
b
e

zp
ła

tn
y

ISS
N 

25
43

-4
98

5

1(13)/2017
luty

Informacja z sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 4-6

Uroczyste spotkanie 
noworoczne

czytaj na str. 7

Ocalić od zapomnienia
czytaj na str. 17

Ferie z CKiP
czytaj na str. 9

Konkurs wiedzy 
o Złotym Stoku

czytaj na str. 18

Pomoc żywnościowa – 
ruszamy pełną parą

czytaj na str. 11

Warsztaty teatralne 
w „Zielonej Dolinie”

czytaj na str. 23

Bal Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

czytaj na str. 12

Rozstrzygnięty został konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego 
w zakresie działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym w 2017 r.

21 lutego 2017 r. podpisana zo-
stała umowa ze Stowarzyszeniem 
Złotostocki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Na jej podstawie gmina dofi-
nansuje w  kwocie 5.000 zł. zajęcia 
skierowane do złotostockich seniorów.

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie aktywności fizycznej 
i aktywizacja osób w wieku senioral-
nym w  Gminie Złoty Stok poprzez 
udział w zajęciach ruchowych, wyjaz-
dach na basen, spotkaniach integra-
cyjnych oraz zajęciach edukacyjnych 
z zakresu profilaktyki zdrowia.

Mirosława Słowiak

Wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Radosne przedszkole – podążając za rozwojem dziecka
Pod takim tytułem Placówka Opieki 

Przedszkolnej „Bajka” realizuje projekt 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego we 
wsparciu finansowym Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w  ramach Priorytetu 
10 – Edukacja, działania 10.1 „Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej”, poddziałanie 10.1.1 
„Zapewnienie równego dostępu do wyso-
kiej jakości edukacji przedszkolnej – kon-
kursy horyzontalne”. Wniosek opracowali-
śmy wspólnie z  Centrum Edukacji ATUT 
z  Brzegu. Umowa została podpisana 
19 grudnia 2016r. i jesteśmy szczęśliwi, że 
od tego momentu wprowadzamy projekt 
w życie.

cd. na str. 19

Uniwersytet Trzeciego Wieku

czytaj na str. 13
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Szanowni Państwo,
2016 rok zakończył się nadwyżką budżetową w  kwocie 325 

542,03 zł. Realizując zaplanowane w budżecie zadania staraliśmy 
wykonywać je oszczędnie i gospodarnie. Nie zaciągnęliśmy zapla-
nowanego kredytu w  kwocie 1 000 000 zł, głównie z  powodu 
braku rozstrzygnięć wniosków unijnych np. na termomodernizację 
ratusza. Mimo tego wykonaliśmy kilka ważnych dla Państwa zadań, 
np. remonty drogi transportu rolnego w  Mąkolnie, dwóch dróg 
dojazdowych w Laskach, ulicy Wąskiej i Krzywej w Złotym Stoku, 
czy dofinansowanie ze środków gminnych remontu nawierzchni 
drogi oraz chodników przy ul. Spacerowej.

Dzięki dotacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwo-
cie 100 000 zł, przy wsparciu pracowników spółki „WOD – KAN” 
i ich ciężkiej pracy, w całości wymieniliśmy wodociąg przesyłowy 
do granicy gminy. Wykonaliśmy również projekt robót geologicz-
nych na poszukiwanie wody na terenie „Wiśniowego sadu”. W grud-
niu wykonany został odwiert i z uzyskanych wyników badań wy-
nika, że woda zawiera śladowe, mieszczące się w dolnej granicy 
normy, ilości arsenu. Jest to szansa na wykonanie dodatkowych 
ujęć wody dla mieszkańców Złotego Stoku, Płonicy i Błotnicy.

Poza bieżącą konserwacją oświetlenia wykonaliśmy oświetle-
nie części ulicy Traugutta, w  kierunku wapienników oraz nowe 
oświetlenie przy ulicy Spacerowej. Mieszkańcy Chwalisławia cieszą 
się nowym placem zabaw, który wykonany został dzięki pozyska-
nej przez gminę dotacji w wysokości 16.000 zł. Z budżetu gminy 
dofinansowaliśmy zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Złotym Stoku, karetki pogotowia dla SP ZOZ Pomoc Doraźna 
w  Ząbkowicach Śl. oraz zakupiliśmy samochód dostawczy Ford 
Transit na potrzeby prac porządkowych, remontowych, utrzymanie 
zieleni w mieście i sołectwach. Wykonaliśmy kilka dokumentacji 
projektowych, np. na przebudowę dróg, wykonanie ścieżki rowe-
rowo – pieszej, rewitalizację parku miejskiego, remont mauzoleum 
rodu Guttlerów. Złożyliśmy wnioski unijne m.in. na skanalizowanie 
sołectwa Błotnica, budowę ścieżek rowerowych Singletrack Gla-
censis, OZE (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kotły co).

Budżet na rok 2017 przewiduje realizację wielu zadań inwesty-
cyjnych, m.in. przebudowę ulicy Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku, Mąkolno – góry – dro-
ga dojazdowa do gruntów rolnych, remont dwóch dróg dojazdo-
wych do posesji w Laskach, realizację projektu unijnego „Rozwój 
e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”, na który otrzymaliśmy 
dofinansowane, czy też wykonanie I etapu prac związanych z od-
restaurowaniem mauzoleum rodziny Guttlerów, budowę placu 
zabaw w Błotnicy. Wiele zadań w sołectwach realizowanych będzie 
w ramach wydzielonych środków Funduszu Sołeckiego, np. wy-
miana ogrodzenia świetlicy wiejskiej i  remizy OSP w  Mąkolnie, 
zakup bramek sportowych na boisko w  Mąkolnie, wykonanie 
wiaty przy boisku sportowym oraz ogrodzenia przy budynku 
świetlicy w Laskach, doprowadzenie wody do boiska w Płonicy, 
wykonanie parkingu przy placu zabaw w  Błotnicy, wykonanie 
dachu na budynku gospodarczym w Chwalisławiu.

Nie wszystkie zadania są zaplanowane w budżecie. Będą one 
ujmowane w  zależności od składanych przez gminę wniosków 
unijnych i dokonywanych rozstrzygnięć. Po raz pierwszy w historii 
gminy wydatki budżetu gminy Złoty Stok przekraczają kwotę 21 
mln złotych. Wynika to głównie z zaplanowania wydatków inwe-
stycyjnych na poziomie ponad 6 mln złotych, jak również wypłaty 
środków z programu 500+ w wysokości 2,3 mln zł.

Prosimy Państwa o zrozumienie i wsparcie. Jest to dla pracow-
ników Urzędu i  radnych trudny okres. Przygotowaliśmy wiele 
projektów, złożyliśmy kilka wniosków, o kolejne będziemy sukce-
sywnie występować. Bardzo chcielibyśmy otrzymać dofinansowa-
nie i  zacząć realizację zadań, tak aby mogli Państwo cieszyć się 
nowymi inwestycjami.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 16.12.2016 r. do 21.01.2017 r.

1. Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. 
Wąskiej 1 w Złotym Stoku.

2. Przygotowano dokumenty do sprzedaży lokali miesz-
kalnych w  Złotym Stoku, ul. Leśna 10/1 i  ul. 3 Maja 3/3 
(kupują najemcy lokali).

3. Wykazano do sprzedaży:
• lokal mieszkalny nr 4, o  pow. 21,28m2, położony na 

poddaszu budynku w Złotym Stoku przy Placu Kościelnym 
10. Nieruchomość znajduje się na działce nr 687, o  pow. 
316m2. KW – SW1Z/00049227/3. Sprzedaż bezprzetargowa 
– obecnemu najemcy lokalu. Cena nieruchomości wynosi: 
18.400 zł. Na nabywany lokal mieszkalny udziela się boni-
fikaty 90%;

• lokal mieszkalny nr 1, o  pow. 40,35m2, położony na 
parterze budynku w Płonicy nr 62. Nieruchomość znajduje 
się na działce nr 48 o pow. 3000m2. KW – SW1Z/00054925/4. 
Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym. Sprzedaż bez-
przetargowa – obecnemu najemcy lokalu. Cena nierucho-
mości wynosi: 36.500 zł w tym wartość udziału w gruncie 
17/100 – 14.300 zł. Na nabywany lokal mieszkalny udziela 
się bonifikaty 90%;

• lokal mieszkalny nr 2, o  pow. 41,08m2, położony na 
parterze budynku w Mąkolnie nr 48. Nieruchomość  znajduje 
się na działce nr 173/3, o pow. 1329m2. KW – SW1Z/00067973/9. 
Sprzedaż w formie przetargu nieograni czonego. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi: 25.000 zł.;

• nieruchomość gruntową nr 186/3, o pow. 0,6926 ha, 
położoną w  Chwalisławiu. KW – SW1Z/00068226/5. Prze-
znaczenie w planie zagospodarowania przestrzen-nego:

– RPz – tereny użytków rolnych z prawem wprowadzenia 
zabudowy – 84% powierzchni działki,

– ZN – tereny zieleni niskiej bez prawa zabudowy – 16% 
powierzchni działki.

Sprzedaż w  drodze przetargu ograniczonego. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 35.000 zł plus podatek VAT 
23% od powierzchni terenu z możliwością wprowadzenia 
zabudowy;

• nieruchomość gruntową nr 997/12, o pow. 0,2041 ha, 
położona w Złotym Stoku, zapisana w KW nr SW1Z/00060486/9. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Cena wy-
woławcza nieruchomości: 66.000 zł plus podatek VAT 23%;

• nieruchomość gruntową nr 997/13, o pow. 0,2032 ha, 
położona w Złotym Stoku, zapisana w KW nr SW1Z/00060486/9. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
4 MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Sprzedaż w  drodze przetargu nieograniczonego. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 64.200 zł plus podatek VAT 
23%. Działka dzierżawiona;

• nieruchomość gruntową nr 25/1, o  pow. 0,3975 ha, 
położona w Złotym Stoku, zapisana w KW nr SW1Z/00060486/9. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
3 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprze-
daż w drodze przetargu nieograniczonego. Cena wywoław-
cza nieruchomości: 120.800 zł – plus podatek VAT 23%.

4. Ogłoszono przetargi:
• III przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 267, 

o pow. 0,0619 ha, położoną w Laskach. KW nr SW1Z/00049326/7. 
Teren zabudowy mieszkaniowej. Cena wywoławcza nieru-
chomości: 18.000 zł plus podatek VAT 23%;

• IV przetarg ustny nieograniczony na ½ udziału nieru-
chomości nr 96, o pow. 0,0893 ha, położonej w Chwalisławiu 
nr 30, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym. 
KW nr SW1Z/00028481/8. Cena wywoławcza nieruchomości: 
20.000 zł.;

• Przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 855/2, 
o  pow. 0,8684 ha, położoną w  Złotym Stoku. KW nr 
SW1Z/00068600/1. Teren istniejących usług turystycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł plus 
podatek VAT 23%.

5. 16.01. – zawarto umowę z:
a) Indywidualnym Gospodarstwem Rolnym Leszek Za-

sada, z siedzibą w Złotym Stoku ul. Traugutta 5A – na za-
pewnienie zwierzętom gospodarskim miejsc w gospodar-
stwie rolnym, obejmującą m. in.:

• odłowienie/wyłapanie zwierzęcia gospodarskiego 
w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

• transport odłowionego/wyłapanego zwierzęcia go-
spodarskiego do gospodarstwa rolnego,

• zapewnienie miejsc bytowania w gospodarstwie rolnym,
• karmienie zwierząt,
• niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materia-

ły i wyposażenie,
b) „DAMAR” Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Dariusz 

Marcinków, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich os. XX-lecia 
52 – na wykonanie usługi polegającej na:

• zapewnieniu opieki lekarsko-weterynaryjnej wolno 
żyjącym kotom,

• zapewnieniu opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdom-
nym zwierzętom,

• zapewnieniu opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzę-
tom gospodarskim,

• zapewnieniu całodobowej opieki lekarsko-weteryna-
ryjnej w  przypadkach zdarzeń drogowych z  udziałem 
zwierząt.

Umowy ww. niezbędne są do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Złoty Stok w 2017 roku. Przygo-
towano projekt uchwały w tym zakresie i przesłano do za-
opiniowania właściwym organom i instytucjom.

6. Sporządzono wykaz zawierający zbiorcze zestawienie 
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wy-
sokości należnych opłat za 2016 rok. Podmiot korzystający 
ze środowiska: Urząd Miejski w  Złotym Stoku. Wyliczono 
łączną opłatę w wysokości 551 zł. Zgodnie z art. 289 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) nie wnosi się opłat, 
których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu 
marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

7. Przeprowadzono 3 postępowania dotyczące wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew.

8. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Złoty Stok w  2016 roku wysterylizowano 19 kotek 
i 12 kocurów.

9. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polega-
jącego na: przebudowie istniejącego drogowego obiektu 
mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 
3143D km 10 + 802 działka nr 473/dr we wsi Laski nad po-
tokiem Gruda. Inwestycja polega na wymianie uszkodzonych 
skorodowanych stalowych belek układu nośnego i pomostu 
na nowe belki stalowe i nowy pomost żelbetowy, przy za-
chowaniu istniejącego światła poziomego (5,95 m) i piono-
wego mostu (1,65 m), długość obiektu mostowego – 8,80 
m, szerokość– 8,60 m.

10. 10.01.2017 r. – podpisano umowy w sprawie udzie-
lenia dotacji z  budżetu gminy jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Złotym Stoku, Mąkolnie i Płonicy.

11. 03.01.2017 r. przesłano do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego dokumentację potwier-
dzającą zakończenie zadania pn. „Remont sieci wodociągo-
wej w Gminie Złoty Stok”.

12. Wydłużono termin zgłoszeń mieszkańców do udzia-
łu w projekcie grantowym pn. „Poprawa jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 
terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” 
w  związku z  wydłużeniem terminu naborów wniosków 
w ramach działania 3.1.C Produkcja i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 
razem z partnerami (Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna). Z na-
szej gminy zgłosiło się ok. 80 rodzin, u których przeprowa-
dzono wizję lokalną.

13. 04.01.2017 r. otrzymano informację o  przeprowa-
dzeniu procedury uzupełnienia wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Dziedzictwo przodków”, celem przygotowania 
umowy o dofinansowanie projektu. Planowane rozpoczęcie 
inwestycji (w tym ogłoszenie o przetargu) zgodnie z har-
monogramem projektu przewidziane jest na początek 
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Sprawozdanie z pracy Urzędu i Burmistrza  
w okresie od 22.01. do 21.02.2017 r.

kwietnia 2017 r. W związku z powyższym, wystą-
piono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu o  wydanie zaświadczenia 
o oddziaływaniu projektu na obszary Natura 2000.

14. Wydano 2 zaświadczenia na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego w  ramach 
gminnych przewozów pasażerskich na trasie 
Błotnica – Złoty Stok – Mąkolno – Chwalisław.

15. Wydano zezwolenie na wykonywanie 
regularnych, specjalnych przewozów osób w kra-
jowym transporcie drogowym w  ramach linii 
regularnej, specjalnej: Złoty Stok, Błotnica, Pło-
nica, Chwalisław, Laski, Mąkolno, Biała Góra – 
przewozy dzieci dojeżdżających do Szkoły Pod-
stawowej, Gimnazjum i  Przedszkoli na terenie 
Gminy Złoty Stok.

16. Przesłano do Wydziału Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
sprawozdanie z  wykonania publicznego trans-
portu zbiorowego w ramach gminnych przewozów 
pasażerskich na terenie Gminy Złoty Stok za rok 
2016.

17. 29.12.2016r., w wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargu nieograniczonego, podpi-
sano umowę z Zakładem Usług Transportowych 
DAR-TRANS Dariusz Dukiewicz na świadczenie 
usług „Dowozu dzieci do szkoły podstawowej, 
gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Złoty 
Stok i  zapewnienie opieki dzieciom w  czasie 
przewozu”. Wartość udzielonego zamówienia – 
181.818 zł brutto, okres realizacji zamówienia – 
1.01.2017 r. – 31.12.2017r.

