet gminy o kwotę 22.152 zł z tytułu dotacji 
celowych, w tym: 

1) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie 
ogółem o kwotę 20.800 zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakre-
sie zatrudnienia asystenta rodziny oraz zmniej-
szenie o kwotę 2.000 zł środków przyznanych na 
realizację własnych zadań bieżących z  zakresu 
dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

2) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
– o kwotę 1.352 zł, z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zakupu podręczników i  materiałów 
edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka 
szkolna”. 

14. Wydano 56 decyzji w  sprawie zwrotu 
rolnikom podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w  II kw. 2016 r. Kwota zwrotu 
ogółem wynosi 37.878,70 zł. Wydatek finanso-
wany w  całości ze środków budżetu państwa 
w ramach zadań zleconych gminie do realizacji.

15. 14.09.2016 r. został złożony do oceny 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Złoty Stok 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 11.08. do 6.09.2016 r. 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 7.09. do 22.10.2016 r. 
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na lata 2016-2022. Pozytywna ocena jest wymagana, aby pro-
gram rewitalizacji mógł być wpisany na listę pozytywnie zwe-
ryfikowanych programów prowadzoną przez Instytucję Zarzą-
dzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego. Tylko na podstawie zadań ujętych w programie 
rewitalizacji możliwe jest pozyskiwanie środków unijnych dla 
działań rewitalizacyjnych.

16. Dokonano uzupełnień wniosku złożonego do Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis o dofinansowanie za-
dania pod nazwą „Dziedzictwo przodków” na odrestaurowanie 
mauzoleum rodziny Guttlerów. Wnioskowana kwota dotacji 
30.000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. 13.10.2016 r. 
dokonano oceny punktowej i decyzją oceniającego, wniosek 
został skierowany na posiedzenie Komitetu Sterującego Euro-
regionu Glacensis, na którym nastąpi ostateczna decyzja 
w sprawie dofinansowania projektu.

17. 17.10.2016 r. dokonano uzupełnień we wniosku o do-
finansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” złożonego 
w  ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska-Polska na lata 2014-2020. Wniosek wraz z ww. popraw-
kami został złożony w dniu 18.10.2016 r.

18. 15-18.10.2016 r. dokonano uzupełnień we wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścież-
ką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza” złożonego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska 
na lata 2014-2020. Zadaniem wyznaczonym dla Gminy Złoty 
Stok jest rewitalizacja budynku kościoła poewangelickiego 
w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne. Wniosek wraz 
z ww. poprawkami został złożony 18.10.2016 r.

19. Uzupełniono dokumentację potwierdzającą zakończe-
nie projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gmi-
nie Złoty Stok”, podłączono urządzenia do sieci dystrybucyjnej 
oraz zdjęto blokady uniemożliwiające wypływ energii do sieci.

20. 4.10.2016 r. udział pracowników Referatu Rozwoju Lo-
kalnego i  Inwestycji w  szkoleniu dotyczącym opracowania 
wniosków o  dofinansowanie, w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Gospodarka 
wodno-ściekowa”. 

21. 5.10.2016 r. udział pracowników Referatu Rozwoju Lo-
kalnego i Inwestycji w Giełdzie Partnerstw Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska.

22. 18.10.2016 r. uczestnictwo pracowników Urzędu w kon-
ferencji, z  udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego, pt. „Dotychczasowa realizacja, proble-
my, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD oraz PROW na lata 
2014-2020 w ramach OSI ZDK”.

23. 11.10.2016 r. wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o ujęcie w budżecie 
na 2017 rok przeprowadzenia niezbędnych prac regulacyjnych 
i utrzymaniowych na ciekach wodnych Gruda, Mąkolnica,  Trująca.

24. Przeprowadzono prace melioracyjne na cieku wodnym 
Pusta w  Błotnicy, na rowie przy „betonówce” w  Laskach, na 
rowie przy drodze transportu rolnego prowadzącej do posesji 
142-144 w Laskach.

25. Wydano decyzję w  formie licencji na wykonywanie 
transportu zbiorowego taksówką.

26. Wydano zgodę na czasowe zajęcie pasa drogi transpor-
tu rolnego nr 84/2, obręb Błotnica w związku z ułożeniem kabla 
niskiego napięcia w celu zasilenia działek budowlanych, pasa 
drogi ulicy Działkowej w Złotym Stoku w związku z ułożeniem 
kabla niskiego napięcia w celu zasilenia ogródków działkowych 
oraz zajęcie pasa drogi ulicy Złotej w Złotym Stoku w związku 
z  ułożeniem kabla niskiego napięcia w  celu zasilenia sztolni 
„Ochrowa”.

27. Wystąpiono z  wnioskiem do przedsiębiorstwa NEO-
-TRANS o uwzględnienie w rozkładzie jazdy autobusów remon-
tu mostu na drodze wojewódzkiej nr 390.

28. Złożono w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wro-
cławiu wnioski: 

1) w ramach „Programu infrastruktury drogowej” o ujęcie 
zadania pod nazwą: „Budowa chodnika w  ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 390 (ul. 3 Maja) w Złotym Stoku” w planie zadań 
drogowych w  roku 2017. Wniosek zakłada budowę nowego 
chodnika na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem drogi woje-
wódzkiej nr 390 z ul. Żeromskiego w Złotym Stoku a zjazdem 
z drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 26 obręb Złoty Stok na drogę 
wojewódzką nr 390 (przepompownia).

2) w ramach „Programu modernizacji dróg wojewódzkich” 
o ujęcie zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu 
Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Zło-
tym Stoku”, w planie zadań drogowych w roku 2017. Wniosek 
zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 390 i chodników 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 (ul. Sudecka) do skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej nr 390 z ul. Św. Jadwigi i Bolesła-
wa Chrobrego (dz. nr ewid. 599 i 579 obręb Złoty Stok).

3) o kontynuację inwestycji drogowych rozpoczętych przez 
DSDiK we Wrocławiu na drodze wojewódzkiej nr 390, na terenie 
miasta Złoty Stok, w szczególności na 1200 metrowym odcinku, 
od drogi krajowej nr 46 do wyjazdu w stronę Kamieńca Ząbko-
wickiego. Gmina Złoty Stok zadeklarowała partycypację finan-
sową w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz 
na etapie wykonywania robót budowlanych. 

29. Wystąpiono dwukrotnie do Dolnośląskiej Służby Dróg 
i  Kolei we Wrocławiu oraz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego 
o wykonanie przeprawy tymczasowej dla pojazdów i pieszych 
w pobliżu remontowanego mostu na drodze nr 390 w Kamień-
cu Ząbkowickim.

30. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na za-
gospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół 
w Złotym Stoku do celów oświatowych, OPS oraz dziennego 
ośrodka senioralnego.

31. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla za-
dania „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku” 
w ramach zadania budżetowego „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej w Złotym 
Stoku z  centrum miasta”. Dokumentacja obejmie wykonanie 
utwardzonej, oświetlonej ścieżki rowerowej na odcinku od 
placu Kościelnego do „Wapienników”.

32. Zakupiono i wymieniono kotły centralnego ogrzewania 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku i Przedszkolu 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie. Koszty zakupu, demontażu i wy-
miany kotła w OPS wynoszą 9.200 zł, a w przedszkolu 11.070,25 zł.

33. Sporządzono sprawozdanie z  wykonanych prac spo-
łecznie-użytecznych przez osoby skazane przez Sąd Rejonowy 
w Ząbkowicach Śląskich. Prace wykonywane są na rzecz gminy 
Złoty Stok. Prace we wskazanym okresie wykonywały trzy 
osoby.

34. W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku przeszkolono 11 pra-
cowników z zakresu „Tworzenia prawa miejscowego”, 6 pracow-
ników z zakresu „Księgowość i podatki” oraz 14 pracowników 
z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjne-
go. Ponadto dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplo-
mowe.

35. Zakończyły się umowy 6 osób zatrudnionych w ramach 
robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy. Zgod-
nie z umową nr 7/2016 zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy 
w  Ząbkowicach Śląskich, zatrudniono trzy osoby na okres 
3 miesięcy w wymiarze 1/10 etatu.

36. Naliczono i  pobrano III ratę opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych – termin wpłaty 30 września 
2016 r. Wszyscy przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwole-
nia dokonali opłaty w terminie.

37. Wydano trzy zezwolenia jednorazowe na sprzedaż al-
koholu (piwa).

38. Złożonych zostało 121 wniosków o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Obec-
nie wnioski te są weryfikowane.

39. Podjęto do realizacji przez Gminną Komisję ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych cztery wnioski o zastoso-
wanie leczenia odwykowego, w tym dwie sprawy prowadzone 
są we współpracy z prokuraturą (przemoc w rodzinie i zasto-
sowanie leczenia odwykowego).

40. Przystąpiono do II etapu programu „JuniorSport”. Zaję-
cia w  Złotym Stoku prowadzi zatrudniony trener. W  ramach 
projektu uczestnicy otrzymali bezpłatny sprzęt sportowy i ko-
szulki. II etap trwa od września do 9 grudnia bieżącego roku. 
Udział dla uczniów w programie jest bezpłatny. Gmina zapew-
nia bezpłatny dostęp do obiektów, na których odbywają się 
zajęcia.

41. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego w  zakresie działalności na 
rzecz seniorów poprzez aktywizację i  prowadzenie działań 
edukacyjnych w 2016 r. udzielono dotacji w kwocie 3.000 zł. 
Stowarzyszeniu Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

42. 13.10.2016 r. – złożenie życzeń i podziękowań ratowni-
kom medycznym, pracownikom SP ZOZ „Pomoc Doraźna” 
w Ząbkowicach Śl. z okazji przypadającego w tym dniu Święta 
Ratownictwa Medycznego.

43. 13-14.10.2016 r. – Dzień Edukacji Narodowej w przed-
szkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie, SZS w Złotym Stoku oraz 
POP „BAJKA”.

W  czwartek 8 września 2016 r. w  remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Złotym Stoku 
o godzinie 11:00 rozpoczęła się XXII sesja Rady. 
Planowany porządek obrad został wzbogaco-
ny o trzy dodatkowe punkty. 

Podczas posiedzenia prezes PPU „WOD-KAN” 
sp. z o.o. Dawid Knych przedstawił informacje 
o  zaopatrzeniu gminy Złoty Stok w  wodę. 
Średnie zapotrzebowanie dzienne miasta 
Złoty Stok oraz wsi Płonica i Błotnica wynosi 
ok. 390 m3/dobę. W okresie letnim, z powodu 
upałów, dzienne zapotrzebowanie miasta 
i  sołectw Płonica i  Błotnica wynosi około  
460 m3/dobę. Wydajność ujęć wody w Złotym 
Stoku to ok. 320 m3/dobę i ciągle spada w tem-
pie kilku m3/dobę. Niewystarczająca ilość wody 
z naszych ujęć powoduje konieczność hurto-
wego jej zakupu w  ilości ok. 140 m3/dobę 
z sieci „SUDETY”, będącej pod zarządem ZWiK 
Nowa Ruda. Oznacza to, że znaczna część wody 
w sieci miasta Złoty Stok pochodzi z własnych 
ujęć, a  kupowana woda jest uzupełnieniem 
braków. W sierpniu b.r. zakupiono ok. 3657 m3 

wody, której koszt wynosi 9.000 zł brutto. 
W lipcu, w celu przygotowania sieci do poda-
wania wody, przeprowadzono jej płukanie. 
W  tym celu zakupiono 1175 m3 wody za 
2.893,32  zł. W  celu zapewnienia ciągłości 
 podawania wody mieszkańcom, konieczna 
stała się wymiana wodociągu przesyłowego, 
którym pompowana jest zakupiona woda. Jego 
zły stan techniczny oraz częste awarie powo-
dowały duże straty, które musiały być pokryte 
przez spółkę, a w konsekwencji przez odbior-
ców. Władze gminy wspólnie z PPU „WOD-KAN” 
sp. z o.o. w latach 2015-2016 dokonały wymia-
ny wodociągu przesyłowego o  długości 825 
m, na odcinku od Płonicy w kierunku do gra-
nicy z  gminą Kamieniec Ząbkowicki. W  tej 
części do wymiany pozostał jeszcze odcinek 
długości 966 m. Na remont pozostałej części 
gmina pozyskała dofinansowanie od Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 
100 tys. zł. Konieczna jest także wymiana od-
cinka wodociągu przesyłowego znajdującego 
się w rejonie ul. Kasprowicza, w kierunku ce-

gielni. Obecnie prowadzone są prace hydro-
geologiczne związane z poszukiwaniem alter-
natywnych źródeł wody. 

W dalszej części posiedzenia podjęto na-
stępujące uchwały w sprawie:

1. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewi-
talizacji. Lokalny Program Rewitalizacji został 
przygotowany w oparciu o aktualne założenia 
i wytyczne. Horyzont czasowy LPR mieści się 
w perspektywie unijnej 2014-2020. Opracowa-
ny i przyjęty przez Radę dokument wyznacza 
obszary zdegradowane oraz obszar rewitaliza-
cji w gminie Złoty Stok. Wyznaczenie obszarów 
zdegradowanych, dokonano na podstawie 
analiz takich jak: analiza koncentracji proble-
mów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, świad-
czenia alimentacyjne, problemy z  uzależnie-
niami, uczestnictwo w życiu społecznym i kul-
turalnym), analiza sfery gospodarczej (ilość 
podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkań-
ców, udział aktywnych podmiotów wpisanych 
do CEIDG w  ogólnej liczbie wpisów), analiza 
koncentracji problemów środowiskowych, 

analiza koncentracji negatywnych zjawisk 
przestrzenno-funkcjonalnych, analiza koncen-
tracji problemów technicznych. Obszar zde-
gradowany to obszar miasta, w którym wystę-
puje szczególna koncentracja negatywnych 
zjawisk społecznych a jednocześnie występu-
je też koncentracja negatywnych zjawisk 
w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej.

Przeprowadzona ocena wykazała, że kry-
terium obszaru zdegradowanego spełniają dwa 
obszary na terenie Gminy: obszar „Staromiejski” 
i obszar sołectwa Chwalisław.

Limit ilości mieszkańców na obszarze re-
witalizacji dla Gminy Złoty Stok wynosi 1382 
osoby. Zakwalifikowanie obydwu obszarów 
zdegradowanych jako obszarów rewitalizacji 
nie było możliwe. W  związku z  powyższym 
Komitet Rewitalizacyjny podjął decyzję, by 
procesowi rewitalizacji poddać obszar „Staro-
miejski”, obejmujący ulice: 3 Maja (część), 
Chrobrego, św. Jadwigi, skwer Jana Pawła II, 
Krótką, pl. Kościuszki, pl. Kościelny, Leśną 
(część), Lelewela, Mickiewicza, Niską, Rynek, 
Słoneczną, Spacerową, Staszica (część), Wąską, 
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Wiejską, Wojska Polskiego, Wolności, ul. Złotą 
(przedstawiony na rysunku).

Członkowie Komitetu Rewitalizacyjnego, 
na podstawie wyników analizy SWOT przepro-
wadzonej dla obszaru rewitalizacji, wyznaczy-
li kierunki działań, które ugruntują mocne 
strony obszaru rewitalizowanego, zniwelują 
uciążliwości zidentyfikowane w obszarze sła-
bych stron, pozwolą na pełne wykorzystanie 
szans, pomogą w likwidacji lub istotnym ogra-
niczeniu zagrożeń.

Dokument określa wizję obszaru po prze-
prowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Złoty 
Stok na lata 2016-2022 zwiera planowane, 
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
i są nimi: kompleksowa rewitalizacja kościoła 
poewangelickiego w  Złotym Stoku na cele 
kulturalno-turystyczne – Etap II; rewitalizacja 
pl. Kościelnego, rewitalizacja ul. św. Jadwigi, 
rewitalizacja ul. Wolności, rewitalizacja ul. Le-
śnej, odnowa elewacji i dachów, wyremonto-
wanie chodników, zagospodarowanie miejsca 
przy cmentarzu. W  dokumencie są również 
zadania uzupełniające. Wdrażanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Złoty Stok od-
bywać się będzie poprzez realizację zgłoszonych 
projektów, zgodnie z harmonogramem i planem 
finansowym. Powodzenie tego procesu zależeć 
będzie od bardzo wielu czynników, w tym za-
angażowania i sprawności administracji samo-
rządowej, czy aktywności społeczności rewita-
lizowanego obszaru. W  celu zapewnienia 
 prawidłowej realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Złoty Stok, postępy 
w  jego  wdrażaniu będą monitorowane. Mo-
nitorowanie głównie polegać będzie na sy-
stematycznym pozyskiwaniu i  analizowaniu 
danych dotyczących realizacji poszczególnych 
projektów.

2. Aktualności „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Złoty Stok”. 
W  celu oceny aktualności studium i  planów 
miejscowych burmistrz gminy dokonuje ana-
lizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, ocenia postępy w  opracowywaniu 
planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 
programy ich sporządzania. Opracowany do-
kument spełnił ustawowy wymóg, tj. uzyskał 
pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej. Przedmiotem ana-
lizy były: 

a) Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Złoty 
Stok, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku nr XXXI/145/2000 z dnia 12 grudnia 
2000 r. z późniejszymi zmianami;

b) obowiązujące miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (stan na grudzień 
2015 r.); 

c) wnioski w sprawie zmiany planów miej-
scowych złożone w latach 2010-2016. 

Z  opracowania wynika, że studium jest 
w  bardzo dużym stopniu nieaktualne. Jego 
zapisy nie spełniają, w większości, wymogów 
określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Natomiast plan zagospodarowania prze-
strzennego w niewielkim stopniu spełnia wy-
mogi zawarte w ww. ustawie. Ustalenia zawar-
te w obowiązującym planie charakteryzują się 
niewielką dokładnością, porównując z obecnie 
sporządzanymi miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego. Część ustaleń 
zdezaktualizowała się także ze względu na 
zmianę obowiązujących przepisów lub zmianę 
stanu faktycznego terenu. Ponadto plan nie 
zawiera pozostałych ustaleń dotyczących:

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

b) zasad kształtowania krajobrazu; 
c) szczegółowych zasad i warunków scala-

nia i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

d) sposobu i  terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i  użytkowania 
terenów. 

Z analizy wynika, że Gmina powinna roz-
ważyć potrzebę sporządzenia nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, jednak ze względu na zapo-
wiadane zmiany ustawy, przedsięwzięcie to 
jest obarczone dużą niepewnością. Ponadto 
przed przystąpieniem do sporządzania studium 
należy dokonać aktualizacji materiałów wyj-
ściowych, w tym opracowania ekofizjograficz-
nego, inwentaryzacji przyrodniczej, Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Rada Miejska podejmując 
niniejszą uchwałę, zapoznała się z  analizą 
i zgadza się z jej wnioskami. 

3. Aktualizacji Planów Odnowy wsi Błot-
nica i Płonica. W związku z opublikowaniem 
nowych zasad dotyczących ubiegania się o do-
finansowanie zadań ze środków zewnętrznych 
w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, 
należało dokonać aktualizacji Planów Odnowy 
wsi Błotnica i Płonica. Aktualizacje polegają na 
uwzględnieniu w  nowej perspektywie finan-
sowej i doprecyzowaniu nazw inwestycji pla-
nowanych do dofinansowania i  realizacji po 
konsultacjach z mieszkańcami. Przede wszyst-
kim zaktualizowano zadanie dotyczące budo-
wy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 
w sołectwach Płonica i Błotnica. Wniosek o do-
finansowanie tego zadania planuje się złożyć 
w ramach naboru w Programie Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W dniach 
29 i  31 sierpnia 2016 r. odbyły się zebrania 
wiejskie w Błotnicy i Płonicy. Ich zasadniczym 
celem było przyjęcie uchwał aktualizujących 
Plany Odnowy wsi. Plany Odnowy wsi zostały 
opracowane przez mieszkańców wsi jako do-
kumenty niezbędne do aplikowania o środki 
zewnętrzne w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Doku-
menty te wskazują potrzeby mieszkańców, 
diagnozują problemy miejscowości i ukazują 
sposoby ich rozwiązania poprzez określone 
cele strategiczne oraz pozostałe działania 
przewidziane do realizacji.

4. Rozwiązania Straży Miejskiej w Złotym 
Stoku. Podjęcie uchwały jest kontynuacją 
działań Rady zainicjowanych podczas sesji 
w lipcu. Zgodnie z ustawą o strażach gminnych, 
rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnię-
ciu opinii właściwego terytorialnie komendan-
ta wojewódzkiego Policji o czym zawiadamia 
wojewodę. Komendant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu 14 lipca 2016 r. wydał pozytywną 
opinię dotyczącą rozwiązania Straży Miejskiej 
w Złotym Stoku. Ponadto wystąpiono o wyda-
nie opinii na temat projektu niniejszej uchwa-
ły przez reprezentatywne organizacje związ-
kowe, zgodnie z przepisami ustawy o związkach 
zawodowych. Ostateczny termin likwidacji 
formacji ustalono na 30 września b.r.

5. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku z dnia 22 kwietnia 2004 r. 
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników 
procentowych przy obliczaniu dodatku 
mieszkaniowego w Gminie Złoty Stok. Rada 
Miejska w Złotym Stoku uchyliła swoją wcze-
śniejszą uchwałę, na mocy której obniżono o 20 
punktów procentowych wysokość wskaźników 
procentowych przy obliczaniu dodatku miesz-
kaniowego. W konsekwencji wskaźnik będzie 
się kształtował na poziomie ustawowym tj. 70% 
wydatków przypadających na normatywną 
powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkal-
nego lub 70% faktycznych wydatków pono-
szonych za lokal mieszkalny.

6. Wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuż-
szy niż 3 lata. W związku z wnioskiem Dyrek-
tora Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym 
Stoku o  zmianę umowy na dzierżawę nieru-
chomości gminnych położonych przy ul. Che-
mików 8 w Złotym Stoku, a wykorzystywanych 
do realizacji zadań związanych z działalnością 
oświatową, wychowawczą i kulturalno-sporto-
wą przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym 
Stoku, opracowano projekt uchwały. Brak 
wieloletniej umowy na dzierżawę działek o nu-
merach 345 i  340/2, utrudnia Dyrektorowi 
Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym 
Stoku prowadzenie racjonalnej gospodarki 
obiektami (m.in. hotelem), w tym podpisywa-
nie wieloletnich umów najmu czy dzierżawy 
na rzecz osób trzecich. Zgodnie z  ustawą 
o  gospodarce nieruchomościami rada może 
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
W związku z powyższym zasadnym było pod-
jęcie niniejszej uchwały. 

7. Zmian w  budżecie gminy na 2016 r. 
Uchwała głównie dotyczy zmian w  wydat-
kach, po stronie dochodów dokonano jedy-
nie zmian porządkujących klasyfikację bu-
dżetową. W Dz. 400 zwiększono o kwotę 30.000 
zł wysokość zaplanowanych środków na do-
płaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. W dziale 600 
– Drogi publiczne gminne oprócz wprowadze-
nia zmian porządkujących klasyfikacje budże-
towe, których trzeba dokonać ze względu na 
zmianę klasyfikacji dróg w mieście Złoty Stok, 

wprowadzono dwa zadania inwestycyjne: 
„Remont mostu w ciągu drogi transportu rol-
nego w  Mąkolnie”, na który zaplanowano 
kwotę 27.500 zł oraz „Opracowanie dokumen-
tacji technicznej na remont drogi gminnej 
Płonica – Mąkolno”, zabezpieczając na ten cel 
środki w  wysokości 7.000 zł. W  tym samym 
dziale zmniejszono o  kwotę 44.000 zł środki 
zaplanowane na realizację zadania inwestycyj-
nego pn. „MĄKOLNO droga dojazdowa do 
gruntów rolnych”. W dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa zmniejszono o  kwotę 7.246 zł 
środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne 
pn. „Nabycie działek pod budowę kanalizacji 
w Błotnicy”. Niniejszą uchwałą wprowadzono 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie kolejne 
dwa zadania inwestycyjne: „Opracowanie do-
kumentacji technicznej na zagospodarowanie 
łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół 
w  Złotym Stoku” zabezpieczając na ten cel 
kwotę 37.000 zł oraz „Wymiana pieca c.o. w bu-
dynku Przedszkola Publicznego „Zielona Doli-
na” w  Mąkolnie”, wprowadzając 11.100 zł na 
realizację tego zadania. W tym samym dziale 
dokonano zmniejszeń środków zabezpieczo-
nych dla: POP „Bajka” w Złotym Stoku o kwotę 
27.354 zł, Przedszkola Publicznego „Zielona 
Dolina” o kwotę 4.000 zł. W związku z brakiem 
chętnych świadczeniobiorców w dziale 852 – 
Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia 
o kwotę 30.000 zł wysokości środków zabez-
pieczonych w planie finansowym OPS na wy-
płatę dodatków mieszkaniowych. 

Ponadto radni zapoznali się: 
1. Z informacją o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Złoty Stok za I  półrocze 
2016  r. – budżet gminy Złoty Stok na dzień 
30 czerwca 2016 r., po wprowadzonych w trak-
cie roku zmianach, przedstawiał się nastę pująco: 
dochody ogółem – 16.783.389 zł (w tym bie-
żące – 15.569.873 zł, majątkowe – 1.213.516 zł), 
wydatki ogółem – 17.279.292 zł (w tym bieżą-
ce 15.120.006 zł, majątkowe – 2.159.286 zł), 
przychody – 1.368.419 zł, rozchody – 872.516 zł, 
deficyt budżetu – 495.903 zł. 

W  następstwie realizacji dochodów i  wy-
datków w przedstawionych wielkościach, bu-
dżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku 
zamknął się nadwyżką w kwocie 586.718,52 zł 
przy planowanym deficycie w  wysokości 
495.903 zł. Wynik operacyjny budżetu, stano-
wiący różnicę pomiędzy wykonanymi docho-
dami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi, był 
wielkością dodatnią i  wynosił 649.040,43 zł, 
przy planowanej również dodatniej jego wiel-
kości w  kwocie 449.867 zł. W  I  półroczu na 
obsługę długu publicznego wydatkowano 
ogółem 518.028,72 zł, w tym na: spłatę kredy-
tów długoterminowych 436.258 zł, na spłatę 
odsetek 81.770,72 zł. Zobowiązania finansowe 
gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. z  tytułu 
zaciągniętych kredytów długoterminowych 
wynosiły 5.472.538 zł. Kwota długu stanowiła 
32,61% planowanych rocznych dochodów 
budżetu gminy. Na dzień 30 czerwca 2016 r. 
gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

2. Ze sprawozdaniem z  realizacji inwe-
stycji zaplanowanych i prowadzonych w la-
tach 2015-2016.

W  2015 r. gmina wykonała następujące 
zadania:

1) „Budowa odnawialnych źródeł energii 
w  Gminie Złoty Stok” – zadanie otrzymało 
dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania 321: „Podstawowe usłu-
gi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich  na  lata 2007-2013. Całkowita wartość 
 projektu 435 958,77 zł, koszty kwalifikowane 
– 381  276,77  zł, kwota dofinansowania – 
343 149, 00 zł.
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2) „Budowa placu zabaw w Laskach” – in-
westycja zrealizowana została w ramach kon-
kursu grantowego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
finansowanego z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego. Zadanie otrzymało wsparcie 
w kwocie 14 553,00 zł.

3) „Przebudowa ulicy Radosnej w  Złotym 
Stoku wraz z  remontem infrastruktury tech-
nicznej”. W  wyniku realizacji zadania została 
wymieniona sieć wodociągowa – 343 m, kana-
lizacja burzowa – 527 m oraz oświetlenie 
uliczne – 14 punktów świetlnych. Wykonana 
została również nowa nawierzchnia z  kostki 
brukowej betonowej ulic i chodników. Ogólna 
powierzchnia wyremontowanej ulicy – 2 570 m2, 
chodników – 960,0 m2. Koszt zrealizowanego 
zadania – 934 800,00 zł.

4) „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
części drogi gminnej Błotnica – Płonica”. Wy-
konano 642 m.b. nawierzchni bitumicznej 
dwuwarstwowej na odcinku drogi wiodącej 
przez las, oczyszczono również rowy przydroż-
ne z namułów i zakrzaczeń. Koszt wykonania 
inwestycji – 146 461,88 zł brutto. Zadanie to 
otrzymało również wsparcie ze strony Nadle-
śnictwa Bardo Śląskie w kwocie 87 877,13 zł.

5) „Remont drogi w Mąkolnie łączącej dro-
gę powiatową z drogą krajową”. W wyniku re-
alizacji zadania ułożono nawierzchnię bitu-
miczną dwuwarstwową o łącznej grubości 8 cm, 
na całej długości drogi – 869 m.b. Wykonane 
zostały również zjazdy na posesję, plac posto-
jowy przy przedszkolu, oczyszczone rowy, 
ustawione bariery ochronne oraz wzmocniony 
mur oporowy. Koszt wykonania inwestycji – 
356.354,54 zł. brutto.

6) „Wykonanie mostu w Błotnicy”. Sołtys wsi 
Błotnica zorganizował prace związane z wyko-
naniem nowego mostku z  elementów drew-
nianych przez ciek wodny do zbiornika Topola. 
Prace zostały zrealizowane przy wsparciu le-
śniczego Leśnictwa Błotnica. 

Inwestycje zaplanowane do realizacji 
w 2016 r.:

1) „Mąkolno droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”. W 2016 r. Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego przyznał dotację w  wysokości 
201.600,00 zł. na realizację ww. zadania. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nastę-
pujących robót: frezowanie nawierzchni bitu-
micznych, rozebranie ścianek czołowych prze-
pustów i  uszkodzonych barier ochronnych, 
ustawienie krawężników betonowych, ścinkę 
poboczy, wykonanie koryt i warstw konstruk-
cyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzch-
niowych robót odwodnieniowych, wykonanie 
progów zwalniających oraz oznakowania dro-
gowego. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

2) Przebudowa ulicy Stawowej w  Złotym 
Stoku – wykonano program funkcjonalno-
-użytkowy na ulicę Stawową, na potrzeby na-
boru wniosków na zadanie pn. „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”. Dokumentacja 
została sporządzona, 7.03.2016 r. złożono 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa na dofinansowanie realizacji zadania. 
Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz na 
chwilę obecną nie mieści się w alokacji finan-
sowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przeznaczonej na zadania związane z Budową 
lub modernizacja dróg lokalnych. 

3) Wykonanie remontu cząstkowego części 
drogi dojazdowej do cmentarza i boiska spor-
towego w Laskach (fundusz sołecki). Zadanie 
zlecono do wykonania. Prace wykona przed-
siębiorstwo ZUP Drogownictwo z Ząbkowic 
Śląskich – koszt 14.391,00 zł 

4) Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. św. Jadwigi w Złotym Stoku 
wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. Zlecono 
wykonanie dokumentacji projektowej niezbęd-
nej do wykonania zadania oraz aplikowania 
o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Koszt wykonania peł-
nej dokumentacji projektowej 32.000 zł  brutto.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku 
wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. Zleco-
no wyko nanie dokumentacji projektowej nie-
zbędnej do wykonania zadania oraz aplikowa-
nia o środki zewnętrzne w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. Koszt wykona-
nia pełnej dokumentacji projektowej 23.000,00 
zł brutto.

6) Opracowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej 
w Złotym Stoku z centrum miasta. Zadanie jest 
w  trakcie realizacji. Zlecono wykonanie map 

do celów projektowych ścieżki – łącznika za 
kwotę 6 720,00zł brutto. Po wykonaniu map 
zostanie zlecone wykonanie pełnej dokumen-
tacji projektowej.

7) Opracowanie dokumentacji projektowej 
tras rowerowych typu singletrack na obszarze 
Gminy Złoty Stok. W ramach przygotowań do 
realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack 
Glacensis” opracowano za kwotę 35.000,00 zł 
pełną dokumentację projektową wraz z kosztem 
inspektora nadzoru autorskiego. Wspólnie 
z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty 
Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projek-
tu pn. „Singletrack Glacensis” do programu 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

8) Termomodernizacja ratusza w  Złotym 
Stoku. W ramach zadania wykonano za kwotę 
11 808,00 zł dokumentację projektową, został 
wykonany audyt energetyczny obiektu oraz 
studium wykonalności. Uzyskano pozwolenie 
na budowę. W maju 2016 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Termomoder-
nizacja budynku ratusza w  Złotym Stoku” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Szacowana wartość projektu wy-
nosi ok. 707.400,00 zł. Dotacja w formie refun-
dacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

9) Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy. 
Wykonano projekt budowlany i uzyskano de-
cyzję środowiskową. W miesiącu sierpniu 2016 r. 
został złożony wniosek o pozwolenie na budo-
wę. Wydzielono i wykupiono działki niezbędne 
do realizacji kanalizacji sanitarnej w  Płonicy 
oraz w Błotnicy. W IV kwartale 2016 r. plano-
wane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na dofinansowanie 
realizacji zadania.

10) Remont wodociągu przesyłowego na 
odcinku od Płonicy do granicy Gminy. Zadanie 
częściowo zrealizowane. Pozostała część wo-
dociągu zostanie wymieniona jesienią, dzięki 
dofinansowaniu w kwocie 100 tys. zł, przyzna-
nemu przez Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego. 

11) Opracowanie dokumentacji projektowej 
na rewitalizację Parku Miejskiego w  Złotym 
Stoku. Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej kompleksowej rewitalizacji Parku 
Miejskiego w Złotym Stoku. Koszt wykonania 
dokumentacji 33 210,00 zł brutto. Po wykona-
niu dokumentacji planowane jest złożenie 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

12) Budowa placu zabaw w Chwalisławiu. 
Opracowano dokumentacje projektową i zło-
żono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Zadanie otrzy-
mało dotację w formie refundacji w wysokości 
50% – 22 233,00 zł i jest w trakcie realizacji. 

13) Opracowanie dokumentacji komplek-
sowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego 
w  Złotym Stoku z  przeznaczeniem na cele 
kulturalno-turystyczne. Wykonano dokumen-
tację projektową. Koszt jej wykonania – 
73  677,00 zł, koszt nadzoru autorskiego – 
7 380 zł. Wspólnie z partnerami polskimi i cze-
skimi, gmina Złoty Stok złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Szlak Marianny 
Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – cze-
skiego pogranicza” do programu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej w  ramach Interreg 
V-A  Republika Czeska – Polska. Szacowana 
wartość projektu po stronie gminy Złoty Stok 
wynosi ok. 4 000 000,00 zł. Dotacja w formie 
refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowa-
nych. W  miesiącu czerwcu złożono również 
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 
2014-2020 kompleksowej rewitalizacji kościo-
ła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele 
kulturalno-turystyczne – etap I dostosowanie 
wieży kościoła poewangelickiego na potrzeby 
ruchu turystycznego. Planowany koszt zadania 
– 1.637.028,60 zł. Dotacja w formie refundacji 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

14) Remont mauzoleum rodu Güttlerów 
w  Złotym Stoku. Wykonano dokumentację 
projektową na wykonanie remontu mauzoleum 
rodu Güttlerów oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę. Koszt wykonania dokumentacji – 
9.840,00zł brutto. Złożono wniosek do Fundu-
szu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis 
o dofinansowanie I etapu zadania pod nazwą 
„Dziedzictwo przodków” na odrestaurowanie 
mauzoleum rodziny Güttlerów. Wnioskowana 
kwota dotacji 30 000 euro. Partnerem projektu 
jest Obec Bila Voda. Szacowany koszt zadania 
203.607,99 zł brutto.

15) Remont części ogrodzenia obiektu 
będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w  Mą-
kolnie (fundusz sołecki). Zadanie w  trakcie 
realizacji.

16) Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwa-
lisławiu (fundusz sołecki). Inwestycja została 
wykonana, za kwotę 8.769, 04 zł. Zadanie fi-
nansowane przez Gminę Złoty Stok w ramach 
funduszu sołeckiego w Chwalisławiu.

17) „Remont-termomodernizacja budynku 
mieszkalnego przy pl. Kościuszki 2 w Złotym 
Stoku”. Opracowano dokumentację projektową 
na termomodernizację budynku mieszkalnego 
na pl. Kościuszki 2. Dokumentacja wymagana, 
jako załącznik do wniosku o dofinansowanie 
zadania w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 – działanie 6.3.B „Remont, odnowa 
części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych”. Złożono w Starostwie Powiato-
wym wniosek o pozwolenie na budowę doty-
czący ww. zadania. W  chwili obecnej trwa 
procedura administracyjna.

Redakcja
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W czwartek 27 października 2016 r. w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Złotym 
Stoku odbyła się XXIII sesja Rady. Podczas 
posiedzenia radni podjęli następujące  uchwały:

1. W sprawie upoważnienia Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Sto-
ku do prowadzenia postępowania w  spra-
wach świadczeń pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Złoty Stok. Podjęcie 
tej uchwały umożliwi prowadzenie przez OPS 
całości spraw związanych z  przyznawaniem 
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz przyczy-
ni się do lepszej organizacji pracy, ułatwi zain-
teresowanym ubieganie się o świadczenia, bez 
konieczności powielania dokumentów. 

2. W sprawie uzgodnienia prac wykony-
wanych na potrzeby ochrony przyrody na 
terenie użytku ekologicznego „Hałda stor-
czykowa” w gminie Złoty Stok. W marcu b.r. 
Nadleśniczy wystąpił z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew z użyt-
ku ekologicznego „Hałda storczykowa”. Użytek 
ten został ustanowiony Rozporządzeniem 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 
2003 r. i  ma na celu ochronę i  zachowanie 
stanowisk chronionych i  rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt, w tym kilkutysięcznej popu-
lacji storczyka męskiego (Orchis mascula). 
W  stosunku do powyższej formy ochrony 
przyrody wprowadzono, m.in. zakaz niszczenia, 
uszkodzenia lub przekształcenia obiektu oraz 
wykonywania prac ziemnych, trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu. W toku prowadzonego 
postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu stwierdził brak po-
trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Przed 
wydaniem decyzji, mając na uwadze realizację 
prac na terenie formy ochrony przyrody, po-
wołując się na zapisy ustawy o ochronie przy-
rody, burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej 
w  Złotym Stoku o  uzgodnienie zakresu prac 
planowanych do wykonania na potrzeby ochro-
ny przyrody, na użytku ekologicznym „Hałda 
storczykowa”. Realizacja zabiegów planowanych 
przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie nie powinna 
spowodować znaczących zniszczeń w obrębie 
siedliska, a docelowo winna nawet przyczynić 
się do poprawy stanu jego zachowania poprzez 
przeciwdziałanie zarastaniu oraz poprawę 
walorów krajobrazowych i  przyrodniczych 
przedmiotowego użytku ekologicznego. Drze-
wa wnioskowane do usunięcia w wyniku dłu-
gotrwałej suszy i  obniżającego się poziomu 

wód gruntowych uległy osłabieniu i opanowa-
ne zostały przez chrząszcze z  podrodziny 
kornikowatych (Ipidae). W  konsekwencji ob-
umarły. Usunięcie zasiedlonych drzew unie-
możliwi rozprzestrzenianie się szkodnika na 
drzewa sąsiednie. W związku z powyższym nie 
było przeciwwskazań do podjęcia przedmio-
towej uchwały.

3. W sprawie zmiany „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok”. 
12  maja b.r. Rada przyjęła „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok”. Zmiana 
planu dotyczy realizacji przedsięwzięć inwe-
stycyjnych obejmujących zakup i montaż no-
wych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii do produkcji energii elektrycznej 
lub ciepła, takich jak instalacje fotowoltaiczne/
solarne oraz pompy ciepła na obiektach uży-
teczności publicznej oraz budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych 
na terenie Gminy Złoty Stok. Wprowadzona 
zmiana nazwy zadania podyktowana jest moż-
liwością pozyskania środków zewnętrznych na 
w/w instalacje przez mieszkańców zarówno za 
pośrednictwem gminy, jak i  we własnym za-
kresie, np. z programów wojewódzkich.

4. W  sprawie zmiany uchwały z  dnia 
30  grudnia 2014 r. w  sprawie wydawania 
Biuletynu Informacyjnego Gminy Złoty Stok. 
Uchwała dotyczy zmiany częstotliwości wy-
dawnictwa na raz na dwa miesiące oraz zmia-
ny nakładu na ilość wynikającą z potrzeb od-
biorców i możliwości finansowych gminy.

5. W sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 
2017 r. W związku z obniżeniem górnych sta-
wek kwotowych podatków i  opłat lokalnych 
w  2017 r. zaistniała konieczność podjęcia 
uchwały. W stosunku do uchwały z poprzed-
niego roku obniżone zostały stawki podatków: 

– od gruntów znajdujących się pod woda-
mi powierzchniowymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucz-
nych z 4,58 zł na 4,54 zł od 1 ha powierzchni; 

– od gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji w  rozumieniu ustawy 
o  rewitalizacji, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewidu-
je przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o  przeznaczeniu 
mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodza-
je zabudowy z 3,00 zł na 2,98 zł od 1 m2. 

– od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym z  10,60 zł na 10,59 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

Pozostałe niezmienione stawki wynoszą:
od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,87 zł od 1 m2 powierzchni gruntów,

– pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;

od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

– związanych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od m2 
powierzchni użytkowej;

– pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,35 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

6. W sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 
Niniejszą uchwałą po stronie dochodów doko-
nano zmniejszeń na łączną kwotę 56.402 zł, 
w tym:

– w dz. 700 zmniejszono o kwotę 12.000 zł 
dochody z  tytułu wpłat na poczet kosztów 
wykonania operatów szacunkowych nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży oraz 
o  kwotę 11.800 zł plan dochodów z  tytułu 
sprzedaży majątku gminy;

– w dz. 765 – zmniejszono o kwotę 30.402 zł 
plan dochodów z  tytułu czynności cywilno-
-prawnych; 

– w dz. 852 – zmniejszono o kwotę 2.200 zł 
plan dochodów z  tytułu zwrotu świadczeń 
wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyj-
nych i z funduszu alimentacyjnego. 

