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97. Rocznica  
odzyskania niepodległości

6/2015
grudzień

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Złotym Stoku rozpoczęły się 
o godzinie 9.00 w kościele parafialnym uroczystą Mszą Świętą w intencji 
naszej Ojczyzny czytaj na str. 15

Posiedzenie 
Gminnego Zespołu 
Zarządzania 
Kryzysowego
30 listopada 2015 roku w Urzę
dzie Miejskim w Złotym Stoku 
odbyło się posiedzenie Gmin
nego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego

czytaj na str. 11

Stary cmentarz 
– naszym 
dziedzictwem
Z inicjatywy mieszkańców Zło
tego Stoku, burmistrz Grażyny 
Orczyk, radnych gminy Złoty 
Stok i dyrektora Centrum Kul
tury i Promocji w Złotym Stoku 
Aleksandry Wąsowicz, w kwiet
niu 2015 r. podjęliśmy akcję 
sprzątania starego cmentarza

czytaj na str. 13

Informacje z sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 5-8

Informacja z pracy 
burmistrza

czytaj na str. 2-5

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wypełnionych 
radością i miłością, wewnętrznego spokoju, odpoczynku w gronie 
najbliższych oraz poczucia prywatnego i zawodowego spełnienia

życzą
Waldemar Wieja  Grażyna Orczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Złotego Stoku
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Szanowni Państwo,
1 grudnia minął rok naszej pracy w strukturach 

samorządu gminnego. Wiele zadań udało nam 
się zrealizować, ale jeszcze więcej wyzwań przed 
nami. W drugiej połowie listopada odbyliśmy cykl 
spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw, a na 
koniec spotkaliśmy się z  mieszkańcami Złotego 
Stoku. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność, 
za wyrażane opinie, zgłaszane wnioski i kolejne 
pomysły. Jesteśmy w  przededniu ogłaszanych 
naborów wniosków na dotacje unijne i  bardzo 
intensywnie przygotowujemy się do udziału 
w konkursach. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda 
nam się wykonać wiele ważnych dla Państwa 
zadań i inwestycji. 

Mieszkańcy sołectw, po raz pierwszy otrzyma-
li do dyspozycji środki Funduszu Sołeckiego. 
Dzięki temu, w sposób obywatelski i demokratycz-
ny, mogli zdecydować o  ich przeznaczeniu 
w  2016  roku. Niebawem radni rozpoczną prace 
nad budżetem gminy na rok 2016. Potrzeb jest 
bardzo dużo, a  możliwości finansowe bardzo 
ograniczone. Będziemy starli się jak najlepiej za-
planować zarówno pozyskiwanie dochodów, jak 
i wydatkowanie pieniędzy publicznych. 

 Jednym z ważnych problemów, który znajdzie 
odzwierciedlenie w opłatach za wodę, jest zakup 
wody z  Wodociągu Noworudzkiego. Bezśnieżne 
zimy, suche, upalne lato, stosunkowo sucha jesień 
sprawiły, że nasze ujęcia są niewydajne. Sytuacja 
hydrologiczna niestety nie poprawia się i  praw-
dopodobnie w przyszłym roku też będziemy po-
nosić wydatki na ten cel. Sprawa zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę zawsze była bardzo ważna 
i budziła wiele kontrowersji. Przed nami wyzwanie, 
które będzie wymagało złożonej analizy i podjęcia 
określonych decyzji. 

Dziękujemy za okazywaną na co dzień życzli-
wość i dobre słowo, które buduje i motywuje do 
dalszej wytężonej pracy. 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok. Życzę Państwu, aby czas świątecznych spo-
tkań był dla Was okresem nadziei, miłości, rado-
ści i wzajemnego zrozumienia. Niech Boża  Dziecina 
daje ukojenie i spełnienie, a Nowy Rok przyniesie 
pomyślność i realizację najskrytszych marzeń.

Informacja z pracy burmistrza i Urzędu 
w okresie od 25.09.2015 r. do 28.10.2015 r.

1. 28.09.2015 r. odbył się odbiór tech
niczny nowej nawierzchni bitumicznej 
na części drogi gminnej Błotnica – Płonica. 
Wykonano 642 m.b. nawierzchni bitumicz
nej dwuwarstwowej na odcinku drogi, 
która do chwili obecnej posiadała jedynie 
nawierzchnię utwardzoną frezowiną. Oczy
szczono również rowy przydrożne z namu
łów i zakrzaczeń. Koszt wykonania inwesty
cji – 146461,88 zł brutto. Wykonawcą zada
nia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Mostowych „Drogmost” Sp. z o.o. z  Kłodzka. 
Nawierzchnia wykonana została przy 50% 
udziale finansowym Nadleśnictwa Bardo. 

2. 14.10.2015 r. wprowadzono wykonaw
cę na teren budowy placu zabaw w Laskach. 
Wykonawcą została firma z Jarosławia – APIS, 
która wygrała zapytanie ofertowe. Termin 
zakończenia robót wyznaczony był na 
04.11.2015 r. W dniu 28.10., w związku ze 
zgłoszeniem zakończenia robót, odbył się 
odbiór techniczny nowego placu zabaw. 
„Budowa placu zabaw w Laskach” to zada
nie dotowane z programu Odnowa Dolno
śląskiej Wsi. Kwota dofinansowania wynosi 
14 553 zł. 

3. Złożono wniosek do Dolnośląskiej 
Służby Dróg i  Kolei (DSDiK) dotyczący 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 390 
w obrębie Złotego Stoku. Celem jest popra
wa bezpieczeństwa ruchu pieszego na 
przedmiotowym odcinku drogi poprzez 
budowę chodników i  wykonanie nowej 
nawierzchni drogi wojewódzkiej z dopro
wadzeniem jezdni do odpowiedniej szero
kości. 

4. Złożono wniosek do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) oddział 
we Wrocławiu, dotyczący przeprowadzenia 
niezbędnych prac regulacyjnych i utrzyma
niowych na następujących ciekach wodnych 
na terenie Gminy Złoty Stok: potok Gruda 
w  Laskach, potok Mąkolnica w  Mąkolnie, 
potok Mąkolnica w  Chwalisławiu, rzeka 
Trująca w Złotym Stoku. 

5. Złożono wniosek do Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
(DZMiUW), oddział w Świdnicy, dotyczący 
przeprowadzenia niezbędnych prac regu
lacyjnych i utrzymaniowych na następują
cych ciekach wodnych na terenie Gminy 
Złoty Stok: potok Pusta w Błotnicy, potok 
Świda w Płonicy. 

6. 28.10.2015 r. odbył się odbiór tech
niczny zadania „Przebudowa ulicy Radosnej 
w  Złotym Stoku wraz z  remontem infra
struktury technicznej”. W wyniku realizacji 
zadania została wymieniona sieć wodocią
gowa – 343 m, kanalizacja 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 – 2570,0 m2, chod
ników – 960,0 m2. Koszt zrealizowanego 
zadania – 934 800,00 zł. 

7. W październiku 2015 r. została prze
prowadzona procedura odbiorcza zadania 
„Budowa odnawialnych źródeł energii 
w  Gminie Złoty Stok”. Zadanie otrzyma 
dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania 321: „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20072013. Całkowita 
wartość projektu 435  958,77 zł, koszty 
kwalifikowane – 381276,77 zł, kwota dofi
nansowania – 343149,00 zł. 16.10.2015 r. 
złożono do Wydziału Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego wniosek o  płatność osta
teczną. 

8. Dostarczono kruszywo naturalne na 
drogi transportu rolnego dz. nr ewid. 239 
obręb Chwalisław – 15 ton (rozładunek 
punktowy na poboczu wzdłuż drogi przy 
ubytkach), dz. nr ewid. 389 obręb Chwalisław 
– 5 ton (rozładunek punktowy na poboczu 
wzdłuż drogi). 

9. Przeprowadzono procedurę wyłonie
nia wykonawcy na wymianę pieca C.O. 
w  budynku urzędu. Piec o  mocy 75 KW, 
opalany ekogroszkiem. Koszty łączne 18. 
855 zł, w tym: piec c. o. 14.550 zł + usługa 
montażu 4.305 zł. 

10. Wycięto zakrzaczenia na drodze 
transportu rolnego w Mąkolnie. 

11. Uzupełniono dziurę w  drodze na 
ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku. 

12. Kontynuowane są prace związane 
z realizacją zadania – wykonanie kanaliza
cji zbiorczej w sołectwach: Płonica i Błotni
ca. Odbyła się dyskusja publiczna nad 
projektem planu zagospodarowania prze
strzennego. 

13. Prowadzono postępowanie wyja
śniające w sprawie przebiegu granic drogi 
transportu rolnego w Chwalisławiu. 

14. Odbyły się dwa spotkania robocze 
z przedstawicielami spółki KOMA i WODKAN 
w sprawie działania systemu zbiórki i wy
wozu odpadów komunalnych. 

15. Przeprowadzono wizje lokalne po
mieszczeń byłej szkoły w  Laskach oraz 
działek przewidzianych do sprzedaży. 

16. Ustawiono baner informujący o prze
znaczeniu działki inwestycyjnej do sprze
daży (działka nr 378/1 pomiędzy Dino 
a Biedronką). 

17. W wyniku długotrwałej suszy obser
wuje się zwiększające się obumieranie drzew 
i  krzewów: prowadzono 7 postępowań 
związanych z wydaniem zezwoleń na usu
nięcie drzew. 

Grażyna Orczyk 
Burmistrz Złotego Stoku



„Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 6, grudzień 2015 r. 3

Wymieranie drzew obserwowane jest 
również na gruntach leśnych, w szczególno
ści obumiera świerk z uwagi na płytki, tale
rzowy system korzeniowy. 

18. Z lasów komunalnych pozyskano 69,54 
m3 drewna o wartości 9.454,56 zł, z tego 67,11 
m3 drewna o wartości 8.215,34 zł sprzedano. 
Pozostała część drewna, tj. 2,43 m3 o warto
ści 1.239,22 zł przeznaczona została na po
trzeby Gminy (m.in. mostek w Laskach). 

19. 3 sprawy dotyczące porzuconych psów:
– psa porzuconego w okolicach cmentarza 

komunalnego w  Złotym Stoku przekazano 
do schroniska dla zwierząt „AZYL” w Dzierżo
niowie,

– pies porzucony przy sklepie w Mąkolnie 
ma swój nowy dom w Kamieńcu Ząbkowickim,

– psem porzuconym przy oczyszczalni 
ścieków w Płonicy opiekuje się przedstawiciel 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
z Bielawy – Pani Czesława Potemkin. 

20. Podano do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wy
najmu w trybie przetargu ustnego nieogra
niczonego – lokal użytkowy przy ul. W. Pol
skiego nr 27 o powierzchni 43,20 m2 z prze
znaczeniem na działalność usługową. Cena 
wywoławcza miesięcznego czynszu do prze
targu 7,50 zł/m2 + VAT. Wykaz wywieszony 
został na okres 21 dni tj. od 6.10.2015 r. do 
27.10.2015 r. Po tym terminie ogłoszony zo
stanie przetarg. 

21. Sfinalizowany został przetarg na zakup 
energii elektrycznej Grupy zakupowej Lubin 
i sporządzone zostały nowe umowy na 2016 
rok. Średnio ceny są o ok. 5% niższe niż ceny 
za 2015 r. 

22. W związku ze świętem zmarłych wy
dano 4 zezwolenia na zajęcie miejsca przy 
cmentarzu komunalnym w celu umożliwienia 
sprzedaży zniczy i kwiatów. 

23. Wydano zezwolenie na zajęcie działek 
nr 953 i nr 546 dr. położonych w Złotym Sto
ku w celu przebudowy linii napowietrznej na 
linię kablową przy ul. Spacerowej, Górniczej, 
Wolności. 

24. 14 października 2015 r. odbyły się 
przetargi na sprzedaż działek pod garaże przy 
ul. Żeromskiego w  Złotym Stoku oraz na 
działki nr 365/9 i 365/10 – brak oferentów. 

25. Przygotowano i wydano opinie dla 12 
stażystów zatrudnionych do prac przy ziele
ni miejskiej od 1.04.2015 r. do 30.09.2015 r. 
Zgodnie z umową nr 160/2015 zawartą z Po
wiatowym Urzędem Pracy w  Ząbkowicach 
Śląskich ww. stażystów zatrudniono w ramach 
umowy o  pracę w  wymiarze 1/10 etatu na 
okres 3 miesięcy (1.10.2015 r. do 31.12.2015 r.). 

26. Zwolniono 4 osoby zatrudnione w ra
mach robót publicznych na stanowisku ro
botnik gospodarczy. Zgodnie z  umową Nr 
12/2015 zawartą z  Powiatowym Urzędem 
Pracy w Ząbkowicach Śląskich, zatrudniono 
2 osoby na okres 3 miesięcy w wymiarze 1/10 
etatu. 

27. Scalono i  przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu sprawozdanie Systemy 
Informacji Oświatowej. Sprawozdanie według 
stanu na dzień 30 września 2015 r. sporządza 
się z  oświatowych placówek publicznych 
i  niepublicznych, tj. Samorządowy Zespół 
Szkół (gimnazjum i  szkoła podstawowa), 
Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie oraz 
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej 
„Bajka”. 

28. Przygotowano i  wręczono nagrody 
z  okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 
Nagrody burmistrza otrzymały: Konstancja 
Nowakowska i Gabriela Pluciak. 

29. Naliczono i  pobrano III ratę opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo
wych – termin wpłaty do 30 września 2015 r. 
Wszyscy przedsiębiorcy posiadający aktualne 
zezwolenia, dokonali opłaty w terminie. 

30. Wydano trzy nowe zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

31. 23 września odbyło się spotkanie 
konsultacyjne w sprawie projektu programu 
współpracy z organizacjami pożytku publicz
nego na 2016 r. 

32. W  zakresie działań profilaktycznych 
odbyły się 2 posiedzenia komisji GKRPA,

– wydano 3 opinie do zezwoleń na sprze
daż napojów alkoholowych,

– pracowano nad projektem programu 
przeciwdziałania uzależnieniom na 2016 r. 

33. Przygotowano i przeprowadzono wy
bory do Sejmu i Senatu RP w 7 lokalach wy
borczych na terenie gminy.

34. 26.09. – udział w uroczystości Jubile
uszu 30lecia działalności artystycznej chóru 
„Złoty Potok”. 

35. Podpisanie umowy dzierżawy z POP 
„Bajka”. Odbyły się dwa spotkania z  Panią 
Lucyną Kowalską (30.09. i 5.10.) przy udzia
le pani Skarbnik i  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Podtrzymane zostały wcześniejsze 
deklaracje i ustalenia dotyczące stawki czyn
szu dzierżawnego za budynek i  grunt. Ze 
względu na mniejszą liczbę dzieci uczęsz
czających do przedszkola (2013 r. – 95 dzie
ci, 2014 – 95 dzieci, 2015 – 90 dzieci, od 
września 2015 – 62 dzieci, z tego 55 z terenu 
naszej gminy), Pani Lucyna Kowalska wska
zała, że obecnie do prowadzonej działalno
ści oświatowej wykorzystywana jest mniej
sza powierzchnia nieruchomości. W  dniu 
20 października 2015 roku zawarta została 
umowa z  Placówką Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” reprezentowaną przez Panią Dyrektor 
Lucynę Kowalską na dzierżawę nieruchomo
ści położonej przy ul. 3 Maja 31, tj. budynku 
przedszkola o pow. użytkowej 756,33 m2,bu
dynku gospodarczego o  pow. 19 m2 wraz 
z  gruntem o  pow. 0,4256 ha. Na  wniosek 
Dzierżawcy została wyłączona część pomiesz
czeń z  użytkowania o  łącznej powierzchni 
103,18 m2. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2016 r. 