18. 29.12.2016r., w wyniku przeprowadzonej 
procedury zapytania ofertowego, podpisano 
umowę z  Konsorcjum – Lider: PPU „Koma” Sp. 
z o.o., Partner: Z.P.U.H „INSAND”, Józef Gruszecki, 
na świadczenie usług związanych z  zimowym 
i letnim utrzymaniem ulic, placów, dróg i chod-
ników na terenie gminy Złoty Stok. Wykonawca 
otrzyma za zimowe utrzymanie ulic, placów 
i  chodników na terenie gminy Złoty Stok mie-
sięczny ryczałt w  okresie od 1 stycznia do 31 
marca 2017r. i od 15 listopada do 31 grudnia 2017r. 
(przez okres 4,5 miesiąca) – 13.041 zł/m-c brutto. 
Za usługę związaną z  letnim utrzymaniem ulic, 
placów i chodników na terenie gminy Złoty Stok 
Wykonawca otrzyma miesięczny ryczałt w okresie 
od 1 kwietnia 2017r. do 14 listopada 2017r. (przez 
okres 7,5 miesiąca) – 5.670 zł/m-c brutto.

19. 27.12.2016 r. wystąpiono do Starosty 
Ząbkowickiego z wnioskiem o wydanie pozwo-
lenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego 
„Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”.

20. 30.12.2016r. wystąpiono do Starosty Ząb-
kowickiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na budowę dla zadania pn. „Przebudowa parku 
miejskiego w Złotym Stoku wraz z budową musz-
li koncertowej z amfiteatrem, informatora tury-
stycznego, fontanny, zdroju, urządzeń zabawowych 
dla dzieci, ogrodzenia, nawierzchni”.

21. 16.01.2017r. wystąpiono do Dolnośląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o  wydanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych związanych z przebudową ul. Wol-
ności w  Złotym Stoku w  wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą.

22. Opracowano mapy do celów projektowych 
dla drogi gminnej Płonica – Mąkolno.

23. Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ząbkowicach Śląskich z zapytaniem dotyczącym 
montażu sygnalizacji drogowej w  ciągu drogi 
powiatowej na tzw. garbatym moście w Topoli.

24. W związku z zagrożeniem epidemią „pta-
siej grypy” we współpracy z  sołtysami Lasek, 
Chwalisławia, Mąkolna, Płonicy i Błotnicy doko-
nano spisu ptactwa domowego w sołectwach.

25. Dokonano wymiany uszkodzonego kotła 
centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej 
w Laskach.

26. Przygotowano i przesłano do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich cztery 

wnioski na organizację staży dla osób bezrobot-
nych. Dwa wnioski dla pracowników do zieleni, 
dwa do Urzędu Miejskiego.

27. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty rozliczenie dotacji celowej otrzymanej 
w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych 
i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe. W 2016 r. dotacja prze-
znaczona była dla uczniów klas I-V szkoły podsta-
wowej, dla uczniów I i II klasy gimnazjum oraz dla 
3 uczniów niepełnosprawnych.

28. Rozliczono środki Funduszu Pracy prze-
kazane na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. W 2016 
roku jeden pracodawca złożył wniosek o  zwrot 
kosztów przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy.

29. Wydano cztery zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, które są kontynuacją 
wcześniej wydanych zezwoleń.

30. Prowadzenie punktu świadczeń nieod-
płatnej pomocy prawnej w Złotym Stoku Zarząd 
Powiatu Ząbkowickiego powierzył w 2017r. Fun-
dacji w  Służbie Wsi z Wrocławia. Radcy prawni 
przyjmują interesantów w  Urzędzie Miejskim 
w Złotym Stoku w poniedziałki i czwartki w godz. 
1400 – 1800, we wtorki w  godz. 1200 – 1600, 
w środy w godz. 900 – 1300 oraz w piątki w godz. 
900 – 1300.

31. 16.12 – udział w  akcji wypuszczenia 25 
bażantów w  obwodzie przez Koło Łowieckie 
„Jawornik” w obecności uczniów klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Złotym Stoku, w okolicach tzw. 
cegielni.

32. 18.12 – udział w koncercie kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu Kapeli „Dobrej Woli” ze Śląska 
w CKiP w Złotym Stoku.

33. 20.12. – udział w  Przedszkolnej Wigilii 
w „Zielonej Dolinie” w Mąkolnie.

34. 20.12. – świąteczna wizyta w  Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym Salutaris w Złotym Sto-
ku. Wspólne kolędowanie pensjonariuszy z  ze-
społem „Wesołe nutki” z Mąkolna.

35. 22.12 – udział w Jasełkach Bożonarodze-
niowych w  Samorządowym Zespole Szkół oraz 
w POP „BAJKA” w Złotym Stoku.

36. 31.12.– spotkanie sylwestrowe z  miesz-
kańcami gminy i gośćmi na złotostockim Rynku, 
zorganizowane przez CKiP.

37. 05.01. – spotkanie z partnerami projektu 
grantowego OZE w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
w Bardzie.

38. 07.01. – I Noworoczny Turniej Oldbojów 
o Puchar Burmistrza Złotego Soku.

39. 13.01. – udział w Walnym Zebraniu Człon-
ków Stowarzyszenia LGD „Qwsi”.

40. 12.01. – złożenie przez dyrektora biura 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej wniosku do 
RPO na zadanie Singletrack Glacensis, w którym 
gmina Złoty Stok jest partnerem.

41. 13.01. – spotkanie z Miroslavem Kocianem 
– starostą Bilej Vody w celu omówienia zakresu 
i założeń do wspólnych projektów planowanych 
do złożenia w ramach Fundusz Mikroprojektów 
w Euroregionie Glacensis.

42. 18.01 – ogłoszono otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w za-
kresie działalności na rzecz osób w wieku emery-
talnym w 2017 roku.

43. 19.01 – dyżur ekspercki pracownika ZUS-
-u w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku na po-
trzeby mieszkańców gminy a dotyczący naliczania 
i przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych.

44. 19.01. – spotkanie noworoczne burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej z kierownika-
mi i głównymi księgowymi jednostek organiza-
cyjnych gminy.

45. 21.01. – I Przegląd Kolęd i Pastorałek pt. 
„W Betlejem przy drodze ….”

46. 21.01. – spotkanie opłatkowe w sołectwie 
Mąkolno.

1. Opracowano sprawozdanie SG-01 do 
Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu 
leśnictwa i ochrony środowiska. Powierzch-
nia lasów stanowiących własność komunal-
ną Gminy Złoty Stok objętych uproszczonym 
planem urządzenia lasu wynosi 122,70 ha 
a inwentaryzacją stanu lasu 118,70 ha.

2. Obliczono masę odpadów ulegających 
biodegradacji dozwoloną do składowania 
w 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w spra-
wie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz spo-
sobu obliczania poziomu ograniczania masy 
tych odpadów (Dz. U. z  2012 poz. 676), 
która wynosi 262,345 Mg. Poziom ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji przekazanych do skła-
dowania został osiągnięty.

3. Obliczono poziom recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygo-
towania do ponownego użycia i  odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167). Po-
ziom recyklingu i przygotowania do ponow-
nego użycia papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła został osiągnięty– 28,50% w roku 
2016 winno być 18%. Poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i od-
zysku innymi metodami innych niż niebez-
pieczne odpadów budowlanych i  rozbiór-
kowych został również osiągnięty – 100%, 
w roku 2016 r, winno być 42%.

4. Z  informacji przedłożonej przez od-
bierającego odpady komunalne wynika, że 
w roku 2016 łączna masa odebranych i ze-
branych odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości wynosiła 1.259,76 Mg.

5. Wydano decyzje zezwalającą na usu-
nięcie drzew z potoku Gruda w Laskach.

6. Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego 
nr 3 przy ul. Sudeckiej 2 w Złotym Stoku.

7. Sprzedano lokal mieszkalny w Złotym 
Stoku, ul. Leśna 10/1 za kwotę 3.640,00 zł + 
użytkowanie wieczyste 2.583,00 zł (najemca 
lokalu).

8. Wydano decyzje podziałowe dla nie-
ruchomości: Chwalisław – 391/1, Laski – 84.

9. Zlecono geodecie aktualizację użytków 
gruntowych dla działki nr 917/2 w Złotym 
Stoku.

10. Wykazano do sprzedaży nierucho-
mość gruntową nr 22/4 o  pow. 1,9103 ha, 
położoną w  Złotym Stoku. Przeznaczenie 
w  miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego:

a) PWp – teren projektowanej zabudowy 
przemysłowej (48% powierzchni działki),

b) ZN/W – tereny istniejącej zieleni łęgo-
wej w obrębie dolin rzecznych, wraz z kory-
tami cieków naturalnych, bez prawa zabu-
dowy (52% powierzchni działki).

Sprzedaż w  drodze przetargu nieogra-
niczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
362.000,00 zł plus podatek VAT 23% (od 
powierzchni pod zabudowę).

11. Przeznaczono do dzierżawy w trybie 
przetargu nieograniczonego:

1) nieruchomość gruntową rolną nr 170, 
położoną w Płonicy, o pow. 0.4308 ha. KW 

nr SW1Z/00069999/1. Cena rocznego czyn-
szu dzierżawnego wynosi: 90,47 zł.,

2) nieruchomość gruntową rolną nr 195, 
położoną w Złotym Stoku, o pow. 1.6613 ha. 
KW nr SW1Z/00067326/9.Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 247,16 zł.,

3) nieruchomość gruntową rolną nr 196, 
położoną w Złotym Stoku, o pow. 1,0594 ha. 
KW nr SW1Z/00067326/9. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 158,91 zł.,

4) nieruchomość gruntową rolną nr 197, 
położoną w Złotym Stoku, o pow. 1.0759 ha. 
KW nr SW1Z/00067326/9. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 161,38 zł.

5) nieruchomości gruntowe rolne nr 92/1, 
92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 
92/10, 92/11, 92/12/ 92/13, 92/14, 92/15, 
92/16, 92/17, 92/18, 92/19, 92/20, 92/21, 
92/22, 92/23, 92/24, 92/25, o łącznej powie-
rzchni 3,0179 ha, położone w Złotym Stoku. 
KW nr SW1Z/00065963/4. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 441,80 zł.,

6) nieruchomość gruntową rolną nr 365/9, 
położoną w Chwalisławiu, o pow. 1,7022 ha. 
KW nr SW1Z/00067098/1. Cena rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi: 266,38 zł.,

7) nieruchomość gruntową rolną nr 
365/10 położoną w  Chwalisławiu, o  pow. 
1,9703 ha. KW nr SW1Z/00067974/6. Cena 
rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 
301,88 zł,

8) nieruchomość gruntową rolną nr 30/6, 
położoną w Błotnicy, o pow. 0,9900 ha. KW 
nr SW1Z/00066044/1. Cena rocznego czyn-
szu dzierżawnego wynosi: 143,00 zł.,

9) nieruchomość gruntową rolną nr 45/1, 
położoną w Błotnicy, o pow. 0,4742 ha. KW 
nr SW1Z/00066044/1. Cena rocznego czyn-
szu dzierżawnego wynosi: 69,13 zł.

Terminy przetargów zostaną ogłoszone 
po 22 lutym 2017 r.

12. Wystawiono 1847 decyzji wymiaro-
wych na podatek od nieruchomości i rolny 
na rok 2017.

13. Złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Przebudowa budynku kom-
pleksu szkolnego na budynek wielofunkcyj-
ny” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014 – 2020, działanie 6.1.1 „Budowa, 
remont, przebudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa, wyposażenie infrastruktury społecznej 
powiązanej z procesem integracji społecznej, 
aktywizacji społeczno-zawodowej i deinsty-
tucjonalizacji usług”. Całkowita wartość za-
dania wynosi 3.322.743,55 zł, z  czego 
1.287.542,50 zł stanowią wydatki kwalifiko-
wane.

14. Złożono wniosek do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
o  wydanie zaświadczeń o  oddziaływaniu 
projektu pn. „Przebudowa budynku kom-
pleksu szkolnego na budynek wielofunkcyj-
ny” na obszary Natura 2000.

15. Dokonano uzupełnień we wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack 
Glacensis” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego, działanie 4.4.1 „Ochrona i udostęp-
nianie zasobów przyrodniczych”. W ramach 
uzupełnień doszczegółowiono ilość obiektów 
małej infrastruktury oraz przedstawiono 
koncepcję spełnienia wskaźnika „przedsię-
wzięcia wpisującego się w  zakres zadań 
ochronnych dla danego obszaru” na podsta-
wie „Planu zadań ochronnych dla obszaru 
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Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 
w województwie dolnośląskim”.

16. Pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego 
i Inwestycji uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym 
realizacji projektów w ramach działania „Budowa 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej” w ramach LGD Qwsi.

17. Złożono sprawozdanie do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
z wykonania gminnych przewozów pasażerskich 
w ramach publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Gminy Złoty Stok w 2016 roku.

18. Złożono sprawozdanie do Dolnośląskie-
go Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
z  wykonania obiektów małej retencji wodnej 
w 2016 roku.

19. Przesłano do Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych informacje z wy-
konania robót publicznych w ramach Programu 
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i  ochrony 
przeciwpowodziowej” 2016.

20. Przesłano do Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych propozycję har-
monogramu i zakresu rzeczowego robót plano-
wanych do wykonania w  ramach Programu 
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i  ochrony 
przeciwpowodziowej” 2017.

21. Sporządzono i opublikowano w Biulety-
nie Informacji Publicznej roczny plan postępowań 
o  udzielenie zamówień publicznych w  Gminie 
Złoty Stok.

22. Zlecono wykonanie dokumentacji pro-
jektowej niezbędnej dla zgłoszenia, w trybie art. 
30 Prawa Budowlanego, zamierzenia budowla-
nego „Budowa placu zabaw w Błotnicy”. W mar-
cu 2017r zostanie złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go w ramach programu „Odnowa wsi dolnoślą-
skiej” na dofinansowanie realizacji zadania.

23. 01.02.2017r. komisja likwidacyjna na 
wniosek rady sołeckiej Chwalisławia dokonała 
likwidacji zużytych środków trwałych będących 
na stanie świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu.

24. 02.02.2017r. zlecono wykonanie mapy 
do celów projektowych drogi (ul. Sienkiewicza) 
dz. nr ewid. 824, 826 obręb Złoty Stok wraz 
z ustaleniem granic ww. działek. Mapa stanowi 
niezbędny podkład do wykonania dokumenta-
cji projektowej remontu ulicy Sienkiewicza.

25. Decyzją Sądu do odbycia kary ogranicze-
nia wolności w postaci wykonywania nieodpłat-
nej kontrolowanej pracy na cele społeczne 
skierowane zostały 3 osoby.

26. Złożono sprawozdania do Głównego 
Urzędu Statystycznego w sprawie bilansowania 
nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, 
organizacji imprez masowych, transportu zbio-
rowego oraz spółek specjalnych.

27. Uczestnictwo w spotkaniu we Wrocławiu 
w  Polskiej Spółce Gazownictwa dotyczącym 
możliwości gazyfikacji miasta Złoty Stok. Prze-
kazano niezbędne dane, które będą podstawą 
do wykorzystania przy opracowaniu koncepcji 
gazyfikacji wykonywanej przez spółkę.

28. Ogłoszono nowy nabór na stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku 
– referent ds. pozyskiwania środków zewnętrz-
nych, z terminem składania ofert do 27 lutego 
2017 r.

29. Naliczono, wypłacono i przesłano spra-
wozdanie z wysokości jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 rok. 
Dodatek został wypłacony dla nauczycieli sta-
żystów i nauczycieli kontraktowych.

30. Naliczono opłatę na 2017 rok za 62 ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o  war-
tości sprzedaży w roku 2016).

31. Zamówiono i  przesłano materiały do 
reklamy Złotego Stoku w Dolnośląskim Katalogu 
Turystycznym (cała strona B5 w 40 stronicowym 
wydawnictwie o nakładzie 10.000 egzemplarzy) 

z bezpłatnym kolportowaniem katalogu podczas 
Międzynarodowych Targów Turystycznych we 
Wrocławiu (Hala Stulecia) w dniach 24 26 lutego 
2017 r.

32. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie dzia-
łalności na rzecz osób w  wieku emerytalnym 
w 2017r. 21 lutego 2017 r. podpisano ze Stowa-
rzyszeniem Złotostocki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku umowę dotacji na kwotę 5.000zł.

33. Ogłoszono konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wsparcia rozwo-
ju sportu w gminie Złoty Stok w różnych dyscy-
plinach sportowych w 2017 r. Komisja dokonuje 
oceny złożonych przez kluby sportowe ofert.