Po stronie dochodów dokonano również 
zwiększeń:

– w dz. 020 – zwiększono o kwotę 10.000 zł 
plan dochodów z  tytułu sprzedaży drewna 
z lasów gminnych;

– w  dz. 400 – w  planie wydatków ujęto 
kwotę 270 zł uzyskaną z  zaległych wpłat za 

dostarczone ciepło w sezonie 2012/2013 w ra-
mach zarządzania kryzysowego oraz z tytułu 
odsetek naliczanych od tych wpłat;

– w dz. 600 – zwiększono o kwotę 1.600 zł 
plan dochodów z tytułu dotacji celowej z bu-
dżetu Województwa Dolnośląskiego na dofi-
nansowanie remontu drogi transportu rolnego 
w Mąkolnie, do wysokości zgodnej z podpisa-
ną umową; 

– w  dz. 700 – ujęto w  planie dochodów 
kwotę 200 zł uzyskanej z tytułu opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności; 

– w dz. 750 – zwiększono o kwotę 13.780 zł 
plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT 
z Urzędu Skarbowego; 

– w  dz. 756 –zwiększono plan łącznie 
o 7631 zł, w tym: wprowadzono plan dochodów 
w wysokości 131 zł z tytułu wpłaconych kosz-
tów upomnień, zwiększono o  5.300 zł plan 
dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu, ujęto w  planie 
dochodów kwotę 200 zł uzyskaną z  tytułu 
opłaty za koncesję oraz ujęto w planie docho-
dów kwotę 2.000 zł uzyskaną z tytułu opłat za 
udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu 
Cywilnego;

– w dz. 801 ujęto w planie dochodów kwo-
tę 7.112 zł, otrzymaną przez Samorządowy 
Zespół Szkół w Złotym Stoku z tytułu odszko-
dowania za szkodę poniesioną wskutek zalania 
pomieszczeń szkolnych. W tym samym dziale 
ujęto w  planie dochodów kwotę 8.000 zł, 
otrzymaną przez SZS z budżetu UE na realiza-
cję zadania pn. „Erasmus + partnerstwo, stra-
tegia – edukacja szkolna” w ramach projektu 
nr 2016 – 1– ES01 – KA 219 – 0251600 – STAND.
UP.TO.START;

– w dz. 852 ujęto w planie dochodów kwo-
tę 10.312 zł, z  tytułu finansowego wsparcia 
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku 
otrzymanego w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego oraz dokonano zwiększenia 
o kwotę 2.200 zł planu dochodów z tytułu opłat 
za usługi opiekuńcze;

– w dz. 900 ujęto w planie dochodów kwo-
tę 2.945 zł uzyskaną w ramach kosztów upo-
mnień od osób wpłacających zaległe opłaty 
z tytułu gospodarowania odpadami komunal-
nymi oraz ujęto w  planie dochodów kwotę 
352 zł, uzyskaną z tytułu odsetek naliczonych 
od wpłat zaległych opłat z tytułu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany 
w planie wydatków o kwotę 51.549 zł, doko-
nując następujących zmniejszeń:

– w dz. 710 – zmniejszono o kwotę 3.282 zł. 
plan wydatków na opracowanie oceny aktual-
ności studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Złoty 
Stok oraz miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na terenie Złotego Stoku 
oraz o kwotę 11.835 zł plan wydatków na opra-
cowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji;

– w dz. 750 – zmniejszono o kwotę 5.000 zł 
plan wydatków na składki ZUS oraz o kwotę 
3.120 zł plan wydatków na Fundusz Pracy. 
Ponadto w  tym dziale zmniejszono o  kwotę 
2.500 zł plan wydatków na zadanie inwesty-
cyjne pn. „Zakup samochodu dostawczego na 
potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”;

– w dz. 801 – zmniejszono o kwotę 8.000 zł 
plan wydatków na dotację podmiotową dla 
POP „Bajka” w Złotym Stoku;

– w dz. 852 – w planie finansowym Ośrod-
ka Pomocy Społecznej zmniejszono o  kwotę 
8.312 zł wydatki na wypłatę wynagrodzeń 
osobowych oraz o kwotę 2.000 zł wydatki na 
składki ZUS;
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– w  dz. 900 zmniejszono o  kwotę 500 zł 
plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckie-
go wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na 
realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni” oraz 
o  kwotę 2.000 zł plan wydatków związanych 
z ochroną zwierząt bezdomnych;

– w dz. 921 zmniejszono o kwotę 1.772 zł 
plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckie-
go wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na 
realizację zadania pn. „Organizowanie imprez 
kulturalno-sportowych” oraz o kwotę 1.000 zł 
plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckie-
go wyodrębnionego dla sołectwa Płonica, na 
realizację zadania pn. „Organizowanie imprez 
integracyjnych”. W dziale 900 zmniejszono też 
o  kwotę 2.228 zł plan wydatków w  ramach 
Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla 
sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. 
„Remont części ogrodzenia obiektu, będącego 
siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

Po stronie wydatków w  ramach podjętej 
uchwały dokonano zwiększeń wydatków, ta-
kich jak:

– w dz. 700 – zwiększono o kwotę 2.500 zł 
środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne 
pn. „Nabycie działek pod budowę kanalizacji 
w Błotnicy i Płonicy”; 

– w dz. 801 – zwiększono o kwotę 16.286 zł 
na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, na 
wynagrodzenia osobowe i  na składki ZUS. 
Ponadto ujęto w  planie wydatków kwotę 
8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Erasmus + partnerstwo, strategia – edu-
kacja szkolna” w ramach projektu nr 2016 – 1– 
ES01 – KA 219 – 0251600 – STAND.UP.TO.START. 
finansowanego z budżetu UE;

– w dz. 851 – zwiększono o kwotę 5.300 zł 
plan wydatków z przeznaczeniem na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi oraz Narkomanii dla 
Gminy Złoty Stok;

– w  dz. 852 – zwiększono plan o  kwotę 
10.312 zł z przeznaczeniem na wydatki zwią-
zane z kształceniem ustawicznym pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  ramach dofi-
nansowania ze środków otrzymanych z Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego; 

– w dz. 900 – zwiększono o kwotę 6.150 zł 
wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie 
operatu wodno-prawnego i  dokumentacji 
hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na tere-
nie Złotego Stoku” zgodnie z zawartą umową, 
o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wyko-
nanie dokumentacji projektowej wymiany 
sieci wodociągowej w  ciągu ul. Spacerowej 
w Złotym Stoku oraz o kwotę 1 zł z przezna-
czeniem na zwiększenie środków zabezpieczo-
nych na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie 
przepompowni w  Złotym Stoku”. Ponadto 
w dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwo-
tę 2.000 zł, z  przeznaczeniem na realizację 
zadania publicznego z zakresu „Ekologia i Ochro-
na Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przy-
rodniczego” pod tytułem „Opieka nad zwierzę-
tami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 
przez sterylizacje psów i kotów”; 

– w dz. 921 – zwiększono o kwotę 4.500 zł 
wydatki zaplanowane w  ramach Funduszu 
Sołeckiego dla sołectwa Mąkolno, na realizację 
zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w  Mąkolnie” oraz o  kwotę 1.000 zł wydatki 
zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
dla sołectwa Płonica, na realizację zadania pn. 
„Doposażenie świetlicy wiejskiej”. 

Niniejszą uchwałą również zmieniono nazwę 
zadania realizowanego w dz. 600, – z dotych-
czasowej w brzmieniu „Opracowanie dokumen-
tacji projektowej na wykonanie ścieżki – łącz-
nika ul. Złotej z centrum miasta” na „Budowa 
ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku”.

7. zmieniającą uchwałę w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Złoty Stok. W związku z wprowadze-
niem zmian budżetowych zaistniała konieczność 
dokonania zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej. Na podstawie niniejszej uchwały 
zwiększono w  2016 r. o  kwotę 6.150 zł limit 
wydatków inwestycyjnych do kwoty 428.814 zł. 
W 2017 r. zmniejszeniu uległa kwota wydatków 
objętych limitem o kwotę 7.380 zł, t.j. do kwo-
ty 3.967.220 zł. W załączniku Nr 1 doprowadzo-
no dochody i wydatki do spójności z planem 
dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 
dzień 27.10.2016 r. 

Podczas posiedzenia zgromadzeni zapo-
znali się z  funkcjonowaniem służby zdrowia 
oraz realizacją zadań oświatowych Gminy 
Złoty Stok w roku szkolnym 2015/2016.

Funkcjonowanie służby zdrowia na tere-
nie Gminy Złoty Stok i  Powiatu Ząbkowic-
kiego przedstawiła Beata Gil – dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej – Pomoc Doraźna w  Ząbkowicach Śl. 
oraz Alicja Kulawiec – dyrektor Szpitala św. 
Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Beata Gil w swoim wystąpieniu zapewniła, 
że w związku z planowanym remontem mostu 
na drodze woj. nr 390 i objazdem do Ząbkowic 
Śl., przeprowadziła rozmowy z sąsiednimi po-
wiatami, w wyniku których możliwe jest korzy-
stanie z karetek z Kłodzka i Nysy. Podkreśliła, 
iż ambulans należy wzywać w sytuacjach za-
grażających życiu m.in.:
– utraty przytomności,
– zaburzenia świadomości,
– wypadku komunikacyjnego,
– drgawek,
– nagłego, ostrego bólu w  klatce piersiowej 
i zaburzenia rytmu serca,
– nasilonej duszności,
– nagłego, ostrego bólu brzucha,
– uporczywych wymiotów, zwłaszcza z  do-
mieszką krwi,
– masywnego krwotoku z dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego, masywnego 
krwotoku z dróg rodnych,
– gwałtownie postępującego porodu,
– spożycia leków, ukąszenia czy użądlenia przez 
jadowite zwierzęta,
– zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy 
gazami,
– rozległego poparzenia,
– udaru cieplnego,

– wyziębienia organizmu,
– porażenia prądem,
– podtopienia lub utonięcia,
– agresji spowodowanej chorobą psychiczną,
– dokonania próby samobójczej,
– upadku z dużej wysokości,
– rozległej rany, będącej efektem urazu.

Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego jest transportowana z  miejsca zda-
rzenia przez zespół ratownictwa medycznego 
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunko-
wego lub do szpitala wskazanego przez dys-
pozytora medycznego albo lekarza koordyna-
tora ratownictwa medycznego. 

Natomiast Alicja Kulawiec poinformowała, 
iż w  placówce znajduje się sześć oddziałów: 
chirurgia ogólna, chorób wewnętrznych, gine-
kologiczno-położniczy, neonatologiczny, pe-
diatryczny oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy 
(SOR). 

Informację o  stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Złoty Stok w roku szkol-
nym 2015/2016 przedstawiły: Agata Pawłow-
ska-Król – dyrektor Samorządowego Zespołu 
Szkół w Złotym Stoku oraz Barbra Zarzecka – 
pracownik Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. 
Omówione zostały wyniki egzaminów zewnętrz-
nych w szkole podstawowej i gimnazjum. 

5 kwietnia 2016 r. sprawdzian pisało 
41 uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. 
Wyniki uzyskane na sprawdzianie:

– 53,9 z części I (język polski, matematyka)– 
niższe od średniej powiatu,

– 59,9 z  języka polskiego są: niższe od 
średniej powiatu,

– 47,4 z  matematyki: wyższe od średniej 
powiatu, 

– 59,7 z  języka angielskiego: niższe od 
średniej powiatu.

Natomiast 38 uczniów klas trzecich Gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku 
pisało egzamin w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. 
Wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym:

– 70,9 z języka polskiego. Średnia wyższa 
od powiatu o 7,2%, od województwa o 4,2%; 
od średniej krajowej o 0,7%,

– 54,9 z historii i WOS. Średnia wyższa od 
powiatu o 2,8%; niższa od województwa o 0,1% 
i od krajowej o 1%,

– 46,8 z  matematyki. Średnia wyższa od 
powiatu o 4,6%; niższa od województwa i od 
krajowej o 0,2%,

– 55,2 z części przyrodniczej. Średnia wyż-
sza od powiatu o  8,1%; województwa o  5%; 
krajowej o 5%,

– 75,8 z języka angielskiego (poziom pod-
stawowy zdawało 22 uczniów). Średnia wyższa 
od powiatu o 15,9%; od województwa o 11,5%; 
od krajowej o 11%; 58,0 – poziom rozszerzony: 
średnia wyższa od powiatu o 15,1%; od woje-
wództwa o 11,7%; od krajowej o 11,8%,

– 58,5 z języka niemieckiego (poziom pod-
stawowy zdawało 16 uczniów). Średnia wyższa 
od powiatu o 13,4%; od województwa o 2,4%, 
od krajowej o 4,7%. 69,0 – poziom rozszerzony 
zdawało 2 uczniów. Średnia wyższa od powia-
tu o  40,9%; od województwa o  32,1%; od 
krajowej o 32%.

Redakcja

                                                              HARMONOGRAM                                  tel. 74 817 56 06 
ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

w punkcie mieszczącym się w Złotym Stoku (Rynek 22, pok. nr 5) 
listopad 2016 r. 

 
PONIEDZIAŁEK 
14.00 – 18.00 

 
WTOREK 

12.00 – 16.00 

 
ŚRODA 

14.00 – 18.00 

 
CZWARTEK 

14.00 – 18.00 

 
PIĄTEK 

14.00 – 18.00 
 

 
 

 
1.11.  
       WOLNE 
 

 
2.11.  
adw. Jarosław Mirek 
 

 
3.11.  
adw. Jan Studziński  

 
4.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
7.11. 
adw. Ewa Piątek 
 

 
8.11. 
adw. Jan Studziński  

 
9.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
10.11. 
adw. Ewa Piątek 
 

 
11.11. 
       WOLNE 
 

 
14.11. 
adw. Jan Studziński  

 
15.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
16.11. 
adw. Ewa Piątek 
 

 
17.11. 
adw. Jan Studziński  

 
18.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
21.11.  
adw. Ewa Piątek 
 

 
22.11. 
adw. Jan Studziński  

 
23.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
24.11. 
adw. Ewa Piątek 
 

 
25.11. 
adw. Jan Studziński  

 
28.11. 
adw. Jarosław Mirek 
 

 
29.11. 
adw. Ewa Piątek 
 

 
30.11. 
adw. Jan Studziński 
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Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w Laskach
W piątek 7 października 2016 roku w sołec-

twie Laski dokonano odbioru remontu cząst-
kowego zjazdu z drogi powiatowej na drogę 
transportu rolnego, prowadzącą do boiska 
sportowego, cmentarza i pól uprawnych.

W  odbiorze uczestniczyli przedstawiciele 
urzędu, rady sołeckiej, radni oraz wykonawca. 

Zadanie wykonano ze środków gminnych 
w ramach funduszu sołeckiego.

Na ten cel sołectwo przeznaczyło kwotę 
14.391 zł. Wykonany remont poprawi bezpie-
czeństwo użytkowników tej drogi, szczególnie 
w okresie zimowym, ponieważ wykonany został 
na drodze o stromym nachyleniu. Redakcja

Nowy plac zabaw w Chwalisławiu

We wrześniu 2016 r. zrealizowany został, 
w  ramach konkursu grantowego „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”, projekt „Budowa placu zabaw 
w Chwalisławiu”. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Województwa Dolnośląskiego. Na 
realizację tego zadania gmina otrzyma dotację, 
w  formie refundacji ,  w  wysokości 50% 
t.j.16.122  zł. Wykonawcą placu zabaw była 
firma Ekologiczne Place Zabaw AVIS z Lublina, 
wyłoniona w drodze przetargu. Całkowity koszt 
wykonanej inwestycji wyniósł 32 244,45 zł. 

Na placu zabaw zostało zainstalowane 
następujące wyposażenie: zestaw zabawowy 

w kształcie litery L – drabinka skośna szczeblo-
wa, łańcuch wspinaczkowy, wieża kwadratowa 
ze zjeżdżalnią, płaszczyzna z  siatki linowej 
(przeplotnia), podest ze zjeżdżalnią, huśtawka 
podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczo-
wa z siedziskami, urządzenie kołyszące – konik 
na sprężynie, urządzenie kołyszące – skuter na 
sprężynie, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, 
tablica „Regulamin”, stół do gry w  piłkarzyki, 
urządzenie Fitness „Orbitrek”.

Całość została ogrodzona ogrodzeniem 
z siatki powlekanej.

Redakcja

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
12 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim 

w Złotym Stoku odbyło się spotkanie informa-
cyjne, dotyczące wynajmu pokoi i miejsc noc-
legowych dla turystów, którzy coraz chętniej 
odwiedzają nasze miasto. Spotkanie miało na 
celu przybliżenie zasad najmu, który można 
prowadzić w  bardzo prostej formie najmu 
prywatnego, jak i w oparciu o rejestrację dzia-
łalności gospodarczej.

W spotkaniu udział wzięły osoby zaintere-
sowane wynajmem miejsc noclegowych i pokoi, 
zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowe-
go i  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zebranych przywitała burmistrz Grażyna 
Orczyk, która podziękowała uczestnikom za 
przybycie i  zachęciła do korzystania z  możli-
wości udostępniania pokoi turystom. Następ-
nie radca prawny urzędu Liliana Woźny przed-
stawiła zasady i formy wynajmu miejsc nocle-
gowych.

Przedstawicielki Urzędu Skarbowego z Ząb-
kowic Śl. – Małgorzata Kaliniak-Pieczonka i Anna 
Krowicka przedstawiły rodzaje opodatkowania, 
sposoby rozliczeń i zwolnienia przysługujące 
podatnikom zarówno w ramach najmu prywat-

nego, jak i prowadzonego w ramach działalno-
ści gospodarczej.

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w  Dzierżoniowie – Elżbieta Bazan 
i Adam Nowak poinformowali zebranych o za-
sadach ubezpieczeń oraz podstawowej i pre-
ferencyjnej wysokości składki na ubezpieczenie. 
Agnieszka Borkowska z  ZUS-u  przedstawiła 
zasady działania Platformy Usług Elektronicz-
nych umożliwiającej bieżące sprawdzanie 
stanu konta ubezpieczonego, wysokości wpła-
conych składek i  prognozowanej wysokości 
emerytury. 

W dalszej części spotkania zaproszeni goście 
udzielali odpowiedzi na liczne pytania zebra-
nych. Wszystkim zainteresowanym zostały 
udostępnione ulotki dotyczące zasad prowa-
dzenia wynajmu miejsc noclegowych oraz 
możliwości pozyskania środków na założenie 
i funkcjonowanie własnej firmy.

W podsumowaniu spotkania zgodnie stwier-
dzono, że wynajem miejsc noclegowych, 
a szczególnie najem prywatny, nie jest trudny 
i  nie nakłada na właścicieli lokali spełniania 
szczególnie trudnych obowiązków.

Redakcja

Spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy  
Gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

3 października odbyło się w Urzędzie Miej-
skim spotkanie z przedstawicielami organiza-
cji pozarządowych oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 
2003 r. o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, mających siedzibę lub pro-
wadzących działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Złoty Stok.

Organizacje zostały zaproszone przez bur-
mistrz Grażynę Orczyk w związku z trwającymi 
pracami nad programem współpracy Gminy 
Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi na 
2017 r.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego (Mirosława Słowiak – sekre-
tarz Gminy, Monika Marmura-Brysiak – pracow-
nik ds. współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi) i organizacji (Zbigniew Śleziak z Klubu 
Sportowego „Orzeł”, Monika Król i Weronika 
Gołdyn-Mrozowska z  Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks”, Teresa Hencel z Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych „Radość”, Krzysztof 
Babis, Cecylia Jureczek i Andrzej Król ze Złoto-
stockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Mał-
gorzata Becela ze Stowarzyszenia „AUgeo”, 
Czesława Potemkin z Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami, Elżbieta Szumska ze Stowarzy-
szenia „Turystyczna 13”, Leszek Zasada z „Fun-
dacji Nasza Szkapa”, Bogumił Hencel z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku).

Zebranych przywitała burmistrz Grażyna 
Orczyk, która przedstawiła cel spotkania, a na-
stępnie zaprosiła do dyskusji o formach współ-
pracy z samorządem i działaniach planowanych 
do realizacji przez organizacje w 2017 roku.

Głównym celem spotkania było zebranie 
od organizacji pozarządowych propozycji zadań 
publicznych, które zostaną uwzględnione 
w przygotowywanym programie. Wśród zebra-
nych od przedstawicieli organizacji propozycji 
znalazły się zadania z zakresu: ochrony i pro-
mocji zdrowia, działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, promocji i organizacji 
wolontariatu, turystyki i krajoznawstwa, upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu, ochro-
ny zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 
pomocy społecznej w  tym przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu.

W  dalszej części spotkania nastąpiła wy-
miana informacji przedstawicieli organizacji 
na temat ich działalności, osiągnięć i problemów 
z jakimi się borykają.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 28 wrze-
śnia 2016 r. jesteśmy pełnoprawnym stowarzyszeniem wpi-
sanym do rejestru KRS pod numerem 0000636918.

Naszą misją jest pomaganie ludziom tak, by skutecznie 
pomagali sobie nawzajem. Nie chcemy zmieniać świata, 
tylko sprawić, by był on widziany w  przyjaznych barwach. 
Pragniemy, przy współpracy chętnych wolontariuszy, poma-
gać tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują, zarówno 
dzieciom jak i dorosłym. Bardzo zależy nam na zbudowaniu 
w naszej gminie prawdziwego i dobrze rozumianego wolon-
tariatu, którego funkcja i definicja jest wciąż bardzo często 
źle definiowana i rozumiana, nawet w środowiskach, których 
praca powinna się bezpośrednio na nim opierać.

Na naszym pierwszym walnym zebraniu w czerwcu, do-
konaliśmy wyboru zarządu stowarzyszenia w następującym 

składzie: prezes – Małgorzata Becela, wiceprezes – Dawid 
Knych, skarbnik – Elżbieta Ruszkowska oraz uchwaliliśmy 
statut.

Główne nasze cele statutowe to:
– prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz miesz-

kańców i osób starszych gminy Złoty Stok;
– integracja różnych grup społecznych poprzez efektyw-

ne formy współdziałania;
– wspieranie osób i  grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji;
– promocja i organizacja wolontariatu, tworzenie warun-

ków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw 
wolontariackich, zwłaszcza młodego pokolenia;

– inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społecz-
ności lokalnej do wspólnych działań;

– organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i mło-
dzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych i wielo-
dzietnych z terenu gminy Złoty Stok;

– organizacja, finansowanie i dofinansowanie wielorakich 
form letniego i  zimowego wypoczynku dzieci i  młodzieży 
oraz działania w zakresie krajoznawstwa;

– popularyzacja kultury fizycznej;
– pozyskiwanie funduszy z  dotacji, grantów, darowizn 

i innych;
– przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie  pomocy;
– organizowanie i  popularyzacja imprez sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych, służących realizacji celów sta-
tutowych Stowarzyszenia.