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego 
za budynek przedszkola 2,80 za m2 + należny 
podatek VAT, za budynek gospodarczy 2,50 
za m2 + należny podatek VAT. 

Stawka roczna czynsz dzierżawnego za 
grunt wynosi 0,20 zł za m2 + należny podatek 
VAT. Czynsz za grunt płatny jest w  dwóch 
ratach do 15 maja i 15 września. 

36. 13.10. – udział wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i  B. Zarzecką – inspektorem 
ds. oświaty w  uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej w  Przedszkolu „Zielona Dolina” 
w Mąkolnie i 14.10. – w Samorządowym Ze
spole Szkół w  Złotym Stoku i  POP „Bajka” 
w Złotym Stoku. 

37. 15 i 17.10. – spotkania wójtów, burmi
strzów gmin powiatu ząbkowickiego i staro
sty ząbkowickiego w  sprawie propozycji 
podziału środków w ramach Obszaru Strate
gicznej Interwencji (DzierżoniowskoKłodzko
Ząbkowicki Obszar Interwencji). Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Dolno
śląskiego 20142020 podzielny został na 11 
Osi Priorytetowych. Alokacja środków dla OSI 
DKZ wynosi 210  859  483,55 zł, w  tym dla 
powiatu dzierżoniowskiego 73 104 982,82 zł, 
kłodzkiego 90 374 374,65 zł, ząbkowickiego 
47 380 125,90 zł. 

38. 20.10. – spotkanie włodarzy gmin 
powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego i dzier
żoniowskiego z Wicemarszałkiem Wojewódz
twa Dolnośląskiego Andrzejem Kosiórem nt. 
możliwości dofinansowania projektów jed
nostek samorządu terytorialnego w ramach 
RPO WD w latach 2015 i 2016. 

39. 17.10. – Dzień Seniora w  CKiP oraz 
25lecie Koła Łowieckiego „Jawornik” w Złotym 
Stoku. 

40. 21.10. – spotkanie w Urzędzie Miasta 
w Kłodzku w sprawie uzgodnienia warunków 
umów dzierżawy przez gminy od Nadleśnictw 
gruntów, po których będą przebiegały ścież
ki rowerowe projektowane w ramach projek
tu pn. „Singletrack Glacensis”. 

41. 26.10. – spotkanie z Panią Władysławą 
Kłonowską – najstarszą mieszkanką gminy 
– obchodzącą w tym roku 101 urodziny. 

42. Informacja o przesłanym przez kance
larię prawną reprezentującą jedną ze spółek 
powstałych na bazie ZTiF ostatecznym przed
sądowym wezwaniu do zapłaty przez gminę 
Złoty Stok kwoty prawie 10 mln zł z  tytułu 
odszkodowania za stratę poniesioną wskutek 
uszkodzenia przez Gminę Złoty Stok ciepło
ciągu, wynagrodzenia za bezumowne korzy
stanie z  ciepłociągu w  okresie grzewczym 
2012/2013 oraz zapłaty za utracone korzyści. 
W  wezwaniu wyznaczono nieprzekraczalny 
termin na dokonanie wpłaty do dnia 5 listo
pada 2015 r. Poinformowano, że w przypad
ku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana 
na drogę postępowania sądowego. 

Grażyna Orczyk  
Burmistrz Złotego Stoku
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Informacja z pracy burmistrza i Urzędu w okresie od 28.10.2015 r. 
do 26.11.2015 r.

1. W miesiącu październiku 2015 r. zosta
ła przeprowadzona procedura odbioru 
 zadania „Budowa odnawialnych źródeł 
 energii w Gminie Złoty Stok”. Zadanie otrzy
ma dofinasowanie ze środków Unii Europej
skiej. 

2. Przygotowano i  rozstrzygnięto proce
durę przetargową na udzielenie i  obsługę 
kredytu długoterminowego w wysokości 970 
tys. na pokrycie deficytu wynikającego z nie
wykonania dochodów ze sprzedaży mienia; 
spłata od początku 2016 r. do końca 2023 r.; 
0,48% prowizja + 1,97% oprocentowanie = 
koszt 2,45%. 

Kredytodawcą wyłonionym w  przetargu 
jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzie
rzynieKoźlu. 

3. Podano do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym 
na najem lokali użytkowych:

1) Lokal użytkowy o pow. 37,2 m2, poło
żony na parterze budynku przy ul. W. Polskie
go nr 30, z  przeznaczeniem na działalność 
usługową. 

Teren zabudowy mieszkaniowousługowej 
Cena wywoławcza do przetargu miesięcz

nego czynszu za najem wynosi: 7,50 zł/m2, 
tj. 279,00 zł miesięcznie za lokal. 

2) Lokal użytkowy o pow. 43,20 m2, poło
żony na parterze budynku przy ul. W. Polskie
go nr 27, z  przeznaczeniem na działalność 
usługową. 

Teren zabudowy mieszkaniowousługowej 
Cena wywoławcza do przetargu miesięcz

nego czynszu za najem wynosi: 7,50 zł/m2, 
tj. 324 zł miesięcznie za lokal. 

Przetargi na oba lokale odbędą się w dniu 
7 grudnia 2015 r. 

4. Wydano zgodę na zajęcie drogi (działka 
nr 695) w miejscowości Mąkolno w celu wy
konania przyłącza wodociągowego do pro
jektowanego budynku kancelarii – inwestor 
– Nadleśnictwo Bardo. 

5. 19.11.2015 r. wystosowano zapytanie 
ofertowe na obsługę oświetlenia ulicznego 
w  gminie Złoty Stok na 2016 rok. Otwarcie 
ofert nastąpi 10 grudnia 2015  r. Informacja 
została opublikowana na stronie internetowej 
UM oraz wysłana do 5 firm. Szacunkowa 
wartość zamówienia to 34 355,38 zł. 

6. 3.11.2015 r. odbyły się przetargi na 
sprzedaż działek – brak oferentów. 

7. Ogłosiliśmy kolejne przetargi na sprze
daż nieruchomości na 1.12.2015 r. 

8. Wznowiono i okazano granice działek 
w Złotym Stoku przy ul. Żeromskiego 35 – 
spór sąsiedzki. 

9. Podano do publicznej wiadomości 
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym gruntów.

10. Zlecono wyceny nieruchomości w Pło
nicy: 59/5 i  60, w  Złotym Stoku: 22/4 – 
do sprzedaży. 

11. Wykonano podziały nieruchomości: 
Płonica – dz. nr 108, Laski dz. nr 186. 

12. Przygotowano dokumenty do sprze
daży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 
–cena nabycia 4.530 zł. 

13. W wyniku długotrwałej suszy obser
wuje się w dalszym ciągu obumieranie drzew 
i  krzewów, głównie iglastych – przeprowa
dzono 9 postępowań związanych z wydaniem 
zezwoleń na usunięcie drzew. Wymieranie 
drzew obserwowane jest w dalszym ciągu na 
gruntach leśnych, obumiera świerk z uwagi 
na płytki talerzowy system korzeniowy– w la
sach komunalnych prowadzone są cięcia 
sanitarne. 

14. W zakresie współpracy z organizacja
mi pozarządowymi dokonano rozliczenia 
dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Oby
watelskich i Ranczo „Nasza Szkapa”

15. Realizacja zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz Narkomanii: 

1) wydanie 1 opinii do zezwoleń na sprze
daż napojów alkoholowych,

2) 1 posiedzenie komisji GKRPA,
3) praca nad projektem programu prze

ciwdziałania uzależnieniom na 2016 r. 
16. Pomoc materialna dla uczniów o cha

rakterze socjalnym w  gminie Złoty Stok: 
wypłacamy I  transzę stypendiów za 4 mce 
2015 r. (wrzesieńgrudzień), po 200 zł/mc na 
jedno dziecko; 125 świadczeń na  łączną 
kwotę 100.200,00 zł, 20%  to wkład własny 
gminy, czyli 20 040 zł. Maksymalna miesięcz
na kwota stypendium to 212 zł. 

17. Na wniosek KS „ORZEŁ” Mąkolno pod
pisano aneks do umowy dotacyjnej. 

18. Przygotowano i ogłoszono nabór na 
stanowisko ds. obsługi sekretariatu. 

19. 30.10. – uczestnictwo w Radzie Spo
łecznej działającej przy SP ZOZ „Pomoc Do
raźna” w  Ząbkowicach Śl., podczas której 
omówiono m.in. założenia do nowej koncep
cji funkcjonowania centrów powiadamiania 
ratunkowego. 

20. 04.11.2015 r. – udział w Walnym Ze
braniu Członków Stowarzyszenia LGD „Qwsi” 
w Ziębicach. WZC podjęło uchwałę o odwo
łaniu wszystkich członków Rady Stowarzy
szenia (RS) II kadencji. Również uchwałą 
przyjęto nowy skład RS. Przedstawiciele gmin 
(burmistrzowie i wójtowie) zgłaszali swoich 
przedstawicieli do RS II kadencji. W skład Rady 
z naszej gminy weszli: Elżbieta Twaróg oraz 
Rafał Becela. Uzupełniono także skład Komi
sji Rewizyjnej (KR), w której znaleźli się przed
stawiciele wszystkich gmin. Przyjęto nowy 

regulamin RS uwzględniający nowy skład 
Rady oraz podjęto uchwałę w sprawie Statu
tu Stowarzyszenia, w której w szczególności 
odniesiono się do zmiany dotyczącej nadzo
ru nad działalnością stowarzyszenia (Marsza
łek Województwa Dolnośląskiego) i kompe
tencji WZC (uchwalanie i  zmiana kryteriów 
wyboru operacji). Ostatnia uchwała jaką 
podjęto dotyczyła ustalenia składki człon
kowskiej dla członków stowarzyszenia. Na 
2016 rok nie zmieniono stawki, pozostała na 
obecnym poziomie tj. 1,50 zł od jednego 
mieszkańca, licząc według danych GUS na 
dzień 31.12.2013 r. Dla naszej gminy jest to 
kwota 7.215,50 zł, płatna jednorazowo w stycz
niu każdego roku. 

21. 05.11.2015 r. – posiedzenie kapituły 
nagrody honorowej „Zasłużony dla miasta 
i gminy Złoty Stok” – analiza wniosków i pod
jęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody. 

22. Listopad – prace nad projektem bu
dżetu na 2016 rok. W dniu 06.11.2015 r. po
siedzenie prezydium Rady – przewodniczący 
Rady, przewodniczący komisji stałych Rady 
w celu omówienia głównych założeń budże
towych na rok 2016 i lata następne (WPF). 

23. 10.11. w Samorządowym Zespole Szkół 
i 11 listopada w CKiP – obchody 97. rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

24. Od 16 do 24.11. – cykl spotkań infor
macyjnych z mieszkańcami poszczególnych 
sołectw i miasta. 

25. 18.11. – Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki „TERMEX”. 

Udziałowcy:
Złoty Stok Grupa S. A. – 1300 udziałów 

(92,86%) – o wartości 650.000 zł. 
Gmina Złoty Stok – 100 udziałów (7,14%) 

o wartości 50.000 zł. 
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników dotyczyło podsumowania dzia
łalności i zatwierdzenia sprawozdań finanso
wych za 2014 rok. Spotkanie odbyło się w dniu 
18 listopada 2015 r. na żądania wspólnika 
Gminy Złoty Stok. Kodeksowy termin odbycia 
takiego posiedzenia, to koniec czerwca roku 
następnego po roku obrotowym, którego 
dotyczy posiedzenie. 

W  zgromadzeniu wzięli udział wszyscy 
wspólnicy, których przedstawicielem z ramie
nia „Gminy” była Grażyna Orczyk, a z ramienia 
większościowego udziałowca „Złoty Stok 
Grupa S. A.” Jarosław Kotzbach. W posiedzeniu 
uczestniczył również Prezes Zarządu Sebastian 
Szopiński oraz za zgodą przewodniczącego 
posiedzenia – Zbigniew Gaweł. Porządek 
obrad przewidywał zatwierdzenie sprawozdań 
finansowych spółki za 2014 rok, sprawozdania 
zarządu, udzielenie absolutorium zarządowi 
i radzie nadzorczej z wykonania swoich obo
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wiązków w 2014 r., a także podjęcie uchwały 
w  sprawie pokr ycia straty za 2014 r. 
(144.309,90 zł), zmiany umowy spółki w za
kresie likwidacji rady nadzorczej. Do porząd
ku obrad, w imieniu Gminy Złoty Stok, złożo
no wniosek o podjęcie uchwały w trybie art. 
233 Ksh w  sprawie podjęcia uchwały doty
czącej dalszego istnienia spółki, w przypadku 
zaistniałej sytuacji gdzie strata bilansowa 
przewyższa sumę kapitałów, zapasowego 
i rezerwowego oraz połowę kapitału zakłado
wego (tj. 58.497,74 + 350.000,00 = 408497,74). 
Wniosek nie został przyjęty. Głosowanie 1300 
udziałów wstrzymało się, 100 udziałów za. 
Przewodniczący pomimo mylnego stwierdze
nia wyniku głosowania nie poddał uchwały 
pod głosowanie. Zobowiązał zwołać Nadzwy
czajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) 
w sprawie przegłosowania ww. uchwały. Prze
wodniczący poddał pod głosowanie uchwa
łę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych 
pomimo braku opinii Rady Nadzorczej. Uchwa
ła została podjęta w głosowaniu 1300 za, 100 
przeciw. Uchwałę podjęto z wadą prawną. 

W podjętych uchwałach w sprawie abso
lutorium dla zarządu i  rady nadzorczej gło
sowano 1300 udziałów za, 100 przeciw. 
W punkcie zmiany umowy spółki, w zakresie 
likwidacji rady nadzorczej, wspólnicy zgodzi
li się co intencji likwidacji rady, jednakże 

przedstawiciel Gminy zauważył, że na dzień 
dzisiejszy jest to niemożliwe z powodu ogra
niczeń wynikających z ustawy o gospodarce 
komunalnej, w której to w art. 10a ustawo
dawca określił, że w spółkach z udziałem j.s.t. 
działa rada nadzorcza. Przewodniczący ma 
zapoznać się z  tym aktem i  określić swoje 
stanowisko w późniejszym terminie. 

W sprawach różnych określono działania 
w  zakresie przygotowania wspólnej oferty 
inwestycyjnej celem pozyskania inwestorów 
zarówno dla spółki Termex i  innych spółek 
działających na bazie ZTiF, jak i Gminy Złoty 
Stok. Jarosław Kotzbach, jako większościowy 
udziałowiec, poruszył również sprawę od
szkodowań dla Termexu. Poinformował ze
branych, że przygotowuje pozew do sądu 
w związku z tymi roszczeniami. 