34. Obyły się dwa posiedzenia GKRPA – wy-
dano 2 opinie do zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, podjęto realizację 4 wniosków 
o zastosowanie leczenia odwykowego.

35. Przeprowadzono szkolenie „Współczesne 
problemy – tzw. dopalacze” z  zakresu wiedzy 
o  substancjach psychoaktywnych dla nauczy-
cieli, którego celem było zwiększenie poziomu 
wiedzy w  zakresie zagrożenia „dopalaczami”, 
praktyczne nabycie umiejętności kontaktu 
z  osobą uzależnioną, przekazywanie uwag ro-
dzinie ucznia, zachowanie w  przypadku gdy 
zachodzi podejrzenie, że uczeń posiada przy 
sobie środki odurzające, szkolenie przeprowa-
dzone zostanie w formie prezentacji i dyskusji.

36. Przeprowadzono spotkania psychotera-
peuty konsultanta Punktu dla osób z problema-
mi uzależnień w Złotym Stoku z rodzicami w szko-
le z zakresu jak dla nauczycieli.

37. Gmina przystąpiła do realizacji projektu 
„Szkolny Klub Sportowy „ z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, które opracowało nowy model sys-
temowego wsparcia organizacji zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży szkolnej. W naszej Gminie 
zajęcia w ramach tego programu prowadzi na-
uczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum 
Wojciech Kupczak. Zajęcia już zostały rozpoczę-
te, a trwać będą przez 35 tygodni do 15 grudnia 
2017 r.

38. 25.01. – spotkanie z Komendantem Po-
wiatowym Policji w Ząbkowicach Śl. i Zastępcą 
Komendanta w  Urzędzie Miejskim w  Złotym 
Stoku, dotyczące zaproponowania przez gminę 
ewentualnego lokalu gminnego do adaptacji na 
potrzeby Rewiru Dzielnicowych.

39. 26.01. – spotkanie noworoczne przed-
stawicieli władz miasta z  radnymi, sołtysami, 
kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, instytucji powiatowych, służb, 
inspekcji, straży i zaproszonych gości.

40. 27.01. – kolejna rozprawa przed Sądem 
Okręgowym w Świdnicy z powództwa Ciepłow-
ni „TERMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku 
przeciwko Gminie Złoty Stok.

41. 28.01. – spotkanie opłatkowe przedsta-
wicieli samorządu lokalnego i  zaproszonych 
gości z członkami Koła Sybiraków w Ząbkowicach 
Śląskich.

42. 02.02. – rozprawa apelacyjna w Sądzie 
Okręgowym w  Świdnicy. Oddalenie apelacji 
byłej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złotym Stoku, jako bezzasadnej.

43. 08.02. i 15.02. – spotkanie ze starostami 
czeskich gmin w sprawie omówienia ewentual-
nego aplikowania o  środki unijne w  ramach 
naborów z programu transgranicznego INTERREG 
5 A Polska – Republika Czeska.

44. 10.02. – uroczyste przekazanie karetki 
dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. 
zakupionej z darowizn przekazanych przez sa-
morządy gminne i powiat ząbkowicki.

45. 16.02. – udział w konferencji pt. „Współ-
praca jednostek samorządu terytorialnego i jej 
wpływ na realizację zadań ustawowych” zorga-
nizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei 
we Wrocławiu.

XXV Sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku

28 grudnia 2016 r. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Złotym Stoku odbyła się 
XXV sesja Rady Miejskiej. Obradom przewod-
niczyła wiceprzewodnicząca Elżbieta Rusz-
kowska. Posiedzenie rozpoczęło się od wrę-
czenia Patrycji Lorenz nagrody burmistrza za 
osiągnięcia sportowe. Patrycja od 2013 r. 
uczestniczy we wrotkarskich zawodach ogól-
nopolskich i  międzynarodowych. Najwięk-
szymi jej sukcesami są medale zawodów 
rangi mistrzostw Polski we wrotkarstwie 
szybkim. W dalszej części posiedzenia zosta-
ły podjęte uchwały w sprawie:

1. Zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Złoty 
Stok w obrębie części wsi Mąkolno. Zmiana 
planu dotyczy środkowej części kompleksu 
przemysłowego dawnego zakładu tworzyw 
i farb. Zmiana sposobu użytkowania terenu 
zainicjowana została przez właściciela grun-
tu, który planuje rozwój i rozbudowę przed-
siębiorstwa. Inwestor, po zrealizowaniu przed-
sięwzięcia zamierza zatrudnić 10 osób.

2. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 r. w spra-
wie szczegółowych warunków przyznawa-
nia i  odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z  zaburzeniami psy-
chicznymi oraz określenia warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania. 
Zmiana uchwały dotyczyła zwiększenia staw-
ki godzinowej za usługę z 15 zł do 18,30 zł 
i podyktowana była podniesieniem minimal-
nego wynagrodzenia za pracę i  wzrostem 
minimalnej stawki godzinowej przy umowach 
zlecenia. Wzrost stawki nie powinien spowo-
dować ograniczeń w dostępności do usług.

3. Uchwalenia „Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Złoty Stok”. Nowy regulamin uchwa-
lono w związku z przekazaniem od 2017 roku 
postępowań z  zakresu udzielania pomocy 
materialnej dla uczniów (stypendiów) Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w  Złotym Stoku. 
Zapisy regulaminu dostosowane zostały do 
obecnie obowiązujących przepisów prawnych. 
Nową regulacją jest uzależnienie wysokości 
stypendium od miesięcznego dochodu na 
osobę w  rodzinie ucznia i  kształtować się 
będzie następująco:

1) przy miesięcznym dochodzie na osobę 
w rodzinie od 40 % do 100 % kryterium do-
chodowego, stypendium ustala się w kwocie 
zawierającej się w przedziale od 80 % – 170 
% kwoty zasiłku rodzinnego,

2) przy dochodzie miesięcznym na osobę 
w rodzinie niższym niż 40 % kwoty kryterium 
dochodowego, stypendium ustala się w kwo-
cie zawierającej się w przedziale od 100 % – 
200 % kwoty zasiłku rodzinnego.

4. Przyjęcia Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla 
Gminy Złoty Stok. Przyjęty program stanowi 
podstawę do realizacji zadań własnych gmi-
ny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii. Główne zadania programu to:

1) zwiększanie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których wystę-
pują problemy alkoholowe pomocy psycho-
społecznej i prawnej, w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalno-
ści informacyjnej i  edukacyjnej w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży,

4) wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i  osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów uzależnień,

5) wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie cen-
trów integracji społecznej.

W budżecie gminy na rok 2017, na reali-
zację zadań określonych w  niniejszym pro-
gramie, zaplanowano kwotę 113.300 zł. Są to 
środki planowane do pozyskania z tytułu opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

5. Ustalenia wysokości opłat za świad-
czenia dodatkowe przedszkoli publicznych. 
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 
roku zniesiona zostanie możliwość pobierania 
przez organ prowadzący opłat za pobyt 
dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce 
wychowania przedszkolnego. Ma to związek 
z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni 
uczniowie uczęszczający do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i  innych form 
wychowania przedszkolnego objęci zostaną 
subwencją oświatową.

6. Uchwalenia Regulaminu targowiska 
gminnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym prowadzenie targowiska należy do 
zadań własnych gminy, służących zaspokaja-
niu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Rada 
przyjmując uchwałę określiła zasady i  tryb 
korzystania z  targowiska. Sprzedaż nadal 
będzie odbywać się w środy i soboty w godz. 
od 6:00 do 14:00. Osoby prowadzące handel 
zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej, 
której wysokość określona jest odrębną 
uchwałą.

7. W sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Miejskiej oraz planów pracy komisji stałych 
Rady Miejskiej na 2017 rok. Przyjęta uchwa-
ła stanowi podstawowy dokument dotyczący 
działalności merytorycznej stałych komisji 
i Rady na 2017 r.

8. W  sprawie zmian w  budżecie na 
2016 r. Dochody budżetu po zmianach kształ-
tują się na poziomie 16.616.123 zł, natomiast 
wydatki 16.862.026 zł. Przychody budżetu 
wynoszą 1.118.419 zł, rozchody 872.903 zł. 
Deficyt budżetu w wysokości 245.903 zł zo-
stanie sfinansowany z wolnych środków.

9. Zmieniająca uchwałę w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Złoty Stok obejmującej lata 2016-
2027. Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 
1 polegają na doprowadzeniu wartości doty-
czących roku 2016 do spójności z budżetem 
gminy na 28.12.2016 r. W załączniku Nr 2 li-
mity wydatków na 2016 r. na przedsięwzięcia 
zostały również doprowadzone do spójności 
z planem na te przedsięwzięcia w budżecie 
na 28.12.2016 r.

10. W  sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Złoty Stok 
obejmującej lata 2017-2028.W  załączniku 



5

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 7(13), luty 2017 r.

XXVI Sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku

XXVII Sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku

Nr 1 przyjęte wartości dotyczące 
roku 2017 są zgodne z budżetem 
na dany rok. Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
do dochodów ogółem (bez usta-
wowych włączeń) na 2017 r. wyno-
si 6,04% przy dopuszczalnym wskaź-
niku 8,30%. Załącznik Nr 2 do WPF 
zawiera wykaz przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. W  latach 2017-2020 
zaplanowano do realizacji nastę-
pujące przedsięwzięcia:

1) W ramach projektów z udzia-
łem środków z budżetu UE

– „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w sołectwie 
Błotnica”. Limit wydatków na 2017 r. 
– 3.199.330 zł (limit zobowiązań 
ogółem – 3.288.505 zł),

– „Dziedzictwo przodków – od-
restaurowanie mauzoleum rodziny 
Gűttlerów” –Limit wydatków na 
2017 r. – 223.610 zł (łączne nakłady 
– 233.450 zł),

– „Remont – termomodernizacja 
budynku ratusza w Złotym Stoku”. 
Limit wydatków na 2017 r.  – 
673.778 zł (limit zobowiązań ogó-
łem – 694.623 zł).

– „Rozwój e-usług gwarancją 
nowoczesności Gmin”. Limit wydat-
ków na 2017 r. – 415.907 zł (łączne 
nakłady – 423.287 zł),

– „Rewitalizacja Parku Miejskie-
go w Złotym Stoku”. Realizację za-
planowano na 2018 r. z  limitem 
wydatków – 1.578.210 zł. Łączne 
nakłady1.611.420 zł,

– „Budowa świetlicy wiejskiej 
w Płonicy”. Realizację zaplanowano 
na 2018 r. z  limitem wydatków – 
965.365 zł.  Łączne nakłady – 
975.365 zł,

– „Kompleksowa rewitalizacja 
kościoła poewangelickiego w Zło-
tym Stoku na cele kulturalno-tury-
styczne”. Realizację zaplanowano 
na 2018 r. z  limitem wydatków – 
4.062.380 zł. Łączne nakłady – 
4.143.657 zł.

2) Z własnych środków
– „Opracowanie operatu wodno-

-prawnego i dokumentacji hydro-
geologicznej dla zespołu ujęć wody 
na terenie Złotego Stoku”. Limit 
wydatków na 2017 r. – 17.220 zł 
(łączne nakłady – 32.370 zł),

– „Zagospodarowanie łącznika 
przy Samorządowym Zespole Szkół 
w  Złotym Stoku”. Limit wydatków 
na 2017 r. – 150.000 zł (łączne na-
kłady – 759.500 zł).

11. W sprawie budżetu gminy 
na 2017 r. Przyjęty budżet został 
zwiększony w stosunku do projek-
tu zarówno po stronie wydatków, 
jak i  dochodów o  kwotę 9.000 zł 
i przedstawia się następująco:

Dochody 16.687.564 zł
Wydatki 21.679.268 zł
Przychody 5.864.220 zł
Rozchody 872.516 zł
Deficyt 4.991.704 zł
Po raz pierwszy w historii gmi-

ny wydatki budżetu ogółem prze-
kraczają kwotę 20 mln zł. Rok 2017 
będzie dla gminy rokiem wielu in-
westycji, realizowanych głównie 
z  wykorzystaniem funduszy ze-
wnętrznych. Wydatki inwestycyjne 
zaplanowane są na poziomie 
6.191.820 zł, co stanowi 28,57% 
ogółu wydatków. Na pokrycie za-
planowanych inwestycji gmina 
zamierza zaciągnąć kredyt długo-
terminowy w wysokości 5.800.000 zł, 
w tym: 3.000.000 zł na wyprzedza-
jące finansowanie działań finanso-
wanych ze środków budżetu Unii 
Europejskiej. Kredyt długotermino-
wy, w  zaplanowanej wysokości, 
zostanie zaciągnięty pod warun-
kiem uzyskania dofinansowania 
z budżetu europejskiego na reali-
zację projektów. Uzyskane w 2018 r. 
dofinansowanie zostanie prze-
znaczone w  całości na spłatę za-
ciągniętego kredytu w  wysokości 
3.000.000 zł.

26 stycznia 2017 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Złotym Stoku odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej. 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o  dwa 
dodatkowe punkty dotyczące podjęcia uchwał. Posiedze-
nie rozpoczęło się od przedstawienia przez pracownika 
Urzędu – Macieja Michalskiego prezentacji multimedialnej 
w sprawie możliwości i zasad pozyskiwania przez gminę 
dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-
2020. Następnie Piotr Ogielski – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności komisji za 
2016 r. Sołtysi przedłożyli roczne informacje z działalności 
w  poszczególnych sołectwach. W  dalszej części obrad 
radni podjęli uchwały w sprawie:

1. Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złotym Stoku. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
ustawy o  wsparciu kobiet w  ciąży i  rodzin „Za życiem” 
nakłada na samorządy obowiązek realizacji dodatkowych 
zadań. W związku z przekazaniem całości spraw związanych 
z programem rządowym „Za życiem” i ustawą Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, zaistniała konieczność 
dokonania zmiany statutu jednostki.

2. Opracowania na rok 2017 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrud-
nionych w publicznych szkołach i przedszkolach. Zapi-
sy w Karcie Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące 
szkoły do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinan-
sowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględ-
nieniem doradztwa metodycznego – w  wysokości 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wy-
nagrodzenia osobowe nauczycieli. Ponadto Gmina jako 
organ prowadzący, opracowuje na każdy rok budżetowy 

plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i placówek. Uchwa-
ła, zgodnie z Kartą Nauczyciela, została zaopiniowana przez 
związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

3. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Złoty Stok”. Zapis w § 5 ust 1 Regulaminu stał w sprzecz-
ności z zapisami Uchwały nr XXIII/159/2016 z dnia 27  paź-
dziernika 2016 r. w  sprawie upoważnienia kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku do prowa-
dzenia postępowania w  sprawach pomocy materialnej 
o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Złoty Stok, dlatego został zmieniony.

4. Ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli i  innych form wycho-
wania przedszkolnego oraz zakresu i  trybu kontroli 
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Nowe-
lizacja ustawy o  systemie oświaty wprowadziła m. in. 
zmianę sposobu ustalania dotacji na jednego ucznia 
w  przedszkolu niepublicznym. Kolejną zmianą wprowa-
dzoną przez nową ustawę jest możliwość, w  przypadku 
braku miejsce w  przedszkolach publicznych, ogłoszenia 
konkursu na dodatkowe miejsca w  jednostkach niepu-
blicznych.

Na zakończenie obrad Bartłomiej Zawadzki – pracow-
nik Urzędu przedstawił główne założenia listu intencyjne-
go zawierającego propozycję gazyfikacji Złotego Stoku, 
złożoną przez Polską Spółkę Gazownictwa z o.o. Koncepcja 
zakłada budowę gazociągu przesyłowego lub utworzenie 
stacji regazyfikacji LNG. Ostateczną decyzję w  sprawie 
przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia spółka podej-
mie po przeprowadzonej analizie dotyczącej zapotrzebo-
wania miasta w gaz.

23 lutego 2017 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Złotym Stoku odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku.