Każdy, komu nie jest obojętna sytuacja osób potrzebują-
cych pomocy, może dać coś od siebie. Nowe pomysły, uwagi 
i  sposoby na rozwój Stowarzyszenia będą dla nas bardzo 
cenne. Zachęcamy do korespondencji z nami augeo.zlotystok@
gmail.com oraz w  najbliższym czasie zapraszamy do zapo-
znania się z naszą stroną internetową:

www.augeo.org.pl.
Małgorzata Becela

Stowarzyszenie Augeo
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W  sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku 3 października 2016 
r. odbył się koncert muzyczny pt.: „PODZIEL SIĘ 
DOBREM!”, w  wykonaniu wirtuoza perkusji – 
WIESŁAWA „BLACHY” BŁASZKIEWICZA, w ramach 
realizowanego programu profilaktyki uzależ-
nień. W koncercie uczestniczyli uczniowie klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. 

Wiesław „Blacha” Błaszkiewicz to człowiek, 
który wierzy w  cud życia i  wiary. Jest osobą, 
której leży na sercu walka o to pokolenie, by 
wyzwolić go z jarzma nałogów, uczy szacunku 
do samego siebie, do rodziców, do nauczycie-
li i do kolegów. 

„Blacha” podczas koncertu z łatwością na-
wiązał doskonały kontakt z dziećmi. Narzędziem 
dialogu stała się perkusja, a  uczniowie mieli 
okazję wyrazić swoje emocje poprzez grę na 
tym instrumencie. Okazało się, że wśród nich 
są ukryte talenty. „Blacha” swoje emocje uka-
zuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał 
się innym człowiekiem. W  trakcie koncertu 
wiele razy zwracał uwagę na wolność człowie-
ka i umiejętność powiedzenia „NIE” oraz zachę-
cał młodych ludzi, aby odkrywali w sobie ta-
lenty.

W trakcie koncertu podzielił się ze słucha-
czami również swoimi doświadczeniami i prze-
myśleniami na temat uzależnień i  radzenia 
sobie z agresją. Jako alternatywę negatywnych 
zachowań, proponował zaangażowanie się 
w różnego rodzaju grupy wolontariatu, poka-
zując tam miejsce na godny i radosny rozwój.

Koncert był poruszający, zmuszający do 
myślenia. Część chętnych uczniów aktywnie 
brała w nim udział. Prowadzący mówił o tym, 
jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcen-
niejsze: rodzinę, pracę, dom, przyjaźń, miłość, 
zdrowie. Zaznaczył, że nałogi są dla człowieka 
wyrokiem śmierci. On sam wyszedł z  uzależ-
nienia, cudem ocalał i zaczął walczyć o siebie. 
Jednak los po raz kolejny go doświadczył, gdy 
okazało się, że jest chory na raka. Ciężka cho-
roba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie 
i wiara spowodowały, że dziś uczy innych. 

Ta oryginalna forma programu profilaktycz-
nego oraz ciągle powtarzane pytanie „czy 
warto?” spowodowały, że przekazywane treści 
trafiały do umysłów i  serc młodych ludzi 
z ogromną siłą i przejęciem. 

Redakcja

Koncert „PODZIEL SIĘ DOBREM!”

Sprzątanie Świata

16 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum Samorządowego Zespo-
łu Szkół w Złotym Stoku, po-
dobnie jak w latach poprzed-
nich, uczestniczyli w sprząta-
niu naszej okolicy. Przeprowa-
dzona po raz kolejny edycja 
akcji Sprzątanie Świata – Polska 
2016 przebiegała pod hasłem: 
„Podaj dalej... drugie życie od-
padów”. 

O godzinie 9.45 uczniowie, 
wyposażeni w worki i rękawice 
oraz pozytywnie zmotywowa-
ni szczytnym celem akcji, wy-
ruszyli spod szkoły we wcze-

śniej wyznaczone rejony na-
szego miasta. Akcja sprzątania 
naszej miejscowości przebiegła 
sprawnie i   bez zak łóceń, 
a  w  punktach zbiórki śmieci 
pojawiły się worki z zebranymi 
odpadami. 

Po zakończeniu sprzątania 
można było odpocząć przy 
grach i zabawach na świeżym 
powietrzu. Nie zabrakło oczy-
w i ś c i e  d o b re g o  h u m o r u 
i wspaniałej zabawy. Koordy-
natorem akcji był Urząd Miej-
ski w Złotym Stoku.

Głównym przesłaniem 
kampanii jest promowanie 

poszanowania zasobów i efek-
tywnej segregacji, unikanie 
tworzenia odpadów poprzez 
szacunek do przedmiotu oraz 
u ś w i a d o m i e n i e  Po l a k ó w 
o ich wpływie na środowisko 
i ilość wytwarzanych odpadów 
podczas codziennych czynno-
ści.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za za-
angażowanie i  czynny udział 
w tym wydarzeniu. Liczymy na 
zainteresowanie kolejnymi 
edycjami kampanii.

Redakcja

6.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym 
Stoku odbyły się warsztaty tematyczne doty-
czące celów Lokalnej Strategii Rozwoju, przed-
sięwzięć i kryteriów wyboru operacji w związ-
ku z planowanymi na początku przyszłego roku 
naborami wniosków na „Podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej oraz Rozwijanie działal-
ności gospodarczej” w ramach inicjatywy LE-
ADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

W warsztatach udział wzięły osoby zainte-
resowane założeniem działalności gospodarczej, 
przedsiębiorcy oraz pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Zebranych przywitała burmistrz Graży-
na Orczyk, która podziękowała uczestnikom za 
przybycie, przedstawiła cel warsztatów oraz 
zachęciła do korzystania z możliwości pozyski-
wania środków.

Przedstawicielki LGD „Qwsi” Małgorzata 
Wołczyk – kierownik biura i Monika Różańska 
– specjalista ds. monitoringu i  sprawozdaw-
czości szczegółowo przedstawiły zakresy te-
matyczne operacji konkursowych i  warunki 
udzielenia wsparcia. Dokładnie omówiły ko-
nieczności spełnienia lokalnych kryteriów 
wyboru operacji oraz udzielały odpowiedzi na 
liczne pytania zebranych.

Na spotkaniu udostępnione zostały ulotki 
informacyjne, będące skrótem Strategii Roz-

woju Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, zawierające 
informacje o kryteriach wyboru operacji a tak-
że informacje o celach ogólnych, szczegółowych 
i przedsięwzięciach jakie realizuje LSR.

Formularze wniosków o przyznanie pomo-
cy, wniosków o płatność, umów o przyznanie 
pomocy (wersje2z) wraz z  instrukcjami ich 
wypełniania oraz informacje pomocnicze przy 
wypełnianiu biznesplanu dostępne są na stro-

nie internetowej Stowarzyszenia LGD „Qwsi” 
(www.qwsi.pl) w zakładce Nabory wniosków.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
planujących skorzystać z oferty prosimy o kon-
takt z biurem stowarzyszenia.

Siedziba biura LGD znajduje się w Ziębicach 
przy ul. Stawowej 2a.

Godziny pracy biura LGD: poniedziałek-
-piątek: 7.30-15.30.

tel. 74 819 12 13, 661 218 904, 782 047 399, 
fax 74 819 12 07, e-mail biuro@qwsi.pl.

Na koniec spotkania udostępniono ulotki 
oraz poinformowano zebranych o innych pro-
gramach dających możliwości pozyskania 
środków na założenie i funkcjonowanie własnej 
firmy. Są to dwa projekty pn.: „Własny biznes 
nie jest dla wybranych” oraz „Przedsiębiorcze 
kobiety”.

Redakcja

Warsztaty tematyczne – „Qwsi”

W  piątek 23 września 2016 r. na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” 
w Złotym Stoku pierwszy raz zorganizowano 
„Święto Dyni”. Było to spotkanie integracyjne 
działkowców i ich rodzin połączone z ogniskiem.

W imprezie udział wzięli działkowcy z ro-
dzinami oraz osoby zaproszone. Swoją obec-
nością uroczystość uświetnili przewodniczący 
Rady Miejskiej Waldemar Wieja oraz radna 
Katarzyna Kowcz.

W sumie było Nas ponad 40 osób i wbrew 
obawom Zarządu, każdy znalazł swoje miejsce 
przy stole oraz wokół ogniska. Uroczystość 
odbyła się na terenie części socjalnej ogrodu, 
który mimo tego, że wymaga jeszcze sporo 
inwestycji, tętnił życiem działkowców. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewnił nam Maciej Król. 

Serwowano między innymi zupę z  dyni 
wykonaną przez Katarzynę Kowcz wg przepisu 
autorskiego, pieczone kiełbaski, kaszankę 
z cebulką, ciepłe i zimne napoje. Nie zabrakło 
oczywiście pieczonego w ognisku ziemniaka.

Zarząd ROD korzystając z okazji, „nadstawiał 
ucha”, co leży na sercu działkowcom „Relaks”, 
jakie są potrzeby i pomysły na ich realizację.

Integracja działkowców przyniosła nieocze-
kiwane rozmiary. Zabawa trwała do godzin 
nocnych. Korzystając z doświadczenia tej im-
prezy, już nosimy się z  zamiarami kolejnej, 
wyrażając nadzieję, że Święto Dyni stanie się 
tradycją, a uczestnikami będą nie tylko wszyscy 
działkowcy z rodzinami, ale także inni miesz-
kańcy naszego miasta. 

Organizatorzy dziękują Wszystkim uczest-
nikom za udział w imprezie i wspaniałą zabawę. 

Zarząd

Święto Dyni
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7 października 2016 r. w Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku odbyła się inaugu-
racja roku akademickiego 2016/2017 Złoto-
stockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uro-
czystość, jak na święto akademickie przystało, 
była podniosła. Uczestniczyli w niej słuchacze 
Uniwersytetu, zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń dzia-
łających na terenie gminy, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, delegacja Ząbkowic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miesz-
kańcy gminy. Z  ramienia samorządu gminę 
Złoty Stok reprezentowała burmistrz Grażyna 
Orczyk, przewodniczący Waldemar Wieja i rad-
ni Rady Miejskiej, a  powiat ząbkowicki wice-
starosta Mariusz Szpilarewicz.

Inaugurację rozpoczęła słynna studencka 
pieśń „Gaudeamus igitur”, wykonana przez 
zespół „Złoty Potok”. 

Zebranych przywitał wiceprezes ZUTW 
Andrzej Król, który złożył podziękowania bur-
mistrz Grażynie Orczyk, Monice Marmurze – 
Brysiak – insp. ds. społecznych, organizacji 

pozarządowych UM oraz Aleksandrze Wąsowicz 
– dyrektor CKIP za ogromne wsparcie i pomoc 
w tworzeniu Stowarzyszenia, organizacji zajęć 
i  przygotowaniu uroczystości. Prezes Stowa-
rzyszenia Krzysztof Babis przedstawił historię 
i  ideę działalności Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.

Burmistrz Grażyna Orczyk przybliżyła etapy 
tworzenia Stowarzyszenia Złotostockiego 
Uniwersytetu III Wieku. Pogratulowała Zarzą-
dowi Stowarzyszenia wytrwałości w  dążeniu 
do celu, gdyż cały proces rejestracji Stowarzy-
szenia, przygotowania dokumentów, zebrania 
osób chętnych do uczestnictwa w  zajęciach 
wymagał dużego zaangażowania z ich strony. 
Podkreśliła również, że niezmiernie cieszy fakt, 
że tak wielu mieszkańców naszej gminy, bo aż 
36 osób, zechciało skorzystać z tej formy spę-
dzenia czasu wolnego. Studenci, korzystając 
z  bogatej oferty zająć, będą mogli czerpać 
przyjemność ze zdobywania wiedzy, doskona-
lenia umiejętności i  bycia wciąż twórczymi 
i aktywnymi. 

Gratulacje i wiele ciepłych słów przekazali 
również wicestarosta Mariusz Szpilarewicz 
i  przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Wieja oraz przedstawiciele Ząbkowickego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Po wystąpieniu przyszedł czas na ślubowa-
nie i wręczenie studentom indeksów. Uroczy-
stość uświetnił występ chóru „Złoty Potok”, 

działający przy Centrum Kultury i Promocji oraz 
niezwykle kolorowy i  żywiołowy taneczny 
występ grupy z Ząbkowickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Zwieńczeniem Inauguracji ZUTW były 
rozmowy integracyjne i poczęstunek dla wszyst-
kich. 

Rozpoczęcie zajęć Złotostockiego Uniwersytetu III Wieku (ZUTW)

W sobotę 1 października 2016 r. odbyła się 
uroczystość 10-lecia otwarcia nowej Wieży 
Widokowej na Borówkowej Górze, zorganizo-
wana przez nasze miasto partnerskie Javornik, 
Miejskie Centrum Kultury Javornik, Jawornicką 
Artylerię Gwardii, Ochotniczą Straż Pożarną 
i  Lasy Republiki Czeskiej. Z  tej okazji Urząd 
Miejski w  Złotym Stoku, za pośrednictwem 
Centrum Kultury i  Promocji, zorganizował 
wyjazd na tę uroczystość dla mieszkańców 
Złotego Stoku. W tym celu o godz. 8:00 miesz-
kańcy Złotego Stoku i  okolic zebrali się na 
placu przy Urzędzie Miejskim, aby wspólnie 
autokarem wyruszyć na wycieczkę. 

Borówkowa Góra – to jeden z najwyższych 
szczytów Gór Złotych – 900 m n.p.m. i jedno-
cześnie najwyżej położony punkt w  gminie 
Lądek-Zdrój. Ten graniczny szczyt wznosi się 
nad wsią Wrzosówka na północ od Lądka-Zdro-
ju. Ramiona góry Borówkowej opierają się od 
wschodu o Przełęcz Lądecką nad wsią Lutynia 
(610 m.) i od zachodu o Przełęcz Różaniec nad 
wsią Orłowiec (583 m.). Góra swą nazwę za-
wdzięcza obficie występującym tu czarnym 
jagodom – borówkom. 

Spacer zaczęliśmy z parkingu przy granicy 
Lutynia Travna – z Przełęczy Lądeckiej. Zdoby-
cie szczytu zajęło nam ok. 1 godz. Pokonaliśmy 
w tym czasie odcinek ok. 3 km i różnice pozio-
mów ok. 300 m. Kierowaliśmy się zielonym 
szlakiem przy granicy państwa w  kierunku 

zachodnim. Początkowo maszerowaliśmy po 
łagodnym, otwartym terenie, gdzie mogliśmy 
podziwiać panoramę Lądka-Zdroju, Krowiarek 
i Masywu Śnieżnika. Po jakimś czasie ścieżka 
wprowadziła nas w świerkowy las i pojawiły się 
nieco większe wzniesienia. Odcinek, który 
pokonaliśmy, składał się na przemian z  kilku 
wzniesień i wypłaszczeń. Trasa o średnim po-
ziomie trudności. Warto było ją pokonać, po-
nieważ na szczycie znajduje się ok. 25 metrowa 
wieża widokowa zbudowana przez Czechów 
w 2006 roku. Widoki jakie mogliśmy zobaczyć 
z  wieży, również dzięki pięknej słonecznej 
aurze, zrekompensowały trudy zdobywania 
szczytu. Mogliśmy stąd podziwiać wręcz ba-
jeczne pejzaże ziemi kłodzkiej, Masyw Jesen-
nika, Pogórze Sudeckie, tereny Opolszczyzny 
z  dobrze widocznymi jeziorami, Paczkowem 
i  Kamieńcem Ząbkowickim. O  godz. 11:00 
rozpoczęły się zaplanowane w programie uro-
czystości i  atrakcje: przemarsz Javornickiej 
Artylerii Gwardii, wystrzały armatnie oraz wy-
stępy zespołów muzycznych. Zagrał zespół 
STARA TRAWA z Javornika oraz zespół BIG BAND 
z Paczkowa. W międzyczasie dołączył do naszej 
wycieczki przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Złotym Stoku – Waldemar Wieja. O  godz. 
13:30 zmęczeni, ale zadowoleni z miło spędzo-
nego czasu, wyruszyliśmy autokarem w drogę 
powrotną.

Wyjazd na Borówkową Górę

Arleta Markowska

Wycieczka do Pragi z Klubem Seniora

17.10.2016 r. Klub Seniora zorganizował wycieczkę do Pragi, dla członków klubu oraz miesz-
kańców miasta i gminy. Zwiedziliśmy najciekawsze zabytkowe miejsca, następnie popłynęliśmy 
statkiem po Wełtawie, podziwiając panoramę miasta. Jednak celem naszej wycieczki była słyn-
na Krizikova Fontanna, to cudowne widowisko muzyczne. Przy muzyce ABBY podziwialiśmy 
tysiące kolorowych tryskających gejzerów wodnych. Widowisko zrobiło na nas duże wrażenie, 
byliśmy zachwyceni. Do domów wróciliśmy późno w nocy, zmęczeni ale szczęśliwi.

Bednarz Elżbieta

Redakcja
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Uczymy się dopingu
„Dzieci na stadionie – uczymy się dopingu”, 

pod taką nazwą odbyła się już 13 odsłona akcji 
organizowanej przez klub piłkarski Śląsk Wro-
cław. W  poprzednich edycjach tej inicjatywy 
na trybunach Stadionu we Wrocławiu zasiadło 
blisko 70 tysięcy dzieci, które zostały zaproszo-
ne przez Śląsk. 

Mocna grupa, bo blisko 60-osobowa z te-
renu Gminy Złoty Stok, również miała możliwość 
udziału już w trzech tego typu meczach i kibi-
cowania w barwach zielono-czerwono-białych 
zawodnikom Śląska. 

W ramach akcji „Dzieci na stadionie – uczy-
my się dopingu” organizatorzy oferują bezpłat-
ne bilety dla dzieci ze szkół, klubów sportowych 
i placówek wychowawczych oraz dla ich opie-

kunów i rodziców (dwoje opiekunów na pięt-
naścioro dzieci), opiekę wolontariuszy podczas 
meczu, naukę kulturalnego dopingu wraz 
z kibicami Śląska, darmowy parking dla auto-
busów oraz atrakcyjne konkursy z nagrodami.

Wyjazd na mecz organizowany był przez 
Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku. 
Opłata wynosiła 9 zł od osoby, na pokrycie 
części kosztów transportu, resztę potrzebnych 
funduszy dołożyło CKiP. 

Nie był to pierwszy organizowany wyjazd 
na mecz i z pewnością nie ostatni. 

Wszystkim dzieciom i opiekunom dzięku-
jemy za udział. 

Aleksandra Wąsowicz

Członkinie Klubu Seniora 
prowadzonego przez Elżbietę 
Bednarz od kilku miesięcy roz-
wijają swoje zmysły artystycz-
ne pod wodzą Romy Bielaw-
skiej. Otóż raz w  miesiącu 
spotykają się w Centrum Kul-
tury i Promocji i mówiąc naj-
prościej… tworzą. 

Wykonują piękne obrazy, 
dekorują sztukaterie, pracują 
z gipsem i okazuje się, że na-

prawdę wspaniale im to wy-
chodzi. Nie trzeba posiadać 
talentu plastycznego a jedynie 
opanować kilka podstawo-
wych technik, które pani Roma 
przekazuje i ćwiczy z uczest-
niczkami podczas każdych 
zajęć. 

Jesień i zima to okres dłu-
gich, chłodnych wieczorów, 
których często nie mamy jak 
zagospodarować. Dlatego 

wszystkie osoby dorosłe, ak-
tywne zawodowo lub będące 
już na emeryturze zapraszamy 
do włączenia się do prowadzo-
nych zajęć. Odbywają się one 
popołudniami, raz w miesiącu. 
Informację o  terminach spo-
tkań można uzyskać pod nu-
merem 74 8 175 591 lub oso-
biście w CKiP.

Aleksandra Wąsowicz

Klub Seniora rozwija swoje zmysły artystyczne

NARODOWE CZYTANIE – 4.09.2016 r.
CKiP wzięło udział w akcji inicjowanej przez parę prezydencją pod nazwą „Na-

rodowe Czytanie”. W tym roku czytano powieść H. Sienkiewicza pt. „Quo Vadis”. 
Tak jak w wielu miejscowościach w Polsce, tak i w Złotym Stoku, w sali wido-

wiskowej CKiP usłyszeć można było fragment powieści historycznej Sienkiewicza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja przedstawił genezę powstania 

powieści i fragmenty życiorysu pisarza. Uczestnicy niedzielnego spotkania wysłu-
chali rozdział „Rzym się pali”. Następnie obejrzeli przeczytany fragment, obrazują-
cy palący się Rzym, widziany oczami reżysera Jerzego Kawalerowicza, który doko-
nał adaptacji filmowej powieści Sienkiewicza na ekran. 

Narratorem niedzielnego popołudnia był Dariusz Krawczyk, mieszkaniec Mą-
kolna. Wspaniały głos, nienaganna dykcja przeniosły nas w wyobraźni do czasów 
Nerona. 

Uczestnicy mogli zakupić książki na przygotowanym przez Bibliotekę Publicz-
ną w Złotym Stoku kiermaszu, napić się kawy i herbaty w miłej atmosferze.

17 września pełny skład chóru „Złoty Potok” 
udał się na I Przegląd Pieśni Sakralnej w Lądku-
-Zdroju organizowanym przez Parafię Narodze-
nia NMP oraz burmistrza Lądka-Zdroju Roma-
na Kaczmarczyka. 

Udział w przeglądzie wzięły również chóry 
Ave Maris Stella z Lądka Zdroju, Krosnowickie 
Towarzystwo Śpiewacze, Miejski Chór Miesza-
ny Lutnia z Kłodzka, chór parafialny „Laudate 
Dominum” z  Włodowic oraz Komorni sbor 
Florian z czeskiego Jesenika. 