26. 18.11. – spotkanie z  burmistrzem 
Paczkowa Arturem Rolką – propozycja wyda
nia wspólnego folderu promocyjnego gmin 
Paczków, Złoty Stok, Lądek Zdr., Jawornik, 
Kamieniec Ząbk. – koszt netto wydania ulot
ki promocyjnej ok. 20.000 zł netto. 

27. 21.11. – Dzień Pracownika Socjalnego 
– złożenie życzeń i podziękowań pracownikom 
OPS w Złotym Stoku. 

28. Gmina przesłała do kancelarii prawnej 
reprezentującej Spółkę „TERMEX” odpowiedź 
na ostateczne przedsądowe wezwanie do 

zapłaty kwoty prawie 10 mln zł, wskazując na 
bezpodstawność roszczeń. W  listopadzie 
gmina otrzymała z Sądu Rejonowego w Ząb
kowicach Śl. dwa wnioski o zawezwanie do 
zawarcia próby ugodowej. Jeden wniosek 
złożony do Sądu przez spółkę „TERMEX” na 
kwotę 13.545.000,00 zł oraz drugi złożony 
przez Złoty Stok Grupa S. A., która jest więk
szościowym udziałowcem w spółce ciepłow
niczej na kwotę 2.178.787,00 zł. Sąd wyznaczył 
terminy posiedzeń na dzień 30.12.2015 r. na 
godz. 12.30 i  12.35. W  dniu 27.11.2015 r. 
gmina otrzymała z Sądu Okręgowego w Świd
nicy pozew złożony przez Ciepłownię Złoty 
Stok „TERMEX” Sp. z o.o. W pozwie Ciepłownia 
„TRMEX” Sp. z o.o. domaga się zapłaty przez 
gminę Złoty Stok kwoty 9.965.671 zł tytułem 
odszkodowania za zniszczenie w  2012 r. 
ciepłociągu, za bezumowne korzystanie 
z ciepłociągu od listopada 2012 r. do kwietnia 
2013 r., za utracone korzyści, utratę wartości 
przedsiębiorstwa. Powód wskazuje w pozwie 
na umyślne i bezprawne działanie poprzednich 
władz prowadzące do zniszczenia ciepłocią
gu oraz urządzeń i instalacji z nim powiąza
nych, co w  konsekwencji doprowadziło do 
powstania szkód oraz pozbawienia przedsię
biorstwa przychodów i utraty korzyści.

Grażyna Orczyk  
Burmistrz Złotego Stoku

29 października 2015 r. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Tym 
razem odbyła się ona w Świetlicy Wiejskiej w Mąkolnie. 

Podczas sesji radni uzyskali informacje o stanie oświaty 
w Gminie Złoty Stok. Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół 
w  Złotym Stoku Agata PawłowskaKról wraz z  Barbarą Zarzecką – 
inspektorem ds. oświaty przedstawiły informacje dotyczące realiza
cji zadań oświatowych w Gminie Złoty Stok w roku szkolnym 2014/2015 
oraz poinformowały o wynikach sprawdzianu i egzaminu w ubiegłym 
roku szkolnym. Skarbnik Irena Biskupska poinformowała o wnioskach 
złożonych przez poszczególne sołectwa do funduszu sołeckiego. 

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
1. Określenie zasad gospodarowania nieruchomościami sta-

nowiącymi własność Gminy Złoty Stok – uchwała została podjęta 
w związku z koniecznością uaktualnienia obowiązującej dotychczas 
uchwały oraz zmiany przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Podjęta uchwała reguluje zasady gospodarowania nieruchomościa
mi, m. in.: nabywanie i zbywanie nieruchomości, najem, wydzierża
wianie i  użyczanie nieruchomości. Uchwała określa kompetencje 
Burmistrza i kompetencje Rady. Istotną zmianą jest udzielanie boni
fikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
w ułamkowej części własność Gminy wraz z udziałem w działkach 
gruntu, na których usytuowane są przedmiotowe lokale i budynki 
w wysokości:

a) 60% od ceny ustalonej, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy – dla 
nieruchomości znajdujących się w budynkach, w których w okresie 
10 lat od roku wykupu mieszkania wykonano wymianę pokrycia 
dachowego,

b) 90% od ceny ustalonej zgodnie z  art. 67 ust. 3 ustawy – dla 
pozostałych nieruchomości. 

2. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe – w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność wprowadze
nia nowych uregulowań dotyczących odbierania odpadów komu
nalnych z  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ry
czałtową stawkę opłaty ustalono jako iloczyn średniej ilości odpadów 
powstających na wyżej wymienionych nieruchomościach, wyrażonej 
w liczbie pojemników i stawki za pojemnik (przyjęto 3 pojemniki). 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal
nymi wynosić będzie 100,00 zł za rok za odpady zbierane i odbiera
ne w  sposób selektywny, natomiast 120,00 zł za rok za odpady 
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 
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3. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Złoty Stok z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i  o  wolontariacie na rok 2016 – roczny program 
współpracy Gminy Złoty Stok z organizacjami pożytku publicznego 
oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016 został przygotowany po przeprowadzonych konsultacjach 
z organizacjami pozarządowymi. Program ma na celu wykonywanie 
zadań gminy Złoty Stok poprzez możliwie pełne wykorzystanie 
potencjału organizacji pożytku publicznego oraz zwiększanie sku
teczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań pu
blicznych. 

4. Uchwalenie Regulaminu głosowania w wyborach ławników 
do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na kadencję w la-
tach 2016-2019 – zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów rejo
nowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością 
tych sądów w głosowaniu tajnym. Tajny sposób głosowania wymaga 
ustalenia regulaminu, według którego nastąpi wybór ławników. 

5. Wybór ławnika na kadencję w  latach 2016-2019 – Prezes 
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich dokonał zgłoszenia Pani 
Teresy Zdzisławy Hencel, jako kandydatki na ławnika na kadencję 
20162019. 24 lipca br. powołany uchwałą Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku Nr VIII/65/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. Zespół do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników uznał, że zgłoszenie zostało 
złożone w terminie i spełnia wymogi formalne. Na kolejnym posie
dzeniu Zespół po ponownej analizie zgłoszenia kandydata, uzupeł
nionej informacją od Komendanta Wojewódzkiego Policji stwierdził, 
że zgłoszona kandydatka na ławnika do Sądu Rejonowego w Ząb
kowicach Śląskich, do orzekania z zakresu prawa pracy spełnia wy
mogi określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
Na XI sesji Rady Miejskiej radni w głosowaniu tajnym wybrali Teresę 
Zdzisławę Hencel na ławnika do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach 
Śląskich do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

6. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycz-
nia 2016 r. – w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lo
kalnych w  2016 r. opublikowanym w  Monitorze Polskim poz. 735 
przedstawiono maksymalne stawki, jakie będą obowiązywały w 2016 
r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zmieniane są co 
roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za I półrocze 
roku poprzedzającego zmianę. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS 
z 15 lipca br. ceny towarów i usług w I półroczu 2015 r. w odniesieniu 
do analogicznego okresu 2014 r. spadły o  1,2%, w  związku z  tym 
o taki wskaźnik zmalały w 2016 r. górne granice stawek kwotowych 

podatku od środków transportowych. Stawki podatku od środków 
transportowych w 2016 r. w Gminie Złoty Stok pozostaną na pozio
mie obowiązującym w 2015 roku. 

7. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2016 
r. – podobnie jak w przypadku ustalenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych, stawki podatku od nieruchomości re
gulowane są również zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych po
datków i  opłat lokalnych w  2016 r. opublikowanym w  Monitorze 
Polskim poz. 735. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca br. 
ceny towarów i usług w I półroczu 2015 r. w odniesieniu do analo
gicznego okresu 2014 r. spadły o  1,2%, w  związku z  tym o  taki 
wskaźnik zmalały w 2016 r. górne granice stawek kwotowych podat
ku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. 
w Gminie Złoty Stok pozostaną na poziomie obowiązującym w 2015 
roku. 

8. Zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok na 2015 r. – w zakresie 
wydatków budżetowych dokonano zmian ustalając ich nowy poziom 
na kwotę 15.263.932 zł. Dokonane zmiany to:

– zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu środków zabezpieczonych 
na zakup usług pozostałych,

– zmniejszenie o kwotę 8.555 zł planu środków zabezpieczonych 
na zakup usług pozostałych,

– zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu środków zabezpieczonych 
na zakupy inwestycyjne w  ramach zadania pn. „Unowocześnienie 
bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku”,

– zwiększenie o kwotę 18.555 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca C.O. wraz z moderniza
cją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”, 

– zwiększenie o  kwotę 10.000 zł środków zaplanowanych na 
wypłatę dodatków mieszkaniowych,

– zwiększenie o kwotę 3.600 zł planu środków zaplanowanych na 
zakup usług pozostałych

– zmniejszenie o  kwotę 3.600 zł środków zabezpieczonych na 
zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Unowocześnienie bazy 
informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”,

– dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.150 zł pomiędzy 
§ 6057 a § 6059 w dz. 900 rozdz. 90005 w celu doprecyzowania kwot 
wydatkowanych w ramach dofinansowania z budżetu europejskiego 
i budżetu gminy,

– dokonano przesunięcia środków pomiędzy § 6050, § 6057 
i  §  6059 w  celu doprecyzowania kwot wydatkowanych w  ramach 
dofinansowania z budżetu europejskiego i budżetu gminy. 

Budżet po wprowadzonych zmianach wygląda następująco:
1) Dochody 14.324.332 zł
2) Wydatki 15.263.932 zł
3) Przychody 1.775.116 zł
4) Rozchody 835.516 zł
5) Deficyt budżetowy 939.600 zł
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9. Przystąpienie do opracowania i  wdrożenia Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok – Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje 
się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wyko
rzystania odnawialnych źródeł energii, gazów cieplarnianych. Istotą 
Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i śro
dowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących 
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych 
m. in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych techno
logii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc 
pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności 
gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w  Gminy Złoty Stok 
pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora 
publicznego w  zakresie efektywności energetycznej, określonej 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 
(Dz. U. Nr 94 poz. 551 z  późn. zm.), a  także założeń określonych 
w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnoślą
skiego na lata 20142020 przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 
18 grudnia 2014 r. Ponadto projekt Szczegółowego Opisu Osi Prio
rytetowych RPO WD na lata 20142020 przyjęty Uchwałą nr 41IV/15 
w dniu 21stycznia 2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskie
go w ramach poszczególnych osi priorytetowych, przewiduje skie
rowanie wsparcia na realizację działań wynikających z planów go
spodarki niskoemisyjnej. Plan ten jest również konieczny, aby gmina 
mogła pozyskać na powyższe cele fundusze unijne, przewidziane na 
lata 20142020. 

10. Przystąpienia do prac nad przygotowaniem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla miasta Złoty Stok do 2022 roku – 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi prace nad przygo

towaniem systemu wsparcia rewitalizacji w Polsce. Jego elementami 
są m.in. ustawa o  rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz 
wytyczne w  zakresie rewitalizacji w  programach operacyjnych na 
lata 20142020 (przyjęte 3 lipca 2015 r.). Obecnie obowiązujący 
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Złoty Stok przyjęty uchwałą 
Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku w dniu 16 kwietnia 
2012 r. w pkt. 5.1 przewidywał okres obowiązywania na lata 2012
2020, lecz został opracowany w oparciu o założenia i wytyczne art. 
447 ust. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006, w po
przednim okresie programowania tj. 20072013. Program ten w pkt. 
6.1 skupił się głównie na planowanych działaniach w zakresie reno
wacji części wspólnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
położonych na ulicach 3 Maja i Chemików w Złotym Stoku. Nowy, 
Lokalny Program Rewitalizacji będzie przygotowany w oparciu o ak
tualne założenia i wytyczne, opracowane przez przyjęte przez jed
nostkę samorządu terytorialnego, którego horyzont czasowy będzie 
mieścił się w perspektywie unijnej 20142020. 

11. Radni przegłosowali wniosek o wycofanie z porządku posie
dzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia 
warunków i  trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy 
Złoty Stok. Uchwała nie została podjęta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja oraz Sekretarz 
Gminy przedłożyli informację burmistrza, przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Wojewody Dolnośląskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowe
go w  Nysie na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych 
w 2015 r. przez osoby objęte tym obowiązkiem. 

Na zakończenie Waldemar Wieja przedstawił radnym i przybyłym 
gościom prezentację dotyczącą historii wsi Mąkolno.

Informacja z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.
26 listopada 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Błotnicy odbyła się 

wyjazdowa, XII sesja Rady Miejskiej. 
Podczas sesji radni, a przede wszystkim przybyli mieszkańcy wsi 

Błotnica zapoznali się z koncepcją projektowanej kanalizacji sołectw 
Płonica i Błotnica, którą przedstawiła Gabriela Matusiakiewicz – pro
jektant instalacji sanitarnych. 

Ożywiona dyskusja nad przedstawioną koncepcją pozwoliła na 
wyjaśnienie wielu nurtujących mieszkańców kwestii oraz pomogła 
rozwiać zgłaszane wątpliwości. 

Po omówieniu tematyki kanalizacji radni podjęli uchwały w na
stępujących sprawach:

1. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie wsi Błotnica i Pło-
nica – potrzeba sporządzenia uchwały została podyktowana koniecz
nością przygotowania terenów dla projektowanych lokalnych, bio
logicznych oczyszczalni ścieków. Wybór terenów dla projektowanych 
oczyszczalni ścieków dokonano na podstawie przygotowanej kon
cepcji skanalizowania obu sołectw. Przy wyborze terenów zostały 
uwzględnione: bezkolizyjne położenie w bliskim sąsiedztwie istnie
jących i  projektowanych terenów wiejskiej zabudowy, dostępną 
komunikację i  niezbędne uzbrojenie. Ukształtowanie terenu oraz 
usytuowanie istniejącej i projektowanej zabudowy wymusza reali
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zację czterech oczyszczalni we wsi Błotnica oraz dwóch oczyszczal
ni we wsi Płonica. Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie niezbędne 
pozytywne opinie i uzgodnienia. Wszystkie uwagi wniesione w pro
cesie uzgadniania i  opiniowania projektu zmiany planu zostały 
uwzględnione, co umożliwiło przygotowanie dokumentu do publicz
nego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu skorygo
wanego projektu zmiany planu wraz z  prognozą nie zgłoszono 
żadnych uwag. 

2. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych – ekwiwalent za udział w działaniu 
ratowniczym jest formą rekompensaty za poświęcenie prywatnego 
czasu członków ochotniczych straży pożarnych. 

Radni ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jedną godzi
nę udziału w działaniu ratowniczym na 16 zł (podwyżka o 2 zł), na
tomiast za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym, organi
zowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę na 2 zł. Maksy
malna wysokość ekwiwalentu ogłoszona przez prezesa GUS wynosi 
22,26 zł. 