W pierwszej kolejności Teresa Michalska – Przewodni-
cząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych przedstawiła sprawozdanie z działalności komi-
sji za 2016 r. Następnie Elżbieta Chołdrych-Sałata – pełnią-
ca funkcję asystenta rodziny i  przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego – przestawiła raport z  realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz sprawoz-
danie z  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie i  Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla 
Gminy Złoty Stok. Następnie zgromadzeni zostali zapo-
znani ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli za 2016 rok, które przedstawiła Barbara Za-
rzecka – pracownik Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

W  dalszej części obrad radni, w  wyniku głosowania, 
podjęli uchwały w sprawie:

1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017-2022. Przyjęty program stanowi 
podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji spo-
łecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku 
z reformą oświaty, zakładającą likwidację gimnazjów i po-
wrót do ośmioklasowych szkół podstawowych Rada zo-
bowiązana jest do uchwalenia projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego;

3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Złoty Stok w  2017 roku. Program bę-
dzie realizowany we współpracy z następującymi podmio-
tami:
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– Schronisko dla zwierząt „AZYL” w Dzier-
żoniowie, które na mocy zawartego z  gminą 
porozumienia zapewni miejsca w schronisku 
dla zwierząt bezdomnych oraz ich odłowienie 
i transport,

– Gabinet Weterynaryjny „DAMAR” w Ząb-
kowicach Śląskich, który zapewni opiekę lekar-
sko – weterynaryjną wolno żyjących kotów oraz 
ich sterylizację i kastrację oraz w razie  potrzeby 
– usypianie ślepych miotów.

– Indywidualnym Gospodarstwem Rolnym 
w  Złotym Stoku, które zapewnia miejsce dla 
zwierząt gospodarskich.

W budżecie Gminy Złoty Stok na 2017 r. na 
realizację zadań wynikających z  Programu 

zabezpieczono środki finansowe w wysokości 
15.000 zł;

4. określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalno-
ści w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Złoty Stok. W uchwale okre-
ślono wymagania w zakresie wyposażenia tech-
nicznego dotyczące pojazdów asenizacyjnych 
i bazy transportowej, wymagania zabiegów sa-
nitarnych i porządkowych związanych ze świad-
czonymi usługami oraz zobowiązano przedsię-
biorcę do wskazania miejsca przekazywania 
ścieków bytowych odebranych z terenu gminy;

5. zmian w  budżecie na 2017 r. Zmiany 
wprowadzone niniejszą uchwałą zmniejszają 
zarówno planowane dochody, jak i  wydatki 
ogółem o  kwotę 16.730 zł. Do najbardziej 
istotnych zmian należy zaliczyć zabezpieczenie 
środków na wykonanie dokumentacji projek-
towych na zadania, których realizacja jest 
uwarunkowana od pozyskania środków ze-
wnętrznych:

– „Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku” – 
25.000 zł.

– „Remont ulicy Sienkiewicza w  Złotym 
Stoku” – 28.000 zł.

– „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze 
Złotego Stoku” – 34.000 zł.

– „Przebudowa budynku kompleksu szkol-
nego na budynek wielofunkcyjny” – 50.000 zł.

– „Zagospodarowanie skwerów zielonych 
na terenie Złotego Stoku – 15.000 zł.

– „Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością” 
– odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodzi-
ny Güttlerów” – 13.000 zł.

Środki finansowe w  łącznej wysokości 
165.000 zł pochodzą ze zwiększenia dochodów 
bieżących o 15.000 zł oraz przeniesienia reali-
zacji zadania „Zagospodarowanie łącznika przy 
Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” 
planowanego do wykonania w 2017 r., na rok 
2018. Zmiana podyktowana jest złożeniem 
wniosku pod nazwą „Przebudowa budynku 
kompleksu szkolnego na budynek wielofunk-
cyjny” do Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, działanie 6.1.1 „Budowa, remont, 
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wypo-
sażenie infrastruktury społecznej powiązanej 
z procesem integracji społecznej, aktywizacji 
społeczno-zawodowej i  deinstytucjonalizacji 
usług”, planowanego do zrealizowania w 2018 r.

6. zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Złoty Stok. Zmiany w załączniku 
Nr 1 dotyczą roku 2016 i polegają na wprowa-
dzeniu kwot dochodów i wydatków faktycznie 
wykonanych. Zmiany dotyczące 2017 roku 
polegają na doprowadzeniu wartości dochodów 
i  wydatków do spójności z  budżetem gminy 
wg stanu na dzień 23.02.2017 r. W załączniku 
Nr 2 główną zmianą było wprowadzenie w miej-
sce zadania „Zagospodarowanie łącznika przy 
Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” 
nowego przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa 
budynku kompleksu szkolnego na budynek 
wielofunkcyjny”, o którym mowa powyżej;

7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i  innych form 
wychowania przedszkolnego oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania. Wprowadzone zmiany wyni-
kają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej 
– organu kontroli i nadzoru nad jednostkami 
samorządu terytorialnego w  zakresie gospo-
darki finansowej.

Uroczyste spotkanie noworoczne

Spotkanie opłatkowe i Dzień Babci i Dziadka w Mąkolnie

26.01.2017 r. w  Pensjonacie „Złoty Jar” w  Złotym Stoku 
odbyło się doroczne spotkanie noworoczne przedstawicieli 
władz miasta z radnymi, sołtysami, starostą ząbkowickim i rad-
nymi powiatu ząbkowickiego, księżmi, kierownikami gminnych 
jednostek organizacyjnych, kierownikami referatów Urzędu 
Miejskiego, prezesami stowarzyszeń i spółek, przedstawiciela-
mi organów bezpieczeństwa publicznego i  służby zdrowia, 
leśnikami oraz starostą Bilej Vody Miroslaven Kocianem. Burmistrz 
Grażyna Orczyk przedstawiła prezentację multimedialną z re-

alizacji zadań w 2016 r. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Waldemarem Wieją podziękowali wszystkim zebranym za do-
tychczasowa współpracę i okazaną pomoc w realizacji zadań 
oraz złożyli najlepsze życzenia na 2017 r. Uświetnieniem spo-
tkania był występ grupy kabaretowej „Wataha Stacha” z Mąkol-
na. Jak zwykle aktorzy zaskoczyli wszystkich zarówno swoim 

repertuarem jak i  oryginalnością wykonania jasełek. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się fotobudka (pomysł i wykonanie 
Izabeli Sochackiej z Lasek), którą goście niemal oblegali, a pani 
Iza robiła urocze pamiątkowe zdjęcia. Wieczór upłynął w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Redakcja

21 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie odbyło się spotkanie opłatkowe połą-
czone ze świętem babci i dziadka. Organizatorami uroczystości była rada sołecka z sołtysem 
Urszulą Wróbel oraz pracownikami i dziećmi z przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Program 
artystyczny przedszkolaków jak zawsze wywołał wiele radości, uśmiechu i wzruszenia na twa-
rzach babć i  dziadków. Natomiast przedstawienie w  wykonaniu „Watahy Stacha” tradycyjnie 

zgromadziły tak dużą widownię, że zabrakło miejsc siedzących. Następnie błogosławieństwa 
udzielił ks. Paweł Paździur a burmistrz Grażyna Orczyk złożyła serdeczne życzenia noworoczne. 
Wszyscy zebrani oraz goście zostali poczęstowani barszczykiem z uszkami, bigosem, śledzikiem, 
ciastem, kawą i herbatą. O godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna. Zebrani mieszkańcy 
i goście spędzili sobotni wieczór w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy. Redakcja
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU INFORMUJE:
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu 
kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM”.

Zgodnie z zapisami ustawy wsparcie ma być realizowane 
przez:

• zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań 
wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

• zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki 
prenatalnej,

• zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej 
dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji 
niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w prze-
pisach odrębnych,

• zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwią-
zań wspierających rodzinę,

• zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w 
szpitalu III stopnia referencyjności,

• zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej,

• zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodze-
nia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu,

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł:
•  przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawne-

mu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na 
dochód,

• wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się 
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek 
złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia,

• jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta po-
zostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu,

• pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się za-
świadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym 
przez położną,

• do wniosku należy też dołączyć zaświadczenie o ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 
zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu,

•  zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dzie-
dzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub  neonatologii.

Ponadto rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy asy-
stenta rodziny właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy.

Poradnictwo polegać będzie na:
• opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu 

możliwego do uzyskania wsparcia,
• występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób 

uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w 
celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia i uzyska-
nie pomocy asystenta rodziny składać można w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Złotym Stoku.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega co-
rocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja polega na 
zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik 
waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na 
dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana walory-
zacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzające-
go rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Na podsta-
wie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej wydał obwieszczenie w sprawie kwoty świadczenia pielę-
gnacyjnego zgodnie z którym wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego od 1 stycznia 2017 wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne jest świad-
czeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które 
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełno-
sprawnym członkiem rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełno-
sprawność tej osoby powstała:

• nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie 

później niż do ukończenia 25 roku życia.
Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależ-

nione od kryterium dochodowego rodziny.
Magdalena Międzybrocka

W tym roku w całej Polsce obchodziliśmy 
25 urodziny największej orkiestry świata, 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, 
która corocznie wspiera szpitale w  całym 
kraju i wyposaża je w specjalistyczny sprzęt 
ratujący życie.

25 finał WOŚP nie ominął również naszej 
gminy. Już od godzin rannych wolontariusze 
Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym 
Stoku wraz z nauczycielami kwestowali na 
terenie Złotego Stoku oraz wszystkich so-
łectw.

Mieszkańcy corocznie wspierają organi-
zowaną kwestę, ale w tym roku dali z siebie 
naprawdę wiele, co spowodowało, że usta-
nowiliśmy rekordowy wynik zebranych 
datków.

Na konto WOŚP z gminy Złoty Stok prze-
kazaliśmy 11 442, 54 zł.

Na całościową kwotę składały się wpłaty 
do puszek wolontariuszy w kwocie 7 162,66 
zł, pieniądze ze sprzedaży ciast, kawy i her-
baty w kwocie 921,20 zł, malowania twarzy 
200, 89 zł oraz prowadzonych licytacji w wy-
sokości 3157,79 zł.

Fenomen WOŚP polega na tym, że jest 
to wielka praca i zaangażowanie wielu osób 
współpracujących w każdy możliwy sposób, 
aby osiągnąć jeden cel – pomoc.
Ten cel został osiągnięty, za co dziękujemy:
– Stowarzyszeniu KrewMAniaków,
– przedszkolakom i opiekunom POP Bajka 
w Złotym Stoku,
– sekcji Karate Kyokusin,
– sekcji tanecznej SHOW DANCE,
– perkusiście Piotrkowi Iwanow i jego rodzi-
com,
– Klubowi Seniora w Złotym Stoku.

Największe podziękowania kierujemy 
do nauczycieli SZS w Złotym Stoku oraz 
wspaniałych wolontariuszy, dzięki którym 
udało się pobić kolejny rekord.

Drodzy Mieszkańcy dziękujemy za 
Wasze wielkie serca.

25 finał WIEKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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29 stycznia na scenie Centrum Kultury i 
Promocji w Złotym Stoku gościliśmy kabaret 
„Nihil Novi” w programie SZMONCESY. Zabaw-
ne sceny i profesjonalizm młodych aktorów 

został nagrodzony szczerymi brawami. Fre-
kwencja dopisała, a zebrani mieszkańcy na 
wesoło spędzili niedzielne popołudnie.

Redakcja

Niedziela z kabaretem

Projekt Miłość – koncert walentynkowy

I Przegląd Kolęd 
i Pastorałek w Złotym Stoku

Wyróżnienia przyznano:
Wiolinek – Bardo– zespoły ludowe i  folklory-
styczne,
Wojciech Walasek – Polanica-Zdrój – solista,
Zespół z Duszą – Wrocław – schole dziecięce,
Czerwona Jarzębina – Bielawa – chóry seniora,
Canzona – Oleszna – chóry.

Podczas koncertu finałowego burmistrz 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk przyznała na-
grodę Grand Prix chórowi Canzona z Oleszna.

Miło było popatrzeć jak Centrum Kultury 
i Promocji tętni życiem. Wszystkie pomieszcze-
nia zajęte przez uczestników przeglądu, wspa-
niała rozśpiewana atmosfera, śpiew dziadków, 
rodziców i wnuków.

Organizacja przeglądu na takim poziomie 
była dla organizatorów wielkim wyzwaniem. 
Wyrazy uznania należą się dyrektorowi CKiP 
w Złotym Stoku Aleksandrze Wąsowicz, Łuka-
szowi Przepiórze (pomysłodawcy przeglądu) 
i  pełnym zaangażowania pracownikom CKiP. 
Tak mała grupa potrafiła stworzyć tak wielkie 
i piękne wydarzenie.

Kto mógł, a nie przyszedł zobaczyć, niech 
żałuje.

Trzeba szczerze powiedzieć, że muzyka 
w Złotym Stoku 21 stycznia nie miała granic.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczest-
nikom i organizatorom przeglądu.

Redakcja

12 lutego w niedzielne popołudnie w Ka-
wiarni Klubowa odbył się koncert z  okazji 
Walentynek w wykonaniu trio o nazwie Projekt 
Miłość z Wrocławia. Repertuar zaprezentowany 
podczas koncertu to głównie piosenki Agniesz-
ki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja 

Zauchy i Maryli Rodowicz. Mogliśmy usłyszeć 
połączenia brzmienia gitary, pianina i skrzypiec 
a to wszystko przy niepowtarzalnym wokalu.

Walentynkowe spotkanie przebiegło w mi-
łej i kameralnej atmosferze.

Aleksandra Wąsowicz

21 stycznia 2017 r. w Złotym Stoku odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem 
ks. biskupa Ignacego Deca, ks. proboszcza Pawła Paździura i burmistrz Grażyny Orczyk.

W przeglądzie wzięło udział 366 uczestników z 21 miejscowości i 2 województw. Przegląd 
rozpoczął się o godz.9.00, a zakończył o godzinie 18.00. Odbywał się jednocześnie w CKiP oraz 
w kościele parafialnym w Złotym Stoku.

Uczestnicy wystąpili w kategoriach: zespoły ludowe i folklorystyczne, soliści i duety, schole 
dziecięce, chóry Seniora, chóry 2,3,4 głosowe jednorodne i mieszane. W każdej kategorii przy-
znano wyróżnienie. Oceny uczestników przeglądu dokonywało jury zarówno w  kościele jak 
i w CKiP.

Przegląd zakończył się koncertem finałowym laureatów poszczególnych kategorii oraz 
występem zespołu FUNKY BUS z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.
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Oznakowanie nieruchomości

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Lata 1945-1989Dni wolne od pracy w 2017 roku

Zapowiedzi z kalendarza imprez

Dane statystyczne  
Gminy Złoty Stok za 2016 r.

 

PUNKT   KONSULTACYJNY 
 

dla osób z problemami uzależnień i członków ich rodzin 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Zdzisław Ustrzycki – specjalista terapii uzależnień 
konsultacje i pomoc z zakresu terapii uzależnień 

wtorek (3x w miesiącu)                               10.30-14.30 
 

 
Aurelia Szczygieł-Kolk – psycholog 

pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 
wtorek (4x w miesiącu)          14.30-16.30 

konsultacje u psychologa proszę umawiać dokonując rejestracji 
telefonicznie 74 817 57 40 lub 74 816 41 59  
bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 

 
 

Przypomina się, że zgodnie z zapisami art. 
47b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Pra wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1629) obowiązkiem właściciela nierucho-
mości jest umieszczanie na posesji tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości.

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości za-
budowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z  numerem po-
rządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu tego  numeru.

2. Na tabliczce, o  której mowa w  ust. 1, 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów albo posiadających 
ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

4. W przypadku gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę 

z numerem porządkowym umieszcza się rów-
nież na ogrodzeniu.

Sprawdź czy Twoja nieruchomość jest 
oznakowana tabliczką z numerem posesji!

Prawidłowe oznakowanie numerem po-
rządkowym umożliwi szybkie znalezienie 
Twojej posesji służbom takim jak: Pogotowie, 
Policja, Straż Pożarna, a także kurierom.