Wszystkie chóry zaprezentowały się nie-
zwykle dostojnie i podarowały zgromadzonym 
łącznie ponadgodzinny występ pełen wspa-
niałych dźwięków. 

Chór „Złoty Potok” został przyjęty przez 
zgromadzonych słuchaczy oraz uczestników 
przeglądu w sposób szczególny. Płynęło wiele 

słów uznania i podziwu dla naszych seniorów 
za posiadaną już ponad 30-letnią tradycję oraz 
za niespotykaną wysoką średnią wieku, która 
jak okazuje się, stanowi przykład dla wielu 
innych chórów.

Złotostocki chór nie wrócił do domu z pu-
stymi rękoma, ponieważ otrzymał od organi-
zatorów nagrodę pieniężną za udział oraz dy-
plom z podziękowaniami. 

Chór „Złoty Potok” obecnie składa się 
z 12 osób, w tym dwóch męskich głosów. Pro-
wadzony jest przez Łukasza Przepiórę. Próby 
chóru odbywają się dwa razy w tygodniu, we 
wtorki i  czwartki o  godzinie 15.00 w  CKiP. 
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do chó-
ru i  wesprzeć go swoim głosem, serdecznie 
zapraszamy na próby.

Aleksandra Wąsowicz

I Przegląd Pieśni Sakralnej

Fundusz sołecki na 2017 rok
Fundusz sołecki to środki 

wyodrębnione z budżety gmi-
ny, przeznaczone na przedsię-
wzięcia służące poprawie życia 
mieszkańców. Do końca wrze-
śnia organizowane były w so-
łectwach zebrania. Mieszkańcy 
decydowali o zadaniach, jakie 
będą realizowane w 2017 roku 
w ich miejscowościach. W bie-
żącym roku z funduszu sołec-
kiego korzystają cztery sołec-
twa: Chwalisław, Mąkolno, 
Płonica i  Laski. W  tym roku 
również mieszkańcy Błotnicy 
podjęli uchwałę o przystąpie-
niu do funduszu i skorzystaniu 
ze środków wyodrębnionych 
na rok 2017.

W Laskach najważniejszym 
zadaniem inwestycyjnym bę-
dzie zagospodarowanie terenu 

przy boisku sportowym – po-
stawienie wiaty biesiadnej oraz 
zakup ławek i stołów. Kolejne 
zadanie to zakup nowej bramy 
oraz wykonanie ogrodzenia 
wokół świetlicy wiejskiej. Prze-
widywane jest także nasadze-
nie roślin ozdobnych na placu 
koło świetlicy. Sołectwo Błot-
nica zdecydowało, że środki 
z funduszu sołeckiego przezna-
czone zostaną na wykonanie 
parkingu przy placu zabaw. 
W Mąkolnie zaplanowano do-
kończenie remontu ogrodzenia 
wokół obiektu gminnego oraz 
wykonanie zewnętrznej insta-
lacji elektrycznej. Kolejne za-
danie to zakup tablic informa-
cyjnych i kierunkowych w miej-
scowości oraz zakup małych 
bramek na boisko sportowe. 

Sołectwo Płonica chce wypo-
sażyć świetlicę wiejską w stoły, 
ławki oraz zakupić namiot. 
Mieszkańcy Chwalisławia zde-
cydowali, że środki z funduszu 
zostaną przeznaczone na re-
mont dachu na budynku go-
spodarczym. Ponadto w  każ-
dym z sołectw zabezpieczono 
kwoty na imprezy integracyjno-
-kulturalne oraz na poprawę 
estetyki wsi – pielęgnację zie-
leni, zakup kosiarek oraz ich 
naprawę. Dzięki inicjatywie 
burmistrz oraz podjętej przez 
Radę Miejską obecnej kadencji 
uchwale, mieszkańcy sołectw 
po raz drugi otrzymają środki 
finansowe z funduszu sołeckie-
go na realizację najważniej-
szych dla nich przedsięwzięć. 

Anna Gajek
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Dożynki Gminne 2016
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 

w Mąkolnie w sobotę 3 września 2016 r. Uro-
czystość rozpoczęła się dziękczynną mszą 
świętą, po której korowód dożynkowy w towa-
rzystwie Górniczej Orkiestry Dętej, sekcji ta-
necznej Show Dance, delegacji sołectw gminy 
wraz z wieńcami dożynkowymi, zaproszonymi 
gośćmi oraz mieszkańcami udał się na plac za 
remizą OSP. Zgodnie z tradycją wieńce dożyn-
kowe zostały ośpiewane przez: Zespół Ludowy 
„Ożaranki”, „Górskie Echo” z Chwalisławia oraz 
„Wesołe Nutki” z Mąkolna. Następnie burmistrz 
Grażyna Orczyk wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Waldemarem Wieją przywitali licznie 
przybyłych gości oraz podziękowali rolnikom 
za trud ich tegorocznej pracy. Do podziękowań 
przyłączyli się: Starosta Powiatu Ząbkowickie-
go – Roman Fester oraz przedstawiciel DIR – 
Ryszard Bierut. 

Część artystyczną uroczystości rozpoczął 
koncert „Orkiestry Dętej”. Następnie na scenie 
pojawił się Chór „Złoty Potok”. Hitem okazał się 
skecz w wykonaniu grupy kabaretowej „Wata-
ha Stacha”, która rozbawiła publiczność do łez. 

Podczas dożynek, jak co roku, odbył się konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja 
Konkursowa najwyżej oceniła wieniec wyko-
nany przez sołectwo Chwalisław. Nie obeszło 
się również bez dożynkowych konkursów 
między sołectwami. W „biciu piany” zwycięży-
ła Płonica, natomiast w „Chlebowym Smarow-
niku” najlepsze okazało się Mąkolno. 

Uroczystości zakończyły się zabawą tanecz-
ną z zespołem GAMA oraz pokazem fajerwer-
ków.

Warto wspomnieć, że sołtys Urszula Wróbel 
wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami Mąkolna 
przez wiele dni przygotowywali plac za remizą 
na dożynkową biesiadę. Panie serwowały go-
ściom bardzo apetyczne i różnorodne smako-
łyki. Panowie wybudowali wspaniałą scenę. 
Włożony w  przygotowanie gminnego święta 
plonów trud był widoczny i zapewnił radosną 
atmosferę oraz zabawę. 

Dziękujemy mieszkańcom Mąkolna za tak 
wspaniałe ugoszczenie przybyłych, a dyrekto-
rowi i pracownikom CKiP za współudział w or-
ganizacji uroczystości. 
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Mistrzostwa Sudetów
Dominika Glapińska wygrała II edycję Mi-

strzostw Sudetów w TREC PTTK rozegranych 
w dniach 10-11 września 2016 na Rancho Ros-
sa Montana w Chwalisławiu.

Już po raz drugi Beata Markiewicz, właści-
cielka urokliwej stanicy konnej zwanej Rancho 
Rossa Montana, przy nieocenionej pomocy 
sponsorów i gminy Złoty Stok, zorganizowała 
na wysokim, dwugwiazdkowym poziomie 
mistrzowskie zmagania w TREC-u. Rangę za-
wodów podnosiło szesnaścioro zawodników, 
z których wielu ma na swoim koncie medale 
w  tej dyscyplinie, w  tym wicemistrzostwo 
Polski 2016 (Grzegorz Grodzicki).

Zawodnicy i  sędziowie meldowali się na 
Ranczu w  piątek, aby w  cieple wieczornego 
ogniska poczuć magiczną atmosferę rywaliza-
cji. Biesiada jednak nie mogła trwać długo. 
W  sobotę rano rozpoczynała się pierwsza, 
trudna próba terenowa fazy POR. W promie-
niach porannego słońca, po kilku odprawach, 
w  tym weterynaryjnej dopuszczającej konie, 
sędzia główny Marcin Łosin odprawiał na star-
cie pięć drużyn. Zawodnicy musieli przejechać 
dwadzieścia kilometrów w trudnym, górzystym 
terenie, z określoną prędkością i w określonym 
czasie dla poszczególnych etapów. Jak na za-
wody rangi mistrzowskiej przystało, trasa 
przysporzyła drużynom wiele kłopotów. Sę-
dziowie do późnego popołudnia czekali z trwo-
gą na ostatnią drużynę, która zgubiła się 
w terenie.

Wieczór umilił nam koncert zespołu John-
ny Trzy Palce oraz występ tańca z ogniem Jo-
anny Adamiak.

Niedzielny poranek przywitał zawodników 
słońcem zapowiadającym upał. Na starcie 
drugiej fazy MA, zwanej kontrolą tempa, sta-
nęło piętnaścioro zawodników. Jeden koń, 
z powodu lekkiej kontuzji, nie został dopusz-
czony do dalszej rywalizacji. Ten etap zawodów, 
w którym pary muszą przejechać 150-metrowy 
odcinek najwolniejszym galopem, a następnie 
najszybszym stępem, wymaga długich przy-
gotowań, ciężkiej pracy, cierpliwości oraz 
wzajemnego zaufania jeźdźca i konia. Na mecie 
kilkoro zawodników uzyskało bardzo wysokie 
noty. Nie dawały one jednak żadnej gwarancji 
miejsca na podium. Wieloetapowy charakter 
zwodów TREC potrafi przynieść niespodzianki.

Do ostatniej fazy zawodów, czyli toru prze-
szkód PTV, wystartowało szesnastu zawodników. 
Szesnaście różnorodnych przeszkód do poko-
nania w trzynaście minut na odcinku półtora 
kilometra wymusiło na zawodnikach wykazanie 
się żelazną kondycją oraz kunsztem. O trudno-
ści toru świadczy fakt, że spowodował kilka 
zaskakujących roszad na liście wyników. Osta-

tecznie przy owacji widzów i asyście fantastycz-
nego prowadzącego zawody wodzireja Dariu-
sza Rogali – niczym na gali boksu – wręczono 
nagrody i puchary. Ceremonii dekoracji doko-
nała wielka miłośniczka koni burmistrz Graży-
na Orczyk. Towarzyszyli jej organizatorzy 
i  sędziowie: Beata Markiewicz, Robert Stój, 
Marcin Łosin, Agnieszka Bator, Jagoda Marzec 
i Maciej Szymanik. 

Największy puchar i tytuł Mistrzyni Sudetów 
2016 zdobyła z zawrotną liczbą 369 punktów 
Dominika Glapińska na koniu Bel Raszej. Zale-
dwie o  30 punktów wyprzedziła Adriannę 
Ciućmak na koniu Hamona. Trzecie miejsce 
uzyskując 309 punktów zdobył aktualny Wice-
mistrz Polski Grzegorz Grodzicki na koniu Ster.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawod-
nikom i organizatorom. Dziękujemy szczodrym 
sponsorom, gminie i mieszkańcom Chwalisła-
wia za gościnność, cierpliwość i liczne przyby-
cie. Mamy nadzieje spotkać się za rok, w tym 
samym miejscu, ale w jeszcze większym gronie. 
Do zobaczenia.

Nasi sponsorzy:
Gmina Złoty Stok, Centrum Kultury i Pro-

mocji w  Złotym Stoku, Sklep Jeździecki Equ-
iversum, Sklep Jeździecki Amigo P.P.H.U., PO-
LIMET Ryszard Dziedzic, Kopalnia Złota w Zło-
tym Stoku, Biuro Turystyki Niekonwencjonalnej, 
AZYMUT, Biuro Turystyczne TERRATOUR w Pacz-
kowie, Wiesław i Maria Nowak, Rancho Rossa 
Montana, Hotel Sara Polanica Zdrój, Your 
Lucky Farm POL-DREW Kłodzko, skład opału, 
Kryta Pływalnia Kłodzko, Rancho Navaho.

Maciej Szymanik

fot. Marzena Józefczyk, Maciej Szymanik
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W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zło-
tym Stoku dbamy o to, by wychowywać naszych 
uczniów na świadomych swojej historii i kul-
tury obywateli. Już po raz drugi w ciągu ostat-
nich dwóch lat postanowiliśmy udać się do 
Miejsca Pamięci i Zagłady Auschwitz -Birkenau.

Uczniowie klas drugich i  trzecich wraz 
z  opiekunami przy wydatnej pomocy Rady 
Rodziców mogli naocznie zapoznać się z histo-
rią tego wyjątkowego miejsca. Zyskali tam nie 
tylko wiedzę na temat historii obozu i zagłady 
Żydów, ale także mechanizmu zbrodni, która 
wydarzyła się na tym terenie. Ta wizyta stała 
się też okazją do zadania sobie pytania, jak 
każdy z nas może zachować się, stając przed 
trudnym wyborem w  obliczu zła. Co należy 
robić, aby takie wydarzenia nigdy więcej się 
nie powtórzyły.

Muzeum obejmuje obóz macierzysty Au-
schwitz I w Oświęcimiu z ekspozycją muzealną 
oraz Auschwitz II – Birkenau w położonej nie-
opodal Brzezince. Zwiedzanie trwało ok. 3,5 go-

dziny, a towarzyszył grupie i oprowadzał pro-
fesjonalny przewodnik, który opowiadał z dużą 
znajomością tematu oraz wielką kulturą o tak 
trudnych i tragicznych wydarzeniach. Najwięk-
sze wrażenie wywołała wystawa Szoa, zwłasz-
cza gigantyczny wysiłek odtworzenia wszystkich 
nazwisk ofiar umieszczony w ogromnych zwo-
jach. W  Birkenau uwagę uczniów przykuła 
rampa, wagon kolejowy, który przywoził więź-
niów do obozu oraz rysunki umieszczone przez 
nieznanego więźnia w baraku kobiecym.

W  sposób symboliczny uczniowie uczcili 
chwilą ciszy pamięć o  ofiarach Holokaustu 
i  złożyli kwiaty przy Ścianie Śmierci. Zyskali 
wiedzę na temat największego nazistowskiego 
obozu śmierci w Europie, ale też świadomość, 
że Auschwitz jest nie tylko faktem historycznym, 
lecz także wciąż aktualnym problemem ludz-
kości i  od młodego pokolenia zależy, jakie 
wyciągnie wnioski z  lekcji o  najciemniejszej 
stronie natury człowieka.

Anna Chwałek

Wizyta w muzeum i miejscu pamięci AUSCHWITZ – BIRKENAU

17.10.2016 r., po wielu tygodniach przygotowań, ponad 
85 000 osób w Polsce wzięło udział w akcji bicia rekordu Guin-
ness World Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób! 
Akcję po raz czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach 
realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

Dzisiejsza data nie jest przypadkowa, bowiem 16 października 
obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. 
My także wzięliśmy udział w tym wydarzeniu. Jak nieoficjalnie 
wiadomo – rekord został pobity – jesteśmy więc Rekordzistami 
Guinnessa.

Stanisław Sałata

Pasowanie na „Zerówkowicza”

Być dobrym Polakiem
być przyjacielem roślin i zwierząt
szanować wszystkich ludzi
swoją nauką i  zachowaniem przynosić radość 
rodzicom i nauczycielom

W  dniu obchodów Święta Edukacji Naro-
dowej w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
zorganizowane zostało pasowanie na „Zerów-
kowicza” naszych najstarszych przedszkolaków. 
Dzieci z uśmiechami na twarzach recytowały 
wierszyki i  śpiewały piosenki, otrzymując od 
rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. 

Po złożeniu przez dzieci ślubowania pani dy-
rektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” 
dokonała uroczystego aktu pasowania.

Nie zabrakło życzeń oraz słodkich upomin-
ków od zaproszonych gości oraz dyplomów 
i prezentów dla każdego pasowanego przed-
szkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był pysz-
ny tort i słodki poczęstunek dla wszystkich. Na 
pewno był to niezapomniany dzień, pełen 
emocji i  miłych wrażeń dla dzieci, rodziców, 
gości zaproszonych oraz personelu placówki.

Lucyna Kowalska

Czarodziejskie słowa 20 października „Bajkę” odwie-
dzili aktorzy Teatru Herbi z Leszna. 
Zaprezentowali spektakl teatralny 
pt. „Czarodziejskie słowa”. Dzieci 
poprzez zabawę uczyły się „czaro-
dziejskich słów” – proszę, dziękuję, 
przepraszam podczas oglądania 
teatrzyku w wykonaniu dorosłych 
aktorów. Uśmiechnięte i zrelaksowa-
ne przedszkolaki brały czynny udział 
w przedstawieniu. Bardzo dziękuje-
my aktorom Teatru Herbi za wspa-
niały występ!

Lucyna Kowalska

Rekordziści Guinnessa
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Wielki sukces gimnazjalistów
W dniach 16-17 września 2016 r. uczniowie 

Samorządowego Zespołu Szkół – Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku uczest-
niczyli w  Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki 
Przyrodnicze na Scenie 7” – (krajowy etap eu-
ropejskiego festiwalu Science on Stage) w Po-
znaniu. Organizatorem polskiej edycji jest 
Krajowy Komitet Organizacyjny Festiwali „Nauki 
Przyrodnicze na Scenie” pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Grzegorza Musiała. Wydarzenie 
miało miejsce w siedzibie Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Celem Festiwalu było ukazanie wkładu nauk 
przyrodniczych w  budowanie wiedzy społe-
czeństwa o  otaczającym nas świecie i  upo-
wszechnianie rezultatów tych nauk, uświado-
mienie uczestnikom festiwalu roli nauk przy-

rodniczych w rozwoju nowoczesnych techno-
logii, zaprezentowanie innowacyjnych sposo-
bów nauczania, wymiana doświadczeń i  na-
wiązywanie współpracy między nauczycielami, 
zademonstrowanie ciekawych i  kreatywnych 
działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy 
z  dziedziny przedmiotów przyrodniczych. 
W  festiwalu mogą brać udział nauczyciele 
wychowania przedszkolnego, edukacji wcze-
snoszkolnej oraz nauczyciele nauk przyrodni-
czych (fizyki, chemii, biologii, geografii) oraz 
matematyki i informatyki ze szkół wszystkich 
typów, popularyzatorzy, jak też dydaktycy tych 
nauk z wyższych uczelni z całej Polski. W tego-
rocznej ogólnopolskiej edycji Festiwalu udział 
wzięło około 300 uczestników, których zmaga-
nia oceniało jury złożone z  wykładowców 

i pracowników naukowych różnych uczelni oraz 
zaproszonych gości. 

W  pierwszym dniu zmagań w  kategorii 
demonstracja zjawisk wystąpili uczniowie kl. III b 
w składzie: Michał Andrejew, Jarosław Janiec, 
Dawid Seweryn, którzy rywalizowali z 32 inny-
mi zespołami ze szkół różnych typów. Ucznio-
wie przygotowani pod kierunkiem nauczycie-
la fizyki mgr Konstancji Nowakowskiej zapre-
zentowali w regulaminowym czasie 15 minut 
demonstrację pod nazwą „Dźwiganie ciężarów”, 
przybliżając w niekonwencjonalny sposób jury 
i widowni działanie maszyn prostych, podno-
śników pneumatycznych i hydraulicznych oraz 
pomp. 

W drugim dniu nasz zespół uczniów rywa-
lizował w kategorii przedstawienie artystyczne 
związane z naukami przyrodniczymi. W czasie 
półgodzinnego występu zawiłości zjawisk fi-
zycznych brawurowo i perfekcyjnie w przed-
stawieniu „Cyrkowe show” zaprezentowali 
uczniowie kl. II i  III: Julia Janiczek, Jarosław 
Kawa, Jędrzej Krzywonos, Krzysztof Marynow-
ski, Stanisław Pluciak, Michał Andrejew, Jarosław 
Janiec, Dawid Seweryn. Ich występ usatysfak-
cjonowałby niejednego miłośnika sztuki cyr-
kowej i  nauk fizycznych, a  ogromny aplauz 
publiczności tylko to potwierdził. Uczniów 
przygotowały nauczyciel fizyki mgr Konstancja 
Nowakowska oraz matematyki mgr Gabriela 
Pluciak.

W czasie przerw między kolejnymi zmaga-
niami konkursowymi uczniowie uczestniczyli 
w wykładzie „Co można zrobić z powietrzem?”, 
„Wykład z pokazami o dronach i  ich zastoso-
waniach”. Nauczyciele wysłuchali wykładu 
„Comparison of Asian and European Science 
Education Systems” oraz uczestniczyli w warsz-
tatach „ iStage3 – Piłka nożna w  nauczaniu 
przedmiotów ścisłych”.

Emocje sięgały zenitu, kiedy ogłaszano 
wyniki rywalizacji. Ogromny sukces uczniów 
i nauczycieli! Uczniowie naszego Gimnazjum 
zdobyli nagrody w dwóch kategoriach: przed-

stawienie – I miejsce i demonstracja – wyróż-
nienie. W nagrodę otrzymali wspaniałe książki.

Wszystkie pomoce wykorzystane w demon-
stracji i  przedstawieniu zostały wykonanie 
własnoręcznie z użyciem m.in. patyczków do 
lodów i szaszłyków, tektury, strzykawek, rurek 
plastikowych (przygotowanie ich zajęło prawie 
całe wakacje). Opracowanie dwóch scenariuszy, 
zgromadzenie i  wykonanie rekwizytów do 
przedstawienia oraz prawie dwa tygodnie 
żmudnych prób i ćwiczeń z uczniami to recep-
ta na sukces. Swój wkład w  przygotowanie 
uczniów do przedstawienia, mają również 
nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech 
Kupczak – piramidy, Stanisław Sałata – ćwicze-
nia równoważne oraz absolwentka naszej 
szkoły Zuzanna Pluciak – współautor scenariu-
sza przedstawienia.

Udział, wyżywienie i noclegi uczniów, na-
uczycieli pokrył Krajowy Komitet Organizacyj-
ny Science on Stage w Poznaniu.