3. Określenie wzorów i  formularzy informacji i  deklaracji 
podatkowych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o  podatku rolnym i  ustawy z  dnia 30 października 2002 r. 
o  podatku leśnym Rada Miejska w  drodze uchwały określa wzory 
deklaracji i  informacji podatkowych obowiązujących na terenie 
gminy Złoty Stok. Uchwalenie nowych wzorów deklaracji i informa
cji podatkowych wynika z konieczności ujednolicenia uchwały oraz 
dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa z  zakresu 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

4. Zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok – zmiany budżetowe 
dotyczą planu wydatków i przedstawiają się następująco : 

1) Zwiększenie o kwotę 26.700 zł z przeznaczeniem na wydatki 
związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną. Z powodu 
długotrwałego braku opadów atmosferycznych, drastycznie zmala
ła wydajność ujęć wody w Złotym Stoku, co spowodowało koniecz
ność zakupu wody z  Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w  Nowej 
Rudzie;

2) Zmniejszenie o  kwotę 81.057 zł środków zaplanowanych na 
wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Kom
pleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku 
z  przeznaczeniem na cele kulturalnoturystyczne”. Zmniejszenia 
dokonuje się w związku z planowanym terminem wykonania doku
mentacji w mcu lutym 2016 r. Środki zostały zabezpieczone w pro
jekcie budżetu na 2016 r.;

3) Zwiększenie o kwotę 43.300 zł z przeznaczeniem na wynagro
dzenia;

4) Zwiększenie o kwotę 1.057 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku;

5) Zmniejszenie o  kwotę 40.000 zł środków zaplanowanych na 
zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w  ciągu 

ul. Spacerowej w Złotym Stoku”. Zadanie zaplanowane będzie w pro
jekcie budżetu na 2016 r.;

6) Zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup in
westycyjny pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu 
nieczystości płynnych”;

7) § 6057 – zmniejszenie o 14.553 zł i § 6050 zwiększenie o 14.553 zł 
– jest to zmiana porządkująca klasyfikację budżetową wydatków na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Laskach”, realizo
wanego przy współfinansowaniu ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

5. Uchwałę zmieniającą w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Złoty Stok od 1 stycznia 2016 r. – w związku z ustawą z dnia 9 paź
dziernika 2015 r. o rewitalizacji z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi 
w życie art. 37, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycz
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dodając nową stawkę 
podatku od nieruchomości, dotyczącą gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub o prze
znaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w  życie tego planu w  odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ustawowa stawka wy
nosi 3 zł za m2 powierzchni. 

6. Nadanie honorowego obywatelstwa – zgodnie z art. 18 ust. 
2 pkt 14 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym 
nadanie honorowego obywatelstwa gminy należy do wyłącznej 
właściwości Rady Miejskiej. Ks. Józef Mandziuk był wikariuszem 
złotostockiej parafii w  latach 19671974. W  grudniu br., w  Złotym 
Stoku, podczas przedświątecznych rekolekcji ks. Mandziuk planuje 
uroczyście zakończyć obchody 50lecia swojego kapłaństwa. O emo
cjonalnym związku ze Złotym Stokiem najlepiej świadczą jego słowa: 

„Moje życie związałem ze Złotym Stokiem w 1961 r., kiedy przybył 
do parafii ks. Kanonik Zygmunt Kozłowski – nowo mianowany pro
boszcz. W miesiącach wakacyjnych i podczas ferii świątecznych jako 
kleryk przyjeżdżałem pociągiem z Legnicy do Kamieńca, a następnie 
„ciuchcią” docierałem na miejsce. Zawsze urzekało mnie świeże, 
górskie powietrze i krystaliczna woda. Ludzie byli życzliwi i uśmiech
nięci, nawiązywała się więź przyjaźni z rówieśnikami. W neogotyckiej 
świątyni odprawiłem mszę św. prymicyjną i udzieliłem 50 lat temu 
błogosławieństwa namaszczonymi dłońmi”. 

Po podjęciu uchwał sołtys Adam Grygiel przedstawił problemy 
społeczności wiejskiej Błotnicy, swoje sprawozdanie z pracy między
sesyjnej przedstawiła burmistrz Grażyna Orczyk, a w sprawach różnych 
radni mieli okazję zgłaszać wnioski i zadawać pytania. 

Na zakończenie sesji Waldemar Wieja zabrał radnych i przybyłych 
gości w podróż do historycznej przeszłości sołectwa Błotnica. Wiele 
ciekawostek dotyczących Błotnicy opowiedział także sołtys Adam 
Grygiel.
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Gmina Złoty Stok, w trosce o bezpieczeń
stwo mieszkańców, uruchomiła Samorządo
wy Informator SMS, który z  powodzeniem 
funkcjonuje już kilka lat. 

Jest to system przekazywania ostrzeżeń 
i komunikatów w formie bezpłatnej wiado
mości SMS od Burmistrza Złotego Stoku do 
wszystkich użytkowników, którzy zalogują 
się do tego systemu. 

W tym roku informator został udoskona
lony poprzez dodanie Komunikatora SISMS. 
Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy 

telefonów typu smartfon, którzy poprzez 
aplikację będą mogli otrzymywać rozszerzo
ne powiadomienia z gminy. 

Aby zarejestrować się w Samorządowym 
Informatorze SMS jako użytkownik, należy na 
numer telefonu komórkowego 661 000 112 
wysłać wiadomość SMS o treści Tak. dza07 

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS, 
rejestrującą go w systemie, ponosi jednora
zowo koszt wysłania standardowej wiadomo
ści SMS. 

Aby otrzymywać wiadomości SMS Cloud 
na smartfona, należy pobrać bezpłatną apli
kację poprzez stronę www.komunikator.sisms.
pl i zarejestrować swój profil w Komunikato
rze SISMS. 

Od momentu rejestracji użytkownik otrzy
muje wiadomości bezpłatnie. 

Użytkownik może w każdej chwili zrezy
gnować z otrzymywania komunikatów, wy
syłając z numeru telefonu, z którego zareje
strował się w systemie wiadomość SMS o tre
ści Nie.dza07, bądź też wyrejestrować się 
z systemu poprzez formularz na stronie www.
komunikator.sisms.pl/wyrejestruj.

Spotkania z mieszkańcami miasta i gminy

W każdy piątek, w godzinach od godz. 9.00 
do godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Złotym 
Stoku wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać 
z  bezpłatnych usług radcy prawnego. Od 
początku 2016 r. wchodzi w  życie ustawa 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka
cji prawnej, na podstawie której Powiat 
Ząbkowicki zobligowany jest do uruchomie
nia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Od 1 stycznia 2016 r. jeden z takich punktów 
będzie znajdował się w  Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku. 

Porad prawnych będzie udzielał adwokat, 
bądź radca prawny przez 5 dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku, w  wymiarze 4 
godzin dziennie. Korzystanie z  tej pomocy 
obwarowane jest szczegółowymi kryteriami 
zawartymi w ustawie, a najważniejsze z nich 
prezentujemy poniżej:

„Art. 3.1. Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, o przysłu
gujących jej uprawnieniach lub o spoczywa
jących na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w  sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowaw
czym lub sądowym i  pism w  toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnie
nie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z  urzędu w  postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecz
nika patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym. 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadze
niem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalno
ści gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności. 

Art. 4.1. Nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej 
„osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedza
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłat
nej pomocy prawnej zostało przyznane świad
czenie z  pomocy społecznej na podstawie 
ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. 
zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano 

decyzji o  zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodzi
ny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o  Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 
1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w  ustawie z  dnia 24 stycznia 1991 r. 
o  kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okre
su powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację wete
rana albo legitymację weterana poszkodo
wanego, o  których mowa w  ustawie z  dnia 
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski ży

wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty.

Zatem, niezależnie od już udzielanego 
wsparcia prawniczego, od początku 2016 
roku zostanie uruchomiony dodatkowy 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Za-
chęcamy do korzystania.

Informator SMS

Szczegółowe informacje na stronie: www.zlotystok.pl

W dniach 1624 listopada 2015 r. odbył 
się cykl spotkań informacyjnych z mieszkań
cami miasta i gminy Złoty Stok, w których 
udział wzięli: burmistrz Grażyna Orczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Wieja, radni Rady Miejskiej, skarbnik Irena 
Biskupska, sekretarz Grzegorz Jasiok, kierow
nicy jednostek podległych oraz kierowni
cy  poszczególnych referatów Urzędu Miej
skiego. 

Spotkania rozpoczynały się od wystąpień 
pani burmistrz, która informowała o aktual
nej sytuacji, realizacji zadań samorządu, 
prowadzonych inwestycjach oraz planach na 
2016 r. i kolejne lata. 

Później głos zabierali mieszkańcy, którzy 
w swoich wypowiedziach poruszali wiele 
ważnych dla nich problemów, wyrażali swo
je opinie oraz zadawali pytania w nurtujących 
ich sprawach. 

Poruszano również wiele indywidualnych 
problemów, na które bezpośrednio udziela
no odpowiedzi, bądź zapraszano pytających 
do kontaktów z pracownikami urzędu mery
torycznie odpowiedzialnymi za prowadzenie 
sprawy. Poinformowano również o pełnionych 
dyżurach przewodniczącego rady i burmistrza 
w zakresie przyjmowania mieszkańców. 

Następne spotkania planowane są na 
jesień przyszłego roku. 
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Zgłoś utratę, kradzież albo uszkodzenie dowodu osobistego 
(unieważnienie dowodu osobistego)

Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś Ci go ukradł? Zgłoś to jak 
najszybciej w najbliższym urzędzie gminy albo przez Internet. Jeśli zgłoszenie 
przez Internet to podpis musi zostać uwierzytelniony (profil zaufany, podpis 
kwalifikowany). Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu 
w konsulacie. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni Twój dowód i wyda ci zaświad
czenie o utracie dowodu osobistego. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dokumentyidaneosobowe/zglosutratealbou

szkodzeniedowoduosobistegouniewaznienie#scenariuszwurzedzie
Formularz utraty można pobrać:
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zg%C5%82oszeni

a+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego. pdf/96884d91f6fa4f0a
95a52c55607c5a68

Do komisariatu trzeba się udać natomiast wtedy, gdy dowód został nam skradziony. 
Utracone dokumenty należy zastrzec w banku. 
Osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które utraciły dowód osobisty, są obowiązane niezwłocznie wystąpić o wyda

nie nowego dowodu osobistego do właściwego organu gminy.

Wykaz telefonów służb odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gminy Złoty Stok

Droga krajowa nr 46 – granica woj. Opolskiego – Złoty Stok (ul. 
Traugutta, Kłodzka) – Mąkolno – Laski – granica z powiatem Kłodzkim 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział we 
Wrocławiu, Rejon Kłodzko – tel. 74 867 22 62 (63). 

Droga wojewódzka 390 – granica z gminą Kamieniec Ząbkowicki 
– Złoty Stok (ul. 3 Maja, Sudecka, Pl. Kościuszki, Spacerowa) – Biała 
Góra – granica z gminą Lądek Zdrój – Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ząbkowicach Śląskich – tel. dyżurny ZUD 74 815 73 54, 74 815 
16 57, 74 815 15 73. 

Droga powiatowa:
nr 3141D – Mąkolno – Chwalisław,
nr 3142D – Kamieniec Ząbkowicki – Mąkolno,
nr 3143D – Kamieniec Ząbkowicki – Ożary – Laski,
nr 3193D – Topola – Błotnica – do drogi krajowej nr 46,

nr 3181D – Sosnowa – Płonica,
nr 3201D – Błotnica (kier Kozielno) droga utrzymywana na terenie 

sołectwa Błotnica, pozostały odcinek wyłączony z zimowego utrzy
mania,

nr 3202D – Błotnica (kier. Kamienica), droga utrzymywana na 
terenie sołectwa Błotnica, pozostały odcinek wyłączony z zimowego 
utrzymania. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich – tel. dy-
żurny ZUD 74 815 73 54, 74 815 16 57, 74 815 15 73. 

Drogi pod zarządem Urzędu Miejskiego w  Złotym Stoku – 
PP-U „Koma” Sp. z o. o. tel. 74 817 50 72, 512 306 515 – Maciej 
Król, Urząd Miejski w Złotym Stoku – 74 816 41 56 – Bartłomiej 
Zawadzki. 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI  
I ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH

Podziel się tym, czym możesz!!!
Są wśród nas rodziny, których nie stać na zakup podstawowych artykułów 

spożywczych, opału, leków, środków czystości. Rodziny te często nie potrafią 
i nie chcą prosić o pomoc. Są to osoby niezaradne życiowo, chore, które pomimo 
podejmowanych wysiłków żyją na pograniczu ubóstwa. Zbliżają się Święta Bo
żego Narodzenia – czas szczególnej wrażliwości, miłości i zrozumienia. Pomóżmy 
innym spędzić te święta radośnie i podzielmy się tym, czym możemy. 

ZEBRANĄ ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ I ŚRODKI CZYSTOŚCI PRZEKAŻEMY 
W  ŚWIĄTECZNYCH PACZKACH RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
WSPRACIA. 

ZBIÓRKA TRWA OD 2 DO 18 GRUDNIA 2015 ROKU
MIEJSCE ZBIÓRKI: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU, 

PL. A. MICKIEWICZA 1 – I PIĘTRO ORAZ URZĘD MIEJSKI, RYNEK 22, POK. 6, 
PARTER – DO PANI M. KRYSIAK. 
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Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

30 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim 
w  Złotym Stoku odbyło się posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowe
go. Tematem posiedzenia było przygotowanie 
wszystkich służb działających na terenie 
gminy do zimy. W szczególności stanu przy
gotowań zarządców dróg, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  zakresie opieki nad osobami 
bezdomnymi oraz osób, które ze w względu 
na trudną sytuację materialną, bytową i nie
poradność życiową potrzebują opieki. Infor
mację złożył również prezes spółki „KOMA” 
w zakresie prowadzonej działalności w związ
ku z ww. tematami. Na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele urzędu miejskiego, OPS, 
szkoły, Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbko
wicach Śl. oraz spółki „KOMA”. 

Red. 

Uroczysty odbiór 
drogi w Błotnicy

04.11.2015 r. odbył się odbiór nowej nawierzchni bitumicznej na 
części drogi gminnej Błotnica – Płonica. W odbiorze udział wzięli 
burmistrz Grażyna Orczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Wieja, radna Violetta Mrozek, nadleśniczy Leśnictwa Bardo Antoni 
Bańdura, leśniczy Leśnictwa Błotnica Jan Sadowski, sołtys wsi Błot
nica Adam Grygiel i pracownicy referatu Rozwoju Lokalnego Urzędu 
Miejskiego. Wykonano 642 mb nawierzchni bitumicznej dwuwar
stwowej na odcinku drogi wiodącej przez las, która do chwili obec
nej posiadała jedynie nawierzchnię utwardzoną frezowiną. Oczysz
czono również rowy przydrożne z namułów i  zakrzaczeń. Koszt 
wykonania inwestycji – 146461,88 zł brutto. Zadanie było współfi
nansowane przez Nadleśnictwo Bardo. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych „Drogmost” Sp. z o. o. 
z Kłodzka. 

Red.

Otwarcie mostu 
w Laskach

Około dwóch miesięcy trwała przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 3143D w Laskach. Zadanie było realizowane ze środ
ków Powiatu Ząbkowickiego oraz subwencji Ministerstwa Finansów. 
Całkowita wartość zadania (projekt, nadzór budowlany, wykonawstwo) 
wyniosła 270.000 zł., w tym subwencja z Ministerstwa Finansów to 
kwota 125.000 zł. W środę, 14 października 2015 r. dokonano uro
czystego odbioru mostu w obecności starosty Romana Festera, wi
cestarosty Mariusza Szpilarewicza, dyrektora Zarządu Dróg Powia
towych Antoniego Drożdża, burmistrz Grażyny Orczyk, radnej po
wiatowej Krystyny Grzech i wykonawcy robót Józefa Gruszeckiego. 
Mamy nadzieję, że most będzie dobrze służył użytkownikom przez 
wiele lat. 