Redakcja

W  Polsce dniami wolnymi od pracy są 
wszystkie weekendy i święta. W niżej wymie-
nione dni świąteczne, również w  te, które 
przypadają w  niedziele, nie działają urzędy 
i obowiązuje zakaz handlu.
1 stycznia 2017 r. (niedziela) Nowy Rok
6 stycznia 2017 r. (piątek) Święto Trzech Króli
16 kwietnia 2017 r. (niedziela) Wielkanoc 
(pierwszy dzień świąt wielkanocnych)
17 kwietnia 2017 r. Poniedziałek Wielkanocny 
(Śmigus-dyngus – drugi dzień świąt  wielkanocnych)
1 maja 2017 r. (poniedziałek) Święto Pracy
3 maja 2017 r. (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
4 czerwca 2017 r. (niedziela) Zesłanie Ducha 
Świętego (Zielone Świątki)
15 czerwca 2017 r. (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia 2017 r. (wtorek) Wniebowzięcie NMP
1 listopada 2017 r. (środa) Dzień Wszystkich 
Świętych
11 listopada 2017 r. (sobota) Narodowe Święto 
Niepodległości
25 grudnia 2017 r. (poniedziałek) Boże Naro-
dzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia 2017 r. (wtorek) Boże Narodzenie 
(drugi dzień)

W  przypadku, gdy wymienione dni usta-
wowo wolne od pracy występują blisko week-
endu, to warto wziąć jeden lub dwa dni urlopu 
i  skorzystać z  okazji urządzenia długiego 
weekendu. W ten sposób możemy mieć więcej 
wolnych dni do odpoczynku przy minimalnym 
wykorzystaniu urlopu.

MARZEC
17.03.2017 r. – X Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane Dźwięki. Szanujmy wspomnie-
nia” – organizator: P.O.P. Bajka

KWIECIEŃ
1.04.2017 r. – Warsztaty Wielkanocne – organizator: CKiP
23.04.2017 r. – III Bieg do Serca – organizator: Parafia Złoty Stok
28.04.2017r. – VII Przedszkolna Olimpiada Sportowa – organizator: Przedszkole „Zielona Dolina”

1963
Michał Szczepanowski, robotnik z ZGChem. 

został wybrany na Przewodniczącego Prezydium 
Rady Narodowej (w  PRL-u  odpowiednik bur-
mistrza) i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje 
do 1971 r. W  historii miasta zapisał się jako 
dobry gospodarz, potrafiący zmobilizować 
mieszkańców do prac społecznych. W  czasie 
jego kadencji przebudowano drogi gruntowe, 
wykładając je trylinką i  asfaltem. Powstały: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, filia Spółdzielni 
„Jutrzenka”, mieszkania w budynku Rynek 18, 
nowe chodniki, nowy cmentarz, oświetlenie 
ulic, obiekty i  boiska sportowe, targowisko, 
szalet miejski i inne.

Dyrektorem „Termoplastu” został inż. Hie-
ronim Leśniewski, a  Naczelnym Inżynierem 
Tadeusz Sokala. Zakład zatrudniał 363 pracow-
ników. Na Oddziale Tworzyw zainstalowano 
drukarkę i zgrzewarkę do produkcji opakowań 
z PE z kolorowymi nadrukami. Wyprodukowa-

no 247,6 ton folii polietylenowej. Na skonstru-
owanym granulatorze rozpoczęto przerób 
odpadów tworzyw na granulaty zawracane do 
produkcji. Produkcja lontów spadła do 6 km, 
a prochu do 104 ton.

Dyrektorem Zakładów Górniczo Chemicz-
nych został mgr Edward Przybyła.

ZGChem. uruchomiły w  Jarnołtówku k/
Głuchołaz własny kamieniołom łupka fylitowe-
go, z którego na Przemiałowni w Złotym Stoku 
produkowano nośnik do produkcji środków 
owadobójczych na bazie DDT. Rocznie produ-
kowano go 50-60 tys.ton.
1964

Powstały Pracownicze Ogrody Działkowe 
„Relaks” dla pracowników zakładu „Termoplast” 
w Mąkolnie. Założył je Przewodniczący Związ-
ków Zawodowych Marian Kasprzyk.

Szefem produkcji w „Termoplaście” został 
inż. chemik Marian Pawłowski.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

Liczba urodzeń ogółem – 27 dzieci, w tym:
• dziewczynek – 11 (1 urodzenie zagraniczne, 
dziecko zameldowane w tut. gminie),
• chłopców – 16,
Najczęściej nadawane imiona:
– najpopularniejsze imiona męskie – Szymon,
– najpopularniejsze imiona żeńskie – nie powta-
rzały się, wybierano m.in. imiona: Matylda, Iga,
– imiona niespotykane lub oryginalne – Nadia, 
Nela.
Zmarło 42 mieszkańców naszej gminy (zgony 
zarejestrowane w tutejszym USC, a także w in-
nych USC, np. Kłodzko, Ząbkowice Śl. – obo-
wiązek rejestracji w miejscu zdarzenia), w tym:
– kobiety – 18,
– mężczyźni – 24.
W USC w Złotym Stoku zarejestrowano ogółem 
49 zgonów, w  tym 30 zgonów mieszkańców 
z innych gmin, np. pensjonariuszy ZO-L.
W 2016 r. mieszkańcy Gminy Złoty Stok zawar-
li ogółem 39 małżeństw (małżeństwa zareje-
strowane w tut. USC, a także w innych USC, np. 
Częstochowa, Paczków, Nowa Ruda).
W USC w Złotym Stoku zarejestrowano 27 mał-
żeństw (mieszkańców gminy, ale także osób 
spoza gminy), w tym:
– ślubów konkordatowych – 17,
– ślubów cywilnych – 10 (1 ślub zagraniczny),

– liczba świeżo upieczonych małżonków, którzy 
zawierali związek małżeński po raz pierwszy 
– 47,
– starszy mężczyzna zawierał związek małżeń-
ski z młodszą kobietą – 18,
– starsza kobieta zawierała związek małżeński 
z młodszym mężczyzną – 9,
– największa różnica wieku w  zawieranym 
związku – 12 lat,
– liczba par odznaczonych medalami za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie – 3,
Rozwodów: 12

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2016 r. 

 Pobyt stały kobiety mężczyźni 
Laski 625 311 314 
Mąkolno 553 286 267 
Chwalisław 225 118 107 
Płonica 194 98 96 
Błotnica 166 92 74 
Złoty Stok 2789 1461 1328 
Razem 4552 2366 2186 
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Informacje spółki „KOMA” w Złotym Stoku
Wystawiamy 
pojemniki na odpady 
przed posesję!!!

Proces odbierania odpadów komunalnych 
w naszej gminie posiada jedną dość uciążliwą 
wadę. Jako mieszkańcy nie jesteśmy przyzwy-
czajeni wystawiać pojemniki na odpady w dniu 
ich odbioru przed posesję lub nie mamy wy-
odrębnionych specjalnych boksów przy ogro-
dzeniu, z których pracownicy PPU „KOMA” Sp. 
z o.o. mogliby, nie wchodząc na posesję opróż-
nić pojemnik.

Wchodzenie na Państwa posesję wiąże się 
z  wieloma problemami. Doszło już do kilku 
przypadków pogryzienia naszych pracowników 
przez psy. Często dochodzi do nieporozumień 
z  mieszkańcami w  sprawie nieodebranych 
odpadów, ponieważ pracownicy z obawy przed 
pogryzieniem przez psa, nie wchodzą na po-
sesję.

Jak można zaobserwować w  okolicznych 
wsiach czy miastach, w dniu wywozu odpadów, 
wszyscy właściciele nieruchomości wystawia-
ją pojemniki na odpady przed ogrodzenie lub 
mają zrobione specjalne boksy z  bramką od 
strony ulicy, przez którą, nie wchodząc na 
posesje zabierane są śmieci.

Zgodnie z  §10. ust. 1. Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy 
Złoty Stok (Uchwała Rady Miejsk iej  Nr 
XV/106/2016 z  dnia 28 stycznia 2016 roku), 
pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
należy ustawiać w  granicach nieruchomości, 
z której zbierane są odpady lub na terenie są-
siadującym, do którego właściciel nierucho-
mości posiada tytuł prawny, w  odpowiednio 
przygotowanych i łatwo dostępnych miejscach, 
zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów 
odbierających odpady, w sposób nie powodu-
jący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.

W związku z powyższym Spółka „KOMA” we 
współpracy z  władzami samorządowymi wy-
znacza termin 20 marca 2017 roku jako dzień, 
od którego pracownicy PPU „KOMA” Sp. z o.o. 
zaprzestaną odbierać odpady z  pojemników 
nie udostępnionych do ich odbioru, tj. nie 
wystawionych w dniu odbioru przed ogrodze-
nie, bądź nie umieszczonych w  specjalnych 
boksach.

Pojemniki na odpady należy wystawić 
w dniu wywozu, który wynika z harmonogramu 
odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram 
opublikowany jest w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku 
tzw. BIP, w  zakładce „Gospodarka odpadami 

komunalnymi” oraz na naszej stronie interne-
towej www.ppukoma.cba.pl

W  związku z  powyższym PPU „KOMA” Sp. 
z  o.o. zwraca się z  prośbą do mieszkańców 
gminy Złoty Stok o zastosowanie się do niniej-
szej informacji i  przypilnowanie, by w  dni 
wywozu pojemniki na odpady były udostęp-
nione w  taki sposób, aby pracownicy PPU 
„KOMA” Sp. z  o.o., odbierający odpady nie 
musieli wchodzić na posesję.

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 
Komunalnych

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

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

W  PSZOK-u  przyjmowane są wszystkie 
odpady objęte segregacją:

– papier i makulatura,
– szkło, metale, tworzywa sztuczne,
– odpady ulegające biodegradacji,
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyte opony.
Do PSZOK-u  każdy mieszkaniec naszej 

gminy może przywieść wszelkie odpady, z któ-
rymi nie wie co zrobić, a nie mieszczą się w jego 
standardowym, przydomowym pojemniku na 
odpady.

Jedynym wyjątkiem są odpady budowlane 
i  rozbiórkowe. Te można przywozić w  każdej 
ilości, ale tylko z remontu przeprowadzanego 
w mieszkaniu czy domu – z remontu, który nie 
wymagał zgłoszenia czy pozwolenia na budo-
wę zgodnie z prawem budowlanym. Odpady 
z takich remontów mogą być przez PPU „KOMA” 
Sp. z  o.o. odebrane, jednakże za dodatkową 
opłatą.

Zbieranie odpadów 
biodegradowalnych

Niedługo rozpoczniemy porządkowanie 
ogrodów ze zgrabionych liści i gałęzi drzewek 
czy krzewów. Nie spalajmy tych odpadów. 

Wszędzie dużo się mówi o smogu i trujących 
związkach w powietrzu. W naszym mieście nie 
jest lepiej.

Są to odpady tzw. biodegradowalne i moż-
na z nich zrobić kompost, który przyda się do 
nawożenia ogródka. Jeżeli nie mamy kompo-
stownika odpady zabierze spółka „KOMA”. Je-
żeli tych odpadów nagromadzi się dużo – moż-
na je przywieść samodzielnie na PSZOK.

Obserwując ciągły spadek zainteresowania 
mieszkańców naszej gminy, deklarujących 
segregację odpadów – czyli posiadających 
zielone naklejki na pojemnikach, oddawaniem 
odpadów biodegradowalnych w workach ko-
loru brązowego, przypominamy o obowiązu-
jącym regulaminie w tym zakresie.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porząd-
ku w  Gminie zaleca, aby odpady ulegające 
biodegradacji zagospodarowywać we własnym 
zakresie i na własne potrzeby w kompostow-
nikach przydomowych. Pamiętając jednak 
o tym, że nie każdy mieszkaniec ma możliwość 
wybudowania na swojej posesji kompostow-
nika, spółka „KOMA” zapewnia odbiór takich 
odpadów za pośrednictwem brązowych wor-
ków.

Dla osób, które nie mają własnych kompo-
stowników, a zadeklarowały segregację odpa-
dów, firma „KOMA” udostępnia worki na odpa-
dy biodegradowalne w  kolorze brązowym 
nieodpłatnie (jeden duży worek na tydzień na 
terenie miasta oraz jeden duży worek raz na 
dwa tygodnie na terenie sołectw).

Worki są odbierane w każdy poniedziałek 
z terenu miasta, a na terenach wiejskich w ter-
minie odbioru odpadów komunalnych zmie-
szanych.

Do brązowych worków wrzucamy wszelkie 
odpadki kuchenne poza kośćmi i  mięsem: 
odpady i  resztki owoców i  warzyw, obierki, 
skorupki jaj, resztki pożywienia, resztki pro-

duktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie, 
resztki roślinne z  przydomowych ogródków 
(trawa, liście, trociny).

Nie wolno zaś wrzucać do tych worków: 
kości mięsa, odchodów zwierzęcych. Te odpa-
dy należy jako pozostałość wrzucić do pojem-
nika na odpady zmieszane (posiadającego 
naklejkę zieloną z napisem – odpady po segre-
gacji – czyli pozostałe). Szczegółowy opis 
znajduje się na każdym worku.

Zapełnione worki należy wystawić przy 
koszu na śmieci w dniu wywozu, do godz. 8.00

Jeżeli udostępniony worek zapełni się 
wcześniej, zawsze można go odwieźć do PSZOK-
-u w godzinach jego otwarcia. Jeżeli potrzebna 
jest większa ilość brązowych worków, ponieważ 
np. realizujemy koszenie trawników czy gra-
bienie liści, w  takiej sytuacji można zakupić 
dodatkowe worki w  biurze PPU „KOMA” Sp. 
z o.o. Koszt worka to 90 groszy. Odbiór zapeł-
nionych worków jest nieodpłatny i odbywa się 
w  PSZOK-u, bądź w  dniu odbioru odpadów 
biodegradowalnych w workach.

„WYSTAWKI” raz 
w miesiącu!

Przypominam, że pod koniec każdego 
miesiąca prowadzona jest objazdowa zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych czyli tzw. wy-
stawka. Zbierane są: stolarka okienna, meble, 
dywany, elektro-śmieci, wanny, armatura sani-
tarna, pojedyncze opony. Nie zabieramy odpa-
dów zmieszanych oraz gruzu.

W  każdy ostatni poniedziałek wystawka 
w Płonicy i Błotnicy, w ostatni wtorek miesiąca 
w Mąkolnie, Chwalisławiu i Laskach, a w ostanie 
środy miesiąca odbieramy odpady wielkoga-
barytowe Złotym Stoku.

Zawsze można też indywidualnie dostarczyć 
takie odpady do PSZOK-u.

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

Pomoc żywnościowa – ruszamy pełną parą

Spotkanie karnowałowe Sekcji Klubu Seniora

1 marca obchodzimy dzień pod hasłem 
ZERO DLA DYSKRYMINACJI. Z tej okazji sekcja 
teatralna DZIECI Z  PIWNICY przygotowała 
spektakl pod tytułem „Nie dla dyskryminacji”. 
Przedstawienie bardzo poważne, kontrower-
syjne, zmuszające do głębokiej refleksji nad 
samym sobą i swoim postępowaniem.

Tym razem w  przygotowaniach pomaga 
nam Darek Krawczyk, który prowadził warsz-
taty z emisji głosu. Zajęcia były odskocznią od 
męczących i monotonnych prób. Darek jedno-
cześnie zajmuje się oprawą dźwiękową przed-
stawienia.

Premiera dla uczniów złotostockiej szkoły 
zaplanowana jest na 1 marca, natomiast pre-
miera dla mieszkańców, w  niedzielę 5 marca 

o godz. 17 na deskach Centrum Kultury i Pro-
mocji w Złotym Stoku.

Od niedawna grupa teatralna stała się 
sekcją Stowarzyszenia AUGEO (opiekunem 
grupy została Małgorzata Becela), co pozwoli-
ło nam złożyć projekt do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, którego celem jest pozyskanie 
środków na działalność koła. Projekt został już 
wstępnie oceniony i przyjęty do dalszej wery-
fikacji, bez żadnych błędów i braków formal-
nych. Czekamy na wyniki końcowe, bardzo licząc 
na to, że będą pozytywne i uzyskamy dotację.