Nadmienić należy, że to już drugi sukces 
w tym konkursie. W 2014 r. w 6 edycji Festiwa-
lu uczniowie naszego Gimnazjum również 
zajęli wysokie miejsca: I miejsce w demonstra-
cji i wyróżnienie w przedstawieniu. Duże wy-
różnienie spotkało nauczyciela naszego Gim-
nazjum, Konstancję Nowakowską, która w gro-
nie dwunastu innych nauczycieli i pracowników 
naukowych reprezentowała Polskę w Londynie 
na Europejskim Festiwalu Nauk Przyrodniczych 
Science on Stage. Więcej informacji o  Fe-
stiwalu na stronie www.sons.amu.edu.pl oraz 
www.staff.amu.edu.pl.

Nauki przyrodnicze są bardzo mocną stro-
ną naszej szkoły, mamy więc nadzieję, że po-
tencjał naszych uczniów i absolwentów będzie 
wykorzystany przez szkoły ponadgimnazjalne, 
do których uczęszczają, na terenie powiatu 
ząbkowickiego i kłodzkiego.

Agata Pawłowska-Król 
dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół 

w Złotym Stoku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 7 sierpnia 2015 r., w okresie 
od 1 listopada 2016 r. do 31 października 
2017 r., kwoty zasiłków ze świadczeń ro-
dzinnych przedstawiają się następująco:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wyno-
si miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powy-
żej 5. roku życia do ukończenia 18. roku 
życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powy-
żej 18. roku życia do ukończenia 24. roku 
życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na 
dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na 
wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu wychowywania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł mie-
sięcznie na trzecie i  na następne dzieci 
uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z  tytułu kształcenia i  rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wie-
ku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukończe-
nia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania,  wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z zamieszkiwaniem w miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba szko-
ły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycz-
nej, w  której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły 
podstawowej lub gimnazjum w przypadku 
dziecka lub osoby uczącej się, legitymują-
cej się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z dojazdem z miejsca zamiesz-
kania do miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu 
do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szko-
ły artystycznej, w  której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki w za-
kresie odpowiadającym nauce w  szkole 
ponadgimnazjalnej.

Powyższe świadczenia przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przy-
padku gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 764 zł.

Katarzyna Franków

Sterylizacja i kastracja
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Ząbkowice Śląskie i burmistrz 

Złotego Stoku przeprowadzają nieodpłatną akcję sterylizacji i  kastracji psów i  kotów 
z terenu gminy Złoty Stok. Akcja będzie trwała do 23 grudnia 2016 r. 

Właściciele psów i kotów mogą zgłaszać zwierzęta do ww. zabiegów Czesławie Po-
temkin z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pod nr tel. 667 380 720 lub w Urzędzie 
Miejskim w Złotym Stoku tel. 74 816 41 52.

Nowe kwoty świadczeń rodzinnych

Redakcja

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym
„Gmina Złoty Stok źródłem energii odnawialnej – budowa i montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Złoty Stok”

Burmistrz Złotego Stoku informuje, że Gmina Złoty Stok zamierza przystąpić do projektu unij-
nego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Pro-
dukcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Program grantowy zakłada wsparcie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych dla budowy 
instalacji OZE (m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła). 

Mieszkańców z gminy Złoty Stok zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie 
ankiety dostępnej na stronie internetowej www.zlotystok.pl i  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego 
oraz złożenie jej w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Złotym Stoku.

Ubieganie się o grant przez Gminę Złoty Stok uzależnione będzie od Państwa zainteresowania 
ww. projektem. 

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

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku
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Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

PPU „KOMA” Sp. z o.o. przypomina, że przy ulicy Wiejskiej 2 w Złotym Stoku funkcjonuje 
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

W  punkcie tym przyjmowane są odpady 
codziennie od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach 6.00-14.00. Dodatkowo we wtorki do 
17.00 i w soboty od 10.00-12.00. 

W  PSZOK-u  przyjmowane są wszystkie 
odpady objęte segregacją:

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

Do PSZOK-u  każdy mieszkaniec naszej 
gminy może przywieźć w godzinach funkcjo-
nowania punktu wszelkie odpady, z  którymi 
nie wie co zrobić, a  nie mieszczą się w  jego 
standardowym, przydomowym pojemniku na 
odpady. Jedynym wyjątkiem są odpady bu-
dowlane i  rozbiórkowe. Te można przywozić 
w  każdej ilości, ale tylko z  remontu przepro-
wadzanego w mieszkaniu czy domu – z remon-
tu, który nie wymagał zgłoszenia czy pozwo-
lenia na budowę zgodnie z prawem budowla-
nym. Odpady z  takich remontów mogą być 
przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. odebrane, jednak-
że za dodatkową opłatą.
Dawid Knych, prezes Zarządu PPU „KOMA” Sp. z o.o.

„WYSTAWKI” raz w miesiącu!
Idzie zima. Okres grzewczy. 

Będziemy mocno palić w pie-
cach. Często wiąże się to z moż-
liwością zapalenia się sadzy 
w kominie. Jest to bardzo nie-
bezpieczne. Rozgrzany komin 
może się rozszczelnić, a  iskry 
mogą się wydostać z komina. 
Gdzie? Najczęściej na strych, 
gdzie jest dużo różnych, często 
niepotrzebnych rzeczy i pożar 
gotowy. 

Jeżeli na naszym strychu są 
nagromadzone meble, wer-

salki i dużo innych, często po-
pakowanych w  worki niepo-
trzebnych rzeczy, proponu-
ję,  by sukcesywnie się tego 
 pozbyć. Jak? Poprzez „wy-
stawki”.

Przypominam, że na koniec 
każdego miesiąca prowadzona 
jest objazdowa zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych czy-
li tzw. wystawka. Zbierane są: 
stolarka okienna, meble, dywa-
ny, elektro-śmieci, wanny, ar-
matura sanitarna, pojedyncze 

opony. Nie zabieramy odpadów 
zmieszanych oraz gruzu.

Kiedy:
W każdy ostatni poniedzia-

łek wystawka w Płonicy i Błot-
nicy, w ostatni wtorek miesiąca 
w Mąkolnie, Chwalisławiu i La-
skach, a w ostanie środy mie-
siąca będziemy w Złotym  Stoku.

Zawsze można też dostar-
czyć takie odpady samemu do 
PSZOK.

Dawid Knych, prezes  
Zarządu PPU „KOMA” Sp. z o.o.

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 --- 31.10.2016; 28.11.2016 

• Mąkolno, Chwalisław, Laski --- 25.10.2016; 29.11.2016 

• Złoty Stok --- 26.10.2016; 30.11.2016 
 
O przypadku zmiany któregokolwiek terminu Spółka powiadomi Państwa poprzez rozwieszenie plakatów 
w odpowiednim rejonie. 

 

Jesień trwa. Robimy po-
rządki w  ogródkach, grabimy 
liście, wycinamy zwiędnięte 
rośliny. Robiąc to, wielu z nas 
zadaje sobie pytanie: Co zrobić 
z  tymi odpadami? Myślimy – 
spalimy te śmieci. Jednakże od 
razu nasuwa się myśl: dzieci 
roznosiły ulotki, by nie palić 
liści, bo trujemy środowisko – 
więc wstyd palić tzw. liście. 
Więc co z tymi odpadami zro-
bić?

Odpowiedź wbrew pozo-
rom jest prosta: Można z tych 
odpadów zrobić kompost, któ-
ry przyda się do nawożenia 
ogródka lub zabierze te odpa-
dy spółka „KOMA”. Jeżeli masz 
tego dużo – możesz je przy-
wieźć do PSZOK.

Obserwując ciągły spadek 
zainteresowania mieszkańców 
naszej gminy deklarujących 
segregację odpadów – czyli 
posiadających zielone naklejki 
na pojemnikach na odpady, 
oddawaniem odpadów biode-
gradowalnych w workach ko-
l o r u  b r ą zowe g o,  p r a g n ę 
w związku z tym przypomnieć 
kilka informacji w tym zakresie.

Regulamin utrzymania czy-
stości i  porządku w  gminie 
zaleca, aby odpady ulegające 
biodegradacji zagospodarowy-
wać we własnym zakresie i na 

własne potrzeby w  kompo-
stownikach przydomowych.

Pamiętając jednak o  tym, 
że nie każdy mieszkaniec ma 
możliwość wybudowania na 
swojej posesji kompostowni-
ka,  spółka „KOMA” zapewnia 
odbiór takich odpadów przy 
użyciu brązowych worków.

Osoby posiadające prywat-
ne kompostowniki nie muszą 
pobierać worków brązowych 
do gromadzenia odpadów bio-
degradowalnych, ponieważ 
zagospodarowują je we wła-
snych kompostowniach.

Dla osób, które nie mają 
własnych kompostowników, 
a  zadeklarowały segregację 
odpadów, firma „KOMA” udo-
stępnia worki na odpady bio-
degradowalne w  kolorze 
brązowym. 

Worki są odbierane w każ-
dy poniedziałek z terenu mia-
sta, a  na terenach wiejskich 
w terminie odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych. 
Co do tych worków wrzucać? 

Do brązowych worków 
wrzucamy wszelkie odpadki 
kuchenne poza kośćmi i mię-
sem: odpady i resztki owoców 
i  warzyw, obierki, skorupki 
jaj, resztki pożywienia, reszt-
ki produktów mlecznych, fusy 
po kawie i  herbacie, resztki 

roślinne z  przydomowych 
ogródków (trawa, liście, tro-
ciny). 

Nie wolno zaś wrzucać do 
tych worków: kości, mięsa, 
odchodów zwierzęcych. Te 
odpady należy jako pozosta-
łość wrzucić do pojemnika na 
odpady zmieszane (posiada-
jącego naklejkę zieloną z na-
pisem – odpady po segrega-
cji – czyli pozostałe). Szcze-
gółowy opis znajduje się na 
każdym worku. 

Zapełnione worki wysta-
wiamy przy koszu na śmieci 
w dniu wywozu rano do godz. 
8.00.

Jeżeli udostępniony worek 
zapełni się wcześniej, zawsze 
m o ż n a  g o  o d w i e ź ć  d o 
PSZOK-u  w  godzinach jego 
otwarcia. Jeżeli potrzebujesz 
więcej brązowych worków, 
ponieważ np. kosisz trawnik 
i nie masz co zrobić z trawą lub 
grabisz liście, możesz zakupić 
dodatkowe worki w biurze PPU 
„KOMA” Sp. z o.o. Koszt worka 
to 90 groszy. Odbiór zapełnio-
nych worków jest nieodpłatny 
i odbywa się w PSZOK-u, bądź 
w dniu odbioru odpadów bio-
degradowalnych w workach.

Dawid Knych 
prezes Zarządu  

PPU „KOMA” Sp. z o.o.

Zbieranie odpadów 
biodegradowalnych

OGŁOSZENIE
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje 

mieszkańców miasta Złoty Stok, że w związku 
z obfitymi opadami deszczu powróciła normalna 
wydajność ujęć wody zlokalizowanych na górze 
Jawornik. 

W związku z powyższym od 14 października 
2016 r. wstrzymano zakup hurtowy wody z Kamieńca 
Ząbk.

Z poważaniem:
Dawid Knych – Prezes Zarządu 
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Tel. informacyjny PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. (74) 81 75 071

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„WOD-KAN” Sp. z o.o.

57-250 Złoty Stok ul. Wiejska 2
tel/fax (074) 81-75-071

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS: 0000199697

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000 zł
NIP 887-00-07-384   REGON 890211259

e-mail: biuro@ppuwodkan.pl           www. ppuwodkan.pl
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W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989
1959
Według przyjętego na ten rok planu 

Kopalnia Arsenu miała przynieść straty 
wynoszące 9.634.285 zł, przy wartości 
jego produkcji, w  cenach zbytu, wyno-
szącej 20.751.700 zł. 

Po zaprzestaniu stosowania związków 
arsenu jako środków owadobójczych, 
powstały w  Europie olbrzymie zapasy 
arszeniku. W efekcie Kopalnia Arsenu nie 
mogła go sprzedać za granicę (w całym 
roku sprzedała go tylko 14 ton), a w Pol-
sce zapotrzebowanie na arszenik było 
niewielkie. Cena arszeniku spadła na 
rynkach światowych z 94$ do 63$ za tonę. 
Koszt jego produkcji w  Złotym Stoku, 
wyliczony w  cenach porównywalnych, 
wynosił około 350$/tonę. Ministerstwo 
Przemysłu Chemicznego podjęło więc 
decyzję (12 maja) o zaprzestaniu produk-
cji arszeniku i złota w Złotym Stoku od 31 
marca 1960 roku. 

Dyrektorem Kopalni Arsenu został 
ekonomista Franciszek Przytuła, a naczel-
nym inżynierem Józef Kusztal. 

Uruchomiony został kamieniołom 
w Złotym Jarze. Zgodnie z planem miał 
on wydobywać 40.000 ton/rok krystalicz-
nego łupka łyszczykowego przeznaczo-

nego do budowy dróg. Pracować w nim 
miało 80 osób zatrudnionych na 2 zmiany. 
Zapasy kamienia szacowano w 1962 roku 
na 4,84 mln ton. Ze względu na niską 
jakość kamienia, został zlikwidowany 
w połowie lat 80-tych. 

W miejscu kamieniołomu znajdowały 
się wcześniej ruiny młyna z  XVIII wieku 
zburzonego w 1962 roku. W czasie eks-
ploatacji zniknęła też kulminacja skalna 
z dwiema jaskiniami zwana „Orlą Skała”. 
Oba te obiekty stanowiły cel wycieczek 
do Złotego Jaru. 

W „Termoplaście” utworzono Oddział 
Tworzyw Sztucznych, na którym zainsta-
lowano pierwszą wytłaczarkę do produk-
cji folii i  wyprodukowano 15 ton folii 
polietylenowej. Na oddziale Wyrobów 
Prasowanych uruchomiono 2 maszyny do 
formowania próżniowego, 8 pras do 
wyrobów prasowanych ciernych i jedną 
wtryskarkę.

1960
Miasto liczyło 2964 mieszkańców. 
1 kwietnia zakończyła działalność 

kopalnia. Skończył się w ten sposób pra-
wie 700 letni okres działalności górniczej 
w Złotym Stoku. Istniejące w tym czasie 
kopalnie wydobyły około 2 mln ton rudy, 

z  której otrzymano około 12 ton złota 
i 126.000 ton arszeniku. 

Zatrudnienie w zakładzie zmalało do 
676 pracowników (w 1959 – 761 pracow-
ników).

13 grudnia pożegnał się z parafianami 
pierwszy polski proboszcz w  Złotym 
Stoku ksiądz Kazimierz Palichowski, któ-
ry odszedł do Parafii św. Barbary w Wał-
brzychu. Nowym proboszczem został 
ksiądz Zygmunt Kozłowski. 

Na Oddziale Prochów wybuch znisz-
czył pomieszczenie ziarkownicy. Zginął 
jeden pracownik. W ramach modernizacji 
zbudowano na tym oddziale 4 nowe 
budynki i zwiększono jego roczną zdol-
ność produkcyjną do 200 ton prochu 
strzelniczego i lontowego, przy pracy na 
jedną zmianę. 

Kopalnia Arsenu „Złoty Stok” przejęła 
opuszczoną po wojnie restaurację „Wald-
schänke” w  Złotym Jarze, ratując ten 
piękny obiekt przed całkowitą dewastacją. 
Po kapitalnym remoncie organizowano 
w nim kolonie dla dzieci z innych zakła-
dów, dzięki temu dzieci ze Złotego Stoku 
odpoczywały w  ich ośrodkach nad mo-
rzem. 

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

Dzień Przedszkolaka w „Zielonej Dolinie” 20 września obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. Z  tej okazji dzieci 
z „Zielonej Doliny” uczestniczyły we wspólnej 
zabawie, konkursach i  grach zespołowych. 
Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkie-
go poczęstunku. Radość i uśmiech na twarzach 
przedszkolaków to również nasza satysfakcja 
– pracowników przedszkola. Było wesoło 
i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie 
również o  swoich prawach – tak ważnych 
w życiu każdego człowieka – a także o obo-
wiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania 
się. Na zakończenie panie złożyły dzieciom 
życzenia i  wręczyły każdemu Medal Super 
Przedszkolaka. Mamy nadzieję, że ten radosny 
dzień na długo pozostanie w pamięci każde-
go przedszkolaka.

Magdalena Marmura

Policjanci – zawsze 
mile widziani!

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Mąkolnie od najmłod-
szych lat zapoznawane są z zagadnieniami dotyczącymi bez-
pieczeństwa. To właśnie bezpieczeństwo dzieci na drogach 
i  inne jego aspekty były przedmiotem spotkania dzieci 28 
września 2016 r. z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Ka-
mieńcu Ząbkowickim asp. Maciejem Szostakiem i  st. sierż. 
Adamem Kubieniem. Na spotkaniu pojawiły się też pytania 
dotyczące codziennej pracy policjanta. Wszystkie przedszko-
laki zgodnym chórem obiecały naszym gościom, że ZAWSZE 
BĘDĄ OSTROŻNE NA DRODZE! Funkcjonariusze rozmawiali 
z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drogach, przypo-
minali jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak zachować 
się wobec obcych osób. Na zakończenie, w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, stróże prawa przeczytali bajeczkę o bez-
piecznym zachowaniu. Dzieci podziękowały gościom za spo-
tkanie, a na pamiątkę wręczyły policjantom upominki. To było 
ważne wydarzenie przedszkolne, gdyż pozwoliło zrealizować 
nadrzędny cel wychowawczy i  dydaktyczny naszej placówki, 
jakim jest troska o  bezpieczeństwo naszych wychowanków. 
Spotkanie przebiegło w  bardzo miłej atmosferze. Od dzisiaj 
każdy przedszkolak już wie, że policjant może być przyjacielem, 
który zawsze chętnie służy pomocą.

Magdalena Marmura

Przedszkolaki posprzątały świat...
Przedszkolaki z  Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” 

w Mąkolnie 16 września 2016 r. włączyły się do akcji „Sprzątania 
Świata”. Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone za-
jęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu 
dbanie o nasze środowisko.

Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segrego-
wanie odpadów oraz recykling. Dzieci z  zainteresowaniem 
i chęcią brały udział w rozmowie, odpowiadały na zadane py-
tania, poznały kolory pojemników, do których należy wrzucać 
posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego dnia było 

sprzątanie „Naszej Ziemi”. Po zajęciach dydaktycznych w grupach, 
dzielne i pełne zapału przedszkolaki wyruszyły na wielkie po-
rządkowanie boiska sportowego w Mąkolnie. Wszyscy uczest-
nicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i  rękawiczki 
ochronne. Mieszkańcy wsi mieli okazję zobaczyć dzieci, które 
z uśmiechem zbierały napotykane „śmieci” oraz śpiewały refren 
znanej im piosenki „Eko-Ekologia”. Poprzez udział w akcji roz-
wijamy w  dzieciach potrzebę dbania o  przyrodę po to, aby 
mogły korzystać z jej uroków i dobrodziejstw.

Magdalena Marmura
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PPU „WOD-KAN” Sp. z  o.o. przystąpiła do 
kolejnego, ostatniego już etapu remontu wo-
dociągu tranzytowego, służącego do zakupu 
hurtowego wody z Kamieńca Ząbk.

Obecnie prace trwają na odcinku Płonica 
– granica gminy Złoty Stok. Wymianie podda-
ny zostanie wodociąg o długości 966 m. Taki 
odcinek wodociągu pozostał do wymiany. 

Po zakończeniu trwających już prac remon-
towych, w  listopadzie tego roku, wodociąg 
tranzytowy na odcinku zarządzanym przez PPU 
„WOD-KAN” Sp. z o.o. od miasta Złoty Stok do 
granicy gminy w kierunku wsi Sosnowa, będzie 
w całości wyremontowany. Długość wodocią-
gu na terenie naszej gminy to 3,6 km i zostanie 
on w całości wymieniony na nowoczesny wo-
dociąg z tworzywa sztucznego PE.

Należy przypomnieć, iż remont wodociągu 
rozpoczęto w 2009 roku. Było to pierwsze duże 
zadanie, jakim zająłem się jako prezes spółki. 
Wówczas ułożono 1,8 km wodociągu z miasta 
Złoty Stok do wsi Płonica. Później sporządzono 
dokumentację remontu odcinka od Płonicy do 
granicy naszej gminy. 

Znacznie większe wydatki, związane z re-
montem, w porównaniu do wymiany rur 
w 2009 roku, wynikły ze zwiększenia średnicy 
zaprojektowanego wodociągu. Wysokie kosz-

ty remontu spowodowały odłożenie inwestycji 
w czasie.

Odkładanie remontu było spowodowane 
również tym, że w  latach 2009-2014 spółka 
„WOD-KAN” nie musiała kupować wody z Ka-
mieńca Ząbk. Było to możliwe, ponieważ 
spółka od 2009 roku monitoruje na bieżąco 
stan sieci w  mieście i  ciągle pracuje nad jej 
uszczelnianiem. Wiele ulic posiada jeszcze 
bardzo stare rury, nawet z 1892 roku i starsze. 
Te rury ciągle pękają i trzeba je uszczelniać. 

Dzięki uszczelnianiu sieci zapotrzebowanie 
na wodę dla miasta spadło prawie o połowę. 
Uszczelnienie sieci w połączeniu z ciągłą reno-
wacją ujęć na Jaworniku sprawiło, że ujęcia 
pokrywały w całości zapotrzebowanie miasta 
na wodę przez cały rok. Należy przypomnieć, 
że do 2008 roku kupowaliśmy wodę corocznie.