Red. 
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Odnawialne źródła energii w Gminie Złoty Stok
W  październiku 2015 r. została przeprowadzona procedura od

bioru zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie 
Złoty Stok”. Zadanie otrzyma dofinasowanie ze środków Unii Euro
pejskiej w ramach działania 321: „Podstawowe usługi dla gospodar
ki i  ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20072013. 

Całkowita wartość projektu 435.958,77 zł, koszty kwalifikowane 
– 381.276,77 zł, kwota dofinansowania – 343.149,00 zł. W skład za
dania wchodziło zaprojektowanie i  wykonanie prac budowalnych 
oraz instalacyjnych:

– instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp na budynku Samorzą
dowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku,

– instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp na budynkach miesz
kalnych w Gminie Złoty Stok (5 rodzin),

– instalacji powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 
w Gminie Złoty Stok (3 rodziny),

– instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp i powietrznej pompy 
ciepła (1 rodzina). 

Bartłomiej Zawadzki

Nowy plac zabaw w Laskach
28 października 2015 r. odbył się odbiór techniczny nowego 

placu zabaw w Laskach. Projekt „Budowa placu zabaw w Laskach” 
został zrealizowany w ramach konkursu grantowego „Odnowa Dol
nośląskiej Wsi” finansowanego z budżetu województwa dolnoślą
skiego i otrzymał wsparcie w kwocie 14 553,00 zł. Wykonawcą inwe
stycji była firma APIS POLSKA Sp. z o.o. z Jarosławia. Całkowity koszt 
wykonanego placu zabaw 34143,57 zł. 

Na placu zabaw zostało zain
stalowane następujące wyposa
żenie:
– zestaw zabawowy w kształcie 
litery L,
– huśtawka podwójna,
– huśtawka wagowa,
– karuzela tarczowa,
– urządzenie kołyszące – konik na 
sprężynie,

– urządzenie kołyszące – skuter 
na sprężynie,
– ławka bez oparcia – 2 szt,
– kosz na śmieci,
– tablica „Regulamin”. 
Całość placu zabaw została za
bezpieczona ogrodzeniem z siat
ki powlekanej. 

Bartłomiej Zawadzki

Radosna ulica Radosna
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom ulicy Radosnej za zaprosze

nie i  możliwość wzięcia udziału w uroczystym przecięciu wstęgi 
symbolizującej otwarcie wyremontowanej ulicy osiedlowej. Był tort, 
uroczysty toast, kiełbaski z grilla, domowe wypieki, muzyka i prze
miła atmosfera. Państwa zaangażowanie w takie inicjatywy daje 
powody do radości, daje wiele satysfakcji i motywuje do dalszej 
wspólnej pracy na rzecz naszego miasta i gminy. 

W ramach ciekawostki – przypomnienia informujemy, że nazwa 
ulicy Radosnej została nadana dnia 27 stycznia 1977 r. uchwałą Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Złoty Stok. Red. 
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Stary cmentarz – naszym dziedzictwem
Z  inicjatywy mieszkańców Złotego Stoku, burmistrz Grażyny 

Orczyk, radnych gminy Złoty Stok i dyrektora Centrum Kultury i Pro
mocji w  Złotym Stoku Aleksandry Wąsowicz, w  kwietniu 2015  r. 
podjęliśmy akcję sprzątania starego cmentarza. W pełni czujemy się 
prawowitymi spadkobiercami wielowiekowego dziedzictwa, jakim 
jest nasze miasto. Nie powinniśmy też zapomnieć o dawnych miesz
kańcach pochowanych na tym zabytkowym cmentarzu. To im za
wdzięczamy nasze historyczne dziedzictwo. Chcąc okazać im należ
ny szacunek i zachować pamięć o tym miejscu, zachęcaliśmy miesz
kańców do wspólnych prac porządkowych. Akcja przyniosła wymier
ne efekty. W okresie od kwietnia do października 2015 r. spotkaliśmy 
się 12 razy. W pracach brało udział średnio po 10 do 15 osób. Były to 
osoby w rożnym wieku: rodzice z dziećmi, osoby starsze, młodzież 
i uczniowie naszej szkoły. 

Prace prowadzone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w de
cyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i polegały na:

• usunięciu bluszczu z nagrobków,
• oczyszczeniu płyt nagrobnych,
• usunięciu systemów korzeniowych samosiewów,
• prac pielęgnacyjnych przy murze. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, wysiłek fi

zyczny, poświęcony czas, rozmowy i  podpowiedzi do dalszego 
działania. Nie byłoby tych efektów, gdyby nie Państwa aktywność 
i bezinteresowność. 

Tegoroczną akcję zakończyliśmy w październiku, ale to nie ozna
cza, że nie będziemy się spotykać w  2016r. Już dziś zapraszamy 
i zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się 
w prace, a z osobistego doświadczenia zapewniamy, że przynosi to 
wiele osobistej satysfakcji. 

Red. 

V Regionalny Rajd o Kropelce
26 września 2015 r. odbyła się V edycja 

„Regionalnego Rajdu o Kropelce”. Rajd pro
muje ekologiczną jazdę samochodem, tury
stykę i  bezpieczeństwo. W  tym roku start 
i  meta miały miejsce na świdnickim Rynku. 
Udział w  rajdzie wzięły 32  załogi, a  trasa 
przebiegała przez następujące miasta: Świd
nica – Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie – 
Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok – Trze
bieszowice – Polanica Zdrój – Radków – Nowa 
Ruda – Jedlina Zdrój – Wałbrzych – Szczawno
Zdrój – Świdnica. Burmistrz Grażyna Orczyk 
objęła patronatem honorowym złotostocką 
część trasy. Załogi wjeżdżały od strony Ka
mieńca Ząbk. do Skaliska w  Złotym Stoku 
(podbijały karty udziału w rajdzie) i kierowa
ły się w stronę Trzebieszowic. Podczas zawo
dów V Dolnośląskiego Rajdu o Kropelce od
była się nie tylko zacięta rywalizacja, ale 
również panowała wspaniała atmosfera. 
Komandor zawodów Robert Jagła zadbał o to, 

aby wszyscy uczestnicy wyjechali ze Świdni
cy z nagrodami. Grand Prix powędrowało do 
załogi Paweł Kawa i Monika Kawa. Gratuluje

my zwycięzcom i zapraszamy naszych miesz
kańców do udziału w przyszłorocznym rajdzie. 

Red. 
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Dostojną Jubilatkę Panią Władysławę Kłonowską z okazji 
jej 101 urodzin, w  jej domu odwiedziła burmistrz Grażyna 
Orczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja oraz 
Dorota Smereczyńska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Złotym Stoku. 

Wraz rodziną i znajomymi zaśpiewali gromkie 200 lat. Była 
też symboliczna lampka szampana, tort jubileuszowy oraz list 
gratulacyjny i drobny upominek od władz gminy. 

Szanownej Jubilatce – Pani Władysławie Kłonowskiej skła
damy serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia 
oraz jak najwięcej powodów do radości. Oby każdy dzień 
przynosił Pani wiele ciepła, spokoju i przyjaznych ludzi wokół. 

Red. 

101 urodziny Władysławy Kłonowskiej

W  ostatni weekend września odbyła się 
uroczystość 30lecia Chóru Złoty Potok. Wy
darzenie bardzo ważne i doniosłe z uwagi na 
fakt, że chór istnieje tak długo. 

Oficjalna uroczystość odbyła się w pensjo
nacie Złoty Jar. Udział w  niej wzięli obecni 
i  byli członkowie zespołu oraz zaproszeni 
goście, w  tym burmistrz Grażyna Orczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Wieja, ksiądz proboszcz Józef Siemasz oraz 
osoby wspierające działalność chóru przez 
długie lata. 

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem 
gości przez dyrektora Centrum Kultury i Pro
mocji Aleksandrę Wąsowicz oraz przedsta
wieniem historii chóru „w pigułce”. Następnie 
członkowie chóru otrzymali pamiątkowe 
statuetki oraz listy gratulacyjne. Burmistrz 
Grażyna Orczyk złożyła serdeczne życzenia 
z okazji jubileuszu podziękowania za uświet
nianie występami wielu gminnych uroczysto
ści oraz godne reprezentowanie naszego 
miasta w przeglądach artystycznych i  festi
walach. Do składanych życzeń dołączyli się 
również zaproszeni goście, którzy na tę 
okazję przygotowali upominki i piękne wią
zanki kwiatów. 

Jubileusz 30lecia nie mógłby się obyć bez 
tortu, którym poczęstowani zostali wszyscy 
goście. 

Spotkanie zakończyło się wspaniałym 
koncertem Moisesa Bethencourta Mendozy. 

Red. 

30-lecie Chóru Złoty Potok
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Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Złotym Stoku roz
poczęły się o godzinie 9.00 w kościele parafialnym uroczystą Mszą 
Świętą w intencji naszej Ojczyzny. 

W  ramach programu przygotowanego przez Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku, o godz. 11.00 z Rynku naszego miasta, 
w 8 kilometrową trasę Nordic Walikng, z białoczerwonymi kotylio
nami, wyruszyła zorganizowana grupa mieszkańców. Wszyscy 
uczestnicy ukończyli wyznaczony dystans. 

Godzinę później spod CKiP ruszyły dwie grupy dzieci biorące 
udział w grze miejskiej pod nazwą „Złoty Stok– moją małą Ojczyzną”. 

Główne uroczystości obchodów Dnia Niepodległości rozpoczęły 
się o godzinie 16.00 w siedzibie CKiP. Mieszkańcy wspólnie odśpie
wali hymn państwowy, następnie burmistrz Grażyna Orczyk wraz 
z  przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wieją przywitali 
zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców. Słowo wstępne 
i krótka historia drogi do niepodległości Polski należało do przewod
niczącego Rady Miejskiej Waldemara Wiei. W  części artystycznej 
uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku przypo
mnieli historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepod
ległość i zniknęła na 123 lata z mapy Europy. 

W uznaniu za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz 
miasta i  gminy Złoty Stok, zgodnie z  decyzją Kapituły Nagrody, 
burmistrz i przewodniczący rady wręczyli honorowe nagrody „Za
służony dla miasta i gminy Złoty Stok” dla:

Pana Stanisława Bohunia,
Pani Elżbiety Szumskiej,
Księdza kanonika Józefa Siemasza. 
Burmistrz Grażyna Orczyk wręczyła również nagrody za wybitne 

osiągnięcia sportowe drużynie młodzików Złotostockiego Klubu 
Sportowego „Unia” oraz Wojciechowi Dujinowi za pracę trenerską. 

Nagrodzeni zawodnicy: Tymoteusz Seweryn, Przemysław Czarnaś, 
Alan Madejczyk, Szymon Kłyniuk, Jakub Gołdyn, Brajan Szendzielorz, 
Konrad Michałek, Igor Drozda, Gabriel Skrzypczak, Mateusz Dziopa, 
Kamil Kawa, Christopher Sadiq, Mikołaj Ziemak, Ksawery Krasny.

Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patrio
tycznych, przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej. Śpiewom 
przewodniczył Chór „Złoty Potok” pod dyrekcją Łukasza Przepióry. 

Red. 

97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
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Podsumowanie współpracy

Statystyka OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku 

w  październiku i  listopadzie br. wyjeżdżała 
do akcji 5 razy. Były to: 2 zdarzenia drogowe, 
1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie, 1 powalone 
drzewo na DK46. 

Jedna akcja trwała średnio 122 minuty 
i brało w niej udział średnio 5 ratowników. 

Maciej Król

Strażacy przypominają

27.11.2015 r. w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Złotym Stoku odbyło się spotka
nie podsumowujące projekt pn. „Zintegrowa
ny System Ratownictwa w obszarze przygra
nicznym – współpraca i doposażenie jednostek 
straży pożarnej” dofinansowanego z Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Programu Operacyjnego Współ
pracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska. W  ramach projektu 
została wykonana modernizacja i remont sali 
wykładowej z  zapleczem socjalnym remizy 
OSP w  Złotym Stoku. Umożliwia to prowa
dzenie szkoleń i  spotkań strażaków naszej 
gminy i  powiatu, jest też miejsce spotkań 
organizacji społecznych działających na te
renie naszego miasta. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie
le Republiki Czeskiej: starosta Bilej Vody – 

Miroslav Kocian i  strażacy SDH Bila Voda, 
bezpośrednio z  nami współpracujący oraz 
wicestarosta powiatu ząbkowickiego – Mariusz 
Szpilarewicz z pracownikami zajmującymi się 
pozyskiwaniem funduszy unijnych, komen
dant PSP w Ząbkowicach Śląskich – st. bryg. 
Marek Wydmuch i strażacy Jednostki Ratow
nictwa Gaśniczego, burmistrz Złotego Stoku 
– Grażyna Orczyk z pracownikami działu za
rządzania kryzysowego, prezes Zarządu 
Gminnego OSP w  Złotym Stoku – Bogumił 
Hencel, strażacy OSP Złoty Stok. 

Spotkanie zostało zainaugurowane wykła
dem pt. „Uwaga czad”. Wykładowca wskazywał 
strażakom ochotnikom zagrożenia i techniki 
jakie należy stosować wobec osób zagrożo
nych, omówiono przykłady pożarów kominów 
(zmora strażaków w  okresie grzewczym), 
obowiązki właścicieli instalacji grzewczych 

i  kominowych, a  także uprawnienia straży 
pożarnej wynikające z tych zdarzeń. Wysłu
chano informacji dotyczącej statystyki zdarzeń 
z  udziałem Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszej 
gminy i powiatu ząbkowickiego w bieżącym 
roku. Przedstawiciele starostwa poinformo
wali o możliwości realizacji projektów trans
granicznych z zakresu wspólnego zarządzania 
ryzykiem. 

Na zaproszenie SDH Bila Voda prezes Za
rządu Gminnego OSP Bogumił Hencel, uczest
niczył w zebraniu sprawozdawczym za 2015 
rok tej zaprzyjaźnionej z  nami jednostki. 
Równocześnie podsumowano dotychczaso
wą współprace, omówiono założenia i plany 
dalszej współpracy na 2016 r.

Hencel Bogumił 
Zarząd Gminny OSP w Złotym Stoku

Zbliża się okres zimowy, zadbajmy o bez
pieczeństwo naszych domów. 

Sprawdzajmy w jakim stanie technicznym 
są piece, kanały wentylacyjne w  naszych 
mieszkaniach, czy mamy szczelne kominy. 

Rozejrzyjmy się wokół, czy nie będzie 
potrzebna pomoc naszym sąsiadom, którzy 
ze względu na wiek i choroby nie będą mogli 

samodzielnie poradzić sobie z przygotowa
niem swoich mieszkań do zimy. 

Spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego 
Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku 2016 
życzą strażacy gminy Złoty Stok. 

Bogumił Hencel 
Zarząd Gminny Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Złotym Stoku

Góry są w porządku
25.09.2015 r. w ramach kampanii „Góry są w porządku” organi

zowanej przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, wspólnie 
sprzątaliśmy dolnośląskie szlaki. 