Serdecznie zapraszamy na premierę. Liczy-
my na Państwa obecność i gromkie oklaski dla 
naszych młodych aktorów.
Małgorzata Becela, prezes Stowarzyszenia AUGEO

Stowarzyszenie AUGEO po wielu staraniach i pomocy wie-
lu osób i instytucji przystąpiło do programu operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o czym mogli Państwo prze-
czytać w poprzednim numerze Biuletynu. Obecnie możemy 
stwierdzić, że pierwszy etap naszego projektu zakończył się 
sukcesem. Przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się 
dotrzeć do 515 osób, które skorzystały z pomocy w formie 
paczek żywnościowych. Każda paczka zawierała sporo artyku-
łów żywnościowych, niektóre osoby korzystające z naszej po-
mocy wychodziły z magazynu z pakunkami ważącymi ponad 
100 kg. Paczka dla jednej osoby ważyła bez mała 20 kg. Wyda-
je nam się, że samo wydawanie żywności przebiegało sprawnie 
i bezproblemowo. Nie byłoby to możliwe gdyby nie nasi wo-
lontariusze, którzy nadzwyczaj chętnie zgłosili się do pomocy. 
Było ich naprawdę wielu i to na każdym etapie pracy – od 
przyjęcia towaru, aż do jego zinwentaryzowania po zakończe-
niu wydawania pierwszego transportu z Banku Żywności. Nie 
możemy w tym miejscu zapomnieć o podziękowaniach dla nich 
wszystkich. W pierwszej kolejności podziękowania należą się 
Pani Burmistrz – Grażynie Orczyk, za udostępnienie nam po-
mieszczenia na magazyn, sporej grupie myśliwych z Koła Ło-
wieckiego JAWORNIK z prezesem Pawłem Mamoniem na czele, 
bez których rozładowanie prawie 8 ton żywności nie byłoby 
możliwe. Rysia Musiał przeprowadziła rekrutację 10 uczniów 
naszej szkoły, którzy pomagali wydawać żywność (Wanessa 
Cieślik, Kacper Sołtanowicz, Agnieszka Przeborowska, Sandra 

Brysiak, Christopher Sadiq, Jakub Gołdyn, Jarosław Janiec, 
Mateusz Dziopa, Michał Andrejew). Robert Surus zadbał o to, 
żebyśmy nie pracowali w ciemnościach. Barbara Becela bez-
płatnie przekazała piecyk gazowy, a Radek Starczyński dołożył 
do niej butlę pełną gazu i dzięki nim pracujemy w troszkę 
wyższej temperaturze. Paweł Żurawiak złożył nam w całość 
komputer, Jan Braszka pomógł w sprawach technicznych. Nasza 
sąsiadka Lila Kubka pożyczyła nożyczki i podarowała wstęgę 
do przecięcia przy otwarciu magazynu. Ania Brysiak pomaga 
nam w biurokracji. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy. 
I tutaj należy zwrócić uwagę na jeden, jakże wspaniały i budu-

jący fakt – jak wiele osób chętnie podaje rękę do pomocy. 
Czasami taka drobna, niby nic nie znacząca pomoc, jest nie-
oceniona. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy 
również Agnieszce Rajczakowskiej, która doskonale zorganizo-
wała przekazanie paczek w Chwalisławiu, i swoim prywatnym 
transportem dostarczyła je osobom potrzebującycm. Ach... 
gdyby każde nasze sołectwo miało taką Agnieszkę... I jeszcze 
Mirosławie Słowiak za ciągłe i nie ustające wsparcie meryto-
ryczne. Głęboki ukłon konieczny też jest członkom stowarzy-
szenia, którzy przez wiele godzin społecznie i ciężko pracowa-
li przy całej akcji i będą to robić nadal.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do tej pory z naszej pomocy 
skorzystało 515 osób. Jednakże od 1 stycznia 2017 roku, uległo 
zmianie kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania 
pomocy żywnościowej. 1268 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Mamy nadzieję, że po-
zwoli nam to pomóc jeszcze większej ilości osób. I tutaj bardzo 
ważna informacja: Ci z Państwa, którzy otrzymali już skierowa-
nia z OPS-u i odebrali paczki, mogą zgłosić się bezpośrednio 
do naszego magazynu po odbiór kolejnych paczek z dowodem 
osobistym. Natomiast Ci Państwo, którzy mają zamiar skorzystać 
z naszego wsparcia po raz pierwszy, muszą w pierwszej kolej-
ności udać się do OPS-u po odbiór skierowania. Zaświadczenie 
o dochodach w rodzinie i skierowanie z OPS uprawniają do 
odbioru żywności.

Małgorzata i Rafał Becela

28.01.2017 r. w kawiarni „Klubowa” w Złotym Stoku odbył się doroczny bal karnawałowy 
Sekcji Klubu Seniora. Prezes Elżbieta Bednarz przywitała swoje koleżanki i kolegów z sekcji oraz 
zaproszonych gości. Burmistrz Grażyna Orczyk złożyła najlepsze życzenia noworoczne wszyst-
kim obecnym, podziękowała za wkład pracy seniorów na rzecz gminy i ich udział we wspólnych 
przedsięwzięciach. Ksiądz proboszcz życzył wiele zdrowia, poczucia humoru i błogosławieństwa 
wszystkim zebranym. Nasi seniorzy to przykład łączenia ciekawych zajęć, aktywnego spędzania 
czasu, wyjazdów integracyjnych i udziału w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie 
gminy. Potrafią wspólnie pracować i świetnie się bawić. Sobotni wieczór uświetniły swoim 
występem „Wesołe Nutki” z Mąkolna pod kierownictwem Urszuli Wróbel, a zabawę poprowadził 
D.J. MARCO ze Stronia Śląskiego. Redakcja
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Bal karnawałowy studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

SEKCJA KARATE KYOKUSHIN – kolejne sukcesy
W ostatnim czasie w naszej złotostockiej sekcji karate zaszło 

kilka zmian, mamy kilka nowości i jak zwykle tylko dobre wia-
domości.

4 lutego prawie wszystkie dzieci trenujące w naszej sekcji, 
wzięły udział w  klubowych zawodach, które odbywały się 
w Nysie, a organizowane były przez Nyski Klub Karate Kyokushin. 
Tym razem mali złotostocczanie i złotostocczanki startowali już 
nie tylko w kategorii „pierwszy krok”, ale już w swoich katego-
riach wiekowych w kata (czyli wysoce sformalizowanym rodza-
ju ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i spor-
tach walki, to precyzyjne sekwencje technik ataku i  obrony, 
połączone z  określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle 
określonej pozycji i  sposobu oddychania). Poprzeczka była 
ustawiona dość wysoko, ponieważ trzeba było konkurować np. 
z mistrzynią Opolszczyzny. Ku ogromnemu zaskoczeniu i wiel-
kiej radości rodziców, nasze dzieci znalazły się na podium 
w każdej kategorii w której startowały. I tak: w kategorii „pierw-
szy krok” mamy 2 medale: złoty dla Laury Piszczyk i brązowy 
dla Agnieszki Becela. W kategorii kata chłopcy do 10 lat mamy 
brąz dla Wojtka Kowcza i w kategorii kata dziewczynki do 10 lat 
– srebro dla Marysi Becela. Ponieważ zawody te były elimina-

cjami do tegorocznych Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny 
w  Karate Kyokushin, Marysia Becela i Wojtek Kowcz zostali 
zakwalifikowani do startu w tych mistrzostwach, które odbyły 
się w Oleśnie 11 lutego. I tym razem Marysia i Wojtek pokazali 
na co ich stać. Wojtek otarł się o podium, zajmując piąte miej-
sce, natomiast Marysia wywalczyła sobie tytuł wicemistrzyni 
Opolszczyzny. Wielkie gratulacje dla naszych zawodników!

Druga ważna informacja: od 3 lutego 2017 roku, nasza 
złotostocka sekcja karate stała się oficjalnie sekcją przy stowa-
rzyszeniu AUGEO (opiekunem sekcji został Rafał Becela), co 
formalizuje jej działalność, ale przede wszystkim daje nam 
możliwość próby pozyskania środków finansowych z różnych 
źródeł, w tym z Unii Europejskiej. Będziemy o nie bardzo inten-
sywnie zabiegać, gdyż zależy nam na zakupie profesjonalnej 
maty do treningów, czy ochraniaczy, które staną się niezbędne 
w  przyszłości, kiedy dzieci rozpoczną treningi w  walce. Poza 
tym, mamy ambitny plan zorganizowania w  Złotym Stoku 
otwartych zawodów w karate o zasięgu co najmniej powiato-
wym.

Sekcja regularnie się rozrasta, na dzień dzisiejszy liczy już 
15 małych karateków. Najmłodszy z  nich ma 5 lat, więc jak 

widać, wiek nie jest przeszkodą do przeżycia przygody z kara-
te. Zapraszamy wszystkie dzieci do przyłączenia się do nas. 
Niedawno karate stało się dyscypliną olimpijską, więc istnieje 
szansa, że za kilka czy kilkanaście lat, któreś z naszych dzieci 
może stanąć na podium olimpijskim. Dzieci trenuje sensei 
Dariusz Karczmit z Nysy – 3 dan, trener pierwszej klasy w kara-
te. Osobiście uprawia tę dyscyplinę sportu od 1981 roku, 
a  trenowaniem dzieci zajął się w 1991 roku. Jest również ak-
tywnym zawodowo pedagogiem i instruktorem piłki siatkowej 
i  to zapewne dlatego ma tak doskonały kontakt ze swoimi 
podopiecznymi. Treningi nie zawsze są przewidywalne... czasem 
oprócz trenowania ciała, dzieci trenują umiejętność panowania 
nad sobą, co można było zobaczyć na jednym z  treningów, 
kiedy to zaraz po rozgrzewce dzieciaki wybiegły w samych ki-
monach, boso na śnieg. Pierwsze spotkanie na treningu z naszym 
sensejem – jest darmowe, dopiero po podjęciu decyzji o uczęsz-
czaniu na zajęcia, opłata wynosi 50 zł za miesiąc. Treningi od-
bywają się 2 razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w szkol-
nej małej sali sportowej w godz. 18.00-19.00.

OSU Rafał Becela

pełne magii przy nastrojowych świecach. Potem skecz Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego „Baciarka” rozbawił i rozśmieszył zebranych. 
W roli Baciarki wystąpiła Cecylia Kaczmarczyk, Baciara odegrał 
i odśpiewał Krzysztof Babis. Zabawa „Kopciuszek” dała nadzie-
ję trzem paniom na spotkanie na balu księcia. Konkurs tańca 
twista pokazał, że ten styl tańca ciągle jest znany i  świetnie 
tańczony. Skecz „Koleżanki” napisany przez naszą studentkę 
Michalinę Kędzierską odegrali: Alina Krygier, Małgorzata Gut, 
Helena Babis, Krzysztof Babis i Zdzisław Florek. Był też „Krako-
wiak” odtańczony przez nas spontanicznie. Wspólne śpiewy 
i  tańce trwały długo. Dziękujemy wszystkim studentom za 
zaangażowanie w organizację tego pięknego balu. Dzięki Wam 
niemożliwe stało się możliwe.

Długo wyczekiwany Bal Karnawałowy dla studentów i kadry 
Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się w so-
botę 04.02.2017 roku. Można organizować bale na wiele spo-
sobów. My wybraliśmy sposób „ZOSI SAMOSI”. Wszystko sami 
zaplanowaliśmy i  wykonaliśmy. Dekorowanie sali dało nam 
sporo radości. Przygotowane przez nas urozmaicone potrawy 
ustawiliśmy na stołach w formie „szwedzkiego bufetu”. Czego 
tam nie było. Mięsa na zimno, ekologiczne kaczki faszerowane 
indyczą wątróbką, sałatki, wędliny, bigos, barszcz z krokietem, 
grzyby, jaja, ogórki... Gry, zabawy i  skecze przygotowaliśmy 
podczas warsztatów teatralnych. Gości zaprosiliśmy osobiście, 

a byli nimi: pomysłodawczyni UTW w Złotym Stoku Burmistrz 
Grażyna Orczyk, Dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz, wykła-
dowcy: profesor Andrzej Gamian, dr. Ewa Seweryn, Elżbieta 
Ruszkowska, Waldemar Wieja, Agnieszka Ruman, Katarzyna 
Kowcz, Stanisław Sałata, Jarosław Król.

Do tańca nam grał Wojciech Król.
Bal poprowadzili studenci naszego UTW: Julianna Olszew-

ska i Zdzisław Florek.
O uroczyste otwarcie naszego pierwszego Balu Karnawało-

wego poprosiliśmy burmistrz Grażynę Orczyk. Do zabawy za-
chęcił także Prezes UTW Krzysztof Babis. I  zaczęły się tańce 

Julianna Olszewska
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych

Zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew

Utworzenie w Złotym Stoku Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
miała w  programie wyborczym obecna burmistrz Grażyna 
Orczyk. Jak zaplanowała, tak wykonała. Rejestrację Stowarzy-
szenia U.T.W. dokonano 25.07.2016 r. Organizacją i rejestracją 
zajął się Krzysztof Babis. Skład Zarządu Uniwersytetu wybrano 
w czerwcu 2016 roku. Prezesem został Krzysztof Babis, zastęp-
cą prezesa Andrzej Król, skarbnikiem Krystyna Ujejska, sekre-
tarzem Helena Babis, członkiem zarządu Cecylia Jureczek.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 
07.10.2016 r., a  już 02.03.2017 r. będziemy podsumowywać 
pierwszy semestr.

Krótko mówiąc pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Złotym Stoku był strzałem w dziesiątkę. Wielu z nas 
dostało szansę na wyjście z domu, aby na wykładach pogłębić 
swoją wiedzę, a  na ćwiczeniach obudzić i  pobudzić nasze 
umysły do pracy twórczej.

Tyle się dzieje u nas, że trudno wszystko opisać. Zacznę od 
wykładów. Z Wrocławia przyjeżdża do nas profesor Andrzej 
Gamian i na każdym wykładzie dowiadujemy się co nam grozi 
ze strony bakterii czy wirusów, a także jak nauka walczy z cho-

robami, jak powstają szczepionki. Dr Ewa Seweryn leczy nas 
z chorób w gabinecie lekarskim, a na swoich wykładach opo-
wiada nam jak radzić sobie w  życiu i  nie tylko marzyć, lecz 
przede wszystkim spełniać swoje marzenia. Waldemar Wieja 
dzieli się z nami na swoich wykładach ogromną wiedzą histo-
ryczną. Elżbieta Ruszkowska na wykładzie inauguracyjnym 
opowiedziała nam o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Iwona Sobolewska przybliża nam na swoich wykładach prze-
pisy NFZ, informuje co i  gdzie badać i  rehabilitować warto, 
zaprasza do swoich Uzdrowisk w Lądku Zdroju i Długopolu.

Na ćwiczeniach uczymy się informatyki, języka niemieckie-
go i angielskiego. Na warsztatach teatralno-literackich pozna-
jemy i przypominamy sobie literaturę, ćwiczymy pamięć ucząc 
się tekstów na pamięć i  jednocześnie pracujemy nad dykcją. 
Na zajęciach „Gimnastyka mózgu” ćwiczymy razem z  panią 
Jadwigą Till. W piątki zbierają się brydżyści w Klubie Brydżysty 
i uczą się grając coraz lepiej, tak że 17.05.2017 wyjeżdżamy na 
Turniej do Srebrnej Góry.

Bardzo dużo czasu poświęcamy też na aktywność fizyczną. 
Ćwiczenia relaksujące w basenie, nauka pływania, kąpiele pe-

rełkowe, bicze wodne, a także aerobik i trening autogenny, to 
nasze stałe zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Są też 
zajęcia typu BALSAM DLA DUSZY, na które zapraszamy wszyst-
kich naszych mieszkańców, którzy chcą podzielić się z  nami 
swoimi pasjami, hobby, zainteresowaniami czy ciekawą pracą 
zawodową.

Trudno w  tym krótkim artykule wymienić wszystkich. 
16.02.2017 r., gościliśmy panią Elę Szumską, która nas oczaro-
wała i zaczarowała przenosząc w dawny świat Złotego Stoku.

Pomysłów na dalsze zajęcia mamy wiele, bo nasi studenci 
to ZŁOTY POTENCJAŁ na planowanie co, gdzie i z kim chcieliby 
zrobić.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Złotego Stoku oraz 
sołectw naszej gminy do udziału w  zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W każdej chwili mogą Państwo dołączyć do 
nas i skorzystać z wielu dobrodziejstw, jakie daje uczestnictwo 
w ćwiczeniach i wykładach. Mogą przystąpić Państwo do Sto-
warzyszenia przychodząc na zajęcia do Centrum Kultury i Pro-
mocji. Kontakt telefoniczny do Prezesa Stowarzyszenia Krzysz-
tofa Babisa pod nr tel. 697 663 030 lub 748 164 159. Czekamy 
na wszystkich chętnych.

Julianna Olszewska

Warunki związane z  uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych unormowane są w  ustawie z  dnia 26 
października 1982 roku o  wychowaniu w  trzeźwości przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487).