Mimo to przyszedł rok 2015. Rok jak pamię-
tamy „bardzo suchy” i  upalny. Takiej suszy 
poddały się ujęcia wody w  wielu gminach – 
również nasze. W czerwcu 2015 roku rozpoczę-
liśmy zakup wody z Kamieńca. 

Ogromne wydatki na zakup wody dla gmi-
ny i spółki były bardzo uciążliwe. Zdecydowa-
liśmy wówczas z panią burmistrz o wymianie 
pozostałej części wodociągu tranzytowego na 
odcinku Płonica – granica gminy. 

Remont wodociągu tranzytowego

Podpisane umowy na dofinansowanie remontu sieci wodociągowej
30 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnośląskiego zostały podpisane 
umowy na dofinansowanie zadań mających na celu 
podniesienie standardu życia mieszkańców regionu. 

Dofinansowanie realizowane jest w  ramach Dolnoślą-
skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W  2016  roku 
pomoc finansową w  ramach ww. Funduszu otrzymały 
24  gminy. Podczas tego spotkania zostały wręczone 
umowy oraz dotacje w wysokości 100 000 zł gminom: 
Złoty Stok, Piława Górna, Międzylesie, Marciszów, Kłodz-
ko, Cieszków i Bolków. Gminę Złoty Stok reprezentowa-
ła burmistrz Grażyna Orczyk.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jest narzę-
dziem Zarządu Województwa do prowadzenia polityki 
rozwoju województwa. Inicjatywa ta powstała w  celu 
zniwelowania różnic wynikających z nierównomiernego 
dostępu do środków unijnych, które w znaczący sposób 
wspierają rozwój lepiej gospodarczo rozwiniętych ob-
szarów, zwiększając tym samym dysproporcję w poziomie 
życia i dostępie do usług publicznych. Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej służy zatem budowaniu spójności 
regionu poprzez wspieranie niezbędnych inicjatyw, 
które stanowią realne wsparcie dla społeczności lokalnych.

Gmina Złoty Stok przeznaczyła dotację na dofinan-
sowanie zadania „Remont sieci wodociągowej w Gminie 
Złoty Stok”. 9.09.2016 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie 

ofertowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „WOD-KAN” 
Sp. z o.o., z którą 16.09.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. 
„Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”. Planowany termin za-
kończenia prac został wyznaczony na dzień 25.11.2016 r.

Redakcja

Wodociąg na tym odcinku, o długości ok. 
1,8 km, podzieliliśmy na kilka części według 

stopnia skorodowania stalowego wodociągu, 
ilości awarii i możliwości finansowych gminy. 
Zaplanowane prace miały być przeprowadzo-
ne w ciągu 6 lat, przy planowanych nakładach 
finansowych gminy wynoszących ponad 
300 000 zł. Podzielony w ten sposób wodociąg 
został poddany remontowi w kilku etapach. 

Pierwszy etap remontu wykonano na prze-
łomie 2015 i  2016 roku. Wyremontowano 
wówczas wodociąg od Płonicy za boisko spor-
towe o długości 300 m. 

Drugi etap to wymiana wodociągu mniej 
więcej w  połowie między Płonicą, a  granicą 
gminy Złoty Stok o długości 525 m na odcinku, 
gdzie było najwięcej awarii. 

Obecnie, dzięki dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego, trwa trzeci etap prac. Wymieniany 
jest wodociąg o długości 966 m.

Zakończenie prac zamknie wieloletnią 
dyskusję społeczną o stanie tego wodociągu 
i o  ilości wody traconej z powodu wycieków. 
Wymiana wodociągu była możliwa dzięki 
środkom wygospodarowanym w  budżecie 
gminy, pozyskanej przez Urząd Miejski dotacji 
i pracy pracowników spółki „WOD-KAN”.

Dawid Knych 
prezes Zarządu „WOD-KAN” Sp. z o.o.
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Dzień Ziemniaka
Jesienna aura na początku października sprzyjała organizacji ostatniej w tym roku, plene-

rowej imprezy integracyjnej. Spotkanie przy ognisku, połączone z symbolicznym pieczeniem 
ziemniaków, zostało przygotowane w podziękowaniu dla mieszkańców zaangażowanych spo-
łecznie w życie naszej wsi. Takie inicjatywy sprzyjają budowaniu dobrej i życzliwej atmosfery 
wśród mieszkańców i są zachętą do aktywności na rzecz wsi. 

Elżbieta Twaróg

Jesienne wieści 
z sołectwa Chwalisław

Mamy wreszcie plac zabaw z prawdziwe-
go zdarzenia! Poprzedni służył wiele lat i był 
raczej przeznaczony dla dzieci starszych. 
Dzieci wyrosły, a drewnianą konstrukcję „zja-
dły” grzyby i  bakterie. W  międzyczasie uro-
dziło się sporo nowych maluchów, więc plac 
zabaw stał się niezbędny. Na wniosek rodziców 
sołectwo ogrodziło teren, a władze Gminy Złoty Stok zadbały o wyposażenie terenu. We wrze-
śniu stanął tam piękny i atrakcyjny zestaw: huśtawki, karuzela, zjeżdżalnie dla maluchów oraz 
piłkarzyki i orbitrek dla młodzieży. Wiosną wybudowana zostanie w pobliżu zadaszona, drew-
niana wiata rekreacyjna – miejsce spotkań mieszkańców. 

Z tego miejsca kierujemy serdeczne podziękowania dla Pani Burmistrz i osób, które pozy-
skały środki na ten cel i pracowały przy jego realizacji. Cieszy nas to bardzo, a szczególnie ma-
luchy i ich rodziców. W pogodne dni plac zapełnia się gwarem roześmianych dzieciaków. Nasza 
wieś staje się coraz ładniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom. Dziękujemy!

Elżbieta Twaróg

Radio Wrocław w Chwalisławiu
We wtorek (13 września) do Chwalisławia 

zawitało Radio Wrocław. Dzięki Wandzie Kwa-
śnej, która opowiedziała o „Górskim Echu” 
przeżyliśmy miłe spotkanie z ekipą radiową. 
Małgorzata Majeran-Kokott zajmuje się propa-
gowaniem muzyki ludowej w autorskiej audy-
cji „Ocalić od zapomnienia”. Przy okazji wizyty 
w Mąkolnie (nagrania „Wesołych Nutek”) zło-
żyła w Chwalisławiu krótką wizytę. Wysłuchała 
i nagrała kilka dawnych, ludowych piosenek w 

wykonaniu naszego zespołu. Panie z zespołu 
przygotowały domowe ciasto. W planach, o ile 
zdrowie dopisze naszym wspaniałym seniorkom, 
kolejne spotkanie, na którym „Górskie Echo” 
zaprezentuje więcej dawnych piosenek. Pojawił 
się też pomysł zarchiwizowania nagrań dzięki 
zaangażowaniu Polskiego Radia Wrocław. 
Zdjęcia ze spotkania z ekipą radiową można 
obejrzeć na Facebooku, na stronie stowarzy-
szenia „Nasz Chwalisław”. Elżbieta Twaróg

„Wesołe Nutki” w Radiu Wrocław

13 września odbyło się nagranie utworów 
wykonywanych przez zespół ludowy WESOŁE 
NUTKI Z MĄKOLNA do jesiennej edycji LUDOWEJ 
LISTY PRZEBOJÓW RADIA WROCŁAW.

Młode artystki przygotowywały się do tego 
wydarzenia niemal przez całe lato, dając liczne 
występy, między innymi w  Stolcu, Ożarach, 
Wambierzycach, Kudowie-Zdroju i  w  wielu 
innych miejscach.

– Od samego rana narastały w nas emocje, 
aż do momentu gdy na podwórko remizy 
strażackiej w  Mąkolnie zajechał samochód 
z napisem Radio Wrocław. Z radością przywi-
taliśmy redaktor Małgorzatę Majeran-Kokott. 
Nagranie rozpoczęło się od wywiadów, jakie 
udzieliły pani redaktor założycielka i  prowa-
dząca zespół Urszula Wróbel oraz my – człon-
kinie zespołu. W  wywiadzie opowiadałyśmy, 

jak trafiłyśmy do zespołu, jak się w nim czujemy 
i jakie mamy wrażenia. Następnie zostały na-
grane utwory przygotowane przez nasz zespół 
specjalnie na tę okoliczność. Na koniec wszyscy 
zasiedliśmy do małego poczęstunku przygo-
towanego przez rodziców. Zwieńczeniem na-
szego spotkania było podziękowanie pani 
Małgosi i wręczenie jej koszyczka z domowymi 
wypiekami i  przetworami z „piwniczki babci 
Jasi” – relacjonowały młode artystki.

Utworów w  wykonaniu Wesołych Nutek 
można słuchać na antenie RADIA WROCŁAW 
w  każdą niedzielę od 7.00 do 10.00. Bardzo 
prosimy wszystkich o oddawanie głosów przez 
sms na numer 72280 o treści RW KAPELA WE-
SOŁE NUTKI. Głosować można też dzwoniąc 
w czasie trwania audycji pod numer telefonu 
71 339 90 60. Urszula Wróbel
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Rajd „ZŁOTYCH LEGEND”
10 września 2016 r. Stowarzyszenie Inicjatyw 

na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej zorganizo-
wało 103 Rajd Ziemi Ząbkowickiej i 40 Integra-
cyjny Rajd dla Osób Niepełnosprawnych – 
„ZŁOTYCH LEGEND”.

Uczestniczyło w nim 177 osób, tym 15 nie-
pełnosprawnych. 

Rajd odbył się na dwóch trasach: integra-
cyjnej (42 osoby) oraz widokowej (135 osób). 
Uczestnicy wspólnie z przewodnikami sudec-
kimi, oprócz pokonania trasy, zwiedzili atrakcje 
takie jak: Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Ja-
skinia Radochowska, Dwór w  Radochowie. 
Zakończenie rajdu miało miejsce w Chwalisła-
wiu, gdzie przeprowadzone były konkursy: 
wiedzy krajoznawczej, wiedzy przyrodniczej 
oraz w przeciąganiu liny. 

Redakcja

Prezentacja książki „Güttlerowie. Kronika rodzinna w XIV tomach”

W poniedziałek 24 października 2016 r. w Starej Kuźni przy 
Kopalni Złota autorzy: Piotr Romanowski i  Elżbieta Szumska 
zaprezentowali swoją nową książkę pt. „Güttlerowie. Kronika 
rodzinna w XIV częściach”. Jak wiadomo historia rodziny Güt-
tlerów jest nierozerwalnie związana ze złotostockim przemysłem, 
głównie górniczym, a także z produkcją prochu, lontów, farb 
i środków chemicznych, a tym samym trwale wpisała się w dzie-
je naszego miasta. W  14 rozdziałach opisana jest wyjątkowa 
historia chłopskiej rodziny, która wspięła się dzięki wielopoko-

leniowej pracy, do poziomu 
elity kraju. Podczas prezentacji 
zaproszeni goście byli pełni 
podziwu dla autorów za upór 
i ogrom pracy włożonej podczas 
gromadzenia dokumentów i in-
formacji na temat rodziny Gütl-
lerów. 

Nie obeszło się bez podzię-
kowań. Autorzy złożyli je wszyst-
kim osobom, które przyczyniły 
się do zgromadzenia niezbęd-
nych materiałów. Obecna bur-
mistrz Grażyna Orczyk oraz 
przewodniczący rady Waldemar 
Wieja podziękowali autorom 
i wyrazili uznanie za trud wło-
żony w wydanie kolejnej książ-
ki związanej z  historią naszej 
małej ojczyzny. 

Spotkanie przebiegło w mi-
łej, kameralnej atmosferze, przy 
kawie, herbacie oraz pysznym 
cieście. 

Redakcja

Przekazanie QUAD-a
15 października 2016 r. na złotostockim Rynku odbyła się 

uroczysta zbiórka strażaków OSP Złoty Stok, związana z prze-
kazaniem nowego pojazdu ratowniczego typu QUAD.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez 
Komendanta Gminnego mł. kpt. Piotra Ogielskiego Komendan-
towi Powiatowemu PSP mł. bryg. Marianowi Płachytce. Następ-
nie prezes OSP – druh Bogumił Hencel przywitał wszystkich 
zgromadzonych gości, strażaków, strażaków z Czech oraz zło-
tostocką publiczność.

Po odegraniu hymnu państwowego burmistrz Grażyna 
Orczyk wręczyła kluczyki do pojazdu naczelnikowi OSP druho-
wi Rafałowi Karskiemu i kierowcy druhowi Bartłomiejowi Pro-
rokowi, a  obecny na uroczystości ks. Piotr Listwan, dokonał 
poświęcenia quada. Do przecięcia wstęgi poproszono burmistrz 
Grażynę Orczyk oraz Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. 
Mariana Płachytkę. Wstęga została przecięta w asyście miesz-
kańców, którzy mieli swój wkład finansowy w zakup pojazdu.

Po oficjalnym przekazaniu przemawiali goście, którzy pod-
kreślali, że zakup tego pojazdu był bardzo potrzebny. Atrakcyj-
ne położenie gminy pod względem turystycznym powoduje, 
że wzrasta penetracja szlaków przez turystów, a  w  związku 
z  tym prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń. Dlatego 
zakupiony pojazd będzie miał istotne znaczenie w dotarciu do 
poszkodowanych. Na koniec prezes OSP wraz z naczelnikiem 
wręczyli darczyńcom pamiątkowe ryngrafy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku dziękuje wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania zakupu 
pojazdu, a w szczególności:
Grażynie Orczyk – burmistrzowi Złotego Stoku,
nadbrygadierowi Leszkowi Susce – Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej,
Antoniemu Bańdurze – nadleśniczemu Nadleśnictwa Bardo Śl.,
Elżbiecie Szumskiej,
Krzysztofowi Malinowskiemu,
Pawłowi Mamoniowi,
Rafałowi Morelowskiemu
oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli nas podczas 
 organizowanych zbiórek.

OSP Złoty Stok
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Finał Pucharu Polski w Dogtrekkingu
15 października 2016 r. odbyła się szósta, 

a  zarazem finałowa edycja Pucharu Polski 
w Dogtrekkingu. Miłośnicy dogtrekkingu zje-
chali z całej Polski, aby rywalizować w Górach 
Złotych na jednej z trzech tras: 15 km, 25 km 
lub 35 km. Doskonała tego dnia pogoda, nie 
tylko uprzyjemniała start, ale pozwoliła też 
cieszyć się ze wspaniałych widoków na trasie, 
a jak wiadomo tych nie brakuje.

Wystartowało blisko 200 osób z  psami. 
Wielu uczestników przyjechało do Złotego 
Stoku całymi rodzinami. Organizatorzy przy-
gotowali dla publiczności dodatkowe atrakcje: 
konkursy dla dzieci, pokaz psów ratowniczych 
straży pożarnej oraz szkolenie z  udzielania 
pierwszej pomocy psom, prowadzone przez 
lekarza weterynarii z wykorzystaniem jedyne-
go w Polsce fantoma psa. 

Pierwsza Złotostocka „SeniorVita”

22 października 2016 roku, w  świetlicy 
wiejskiej w Laskach odbyło się spotkanie inte-
gracyjne osób w  wieku 60 + Pierwsza Złoto-
stocka „SeniorVita”.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicja-
tywy burmistrz Grażyny Orczyk, a jej organiza-
torem, przy współpracy radnych Anny Gajek, 
Katarzyny Bodak i sołtysa Bogdana  Sochackiego, 
było Centrum Kultury i Promocji w Złotym  Stoku.

Do Lasek na godzinę 16.00 przybyło prawie 
140 seniorów z całej gminy. Przy wejściu wszy-
scy otrzymali od wolontariuszy kotyliony 
z życzeniami dobrej zabawy. Po zajęciu miejsc 
za stołami w pięknie udekorowanej sali, nastą-
piło oficjalne rozpoczęcie. Wszystkich przyby-
łych powitała burmistrz Grażyna Orczyk z rad-
nymi Elżbietą Ruszkowską, Katarzyną Kowcz 
oraz dyrektorem Centrum Kultury i  Promocji 
Aleksandrą Wąsowicz.

Burmistrz dziękując za przybycie, przekaza-
ła seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, radości i dobrej zabawy. 
Wyjątkowo ciepło wszyscy przywitali najstarszą 
mieszkankę gminy – Annę Szczepanowską, 
której wspólnie odśpiewali „Sto lat...” w nieco 
zmienionej wersji, bo 100 okazało się już za 
mało. Głos zabrał również Krzysztof Babis – 
prezes Stowarzyszenia Złotostocki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, zapraszając obecnych na 
organizowane wykłady i  zajęcia.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich 
na poczęstunek i do wspólnej integracji przy 
muzyce zespołu „Dolce Vita Band”. Wesoły na-
strój i szerokie uśmiechy towarzyszyły seniorom 
podczas całej imprezy. Uczestnicy aktywnie 
brali udział w konkursach, wspólnych śpiewach 
i tańcach. Pokazali, że spontaniczność, kreatyw-
ność, humor, optymizm i  radość to ich znak 
rozpoznawczy.

Pierwsza Złotostocka „SeniorVita” to wyjąt-
kowe wydarzenie, cieszące się dużym zainte-
resowaniem seniorów. Każda inicjatywa skie-
rowana w ich stronę integruje, dlatego mamy 
nadzieję, że „SeniorVita” na stałe zapisze się 
w kalendarzu imprez gminy Złoty Stok.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym 
gościom za ich obecność i wspaniałą  atmosferę.

Nieocenioną pomoc w realizacji „SeniorVi-
ty” okazali również: wolontariusze – uczniowie 
złotostockiego gimnazjum (Aleksandra i Ka-
mila Wąsik, Kinga Suchan, Marcelina Pławiak, 
Dawid Seweryn, Kamil Kędzierski, Kacper 
Gulbinowicz), a  także sekretarz gminy Miro-
sława Słowiak, pracownicy Urzędu Miejskie-
go   Monika Marmura-Brysiak, Monika Król 
i  Elżbieta Chłoń oraz Małgorzata Zarzycka 
i Arleta Markowska przygotowujące dekorację 
sali.

Redakcja

Dyżur ekspercki ZUS
17 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku w godz. 10.00-12.00 przed-

stawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w  Dzierżoniowie będą pełnili 
dyżur ekspercki. W ramach dyżuru będzie można dowiedzieć się o zasadach przyznawania 
i przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Redakcja

Na mecie dopisywały wszystkim humory. 
Mimo, że trasy były dość wymagające, duży 
wysiłek rekompensowała satysfakcja towarzy-
sząca po przekroczeniu linii mety.

Warto wspomnieć o psach. Mieliśmy całe 
spektrum przedstawicieli psiego gatunku. Na 
zawody zjechały małe yorki jak i duże wyżły, 
owczarki niemieckie, psy pasterskie oraz wiele 
innych. Jednak wielkość psa tutaj nie ma żad-
nego znaczenia, liczy się przede wszystkim 
współpraca. Wśród uczestników w sportowych 
zmaganiach, wraz ze swoim czworonożnym 
przyjacielem, udział wzięła przedstawicielka 
Ochotniczej Straży Pożarnej ( jednostka spe-

cjalizująca się w poszukiwaniu osób zaginionych 
w  terenie oraz pod gruzami budynków przy 
pomocy psów ratowniczych). Podczas dekora-
cji zawodników apelowała o pomoc finansową 
na zakup auta dla psów ratowniczych (szcze-
góły na www.psyratownicze.pl/autodlapsow). 
Wystartowało również kilkoro mieszkańców 
Złotego Stoku, w gronie których Anna Mamoń, 
zdobyła trzecie miejsce na dystansie 25 km 
wśród kobiet.

Wszystkim Dogtrekkerom dziękujemy za 
udział w  zawodach i  zapraszamy za rok do 
Złotego Stoku.
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„Mimozami jesień się zaczyna …” Mamy w Polsce piękną, 
słoneczną jesień, która jak dla mnie dosyć późno się zaczęła, 
gdyż drzewa wokół nas wciąż zielone, a przechodząc przez las 
nie słychać szelestu rudego dywanu pod stopami. Jednak jesień 
już jest, a  ja, idąc z  rytmem pór roku, dziś napiszę o  jesieni 
życia, ponieważ pozycją na ten czas, jaką wybrałam dla państwa 
jest książka o starszych ludziach. „Małe eksperymenty ze szczę-
ściem – sekretny dziennik Hendrika Groena, lat 83 i 1/4”. Książ-
ka ta jest zapisem przeżyć i  dokumentowaniem wydarzeń 
z życia pensjonariusza domu opieki Hendrika Groena. Bohater 
jest Holendrem i mieszka w domu spokojnej starości w Amster-
damie. Autor opowiada o rytmie dnia w ośrodku, odkrywa przed 
nami swoje przemyślenia i szczerze opowiada o tym, jak to jest 
być starym. Mówi o  tym, jak starsi ludzie sami widzą siebie 
i  w  bezpardonowy sposób ukazuje również stosunek ludzi 
młodych do seniorów potrzebujących stałej opieki. Książka 
napisana jest w formie dziennika i zawiera relację z każdego 
dnia. Niektóre wpisy są dosyć rozbudowane, ale inne to czasa-
mi jedynie kilka zdań. Czyta się ją dobrze i  szybko i  nie jest 
wcale smutna, przytłaczająca czy przykra. Wręcz przeciwnie, 

momentami jest niezwykle dow-
cipna, ale przede wszystkim bardzo 
szczera i  rzeczywista. Polecam ją 
z dwóch powodów: po pierwsze, 
aby zobaczyć jaka jest starość, po 
drugie, aby zrozumieć ludzi w je-
sieni ich życia.