Wspaniała młodzież z Gimnazjum w Złotym Stoku z kl. 3a i 3b 
wraz z wychowawczyniami: Ryszardą Musiał i Aleksandrą Choło
niewskąKrzywonos wyruszyła czerwonym szlakiem spod Kopalni 
Złota w kierunku szczytu Jawornik. Po drodze młodzież zebrała 
kilkanaście worków śmieci. Na pięciu drogach, dzięki panu leśni
czemu Józefowi Słowiakowi, zostało zorganizowane ognisko 
z kiełbaskami. Klasy, które brały udział w tej akcji, otrzymały dar
mowe bilety na zwiedzanie Kopalni Złota. Gratulujemy takiej 
młodzieży! Katarzyna Cienka
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Witam ponownie w naszym kąciku 
czytelniczym. Na te jesienne wieczory 
polecam dwie kolejne pozycje, jedna 
dla rozrywki a druga dla refleksji. Pierw
sza to napisana trochę jak dziennik, 
opowieść Amerykanina Marka Greensi
de o jego życiu we Francji, przedstawio
na w dwóch częściach. „Nie będę Fran
cuzem (choćbym nie wiem jak się starał)” 
i „Szaleństwa, gafy i trafy, czyli uczę się 
żyć we Francji (nie jest łatwo)”, to za
bawna opowieść o tym, jak Amerykanin 
dostosowuje się do codziennych oby
czajów panujących we Francji i francu
skiego spojrzenia na życie, ludzi oraz 
otaczający świat. Mark Greenside przy
jechał z dziewczyną do Francji na wa
kacje. Kraj ten nie był jego wymarzonym 
celem podróży, a  w  rezultacie stał się 
drugim domem. Już nie jest związany 
z tamtą dziewczyną, ale wciąż jest zwią
zany z Francją. Tu ma grono oddanych 
przyjaciół, którzy przeprowadzają go 
w  miarę bezboleśnie przez zmagania 
życia codziennego w ich pięknym kraju, 
ma tu również wspaniały dom, który 
zakupił, nie podejmując zdecydowanej, 
wyraźnej decyzji, lecz poddając się 
prądowi wydarzeń, które go poprowa
dziły. Opowieść dosyć zabawna, ale 
i  pozwalająca na refleksję nad istotą 
ludzkich cech i przyzwyczajeń. Traktuje 
o  tym, jak bardzo kraj i  środowisko, 
w jakim kształtowaliśmy naszą osobo
wość, wpływa na nasze postrzeganie 
świata, jak bardzo narody różnią się od 
siebie i jak niesamowitą przygodą może 
być poznawanie innych z całym dobro
dziejstwem inwentarza, jaki niesie krąg 
kulturowy, z którego pochodzą. 

Druga pozycja to „Szczygieł” Donny 
Tartt. Mały chłopiec odwiedza z matką 
jedną z nowojorskich galerii, przecho
dząc z pomieszczenia do pomieszczenia, 
ogląda znane już sobie dzieła, obser
wuje ludzi i  ich zachowanie. Chłopiec 

jest inteligentnym i dojrzałym dzieckiem 
i doznaje szoku, gdy w ułamku sekundy 
jego życie na skutek niezależnych od 
niego wydarzeń przybiera całkowicie 
inny wymiar. Wydostając się z dymiących 
gruzów, na usilną prośbę umierającego 
starca, chłopiec zabiera ze sobą mały 
obraz z małym szczygłem. Nie jest w sta
nie przewidzieć konsekwencji i wpływu 
tego dzieła na jego dalsze losy. W po
wieści Donny Tartt widzimy, jak zna
mienne skutki może mieć dla naszego 
życia nieujawnienie tajemnicy, jak za
niechanie podjęcia właściwej decyzji 
może skrzywić nasze życie aż do mo
mentu, kiedy osiągniemy dno, gdyż 
niekiedy znacznie łatwiej odbić się od 
dna, gdy człowiek nic już nie ma do 
stracenia, niż zawrócić z błędnie obra
nego kursu. Powieść wciągająca i nio
sąca nas wraz z bohaterem przez nie
znane czasem wręcz absurdalne koleje 
życia młodego człowieka. Autorka po
przez brak w zakończeniu jednoznacz
nego rozstrzygnięcia: „dobro zwycięża” 
i „żyli długo i  szczęśliwie”, pozostawia 
czytelnika z dylematem moralnym. Czy 
każdy zasługuje na karę za popełnione 
czyny? Czy poddanie się systemowi 
sprawiedliwości pozwoli nam odkupić 
popełnione winy i  wystarczająco się 
zrehabilitować? Czy zawsze ktoś inny 
musi nas osądzać i wymierzać karę, czy 
nie możemy zrobić tego sami? Nasza 
sympatia dla bohatera może sprawić, 
że na niektóre z tych pytań odpowiemy 
wbrew naszym własnym zasadom mo
ralnym. A może nie? Bo dla niektórych 
ludzi istnieją tylko dwa kolory, biały 
i czarny, a inni widzą same szarości. Do 
której z  tych grup należymy. Może 
wszystkie nasze sądy zależne są wyłącz
nie od konkretnej sytuacji w  jakiej się 
znajdziemy? Życzę Państwu przyjemnej 
lektury i owocnych rozważań. 

Katarzyna Kowcz

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989

Zapowiedzi z Kalendarza 
imprez
GRUDZIEŃ
• 5.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – Laski/Mąkolno
• 6.12. – Zabawa Mikołajowa dla dzieci – CKiP
• 6.12. – Zabawa Mikołajowa – sołectwo Chwalisław
• 818.12. – Konkurs Bożonarodzeniowy – CKiP
• 31.12. – Sylwester na Rynku – UM/CKiP

Dzień Pracownika 
Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 19 listopada 
2015 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Złotym Stoku, odbyło się spotkanie pracowników z 
burmistrz Grażyną Orczyk i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Waldemarem Wieją. Zaproszeni goście ser
deczne podziękowali za trud, wytrwałość, wrażliwość 
i poświęcenie w codziennej pracy na rzecz potrzebu
jących mieszkańców naszej gminy. 

Życzyli, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi 
stała się prawdziwym spełnieniem, przynosiła wiele 
satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz wszelkiej po
myślności w życiu osobistym. 

Red. 

1950
Pierwsi absolwenci opuścili Gimnazjum Chemiczne. W jego bu

dynku mieściła się też Szkoła Przemysłowa i Technikum Chemiczne. 
Zakłady „Przemysł Arsenowy” przeszły ze Zjednoczenia Przemysłu 

Nieorganicznego w Gliwicach do Centralnego Zarządu Metali Nie
żelaznych i  zmieniły nazwę na Zakłady Przemysłu Arsenowego. 
Dyrektorem został Kazimierz Wożniak (skierowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa). Pracowało w nich już 820 pracowników. 

Obok kaplicy cmentarnej, na świeżym grobie, postawiono obelisk 
zwieńczony czerwoną gwiazdą upamiętniający poległych Żołnierzy 
Armii Czerwonej. Do 1953 r. w rocznice Rewolucji Październikowej 

i 9 Maja składano tu wieńce i wygłaszano przemówienia. W 1954 r. 
rozpoczęto ekshumację w celu przeniesienia poległych na cmentarz 
w Ząbkowicach. Po rozkopaniu mogiły żadnych szczątków nie zna
leziono, więc obelisk zlikwidowano. 

Miasto liczyło 2451 mieszkańców. 
Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dawniej 

burmistrzem) został Stanisław Molga, powołany na to stanowisko 
przez PZPR. 

Jerzy Tichanowicz
Eugeniusz Salwach

Kącik czytelniczy
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28.10.2015 r. w  Samorządowym Zespole 
Szkół w Złotym Stoku odbyło się spotkanie 
uczniów kl. III a  i  III b z  przedstawicielami 
Służby Ochrony Kolei z Kamieńca Ząbkowic
kiego. Nasi goście p. Mariusz Dusiło i p. Zdzi
sław Ławrynowicz w prosty i ciekawy sposób 
przekazali wiele cennych informacji na temat 
bezpiecznego przekraczania przejazdów 
kolejowodrogowych oraz zachowania BHP 
na dworcach PKP. Uczniowie poznali najważ
niejsze znaki drogowe występujące w obrębie 
przejazdów kolejowodrogowych. Obejrzeli 
prezentację multimedialną pt. „Bezpieczny 
przejazd”. Wzięli udział w konkursie wiedzy 
na temat zagrożeń wynikających z niezacho
wania szczególnej ostrożności. Za poprawne 
odpowiedzi uczniowie otrzymywali nagrody. 
Spotkanie przebiegło w  miłej i  przyjaznej 
atmosferze. Było ciekawie i bardzo poucza
jąco. Cieszymy się z  pierwszego spotkania 
oraz liczymy na dalszą współpracę. 

Wychowawcy kl. III 
Danuta Znamirowska-Wieja 

Gabriela Grzelak 

Akcja „Bezpieczny przejazd”

BEZPIECZNY W SIECI
Współczesne czasy to era komputerów i  Internetu. Komputer 

towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Jest obecny w  wielu 
domach, w bankach, urzędach czy szkołach. Stał się narzędziem 
codziennej pracy zawodowej, rozrywki, komunikacji i nauki. 

Działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznego korzystania 
z sieci komputerowej podejmowane powinny być przez cały rok. 
W ramach tej profilaktyki uczniowie klas II i  III podjęli aktywność 
związaną z  przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania 
z  zasobów sieciowych. Klasy opracowywały w  październiku na 
zajęciach komputerowych prace graficzne – plakaty o  tematyce: 
„Bądź bezpieczny w Sieci”. 

Plakaty można było obejrzeć na parterze i  I  piętrze korytarzy 
szkolnych. 

JESIEŃ W POEZJI
Coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały pola 

i łąki. Nie słychać śpiewu ptaków, zniknęły brzęczące owady i barw
ne motyle. 

23 września rozpoczęła się jesień. Dlaczego jej nie zapamiętać? 
Przecież jest bajecznie kolorowa i bogata w spadające liście. Rozda
je swoje nieprzebrane skarby – soczyste jabłka i gruszki, pyszne 
śliwki, zdrowe orzechy, smakowite grzyby. To nic, że słońce nie 

świeci już takim blaskiem, ale za to pojawia się rosa, po polach srebrzy 
się babie lato... 

Tymi słowami na temat jesieni uczennica klasy II „a” Maria Król 
rozpoczęła XIII KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów klas IIII pod 
hasłem „Jesień w poezji”. 

W konkursie brało udział 21 uczniów. Komisja oceniająca brała 
pod uwagę:

– dobór repertuaru,
– właściwą intonację i dykcję,
– poprawną wymowę,
– ogólny wyraz artystyczny. 
Widzowie natomiast wybierali swojego recytatora przyznając 

mu NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. 
Wyniki konkursu:
I miejsce – Martyna Tandereszczak
II miejsce – Michał Znamirowski
III miejsce – Oskar Wielgus
Wyróżnienie – Weronika Grzanka
Nagroda publiczności – Krzysztof Wrześniewski
Nagroda dla ucznia kl. I za debiut – Magdalena Bajorek
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Uczestnicy 

dyplomy za udział i plany lekcji. 

Waldemar Wieja

Waldemar Wieja
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015 r. w Samorządowym 

Zespole Szkół w Złotym Stoku odbył się uro
czysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Na wstępie odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych gimnazjum i krótki program 
artystyczny związany ze świętem edukacji. 
W  uroczystości udział wzięli nauczyciele, 
pracownicy administracji i obsługi, zaroszeni 
goście oraz emerytowani pracownicy oświa
ty, rodzice i uczniowie. Dyrektor Samorządo
wego Zespołu Szkół Agata PawłowskaKról 
podziękowała nauczycielom za dotychczaso
we osiągniecia edukacyjne i złożyła wszystkim 
pracownikom serdeczne życzenia, przede 
wszystkim szacunku, tolerancji dla innych 
i samych siebie. Minutą ciszy uczczono pamięć 

zmarłej nauczycielki Moniki Stańczyk. Na
stępnie głos zabrała burmistrz Grażyna Orczyk, 
dziękując wszystkim nauczycielom, pracow
nikom administracji i  obsługi za zaangażo
wanie, przekazywanie wychowankom wiedzy 
i  najcenniejszych wartości życiowych. Za 
wybitne osiągnięcia edukacyjne przyznała 
dwie nagrody dla nauczycieli: Konstancji 
Nowakowskiej i  Gabrieli Pluciak. Po  zakoń
czonym apelu wszyscy pracownicy i goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek, w trakcie 
którego dyrektor Agata PawłowskaKról wrę
czyła nagrody wyróżniającym się nauczycie
lom i pracownikom administracji i obsługi. 

Red. 

Dzień Niepodległości w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku
10 listopada 2015 roku w Samorządowym 

Zespole Szkół w Złotym Stoku odbył się uro
czysty apel poświęcony jednemu z najważ
niejszych polskich świąt narodowych – Dniu 
Niepodległości. 

Na początku apelu premier samorządu 
uczniowskiego Justyna Kołodziejczyk przy
witała wszystkich zgromadzonych, następnie 
wprowadzono sztandar szkoły i  wspólnie 
odśpiewano hymn państwowy. 

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń 
poprzedzających dzień 11 listopada 1918 
roku. W skrócie zobrazowano sytuację poli
tyczną kraju, jaka miała miejsce przed odzy

skaniem przez Polskę niepodległości. Przy
pomniano daty najważniejszych wydarzeń 
narodowych. Interpretacje muzyczne i recy
tatorskie utworów literackich pozwoliły zro
zumieć rozterki i uczucia walczących o nie
podległość. 

Apel z okazji Święta Niepodległości przy
gotowali uczniowie klas szóstych z nauczy
cielkami: Marią Gawłowską i  Agnieszką Ru
man.  O  oprawę muzyczną zadbała Urszula 
Wróbel. Wielki aplauz otrzymały Małgorza
ta Wróbel, Ola Braszka i  Justyna Kołodziej
czyk za piękne wykonanie utworu „Uwięziony 
ptak”. 

Burmistrz Grażyna Orczyk, dziękując 
uczniom za przygotowanie patriotycznego 
przedstawienia, podkreśliła znaczenie Świę
ta Odzyskania Niepodległości i  wydarzeń 
sprzed 97 lat dla wielu pokoleń Polaków. Jak 
wskazała, dziś uczniowie mogą uczyć się ję
zyka polskiego, historii Polski, kultury, mogą 
pielęgnować tradycje narodowe w  wolnej, 
niepodległej Ojczyźnie. Zwróciła się do 
uczniów z  prośbą o  wywieszenie w  swoich 
domach i  mieszkaniach biało – czerwonej 
flagi, będącej symbolem narodowym pod
kreślającym dumę i radość Polaków. 

Red. 
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„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” – A. Mickiewicz

„Szefostwo”  
klas IV-VI wybrane!

Przewodniczącymi wybrani zostali:
klasy IV Michał Marynowski,
klasy V „a” – Aleksandra Pikul,
klasy V „b” – Tymoteusz Synoradzki,
klasy VI „a” – Patrycja Krzysztofczyk,
klasy VI „b” – Kamil Kędzierski. 
Życzymy udanych i sprawiedliwych rządów!