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 
napojów alkoholowych:

A – napoje alkoholowe do 4,5% oraz piwo,
B– napoje alkoholowe od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
C– napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu.
Na terenie Gminy Złoty Stok posiadamy 62 wydane zezwo-

lenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w  tym na spożycie 
w miejscu sprzedaży: 21 zezwoleń, poza miejscem sprzedaży: 
40 oraz jedno na organizację przyjęć.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznczonych do spożycia 
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona 
tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 
w roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia do dnia 31 
stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o  wartości 
sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholo-
wych w punkcie sprzedaży (za poprzedni rok).

W Złotym Stoku złożono 28 oświadczeń za 2016 rok (wszyscy 
przedsiębiorcy zmieścili się w  ustawowym terminie). Na 62 
wydanych zezwoleń, w  16 przypadkach podstawowa wartość 
sprzedaży napojów alkoholowych została przekroczona.

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę 
wnosi się w  wysokości proporcjonalnej do okresu ważności 
zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy opłatę w  trzech 
równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe (na 
okres do 2 dni).

Opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe.
Barbara Zarzecka

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 
2016 r. o  zmianie ustawy o  ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), będąca rezultatem prac 
nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o  zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów 
regulujących usuwanie drzew i  krzewów, w  odniesieniu do 
obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usu-
nięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.

Od 1 stycznia br. zezwolenie to nie jest już wymagane 
w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie 
fizycznej i  określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione 
jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli 
administracyjnej. Podkreślić także należy, że ich spełnienie 
wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia 
i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych 
przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak 
obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 
100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajne-
go, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w  przypadku 
pozostałych gatunków drzew).

Od początku 2017 r. zezwolenie na usunięcie drzew i krze-
wów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew 
i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego. Także w  tym przypadku spełnienie 
warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym 
rośnie drzewo albo krzew i  określonego celu usunięcia wy-
starcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

Wejście w życie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść 
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). 
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy– pozwo-
lenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga doko-
nanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa 
lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do 

rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi 
formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 
1 pkt 1 lit. f i g ww. ustawy lub położonych na terenie wpisanych 
do rejestru zabytków układów urbanistycznych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Wojewody Dol-
nośląskiego nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnic-
kiego Parku Krajobrazowego– w celu zachowania i ochrony 
wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajo-
brazowych na terenie Parku zakazuje się m. in. likwidowania 
i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają z  potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
napraw urządzeń wodnych, z wyjątkiem zadrzewień rosnących 
na terenach wykazanych w  ewidencji gruntów jako użytki 
rolne.

Zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzew nie może wpłynąć destrukcyjnie na zadrzewienia. Wy-
cinka drzew musi być przemyślana, gdyż ich rola jest ogrom-
na. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla drzewa poprawia-
ją skład powietrza. Jedno duże drzewo – ok. 25 m wysokości 
– pochłania tyle dwutlenku węgla, ile dostarczają dwa gospo-
darstwa domów jednorodzinnych. Hektar lasu pochłania tyle 
dwutlenku węgla, że odpowiada ona ilości wytwarzanej przez 
samochody, które przejechały 100 tys. km. W procesie foto-
syntezy drzewa uwalniają tlen. Jedna 60-letnia sosna wydzie-
la go tyle, ile zużywają trzy osoby. Drzewa oczyszczają powie-
trze z pyłów i gazów. Sto drzew usuwa 454 kg zanieczyszczeń 
rocznie, w tym 181 kg ozonu i 136 kg zanieczyszczeń pyłowych. 
Obecność drzew ogranicza zapylenie nawet o 75 %. Ponadto 
musimy pamiętać, że zadrzewienia są niezbędnym elementem 
krajobrazu, gdyż chronią przed szkodliwym działaniem wiatrów, 
przyczyniają się do magazynowania wody, podnoszą wilgotność 
powietrza, ograniczają erozję wietrzną, ograniczają erozję 
wodną, stanowią siedlisko życia wielu organizmów, w  tym 
pożytecznych, pomagających zwalczać szkodniki upraw (róż-
norodność biologiczna).

Piotr Cichoń
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11 marca – Dzień Sołtysa

Ferie z CKiP
W  dniach od 13 do 25 lutego w  naszej gminie, jak w  całym województwie dolnośląskim 

trwały ferie zimowe.
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku zadbało by nie tylko w mieście, ale także w każ-

dym sołectwie zorganizować czas wolny dla dzieci.
Podczas tych dwóch tygodni w Złotym Stoku oraz w świetlicach wiejskich Błotnicy, Płonicy, 

Mąkolnie, Laskach i w Chwalisławiu odbywało się mnóstwo zajęć dla dzieci.
Można było wziąć udział w warsztatach MINI NAUKOWCA, na których dzieci poprzez zabawę 

i eksperymenty uczyły się zjawisk chemicznych, odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia z uni-
hokeja, taneczne Show Dance, warsztaty wizażu i  stylizacji połączone z  sesją fotograficzną, 
wykład z grafiki komputerowej oraz zajęcia DZIECI KREATYWNIE.

CKiP od poniedziałku do soboty włącznie, czekało na dzieci i młodzież z przygotowaną salą 
widowiskową, na której można było pograć w tenisa stołowego, gry planszowe oraz na x-boxie.

Kilkakrotnie rozegrane zostały zawody sportowe, m.in. w Fifę oraz w unihokeja.
Istniała także możliwość wzięcia udziału w  wyjazdach zorganizowanych przez Centrum. 

Dwukrotnie organizowano wyjazdy na lodowisko w Świdnicy, na basen do Kłodzka oraz jeden 

wyjazd na narty do Kamienicy. Każdy z wyjazdów cieszył się ogromnym zainteresowaniem, tym 
bardziej, że w wyjeździe na lodowisko do Świdnicy mogły wziąć udział całe rodziny. Każdora-
zowo autokar był pełen roześmianych i  szczęśliwych dzieci i  dorosłych mieszkańców naszej 
gminy.

Dodatkowo pracownicy CKiP organizowali poranki kinowe dla młodszych dzieci z przed-
szkola, oraz przebrani za Klauna, Biedronkę i Tygryska odwiedzili dzieci w przedszkolu „Zielona 
Dolina” w Mąkolnie oraz z POP „Bajka” w Złotym Stoku. Były wspólne zabawy z dziećmi, malo-
wanie twarzy i robienie balonowych stworków.

Z  każdego wyjazdu korzystało około pięćdziesięciu mieszkańców, z  zajęć na świetlicach 
wiejskich około dwadzieścioro dzieci, natomiast codziennie Centrum odwiedzało około pięć-
dziesięcioro dzieci i młodzieży.

Serdeczne podziękowania dla: Romy Bielawskiej, Aleksandry Zapotocznej, Jolanty Stopy, 
Magdaleny Litwin, Sylwii Sierawskiej-Piszczyk, Beaty Karpińskiej, Wojciechowi Dujinowi, instruk-
torom z Mini Naukowca oraz Dariuszowi Dukiewiczowi i Fundacji rozwoju, edukacji i wsparcia.

Sylwia Sierawska

Przed laty sołtys był głównie poborcą podatkowym, a dodatkowo prowadził spis zwierząt. 
I to praktycznie było wszystko, za co odpowiadał i co robił. Natomiast dziś jest prawdziwym 
gospodarzem i liderem wsi. Przybyło mu mnóstwo zadań. Wprawdzie nadal zbiera podatki, ale 
też organizuje życie kulturalno-społeczne. Wymieńmy tu chociażby organizację różnych zawo-
dów sportowych, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet czy dożynek wiejskich.

Sołtys organizuje również prace społeczne, które na wsiach są coraz bardziej popularne. 
Najczęściej wszystko to służy upiększaniu wsi, a także temu, by ludziom żyło się lepiej i wygod-
niej. Ten prawdziwy gospodarz wsi razem z mieszkańcami decyduje, na co przeznaczyć, tak 
obecnie popularny, fundusz sołecki. I później oczywiście rozlicza się z niego.

Redakcja

Informacja dotycząca ilości udzielonych porad prawnych w Punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku.
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Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok
Promocja zdrowia i ochrona przed zagro-

żeniem uzależnień w Samorządowym Zespole 
Szkół w Złotym Stoku od dawna jest jednym 
z priorytetowych zadań w działaniach profilak-
tycznych.

Realizowany jest szereg przedsięwzięć 
propagujących zdrowy styl życia oraz podno-
szących wiedzę i świadomość uczniów w tym 
zakresie. Prowadzone działania są przemyślane, 
wdrażane systematycznie oraz oparte na part-
nerstwie. Szczególną wagę przykłada się do 
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokal-
nym. Prowadzona jest edukacja zdrowotna 
uczniów, rodziców, pracowników szkoły, zwra-
cając uwagę na ewaluację działań.

Szkolny program profilaktyki został dosto-
sowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
i potrzeb środowiska lokalnego. Służy ujedno-
liceniu działań wychowawczych i profilaktycz-
nych. Jego realizacja odbywa się w  ramach 
codziennych zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych i opiekuńczych prowadzonych w szkole 
podczas godzin wychowawczych, zajęć szkol-
nych prowadzonych przez pedagoga oraz 
spotkań z  przedstawicielami policji i  służby 
zdrowia.

Realizacja programu pozwala na osiągnię-
cie następujących celów:

1) ochrona dziecka – ucznia przed agresją, 
uzależnieniami (kontaktem z używkami), które 
hamują bądź zakłócają jego rozwój,

2) zapobieganie patologiom – tj. agresji, 
przemocy, uzależnienia oraz właściwe reago-
wanie w  chwili pojawiania się ich na terenie 
szkoły,

3)  promowanie zdrowego stylu życia i al-
ternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu,

4) przeciwdziałanie niepowodzeniom szkol-
nym oraz wskazywanie sposobów ich zapobie-
gania lub niwelowania.

W trosce o bezpieczeństwo odbywają się 
min. pogadanki dotyczące zagrożeń oraz bez-
piecznych zachowań. Podczas realizowanych 
aktualnie zajęć profilaktycznych „Spójrz Inaczej” 
i „Saper”, prowadzonych przez nauczycielki 
Elżbietę Broś, Agnieszkę Ruman i Jolantę Stopę, 
nabywane i  rozwijane są u  uczniów Szkoły 

Podstawowej umiejętności asertywności, roz-
różniania sytuacji bezpiecznych i niebezpiecz-
nych oraz dokonywania słusznego wyboru.

Zajęcia z profilaktyki prowadzone są również 
w formie spotkań z policjantami. Jedne z ostat-
nich to spotkania 16 stycznia z gimnazjalistami 
i  6 lutego z  uczniami Szkoły Podstawowej, 
które odbyły się w  ramach projektu „ALFA”. 
Projekt „ALFA” ukierunkowany jest na podno-
szenie świadomości i kształtowanie pożądanych 
postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o cha-
rakterze terrorystycznym. Policjanci przepro-
wadzili pogadanki prewencyjne, a uczniowie 
otrzymali ulotki informacyjne.

19 stycznia w Centrum Kultury i Promocji 
odbył się spektakl profilaktyczny „Kłopoty 
misia Zdzisia” dla uczniów klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej, promujący zasady bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach. Poruszono zagadnienia 
dotyczące ogólnie rozumianego bezpieczeń-
stwa zarówno w  szkole i  w  domu oraz na 
drodze. Dzięki edukacyjnej interaktywnej 
formie zapewniał aktywny udział dzieci, a po-
przez identyfikację z  postacią Misia Zdzisia 
istniała możliwość częściowego zastąpienia 
funkcji uczenia się na własnych błędach.

W  styczniu, również w  Centrum Kultury 
i  Promocji w  Złotym Stoku dla wszystkich 
uczniów Gimnazjum odbył się koncert muzycz-
ny „Podziel się dobrem!” w wykonaniu wirtuoza 
perkusji – Wiesława „BLACHY” Błaszkiewicza. 
„Blacha” uczy szacunku do samego siebie, do 
rodziców, do nauczycieli i do kolegów. Podczas 
koncertu z łatwością nawiązał kontakt z mło-
dzieżą. Narzędziem dialogu stała się perkusja, 
a uczniowie mieli okazję wyrazić swoje emocje 
poprzez grę na tym instrumencie. Podzielił się 
również ze słuchaczami swoimi doświadcze-
niami i  przemyśleniami na temat uzależnień 
oraz radzenia sobie z agresją. Jako alternatywę 
negatywnych zachowań, proponował zaanga-
żowanie się w różnego rodzaju grupy wolon-
tariatu, pokazując również tam miejsce na 
godny i radosny rozwój. Koncert był porusza-
jący i  zmuszający do myślenia. Prowadzący 
mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla czło-
wieka najcenniejsze – rodzinę, pracę, dom, 
przyjaźń, miłość i zdrowie. Zaznaczył, że nało-

gi są dla człowieka wyrokiem śmierci. Ta ory-
ginalna forma programu profilaktycznego oraz 
ciągłe powtarzane pytanie „czy warto?” spo-
wodowały, że przekazywane treści trafiały do 
umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą 
i przejęciem.

Poszerzeniu możliwości podniesienia kom-
petencji profilaktycznych, wdrażania i propa-
gowania powyższych zadań pomaga współ-
praca z  Burmistrzem i  Gminną Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
której członkami z  ramienia SZS są pedagog 
Ryszarda Musiał i Alicja Skowron-Serwin.

Dzięki tej współpracy odbył się cykl działań 
ukierunkowanych na podniesienie wiedzy 
z zakresu uzależnień, dopalaczy i innych nar-
kotyków wśród:

• uczniów Gimnazjum – 6 grudnia 2016 r. 
uczniowie uczestniczyli w  warsztatach gdzie 
prowadzący poruszał najważniejsze kwestie 
dotyczące działania narkotyków, skutkach ich 
zażywania. Nauka została połączona z zabawą, 
a w zajęciach chętnie uczestniczyli gimnazja-
liści;

• rodziców – 25 stycznia 2017 r. dla rodziców 
i  opiekunów uczniów gimnazjum odbyły się 
warsztaty pt. „Uzależnienia XXI wieku wśród 
młodzieży”. Rodzice zapoznali się pierwszymi 
oznakami i mechanizmami uzależnienia oraz 
ich charakterystyką. Dowiedzieli się jaki jest 
wpływ substancji psychoaktywnych na młody 
organizm, gdzie szukać pomocy, a  także jak 
pomóc osobie uzależnionej;

• nauczycieli i  wychowawców gimna-
zjum  7  lutego 2017 r. odbyło się szkolenie 
z  zakresu:

– zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie 
zagrożenia narkomanią,

– nabycie umiejętności radzenia sobie 
w obliczu zagrożenia narkomanią,

– nabycie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacji zagrożenia stresem sytuacyjnym np. 
osoba w intoksykacji na terenie szkoły,

– kształtowanie umiejętności rozpoznawa-
nia własnych problemów i  radzenia sobie 
w  sytuacjach trudnych oraz dostrzegania 
problemów uczniów i  pomocy w  sytuacjach 
problemowych,

– kształtowanie umiejętności niezbędnych 
do skutecznego działania w obliczu kontaktu 
z osobą uzależnioną,

– przepracowanie własnych postaw wobec 
problemu narkomanii,

– przepracowanie postaw wobec osób 
nadużywających i uzależnionych,

– propagowanie idei Harm Reduction (re-
dukcja szkód).

Warsztaty z uczniami, rodzicami i szkolenie 
przeprowadził Zdzisław Ustrzycki certyfikowa-
ny psychoterapeuta ds. uzależnień, który 
prowadzi dyżury w  Punkcie Konsultacyjnym 
dla osób z problemami uzależnień w Złotym 
Stoku, współpracuje z gminą i szkołą w zakre-
sie interwencji kryzysowej wobec osób zagro-
żonych uzależnieniami i uzależnionymi.

Od kilku lat w  Samorządowym Zespole 
Szkół realizowany jest również ogólnopolski 
program edukacyjny „Trzymaj formę”. Główne 
cele tego projektu to promocja zdrowego 
stylu życia, trwała zmiana nawyków żywienio-
wych i  zwiększenie zainteresowania dzieci 
aktywnością podczas każdego dnia. Program 
jest realizowany na lekcjach przyrody przez 
nauczycielkę Jolantę Stopę, obejmuje takie 
tematy jak: wpływ aktywności na człowieka, 
witaminy i ich wpływ na samopoczucie i zdro-
wie, nawyki żywieniowe, kalorie i czy warto je 
liczyć. Zaletą programu jest to, że uczniowie 
bardzo chętnie angażują się w jego realizację. 
Program jest potrzebny dla współczesnej mło-
dzieży, która bardzo często wyrabia w  sobie 
złe nawyki żywieniowe i  rzadko zdaje sobie 
sprawę z potrzeby aktywności fizycznej.