Druga pozycja, którą chcę pań-
stwu przedstawić to również do-
kumentacja czyjegoś życia. „Moje 
życia”– Christophe Racancourta, 
to historia człowieka nazywanego 
Arsenem Lupin naszych czasów. 
Christophe sam opowiada swoją 
historię. Młody człowiek, który miał 
trudne dzieciństwo i niełatwy start 
w życie, stał się milionerem, wręcz 
celebrytą, wykorzystując nadarza-
jące się okazje i  korzystając ze 
sztuki manipulacji. Przebiegły oszust, sprytny manipulator 
wykorzystujący ludzką naiwność w końcu został zdemaskowa-
ny i osądzony, odbył karę i teraz opowiada, w jaki sposób to co 

osiągnął, zdobył i gdzie zaszedł, było możliwe w naszej rzeczy-
wistości. Lektura bardzo ciekawa i zajmująca. Polecam  serdecznie.

Katarzyna Kowcz

KĄCIK CZYTELNICZY

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Złoty Stok
Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

13 października 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej obchodzili nauczyciele i  pracownicy 
przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Dzieci przygotowały z tej okazji przedstawienie, dzię-
kując za opiekę, naukę i wychowanie. Obecni na spotkaniu burmistrz Grażyna Orczyk i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja przekazali nauczycielom i  pracownikom obsługi 
serdeczne podziękowania za trud pracy i  życzenia zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu co-
dziennych trudności oraz powodzenia w życiu osobistym. W podziękowaniu za piękny występ 
artystyczny dzieci otrzymały słodycze.

Samorządowy Zespól Szkół w Złotym Stoku

14 października 2016 r. w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku odbył się uroczy-
sty apel z  okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie odbyło się ślubowanie uczniów klas 
pierwszych gimnazjum i  krótki program artystyczny. Następnie pierwszoklasiści ze szkoły 
podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-recytatorskie i zostali pasowani na 
uczniów. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi, zapro-
szeni goście, emerytowani pracownicy oświaty oraz rodzice i uczniowie. Dyrektor Samorządo-
wego Zespołu Szkół Agata Pawłowska-Król podziękowała nauczycielom za dotychczasowe 
osiągnięcia edukacyjne i złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, przede wszystkim 
pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w ży-
ciu osobistym. Następnie głos zabrała burmistrz Grażyna Orczyk, życząc nowo pasowanym 
uczniom samych wspaniałych ocen i aby dni spędzone w szkole były radosne, wręczyła drobne 
upominki. Podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi za 
zaangażowanie, przekazywanie wychowankom wiedzy i najcenniejszych wartości życiowych, 
a nauczycielce Katarzynie Poperze wręczyła nagrodę burmistrza za wybitne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej. Dyrektor SZS Agata Pawłowska-Król i burmistrz Grażyna Orczyk 
złożyły gratulacje nauczycielkom: Jolancie Kupczak i Danucie Znamirowskiej-Wiei, odznaczonym 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Po zakończonym apelu wszyscy pracownicy i  goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek, w trakcie którego dyrektor Agata Pawłowska-Król wręczyła 
nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi.

Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku

Swoje święto obchodzili również pracownicy Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym 
Stoku. Uroczystość rozpoczęła się występami starszaków, którzy zostali pasowani na zerówko-
wiczów. Burmistrz Grażyna Orczyk podziękowała wszystkim pracownikom za ogromne poświę-
cenie i  wysiłek włożony w  wychowanie najmłodszego pokolenia. Dyrektor Lucyna Kowalska 
złożyła również serdeczne życzenia swoim pracownikom i zaprosiła na wspólny poczęstunek.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszyscy nauczyciele, pracownicy administracyjni, obsłu-
gi i emeryci otrzymali po symbolicznej róży.

Redakcja
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Zapowiedzi 
imprez

Centrum Kultury i Promocji do końca bieżą-
cego roku planuje organizację kilku imprez 
i spotkań, na które już teraz serdecznie zaprasza. 

Najbliższą uroczystością jest 98. Rocznica 
Odzyskania Niepodległości. 11 Listopada o go-
dzinie 8.45 w  kościele parafialnym w  Złotym 
Stoku, odbędzie się Msza święta w intencji Oj-
czyzny, w  towarzystwie Górniczej Orkiestry 
Dętej. Następnie o godzinie 16.00 w sali wido-
wiskowej CKiP będzie miała miejsce uroczysta 
akademia przygotowana przez gimnazjalistów 
SZS w Złotym Stoku, nastąpi wręczenie statu-
etki „Zasłużonego dla Miasta” przez burmistrza 
Złotego Stoku oraz wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych z  chórem „Złoty Potok” i  mło-
dzieżą Kółka Muzycznego działającego przy 
CKiP. 

Ważnym i  z  pewnością niepowtarzalnym 
wydarzeniem będzie występ 50-osobowego, 
młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kwiaty 
Polskie” z  Litwy. Zespół przygotował program 
o  charakterze patriotycznym, który odbędzie 
się 13 listopada w kościele parafialnym w Złotym 
Stoku o godzinie 17.00. Występ został zainicjo-
wany przez Elżbietę Szumską, a pobyt litewskiej 
młodzieży o polskich korzeniach dofinansowa-
ny przez burmistrz Grażynę Orczyk i  Elżbietę 
Szumską.

Grudzień to miesiąc najbardziej wyczekiwa-
nych przez wszystkich Świąt Bożego Narodzenia, 
a przez najmłodszych wizyty Świętego Mikoła-
ja. Stąd już 6 grudnia zapraszamy wszystkie 
dzieci do CKiP na spotkanie ze Świętym Miko-
łajem, który z  pewnością przywiezie wiele 
wspaniałych prezentów. 17 grudnia odbędą się 
II Warsztaty Bożonarodzeniowe, natomiast dzień 
później koncert kolęd. 

4 grudnia, w całej Polsce, górnicy obchodzą 
swoje święto, Barbórkę. W  gminie Złoty Stok, 
w  tym roku również nie zabraknie uczczenia 
pamięci górników pracujących niegdyś w zło-
tostockich kopalniach, oraz obecnie pracujących 
tam osób. W  niedzielę, 4 grudnia o  godzinie 
16.00 w  podziemiach Kopalni Złota odbędzie 
się Msza święta. Po Mszy nastąpi przemarsz wraz 
z Górniczą Orkiestrą Dętą do CKiP, gdzie odbę-
dzie się dalsza część programu. 

Rok 2016 zakończymy tradycyjnie na złoto-
stockim rynku, oglądając sylwestrowe  fajerwerki, 
składając sobie życzenia i bawiąc się w rytm nie-
zapomnianych przebojów muzyki rozrywkowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymie-
nionych wyżej imprez, znajdziecie Państwo na 
tablicach ogłoszeniowych, na stornie interne-
towej Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury 
i Promocji oraz na Facebooku CKiP. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymywać 
informacje o organizowanych przez CKiP impre-
zach, spotkaniach i  wydarzeniach, prosimy 
o  wysłanie sms o  treści CKiP na numer 4301. 
Wysłanie sms to koszt jak za 1 sms, wg taryfy 
danego operatora. Otrzymywanie powiadomień 
jest bezpłatne.

Aleksandra Wąsowicz, dyrektor CKiP

LISTOPAD
11.11. – 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości (organizatorzy: CKiP, SZS)
19.11. – Dzień Seniora (organizatorzy: CKiP, Przedszkole „Bajka”)

GRUDZIEŃ
 4.12. – Barbórka (organizatorzy: Kopalnia Złota, CKiP)
 6.12. – Mikołajki z CKiP (organizator: CKiP)
17.12. – Warsztaty Bożonarodzeniowe (organizator: CKiP)
18.12. – Koncert Bożonarodzeniowy– Hej kolęda! (organizator: CKiP)
31.12. – Sylwester na Rynku (organizator: CKiP, UM)

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 510 653 885, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl

Gmina Złoty Stok
Siedziba redakcji: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, tel. 74 816 41 64, 
fax 74 815 41 33, e-mail redakcja@zlotystok.pl.
Zespół redakcyjny: Waldemar Wieja, Marta Krysiak, Katarzyna Kowcz, 
Anna Gajek, Piotr Ogielski, Violetta Mrozek.
Korekta:  Elżbieta Ruszkowska.
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn.
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Wiadomości sportowe
Trwają rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2016/2017. Poniżej kom-

plet wyników drużyn seniorskich.
Klasa O (kolejka 2-11)
Jedlina Zdrój – „Unia” Złoty Stok 1:0; Gola Świdnicka – „Unia” Złoty 

Stok 3:3 (K.Trepka – 2 bramki, Sz. Markowski); „Nysa” Kłodzko – „Unia” 
Złoty Stok 3:3 (K. Trepka – 2 bramki, M. Michalski); „Zjednoczeni” Żarów 
– „Unia” Złoty Stok 1:1 (J. Śleziak); „Grom” Witków – „Unia” Złoty Stok 0:1 
(J. Śleziak); „Unia” Złoty Stok – „Iskra” Jaszkowa Dolna 0:2; „Niemczanka” 
Niemcza – „Unia” Złoty Stok 4:1 (K. Trepka); „Unia” Złoty Stok – „Piławian-
ka” Piława Górna 1:1 (J. Śleziak); „Orlęta” Krosnowice – „Unia” Złoty Stok 
0:3 (M. Michalski, M. Faron, R. Brysiak); „Unia” Złoty Stok – Bystrzyca 
Górna 2:1 (M. Bień, M. Faron).

Po 11 kolejkach drużyna ze Złotego Stoku z dorobkiem 16 punktów 
zajmuje 7 miejsce.

ZMIANA TRENERA
Adrian Szymczak został nowym trenerem „Unii” Złoty Stok. Rezy-

gnacja dotychczasowego szkoleniowca Grzegorza Czachora nastąpiła 
po przegranym meczu 1:4 z „Niemczanką” Niemcza, a powodami takiej 
decyzji były słabe wyniki drużyny oraz mała frekwencja na treningach. 
Nowemu trenerowi życzymy samych sukcesów.

KLASA B Grupa 1
„Victoria” Dębowiec – „Perła” Płonica 4:8 (P. Walczak – 5 bramek, 

M. Stwora, M. Nowak – 2 bramki), „Perła” Płonica – „Zamek” II Kamieniec 
Ząbkowicki 2:2 (J. Ślósarz, K. Brysiak); „Wieża” Rudnica – „Perła” Płonica 
9:2 (M. Bartoszek, P. Walczak); „Perła” Płonica – „Znicz” Lubnów 7:2 
(M. Bartoszek -2 bramki, K. Brysiak – 3 bramki, P. Brysiak – 2 bramki); 
„Błękitni” Niedźwiedź – „Perła” Płonica 5:3 (M. Nowak, P. Walczak, P. 
Brysiak); „Perła” Płonica – „Czarni” Braszowice 3:4 (P. Szęszoł, M. Nowak, 
D. Kędra – Pawlicki); „Przedbowianka” Przedbowora – „Perła” Płonica 2:3 
(M. Bartoszek – 2 bramki, M. Stwora); „Piasek” Potworów – „Perła” Pło-
nica 0:8 (M. Nowak – 2 bramki, M. Bartoszek – 2 bramki, M. Stwora – 
2 bramki, P. Brysiak, K. Brysiak).

Po 8 kolejkach „Perła” Płonica zajmuje 4 miejsce w tabeli z dorobkiem 
13 punktów.

KLASA B GRUPA 2
„Orzeł” Mąkolno – „Czermna” Kudowa Zdrój 5:3 (D. Kowal, W. Mo-

rawski – 3 bramki, K. Kirsz); „Zjednoczeni” Niwa – „Orzeł” Mąkolno 3:3 
(R. Kędzierski, R. Macierzyński, Z. Śleziak); „Orzeł” Mąkolno – „Zamek” 
Trzebieszowice 4:2 (J. Morawski, R. Kędzierski, R. Macierzyński, W. Mo-
rawski); „Huragan” Bożków – „Orzeł” Mąkolno 4:2 (W. Morawski – 2 bram-
ki); „Orzeł” Mąkolno – „Granica” Tłumaczów 1:3 (W. Morawski); „Lechia” 
Ołdrzychowice – „Orzeł” Mąkolno 6:3 (W. Morawski, J. Morawski, R. Ma-
cierzyński); „Orzeł” Mąkolno – ATS Wojbórz 1:8 (K. Wsolak).

Drużyna z Mąkolna z siedmioma punktami zajmuje 7 miejsce w  tabeli.
JUNIOR STARSZY
„Kryształ” Stronie Śląskie – „Unia” Złoty Stok 6:1 (G. Misztela); ATS 

Wojbórz – „Unia” Złoty Stok 4:5 (B. Klecko, T. Piech, J. Dwornik, N. Świ-
derski, T. Ludwiczak); „Zamek” Gorzanów – „Unia Złoty Stok 4:0; „Unia” 
Złoty Stok – „Orlęta” Krosnowice 5:0 (T. Ludwiczak – 3 bramki, R. Brysiak, 
J. Janiec); „Śnieżnik” Domaszków – „Unia” Złoty Stok 0:2 (T. Ludwiczak 
– 2 bramki); „Unia” Złoty Stok – Bierkowice 3:0; „Unia” Złoty Stok – „Tar-
novia” Tarnów 4:2 (M. Kliś – 2 bramki, T. Piech, T. Ludwiczak); „Włókniarz” 
Kudowa Zdrój – „Unia” Złoty Stok 1:2 (T. Ludwiczak, J. Janiec).

Juniorzy starsi zajmują po 9 kolejkach 2 miejsce w tabeli z 18  punktami.
TRAMPKARZE
„Unia” Bardo – „Orzeł” Mąkolno 3:4 (K. Krasny – 3 bramki, K. Krzysz-

tofiak – sam.); „Orzeł” Mąkolno – „Ślęża MAXBUD” Ciepłowody 1:4 

(K.  Krasny); „Śnieżnik” Domaszków – „Orzeł” Mąkolno 9:1 (K. Krasny); 
„Orzeł” Mąkolno – „Sudety” Międzylesie 5:2 (K. Kędzierski – 2 bramki, 
K. Krasny, D. Krasny, D. Mrozek); „Sparta” Ziębice – „Orzeł” Mąkolno 4:2 
(D. Prokop, K. Wielgus); „Orzeł” Mąkolno – „Skałki” Stolec 5:2 (K. Kę-
dzierski  – 2 bramki, K. Krasny – 2 bramki, B. Gulbinowicz); „Iskra” 
 Jaszkowa  Dolna – „Orzeł” Mąkolno 4:3 (K. Prorok, G. Mazurkiewicz, 
D. Krasny); „Orzeł” Mąkolno – KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. 2:10 (K. Krasny 
– 2 bramki).

„Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – „Unia” Złoty Stok 6:3 (A. Madejczyk, 
I. Drozda, G. Skrzypczak), „Sparta” Ziębice – „Unia” Złoty Stok 3:2 (I. Droz-
da, M. Ziemak); ATS Wojbórz – „Unia” Złoty Stok 4:2 (Sz. Kłyniuk, I. Droz-
da); „Unia” Złoty Stok – „Skałki” Stolec 10:1 (M. Ziemak, Sz. Kłyniuk, 
P. Piech – 3 bramki, A. Madejczyk, G. Skrzypczak – 2 bramki, Ch. Sadiq, 
B. Szendzielorz); „Unia” Bardo – „Unia” Złoty Stok 1:10 (P. Piech – 3 bram-
ki, I. Drozda – 4 bramki, A. Madejczyk, J. Krzywonos – 2 bramki); „Unia” 
Złoty Stok – „Iskra” Jaszkowa Dolna 1:2 (I. Drozda); „Ślęża” MAXBUD 
Ciepłowody – „Unia” Złoty Stok 1:5 (M. Ziemak, P. Piech, J. Gołdyn, 
I. Drozda – 2 bramki); „Unia” Złoty Stok – „Orzeł” Mąkolno 6:1 (I. Drozda 
– 3 bramki, M. Ziemak, P. Piech – 2 bramki; K. Wielgus); „Śnieżnik” Do-
maszków – „Unia” Złoty Stok 1:2 (I. Drozda, A. Madejczyk).

Po dziewięciu kolejkach drużyna ze Złotego Stoku z 15 punktami 
zajmuje 6 miejsce, „Orzeł” Mąkolno natomiast plasuje się na dziewiątym 
miejscu (9 punktów).

MŁODZIKI
„Piast” Nowa Ruda – „Unia” Złoty Stok 6:0; „Unia” Złoty Stok – Bier-

kowice 2:2 (M. Ziemak, D. Brysiak); „Unia” Złoty Stok – „Unia” Bardo 7:3 
(M. Ziemak -3 bramki, M. Knych, M. Marynowski, M. Sokołowski, 
A.  Cieślik); „Orlik” Ząbkowice Śl. – „Unia” Złoty Stok 9:1 (M. Marynowski); 
„Unia” Złoty Stok – „Zamek” Kamieniec Ząbk. 2:6 (K. Kawa, K. Jagodziń-
ski); „Tęcza” Ścinawka – „Unia” Złoty Stok 0:4 (K. Jagodziński, M. Mary-
nowski, K. Kawa, P. Ziemak); „Unia” Złoty Stok – KS „Orzeł” Ząbkowice 
Śl. 0:8. 

Po 8 kolejkach drużyna młodzików zajmuje siódme miejsce z sied-
mioma punktami.

ORLIKI
„Unia” Złoty Stok – UKS AP II Nowa Ruda 3:2 (G. Brysiak, A. Cieślik 

– 2 bramki); „Nysa” Kłodzko – „Unia” Złoty Stok 23:0; „Unia” Złoty Stok 
– KS „Orzeł” Ząbkowice 2:22 (A. Cieślik, G. Brysiak); „Unia” Bardo – „Unia” 
Złoty Stok 4:3 (A. Cieślik, A. Gozdera, A. Rzepecki); „Unia” Złoty Stok – ATS 
Wojbórz 3:11 (A. Rzepecki – 2 bramki, O. Siuty); Orlik Ząbkowice Śl. – 
„Unia” Złoty Stok 12:0; „Unia” Złoty Stok – UKS AP I  Nowa Ruda 2:5 
(G. Brysiak, A. Rzepecki); „Unia” Złoty Stok – „Iskra” Jaszkowa Dolna 11:4 
(A. Rzepecki – 5 bramek, G. Brysiak – 4 bramki, A.  Gozdera, A. Cieślik); 
Orlik Kłodzko – „Unia” Złoty Stok 14:1

„Orzeł” Mąkolno – „Nysa” Kłodzko 1:23 (K. Knych); KS „Orzeł” Ząbko-
wice Śl. – „Orzeł” Mąkolno 19:0; „Orzeł” Mąkolno – „Unia” Bardo 3:4 (N. Biel, 
K. Knych, B. Wielgus, K. Knych – sam.); ATS Wojbórz – „Orzeł” Mąkolno 
19:0; „Orzeł” Mąkolno – Orlik Ząbkowice Śl. 2:18 (B. Wielgus – 2 bramki); 
UKS AP I Nowa Ruda – „Orzeł” Mąkolno 17:0; „Orzeł” Mąkolno – Orlik 
Kłodzko 0:3; „Iskra” Jaszkowa Dolna – „Orzeł” Mąkolno 9:4 (O. Wielgus, 
N. Biel, M. Grzanka, E. Prokop); „Orzeł” Mąkolno – „Unia” Złoty Stok 0:11 
(A. Cieślik – 5 bramek, G. Brysiak – 2 bramki, A. Rzepecki – 2 bramki, 
J. Onuchowski, O. Siuty)

Drużyna orlików z Mąkolna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z ze-
rowym dorobkiem punktowym, „Unia” Złoty Stok natomiast z 9 punk-
tami znajduje się na 8 miejscu.

Anna Gajek

Informacja
Urząd Miejski w Złotym Stoku zaprasza 

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

Zatrudnienie w ramach stażu będzie 
możliwe na stanowiskach biurowych (urzęd-
niczych) w Urzędzie Miejskim oraz gospo-
darczych przy zieleni i pracach fizycznych.

Redakcja

30 września 2016 r., w piękny, słoneczny 
dzień, w Przedszkolu „Zielona Dolina” odbyło 
się spotkanie integracyjne, podczas którego 
dzieci wraz z rodzicami mieli okazję do wspól-
nych zabaw i zawodów sportowych. Imprezę 
zorganizowali nauczyciele oraz pracownicy 

przedszkola. Spotkanie zwieńczone zostało 
wspólnym śpiewem przy ognisku oraz piecze-
niem ziemniaków i kiełbasek. Była także zupa 
– krem z dyni, która bardzo smakowała zwłasz-
cza rodzicom. W naszym przedszkolu tworzymy 
warunki do kształtowania i rozwijania zachowań 

Bawią się znakomicie dzieci i rodzice! prozdrowotnych, poprzez propagowanie zdro-
wego stylu życia, dbałości o bezpieczeństwo 
własne i innych oraz organizowanie aktywno-
ści fizycznej. Na zakończenie chętni mogli 
skorzystać z zajęć zumby, które chętnie popro-
wadziła pani Dorotka – trenerka fitnessu. 
Dzieci miały także okazję potańczyć przy ulu-
bionych piosenkach. Podczas spotkania, za-
równo tym młodszym, jak i starszym uczestni-
kom towarzyszył ogromny uśmiech na twarzy. 
Bardzo dziękujemy rodzicom za przybycie i za 
zaangażowanie. 

Nie zapomnieliśmy również o naszych 
wspaniałych chłopakach, którzy tego dnia 
obchodzili swoje święto. Panie i dziewczynki 
zaśpiewały chłopcom „Sto lat”, złożyły życzenia, 
uściskały i wręczyły upominki. Był to dzień 
pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy. 
Mężczyźni tego dnia spisali się na medal, oby 
takich dni było więcej.

Ewa Bulanda, Magdalena Marmura