W ostatnich dniach w szkole odbywały się szkolne eliminacje XVI Dolnośląskiego Kon
kursu dla Gimnazjalistów – zDolnyŚlązak Gimnazjalista. Konkursy realizowane są w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Konkurs jest bardzo trudny, wymaga 
wiedzy ponadprogramowej. Uczniowie w naszym gimnazjum są zdolni i chętni do wytę
żonej pracy, stąd kilkoro naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego:
blok humanistyczny: Milena Chacińska i Anna Głąb,
blok matematycznofizyczny: Kinga Jagodzińska,
blok przyrodniczy: Zuzanna Burzyńska, Milena Chacińska, Anna Głąb, Mikołaj  Zapotoczny. 
Gratulujemy awansu i trzymamy kciuki!

Stanisław Sałata

Kuchnia niemiecka 
w naszej szkole 

4 listopada 2015 r. klasa I b Gimnazjum z nauczycielką Alek
sandrą Chołoniewską zorganizowała dzień kuchni niemieckiej: 
„Die deutsche Kueche”. Uczniowie przygotowali 9 typowo 
niemieckich potraw. Do każdej z nich napisali przepisy w j. nie
mieckim. Można było delektować się: tortem Sachera, pieczo
nymi kiełbaskami z  zasmażaną kapustą i  wieloma innymi 
specjałami. 

Życzymy sobie więcej takich lekcji. 
Stanisław Sałata

Z okazji Halloween uczniowie klasy IVVI 
wzięli udział w szkolnym konkursie na „Naj
piękniejszą dynię”. Wśród dostarczonych prac 
znalazły się dynie udekorowane kwiatami, 
jarzębiną, suchymi roślinami. 

Wykonane prace uczniów można było 
oglądać na wystawie na korytarzu szkolnym. 

Waldemar Wieja

NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA

Witamy w Szkołolandii
Pod takim hasłem, w bajkowej scenerii, 26 listopada 2015 r. do 

szkolnej społeczności zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w  Złotym Stoku. Podczas uroczystego apelu, 
w  obecności społeczności szkolnej, gości zaproszonych, rodziców 
i dziadków, pierwszaki wspierani przez swo
je wychowawczynie Elżbietę Broś i  Jolantę 
Kupczak, zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne, recytatorskie i  taneczne. Program 
zachwycił wszystkich zebranych, a dziadkowie 
i rodzice nie ukrywali wzruszenia, zadowole
nia i dumy ze swoich dzieci. Po krótkim teście 
przeprowadzonym przez starszych kolegów, 
wszyscy zgodnie stwierdzili, że pierwszaki są 
gotowe do złożenia ślubowania i  przyjęcia 
w szeregi społeczności uczniowskiej. Dyrektor 
Agata PawłowskaKról dokonała ceremonii 
pasowania dotykając ramienia każdego ucznia 
magicznym piórem wiedzy. Po pasowaniu 
każdy pierwszak otrzymał upominki ufundo
wane przez Radę Rodziców i gości zaproszo
nych, wręczone zostały Akty Pasowania na 

Ucznia. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzie
ci wraz z rodzicami i gośćmi, udały się na poczęstunek. Ten dzień na 
pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. 

Red. 
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U  podnóża Gór Sowich i  Bardzkich jest 
miejsce, w którym można zatrzymać się na 
chwilę i wsłuchać w odgłosy natury, a zarazem 
przenieść się w świat Ameryki i zobaczyć, jak 
żyli rdzenni jej mieszkańcy w  XVIII i  XIX 
wieku. Miejsce to, to WIOSKA INDIAŃSKA 
W SREBRNEJ GÓRZE. Uczniowie klas II odby
li 29 września do tego miejsca wycieczkę 
edukacyjną połączoną z  aktywnym wypo
czynkiem i dobrą zabawą. 

Tutaj powitał drugoklasistów indiański 
wódz i zaprosił do swojego tipi. Opowiedział 
historię swego plemienia i ciekawe indiańskie 
legendy. Pokazał także tradycyjne stroje, broń 
i instrumenty. Następnie każdy z uczestników 
spróbował swoich sił w  strzelaniu z  łuku, 
rzucie włócznią, strzelaniu z dmuchawki i na 
zwinnościowym torze przeszkód. Na koniec 
czekało na dzieci malowanie twarzy, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek i zabawa w polowanie 
na lisa. 

Co słychać w szkole podstawowej  
– wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

30 września 2015 r. odbyły się w naszej 
szkole wybory do nowej Rady Samorządu 
Uczniowskiego. Akcja przedwyborcza zaczę
ła się dwa tygodnie przed wyborami. Kandy
daci z poszczególnych klas przygotowali 
swoje plakaty, na których umieścili pomysły 
i propozycje działań na rzecz szkoły w nowym 
roku szkolnym.

W wyborach uczestniczyli wszyscy ucznio
wie klas IVVI naszej szkoły. Każdą klasę re

prezentowało czterech kandydatów. Ucznio
wie, z listy 20 kandydatów mieli wybrać 
czterech, którzy ich zdaniem zasługują na to, 
aby reprezentować ich w Radzie Samorządu 
Uczniowskiego. W wyniku wyborów do nowej 
Rady Samorządu Uczniowskiego weszły na
stępujące osoby (zdobyły one największą ilość 
głosów):
1. Justyna Kołodziejczyk – 58 głosów 
2. Aleksandra Braszka – 50 głosów 

3. Stanisław Kozioł – 40 głosów 
4. Tomasz Złoty – 39 głosów 
5. Martyna Gaweł – 32 głosy 
6. Tymoteusz Seweryn – 29 głosów 
7. Małgorzata Wróbel – 27 głosów 
8. Agnieszka Becela – 26 głosów 
9. Bartosz Janiec – 25 głosów 
10. Kacper Jamróz – 25 głosów 
11. Kacper Sołtanowicz – 23 głosy 
12. Szymon Charęza – 23 głosy

Premierem Szkoły Podstawowej została 
Justyna Kołodziejczyk z kl. VI b

Waldemar Wieja

DZIEŃ CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Pol

sce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pew
nym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. 

W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają 
drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. 

Tak też było w  tym dniu u  nas w  szkole. Już od samego rana 
dziewczynki obdarowywały swoich kolegów upominkami, aby 
okazać sympatię dla nich.

Równocześnie z wyborami do RSU dziewczynki z klas IVVI brały 
udział w PLEBISCYCIE wybierając „NAJ... CHŁOPCA 2015”. 

Po przeliczeniu głosów, komisja składająca się z  dziewczynek 
ogłosiła, że tytuł „NAJ... CHŁPIEC 2015” przypadł uczniowi  klasy Va: 
KAROLOWI JAGODZIŃSKIEMU. GRATULUJEMY!

Klasy drugie w wiosce indiańskiej 
w Srebrnej Górze

Waldemar Wieja
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Minęły dwa miesiące nowego roku szkol
nego. Sportowcy w  tym czasie zaprezento
wali się w trzech dyscyplinach i to z niema
łymi sukcesami.

Najpierw lekkoatletyka, czyli sztafetowe 
biegi przełajowe. Chłopcy ze Szkoły Podsta
wowej wywalczyli mistrzostwo powiatowe 
( już drugi rok z  rzędu). „Dziewczyny lubią 

brąz” i nasze dziewczęta są tego koronnym 
przykładem – zarówno te z podstawówki jak 
i  gimnazjalistki przywiozły z  zawodów brą
zowe medale, czyli wywalczyły III miejsce. 
Chłopcy z  gimnazjum tuż za podium – IV 
miejsce. 

Druga dyscyplina to piłka nożna. Chłopcy 
ze Szkoły Podstawowej to tegoroczni wice

mistrzowie powiatu, natomiast gimnazjaliści 
wywalczyli miejsce III. 

Na koniec nasza koronna dyscyplina – 
badminton. Już po raz ósmy zorganizowaliśmy 
finał strefowy w tej dyscyplinie. Tegoroczny 
dorobek imponujący – trzy tytuły mistrzow
skie i  jeden wicemistrzowski w  klasyfikacji 
drużynowej. Ponadto w zawodach indywidu
alnych zdobyliśmy komplet tytułów mistrzow
skich. Nasi mistrzowie strefowi to: Ola 
Wąsik, Klaudia Kucharek, Tymek Seweryn 
i Dawid Seweryn. 

W tym roku kalendarzowym została jeszcze 
koszykówka (na przełomie listopada i grudnia). 

Stanisław Sałata

Sport w szkole
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„Bezpieczny przejazd” w „Bajce”
Nasze przedszkole objęte zostało Kampanią 

„Bezpieczny przejazd”. 28  października odwie
dzili nas pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z prelekcją na temat bezpiecznego zacho
wania się na przejeździe kolejowym. Wiele cie
kawych informacji dowiedzieliśmy się od panów 
Mariusza Dusiło, Zdzisława Lawrynowicza oraz 
Roberta Jurasza – inicjatora spotkania. Po skoń
czonej prelekcji odbył się konkurs, który zwery
fikował wiadomości dzieci i  przyniósł im wiele 
nagród. Spotkanie poprzedził występ dzieci 
z grupy „Biedronki” w scence „Pociąg to jest wiel
kie zwierzę...” a zakończyło wykonaniem wspól
nego zdjęcia.

Lucyna Kowalska

Dzień Edukacji Narodowej świętowano również w Placówce 
Opieki Przedszkolnej „Bajka”. Uroczystość rozpoczęła się wystę
pami poszczególnych grup wiekowych przedszkolaków, prezen
tujących wiersze i  piosenki związane z  tym świętem. Podczas 
uroczystości rozstrzygnięty został konkurs pt. „Bądź bezpieczny” 
ogłoszony w naszym przedszkolu. Prace wykonane przez dzieci 
z  pomocą rodziców przedstawiające sytuacje bezpieczne dla 
zdrowia i życia wykonane zostały bardzo starannie. Wszystkie 
dzieci otrzymały nagrody w  postaci znaczków odblaskowych 
ufundowanych przez PZU. Na szczególne wyróżnienie zasługi
wała przestrzenna praca Grzesia Bajorka. Burmistrz Grażyna 
Orczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja podzię
kowali wszystkim pracownikom za oddanie, twórczą pracę 
i zaangażowanie w wychowanie najmłodszego pokolenia wrę
czając po symbolicznej róży. Dyrektor Lucyna Kowalska również 
złożyła serdeczne życzenia swoim pracownikom i  zaprosiła 
wszystkich na wspólny poczęstunek w  sali jadalni. Ten dzień 
w przedszkolu „Bajka” był wyjątkowo uroczysty.

Red.

Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku

Grupowe mycie zębów w „Bajce”
Zdrowie to również higiena. Nasza placówka co roku bierze udział w bi

ciu rekordu Guinnessa w grupowym myciu zębów. Nasze dzieci codziennie 
myją zęby, ale w ten wyjątkowy dzień myją je szczególnie chętnie. W tym 
roku 30 września przedszkolaki biorące udział w Ogólnopolskim Programie 
Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh ustanowiły Rekord Guinnessa 
w  największej liczbie osób myjących zęby w  jednym czasie. Od godziny 
12.00 przez 2 minuty 313 328 dzieci szczotkowało ząbki i dzięki temu został 
ustanowiony nowy Rekord Guinnessa! 

N a s z e 
przedszkole 
o t r z y m a ł o 
C e r t y f i k a t 
„ Pa s t u s i o 
wego Przed
szkola” Aka
demii Aqu
afresh.

Lucyna 
Kowalska
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Cukierek czy psikus?
Halloween to święto zapożyczone z amerykańskiej tradycji, które 

upodobało sobie młode polskie pokolenie na tyle mocno, że my 
również zaznaczamy je w swoim kalendarzu imprez i uroczystości 
przedszkolnych. W każdej grupie wychowawczynie wraz z dziećmi 

przygotowują coś charakterystycznego, związanego z tym świętem. 
W naszym przedszkolu zwracamy uwagę zwłaszcza na jedno prze
słanie tego święta, na zabawę „Cukierek albo psikus”, która polega 
na tym, że dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i od
wiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje 
od dzieci w zamian psikusa.

Lucyna Kowalska

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu „Bajka”
W  roku 2015 Dzień Pluszowego Misia 

przypada 25 listopada. „Bajka” obchodzi ten 
dzień tradycyjnie jak co roku. Naszą placów
kę odwiedziło dziś wiele pluszowych niedź
wiadków wraz ze swoimi małymi opiekunami 
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokard
ką czy w kubraczku... 

Każdy posiadał, bądź posiada własnego 
ulubionego misia pluszowego. Miś pluszowy 

nieodłącznie kojarzony jest z  beztroskim 
czasem dzieciństwa. 

Dzisiaj w  każdym sklepie z  zabawkami 
możemy natknąć się na pluszowe misie. 
Często są one bohaterami powieści, bajek, 
filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Pucha
tek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, 
Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, Mały Miś, Tro
skliwe Misie czy Gumisie. Nie można wyobra

zić sobie świata bez uroczego misia. Nasze 
przedszkolaki kochają swoje pluszowe misie, 
są one symbolem łagodności, bezpieczeństwa 
i spokoju. 

Każde dziecko posiada swojego ulubione
go i najukochańszego misia, o czym świadczą 
zdjęcia. 

Lucyna Kowalska



„Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 6, grudzień 2015 r. 25

Teatr w „Bajce”
27 października naszą „Bajkę” odwiedził teatr „Herbi” 

z Leszna ze spektaklem „Stoliczku nakryj się”. Przedsta
wienie ogromnie podobało się dzieciom, o czym świad
czyły salwy śmiechu w trakcie i gromkie brawa na za
kończenie oglądania bajki. „Herbi” to nasz zaprzyjaźnio

ny teatr, który od wielu lat odwiedza naszą placówkę. Facho
wość przygotowania, sympatia, którą dzieci obdarzają 
głównych bohaterów podczas każdego z ich wystąpień, po
wodują, że współpracujemy już długo i umówieni jesteśmy 
na kolejne spektakle, które dopasowane będą tematycznie 
do naszych działań programowych.

Lucyna Kowalska

Przedszkole „Bajka” jest certyfikowaną pla
cówką promująca zdrowie. Od 1 września tego 
roku założenia nowego rozporządzenia Ministra 
Zdrowia dotyczące zdrowego żywienia w  pla
cówkach oświatowych nałożyło nowe obowiąz
ki związane z  przygotowywaniem posiłków. 
W  związku z  tym spotkaliśmy się z  rodzicami, 
aby przybliżyć im nowe rozporządzenie oraz 
przekazać jak radzimy sobie z jego stosowaniem 
w praktyce. 

Naszym wychowankom od zawsze wpajamy wiedzę na 
temat zdrowego żywienia. 

Rok szkolny rozpoczęliśmy od przygotowania sałatki owo
cowej, której składnikami były same zdrowe produkty. Roz
mawialiśmy również dużo o żywności, którą spożywamy, skąd 
się bierze, jak rośnie, jak jest przygotowywana i przetwarzana. 
Wynikiem tego były pięknie wykonane laleczki z kukurydzy.

Lucyna Kowalska

Co nas czeka 
w najbliższym czasie

Grudzień: spotkanie z górnikiem, Mikołaj, wspól
ne kolędowanie bożonarodzeniowe.

Styczeń: bal karnawałowy – przebierańców 
z udziałem rodziców (ale tylko przebranych w stro
je karnawałowe), wyjazd na wystawę LEGO na 
stadionie wrocławskim.

„Zaduszki”  
– pamięć o zmarłych

W zwyczaju naszej placówki jest spacer na „stary cmentarz” w „Zaduszki”. Celem 
spaceru jest zapalenie znicza przy krzyżu, modlitwa i refleksja nad tymi, którzy odeszli. 
Przypominamy i zapoznajemy dzieci z wierszem ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy, tylko to, 
co nieważne (...). Kultywujemy tę tradycję od wielu lat, aby wpajać dzieciom pamięć 
o zmarłych.

Zdrowe żywienie w „Bajce”

Lucyna Kowalska
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Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie

13 października 2015 r. swoje święto obcho
dzili pracownicy przedszkola „Zielona Dolina” 
w  Mąkolnie. Dzieci przygotowały z  tej okazji 
przedstawienie, dziękując tym samym za opiekę, 
naukę i wychowanie. Obecni na spotkaniu bur
mistrz Grażyna Orczyk i  przewodniczący Rady 
Miejskiej Waldemar Wieja przekazali nauczycielom 

i pracownikom obsługi serdeczne podziękowania za 
trud pracy i  życzenia zdrowia, wytrwałości oraz 
powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Dzie
ci natomiast otrzymały słodycze w podziękowaniu 
za piękny występ artystyczny. 

Red. 

Pasowanie na starszaka
20 listopada 2015 r. w Przedszkolu „Zielo

na Dolina” w Mąkolnie odbyła się uroczystość 
„Pasowania na Starszaka”. Tradycja organizo
wania tego święta w  naszej placówce trwa 
już wiele lat. W  tak ważnym dniu,  aby być 
świadkami niezwykłego wydarzenia, do 
przedszkola przybyli zaproszeni rodzice 
5latków oraz goście: inspektor oświaty Urzę
du Miejskiego Barbara Zarzecka, asystent 
burmistrza Marta Krysiak, wicedyrektor SZS 
Ewa Głąb, dyrektor P.O.P. „Bajka” Lucyna Ko
walska, dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz, 
sołtys Mąkolna Urszula Wróbel i  pracownik 
biblioteki Krystyna Ujejska. Wszystkie przed
szkolaki ubrane były w odświętne stroje, a na 
głowach miały birety. Nauczycielki wraz 
z dziećmi przygotowały piękny i urozmaico
ny program artystyczny. Starszaki z  dumą 

recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tań
czyły „Krakowiaka”, a maluchy zrobiły niespo
dziankę starszakom – zatańczyły smerfnego 

Rock’n’Rolla. Następnie dyrektor Ewa Bulan
da dokonała pasowania przy pomocy magicz
nego ołówka, dotykając nim ramienia każde
go dziecka i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię 
na starszaka przedszkola Zielona Dolina”. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, ob
darowane zostały upominkami. Było to wiel
ki przeżycie, zarówno dla dzieci jak i dla ro
dziców. Goście mieli okazję obejrzeć kronikę 
przedszkolną, w  której znajduje się bogata 
foto – galeria z życia przedszkola. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci przedszkola
ków, rodziców i  pracowników przedszkola. 
Przedszkolaki, pomimo iż mają niewiele lat, 
są wdrażane do czekających na nie w nieda
lekiej przyszłości obowiązków. Dzielnie uczest
niczą w  życiu naszej społeczności, chętnie 
działają w grupie, bawią się i uczą. 

Ewa Bulanda, Magdalena Marmura
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W Przedszkolu Publicznym 
„Zielona Dolina” w Mąkolnie
1.12.2015 r. – Narodowy Teatr Edukacji im A. Mickie
wicza we Wrocławiu – wyjazd na spektakl „Przygody 
Dorotki”. 
4.12.2015 r. – Wizyta Świętego Mikołaja w przed szkolu. 
18.12.2015 r. – Pokaz magii na wesoło w wykonaniu 
świętego Mikołaja. 
21.12.2015 r. – Spotkanie Wigilijne z  zaproszonymi 
gośćmi i rodzicami przedszkolaków.

Pierwsza pomoc – bardzo ważna!

6 października 2015 r. odwiedzili nas przedstawi
ciele Stowarzyszenia KREWmaNIACY, z którymi nasze 
przedszkole współpracuje od wielu lat, zbierając 
plastikowe nakrętki. Tym razem przybyli do nas, aby 
przedszkolaki zapoznały się jak zareagować, gdy 
potrzebna jest pomoc, a wokół nie ma nikogo doro
słego. Dzieci uczestniczyły w pokazie pierwszej po
mocy, przypomniały sobie numery alarmowe i prze
konały się, że ratowanie ludzi to bardzo poważna 
sprawa. Za uczestnictwo w pokazie każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom. 

 Dziękujemy wesołej ekipie „Krewmaniaków” z Se
bastianem Szwarcem na czele za owocną współpracę. 
Postaramy się nazbierać jeszcze więcej nakrętek, aby 
pomóc potrzebującym, chorym dzieciom. 

Ewa Bulanda

Święto Pieczonego Ziemniaka
9 października 2015r. w piękny, sło

neczny dzień złotej polskiej jesieni w 
„Zielonej Dolinie” odbyło się Święto Pie
czonego Ziemniaka. Jesień to czas zbio
rów ziemniaków, a przy tym świetna 
okazja do wspólnej zabawy i bliższego 
poznania tego warzywa. Z tej okazji 
skorzystali rodzice zaproszeni na Święto 
Pieczonego Ziemniaka” oraz przedszko

laki z  Przedszkola „Zielona Dolina” w 
Mąkolnie. Główną atrakcją było ognisko, 
w  którym dzieci piekły ziemniaki. Poza 
tym przedszkolaki zapoznały się z „Bajką 
o Ziemniaku”, z której w prosty sposób 
dowiedziały się skąd on pochodzi i jak 
trafił do Polski. Gdy ziemniaki piekły się 
w ognisku, dzieci z twarzami pełnymi 
uśmiechów brały udział wraz ze swoimi 
rodzicami w różnych konkursach i zawo
dach sportowych, w których głównym 
bohaterem był ziemniak. Przedszkolaki 
poszukiwały ziemniaków, rzucały ziem
niakiem do celu, rodzice starali się obrać 
ziemniaka tak, aby mieć jak najdłuższą 

skórę. Były też wyścigi drużyn: kto szyb
ciej zbierze ziemniaki. Trzeba było się 
wykazać pomysłowością w zaprezento
waniu pięknego okrzyku, lub tańca. 
Wspólne zabawy na świeżym powietrzu 
były świetną okazją do spędzenia czasu 
rodziców ze swoimi dziećmi oraz integra
cji społeczności przedszkolnej. Zakoń
czeniem święta była zabawa z wesołym 

klaunem Zbysiem, który robił wielkie 
bańki mydlane i zamykał w nich chętne 
dzieci, a także kręcił cudaki z baloników. 
Jak na piknik przystało nikogo nie ominął 
poczęstunek. Wszyscy mogli spróbować 
pieczonych ziemniaków – były pyszne!

Dziękujemy panom Zbyszkowi Ślezia
kowi i Stanisławowi Braszce za bezinte
resowną pomoc w organizacji naszego 
święta oraz wszystkim rodzicom, którzy 
wzięli udział i tak wspaniale się bawili na 
naszym pikniku. 

Do zobaczenia za rok!
Ewa Bulanda
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

Urzędy i instytucje
Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 
tel. 74 816 41 64, fax 74 816 41 33,  
email: 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,  
email: ckip@interia.eu
Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku, 
ul. Chemików 8, tel. 74 817 51 23, 74 817 56 57, 
email: szszlotystok@wp.pl
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 29,  
tel. 74 817 52 19, email: luk381@gazeta.pl
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w  Mąkolnie, 
Mąkolno 56, tel. 74 817 76 19,  
email: zielonadolina@vp.pl

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

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57251 Laski, tel. 788 152 
711, 74 817 79 66, email: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57250 Złoty Stok, tel. 
601 233 855, 74 817 76 71, email: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57250 Złoty Stok, 
tel. 693 085 686, 74 817 50 80,  
email: adam@grygiel.online.pl

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

Wiadomości sportowe
22 listopada odbyły się ostatnie mecze 

rundy jesiennej B klasy. Oto  wyniki trzech 
zespołów, które biorą udział w rozgrywkach. 

„Kłos” Laski – „Ślęża” Maxbud Ciepłowody 
2:0 (R. Kędzierski, K. Pławiak), „Spartakus” 
Byczeń – „Kłos” Laski 2:1 (D. Skotniczny), „Kłos” 
Laski – „Sparta” Ziębice 1:0 (P. Gajek), „Przed
borowianka” Przedborowa – „Kłos” Laski 0:5 
(K. Karolewski – 3 bramki, K. Babiec, K. Pławiak), 
„Kłos” Laski – „Wieża” Rudnica 1:1 (Ł. Warzocha), 
„Błękitni” Niedźwiedź – „Kłos” Laski 5:0, „Kłos” 
Laski – „Orzeł” Mąkolno 1:2 (D. Skotniczny), 
„Zamek” Kamieniec Ząbk. 5:1 (K. Pławiak), 
„Kłos” Laski – „Harnaś” Starczówek 1:4 (M. Kry
siak), „Czarni” Braszowice – „Kłos” Laski 4:3 
(K. Pławiak – 2 bramki, D. Skotniczny). 

„Orzeł” Mąkolno – „Zamek” Kamieniec 
Ząbkowicki 2:3 (K. Krzysztofczyk, S. Klusek), 
„Harnaś” Starczówek – „Orzeł Mąkolno 2:3 
(W. Morawski – 3 bramki), „Orzeł” Mąkolno – 
„Czarni” Braszowice 2:2 (J. Morawski, M. Janas), 
„Orzeł” Mąkolno – „Znicz” Lubnów 3:6 (W. Mo
rawski – 2 bramki, S. Janczewski) „Orzeł” 
Mąkolno – „Piasek” Potworów 2:2 „Victoria” 
Dębowiec – „Orzeł” Mąkolno 6:6, „Orzeł” Mą
kolno – „Ślęża” Maxbud Ciepłowody 0:8. 

„Perła” Płonica – „Sparta” Ziębice 1:4 (J. Śló
sarz), „Przedborowianka” Przedborowa – „Per
ła” Płonica 2:7 (P. Walczak – 3 bramki, M. Nowak 
– 2  bramki, M. Bartoszek), „Perła” Płonica – 
„Wieża” Rudnica 3:4 (P. Walczak, M. Nowak, 
M. Bartoszek), „Błękitni” Niedźwiedź – „Perła” 
Płonica 1:0, „Perła” Płonica – „Orzeł Mąkolno 
7:2 (P. Walczak 3 bramki, M. Bartoszek, S. Droz
da, G. Krocz, M. Stwora – K. Krzysztofczyk, 
S. Klusek), „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – 
„Perła” Płonica 8:2 (P. Szęszoł, P. Walczak), 
„Perła” Płonica – „Harnaś” Starczówek 1:3 
(J. Ślósarz), „Czarni” Braszowice – „Perła” Pło
nica 6:1 (M. Nowak), „Perła” Płonica – „Znicz” 
Lubnów 2:2. 

Po 14 rozegranych kolejkach drużyna „Kłos” 
Laski zajmuje 9 miejsce z 18 punktami, „Perła” 
Płonica z dorobkiem 11 punktów uplasowa
ła się na 13 miejscu, zespół z Mąkolna jest na 
14 miejscu z 9 punktami. 

Wyniki klasy okręgowej:
„Grom” Witków – „Unia” Złoty Stok 0:3 

(M. Bień, B. Cebula, P. Radożycki), „Unia” Złoty 
Stok – „Victoria” Świebodzice 0:2, „Victoria” 
Tuszyn – „Unia” Złoty Stok 3:1 (B. Cebula), 
„Unia” Złoty Stok – „Zamek” Kamieniec Ząb
kowicki 2:0 (M. Bień, K. Gołuszko), Jedlina 

Zdrój – „Unia” Złoty Stok 4:0, „Unia” Złoty Stok 
– „Iskra” Jaszkowa Dolna 1:0 (J. Śleziak), „Ka
rolina” Jaworzyna Śląska – „Unia” Złoty Stok 
0:2 (K. Gołuszko, P. Dudzic), Gola Świdnicka 
– „Unia” Złoty Stok 1:3, „Unia” Złoty Stok – „Nysa” 
Kłodzko 1:0. 

Drużyna seniorów po 15 kolejkach zajmu
je 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. 
Przed „Unią” Złoty Stok ostatnie spotkanie 
rundy jesiennej, w którym zmierzy się z „Po
lonią” Bystrzyca Kłodzka. 

MŁODZIKI
„Orzeł” Mąkolno – KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. 

1:6 (K. Kędzierski), „Iskra” Jaszkowa – „Orzeł” 
Mąkolno 4:1 (W. Krasna), „Orzeł” Mąkolno – 
„Zamek” Kamieniec Ząbk. 0:6, „Unia” Bardo 
– „Orzeł” Mąkolno 3:0, „Orzeł” Mąkolno – „Spar
ta” Ziębice 2:5 (D. Prokop – 2 bramki), „Skałki” 
Stolec – „Orzeł” Mąkolno 3:1 (D. Mrozek), „Orzeł” 
Mąkolno – Bierkowice 1:2 (Ł. Dzik). 

Młodziki z Mąkolna po zakończeniu rundy 
jesiennej zajmują ostatnie 10 miejsce w ta
beli z zerowym dorobkiem punktowym. 

MŁODZIKI – „Unia” Złoty Stok – UKS „Bie
lawianka” 0:4, SPORTING Wrocław – „Unia” 
Złoty Stok 3:0, „Unia” Złoty Stok – SILESJAW
rocłąw – Gaj 0:1, „Polonia” Stal II Świdnica – 
„Unia” Złoty Stok 1:1 (I> Drozda), „Unia” Złoty 
Stok – „Piast” Nowa Ruda 2:1 (B. Szendzielorz, 
S. Kłyniuk), „Orlik” Kłodzko – „Unia” Złoty Stok 
1:0, „Unia” Złoty Stok – „Górnik” Nowe Miasto 
II Wałbrzych 2:4 (G. Skrzypczak, M. Ziemak), 
FC Wrocław Academy II – „Unia” Złoty Stok 3:0. 

Młodziki ze Złotego Stoku rundę jesienną 
zakończyli na 10 miejscu z 7 punktami. 

JUNIOR MŁODSZY
„Włókniarz” Kudowa Zdrój – „Unia” Złoty 

Stok 0:3 (M. Kliś, R. Brysiak, J. Janiec), „Unia” 
Złoty Stok – „Śnieżnik” Domaszków 1:2 (M. Kliś), 
Polanica Zdrój – „Unia” Złoty Stok 2:0, „Unia” 
Złoty Stok – „Piast” Nowa Ruda 2:3 (M. Kliś, 
R. Brysiak), „Orlęta” Krosnowice – „Unia” Złoty 
Stok 2:0, „Unia” Złoty Stok – „Kryształ” Stronie 
Śląskie 1:2 (M. Andrejew), „Iskra” Jaszkowa 
Dolna – „Unia” Złoty Stok 1:2 (J. Janiec, R. Bry
siak). 

Juniorzy na koniec rundy jesiennej z do
robkiem 6 punktów zajmują ósme miejsce 
w tabeli.

Anna Gajek