Profilaktyka szkolna obejmuje działania 
zmierzające do ochrony uczniów przed wpły-
wem czynników destrukcyjnych, zakłócających 
prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia 
w  trudnych sytuacjach życiowych. Działania 
profilaktyczne podejmowane świadomie 
i wspierane przez wychowanie w środowisku 
rodzinnym powinny w  następnych latach 
przynieść efekty w postaci podniesienia świa-
domości uczniów i przyczynić się do nabycia 
przez nich praktycznych umiejętności radzenia 
sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

Ryszarda Musiał

Karnawał to okres zimowych balów, ma-
skarad, pochodów i  zabaw. Rozpoczyna się 
najczęściej w  dniu Trzech Króli, a  kończy we 
wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza 
początek Wielkiego Postu i  oczekiwania na 
Wielkanoc.

26 stycznia w CKiP uczniowie klas I-III wraz 
z wychowawcami uczestniczyli w balu karna-
wałowym połączonym z tradycją przebierania 
się. Wśród przebierańców można było zobaczyć 
kowboja, karatekę, księżniczki, wróżki, biedron-

ki, Harry Portera, motylka, piłkarzy i wiele innych 
postaci.

Tańce przeplatane były konkursami i zaba-
wami przygotowanymi przez wychowawców 
klas I-III. Były także zabawy ze śpiewem: „Laba-
do”, „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Na ziemi 
zostaje”. Tańcom towarzyszyła muzyka mecha-
niczna przygotowana przez panów Łukasza 
Przepiórę i Wojciecha Dujina.

Katarzyna Popera

BALE W KARNAWALE

Zimowa wyprawa do lasu
1 lutego 2017 r. uczniowie kl. I wraz z wychowawcą Gabrielą Grzelak wybrali się do lasu na 

spotkanie ze strażnikiem leśnym Dariuszem Kowalikiem. Celem wycieczki było uwrażliwienie 
dzieci na potrzeby dokarmiania zwierząt leśnych zimą oraz rozpoznawanie śladów i  tropów 
zwierzyny. Po wysłuchaniu interesujących opowieści o  lesie i  jego mieszkańcach uczniowie 
przeszli do paśnika, by rozrzucić karmę. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem układali przysma-
ki dla zwierząt i zawieszali lizawki na drzewach. Następnie pan Darek uczył dzieci rozpoznawać 
tropy sarny, zająca, lisa i dzika. Nikt nie zapomniał również o ptakach, uczniowie w karmnikach 
zawiesili zimowe kule, które są smakołykiem naszych małych skrzydlatych przyjaciół. Pieczenie 
kiełbasek przy ognisku i gorąca herbata to atrakcje przygotowane przez panią Annę Masajło. 

Dzięki mamie Gracjana 
dzieci nie odczuły zim-
na, chociaż na dworze 
był śnieg i mróz. Bogat-
sze o  nowe doświad-
czenia, zadowolone 
i pełne wrażeń, wróciły 
do szkoły.

Uczniowie oraz wy-
chowawca serdecznie 
dziękują panu Dariu-
s z o w i  K o w a l i k o w i 
z  Nadleśnictwa Bardo 
Śląskie za transport, 
zaangażowanie i cieka-
wą lekcję edukacyjną.

Gabriela Grzelak
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Uroczysty apel z okazji zakończenia 
I semestru roku szkolnego 2016/2017

Walentynki w szkole

Dlaczego powinniśmy oddawać krew?

Na to pytanie uczniowie klasy IIIa mogli 
odpowiedzieć po przeprowadzonych zajęciach 
edukacyjnych zaproponowanych przez Stowa-
rzyszenie „KrewMAniacy”. Zajęcia odbyły się 
2 lutego. Najpierw uczniowie obejrzeli krótki 
film, z którego dowiedzieli się, dlaczego trzeba 
oddawać krew, czy krew można czymś zastąpić, 
co to znaczy oddać krew honorowo i dlaczego 
ważne jest, aby oddawać krew. Następnie 
przeprowadzony został mini quiz sprawdzają-

cy wiedzę uczniów. Ostatnim punktem zajęć 
była próba wykonania modelu krwi. Pracując 
w  grupach uczniowie z  plasteliny wykonali 
komórki krwi, które następnie wrzucili do 
butelki plastikowej z wodą i solą. W ten sposób 
zobaczyli jak wygląda model krwi.

Podsumowując zajęcia wszyscy byli zgod-
ni, że prawdziwej krwi nie da się wyprodukować, 
więc trzeba się nią dzielić.

Katarzyna Popera
Uczniowie kl. IIa wybrali się do Wrocławia, 

aby wziąć udział w warsztatach „Projektowanie 
małych form architektonicznych”. Zajęcia te, 
stanowiące ofertę edukacyjną Wydziału Archi-
tektury Politechniki Wrocławskiej, uczą obser-
wacji i odczytywania przestrzeni miasta oraz 
pokazują, jak wygląda proces projektowy. 
Uczniowie, pod okiem prowadzących, projek-
towali różnego rodzaju obiekty na komputerach 
wyposażonych w profesjonalne programy do 
projektowania architektonicznego. Następnie 
prezentowali własne pomysły i  wykonywali 
proste projekty. Po zakończonych zajęciach 
została wykonana ich foto-realistyczna efek-
towna wizualizacja. Z zajęć dowiedzieli się, jak 
człowiek wpływa na funkcjonowanie przestrze-
ni i jak przestrzeń wpływa na funkcjonowanie 
człowieka.

Drugoklasiści mieli też możliwość zapoznać 
się z  najnowszymi technikami modelowania 
obrazów trójwymiarowych w praktyce – Grafi-

ka 3D – obserwowali proces powstawania żaby. 
Pełni wrażeń udali się do HYDROPOLIS w celu 
zwiedzenia wystawy znajdującej się w zabyt-
kowym, XIX – wiecznym podziemnym zbiorni-
ku wody. Obejrzeli wystawy podzielone na 
8 stref tematycznych, a każda z nich przedsta-
wiała wodę z  innego, fascynującego ujęcia. 
Obiekty podziwiali z otwartymi buziami, świet-
nie bawili się i uczyli obsługując interaktywne 
urządzenia wystawy.

Na zakończenie wycieczki samodzielnie 
składali zamówienia, płacili, oczekiwali na 
potrawy, aby spokojnie zjeść posiłek. Zmęcze-
ni, zadowoleni i bogatsi w wiedzę wrócili do 
Złotego Stoku.

Uczestnicy i organizatorzy wycieczki skła-
dają podziękowania prowadzącym warsztaty 
architektoniczne mgr inż. Magdalenie Kapuście 
i dr. Przemysławowi Wojsznisowi.

Stanisław Sałata

Drugoklasiści szturmują 
Politechnikę Wrocławską

Walentynki to coroczne święto zakochanych 
i zaprzyjaźnionych przypadające 14 lutego. Do 
Polski obchody walentynkowe trafiły wraz 
z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyro-
lu. Popularność uzyskały jednak dopiero w la-
tach 90-tych XX wieku.

Jest to ciekawy sposób na rozgrzanie serc 
w czasie zimowych dni, a także wzmocnienie 
przyjaźni. Z  tej okazji Samorząd Uczniowski 
przygotował kilka dni wcześniej mini sklepik 
walentynkowy, gdzie można było nabyć kartki, 
słodkości i gadżety z motywem serca. Na wszyst-
kie napisane kartki czekała działająca dwa dni 
„POCZTA WALENTYNKOWA”. Natomiast tydzień 

wcześniej wszyscy uczniowie klas IV-VI brali 
udział w  konkursie na najładniejszą kartkę 
walentynkową. Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. W  I  etapie uczniowie wykonywali 
kartki na lekcjach plastyki, a następnie wybie-
rali z każdej klasy pięć, które przechodziły do 
II etapu.

W II etapie spośród 25 kartek komisja wy-
brała 4, ich zdaniem najciekawsze.

Wyniki:
I miejsce – Arkadiusz Ziemba– klasa VI b,
II miejsce – Aleksandra Pikul – klasa VI a,
II miejsce – Kamil Kawa – klasa VI a i Kacper 

Mielnik – klasa VI b.
8 lutego ucznio-

wie klas IV – VI wy-
bierali także najsym-
patyczniejszą WA-
LENTYNKOWĄ PARĘ 
SZKOŁY. W tym ple-
biscycie zwyciężyła 
Agnieszka Becela 
i Michał Zajączkow-
ski z kl. V. Wszystkie-
go dobrego nie tylko 
w  Dniu Świętego 
Walentego!

Agata  
Pawłowska-Król

17.02.17 r. odbył się uroczysty apel podsu-
mowujący pracę uczniów Szkoły Podstawowej 
i  Gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkól 
w Złotym Stoku w I semestrze bieżącego roku 
szkolnego. Apel prowadziła uczennica klasy VI 
a Aleksandra Pikul. Dyrektor Agata Pawłowska-
-Król omówiła postępy uczniów w ciągu pół-
rocza. Wymieniła także sukcesy w konkursach, 
które do tej pory się odbyły. Uczniowie usły-
szeli wiele ciepłych słów i  pochwał. Najważ-
niejsze jednak było wyczytanie z imienia i na-
zwiska uczniów którzy uzyskali najwyższą 
średnią z  poszczególnych przedmiotów. Do 
„Złotej Księgi” w tym semestrze zostali wpisa-
ni następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa
Klasa I – Mariusz Myszogląd,
Klasa II a  – Tatiana Boska, Gabriela Lisiecka, 
Amelia Plata, Natalia Suska, Adam Rzepecki, 
Adam Wicher
Klasa II b – Zofia Bojanowska, Magdalena Ba-
jorek, Weronika Grzanka, Martyna Tanderesz-
czak, Bartosz Pudła, Nikodem Śmietanka
Klasa III a  – Anastazja Bednarz, Maria Król, 
Hanna Tokaruk, Martyna Nowak,

Klasa III b – Aleksandra Bilska, Oliwia Pietrzyk, 
Aleksander Gozdera, Mateusz Kierkiewicz, 
Mateusz Mielnik, Jan Seweryn, Kamil Sobota, 
Tymoteusz Trzewiczek
Klasa III c – Maria Becela, Jakub Onuchowski, 
Olivier Siuty, Nikola Wólkiewicz, Michał Znami-
rowski
Klasa IV a – Weronika Charęza, Karolina Jędrze-
jowska, Natalia Krzywonos
Klasa IV b – Kamil Bulanda, Zofia Kołodziejczyk, 
Kornelia Kostro, Aniela Morelowska
Klasa V – Damian Kozakiewicz, Mateusz Zapo-
toczny
Klasa VI a – Aleksandra Brusińska, Aleksandra 
Pikul
Klasa VI b – Kacper Mielnik, Tymoteusz Syno-
radzki
Gimnazjum
Klasa I a – Aleksandra Braszka, Jakub Gołdyn
Klasa II b – Jarosław Kawa, Stanisław Pluciak
Klasa III b – Dawid Seweryn
Wszystkim wyróżnionym gratuluję osiągniętych 
sukcesów

Agata Pawłowska-Król 
Waldemar Wieja
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Sport w szkoleOcalić od zapomnienia

Kącik czytelniczy
Znowu spotykam się z Państwem w naszym 

kąciku czytelniczym. Nie mogłam się już do-
czekać, ponieważ od ostatniego numeru Biu-
letynu zdążyłam przeczytać kilka ciekawych 
pozycji i bardzo chciałam się nimi z Państwem 
podzielić. Moja pierwsza propozycja to trzy 
książki znanego dziennikarza telewizyjnego 
Jakuba Porady. Książki „Porada na Europę – 
tanie podróżowanie”, „Porada da radę – tanie 
latanie” i „Polska da radę” to propozycje na 
zwiedzanie, doświadczanie, smakowanie i przy-
godę dla wszystkich chętnych. Autor podróżu-
je i w prosty, dosyć przystępny sposób opisuje 
swoje podróże. Ale nie są to kolejne przewod-
niki jakie znacie. Jakub wyszukuje tanie środki 
transportu, tanie noclegi i miejsca atrakcyjne 
według jego własnej oceny. Kto lubi podróżo-
wanie i zwiedzanie, być może nawet skorzysta 
z zawartych w książce wskazówek i rad. Z pew-

nością jednak można te książki potraktować 
jako inspirację i  bodziec do skonstruowania 
własnego przewodnika. Wcale nie musimy 
dążyć do wydania, ale już samo spisanie infor-
macji, ciekawostek i praktycznych wskazówek 
o  miejscach, gdzie byliśmy może przynieść 
satysfakcję. Może będzie to dobry powód do 
rozmowy z rodziną czy znajomymi, a nam da 
możliwość odkurzenia wspomnień i przeżycia 
związanych z podróżą emocji jeszcze raz. Czy-
ta się te pozycje dosyć szybko i można je czytać 
fragmentami, można czytać od końca, od 
środka, można wracać do już przeczytanych 
opisów, odkładać na półkę i po jakimś czasie 
znów wracać. Czasami odnosiłam wrażenie, że 
czegoś mi brakuje, informacji jest za mało 
i podane są w sposób, który niekoniecznie mi 
odpowiada, ale to chyba było częścią zamysłu 
autora, by nie wyczerpywać tematu i dać czy-
telnikom – podróżnikom możliwość dopełnie-
nia obrazu na swój własny sposób, subiektyw-

nie spoglądając na rzeczywistość. Chociaż 
autor nie jawi się jako wirtuoz pióra to uważam, 
że książki warte są przeczytania i poświęcenia 
im chwili czasu.

Druga propozycja dla Państwa to niezwykle 
intrygująca i wciągająca historia losów nietu-
zinkowej Pani adwokat i spraw jakie prowadzi 
w  ramach praktyki. Cztery niezwykłe książki, 
które łączy postać Joanny Chyłki i jej aplikanta 
Kordiana Oryńskiego, autorstwa Remigiusza 
Mroza, młodego człowieka, doktora prawa, 
niezwykle utalentowanego i płodnego pisarza. 
„Kasacja”, „Zaginięcie”, „Rewizja” i ”Immunitet”, 
bo o tych mowa, z pewnością nie zostaną nam 
obojętne. Intrygująca fabuła, świat zbrodni 
i oszustw w świecie ludzi bogatych, wpływo-
wych, w świecie powiązań i zależności politycz-
nych. Mgliście zarysowana moralność bohate-
rów, których trudno jednoznacznie sklasyfiko-
wać jako dobrych czy złych, tajemnica odkry-
wana po części, której elementy powoli jak 

puzzle składają się w zrozumiałą dla odbiorcy 
całość to są walory tych powieści. Dokonywa-
nie trudnych wyborów, odwaga, dociekliwość 
i  bezkompromisowość, gotowość podjęcia 
ryzyka, a jednocześnie zwykła ludzka omylność, 
kruchość i strach, te cechy i zachowania głów-
nych bohaterów tak bardzo przyciągają i eks-
cytują. Autor gra na emocjach czytelnika, 
prowadzi wyznaczoną przez siebie drogą, jest 
pewny i zdecydowany, to on tu decyduje, ale 
wcale nie jest trudne poddanie się jego prze-
wodnictwu, dla mnie było to wspaniałą przy-
jemnością. Z pełną odpowiedzialnością polecam 
Państwu te pozycje, a być może sięgniecie po 
inne książki tego autora, ja zrobię to z pewno-
ścią. Podziwiam talent tego człowieka, gdyż 
trudno było mi oderwać się od tego co czytałam 
i  wiem, że na długo to ze mną pozostanie. 
Życzę miłej i inspirującej lektury.

Katarzyna Kowcz

6 lutego 2017 r. 
uczniowie szkoły pod-
stawowej brali udział 
w pogadance zorgani-
zowanej przez funkcjo-
nariuszy Policji w Zło-
tym Stoku, realizowa-
nej w ramach projektu 
„ALFA”.  Projekt ten 
ukierunkowany jest na 
podnoszenie świado-
mości i  kształtowanie 
pożądanych postaw 
i zachowań w sytuacji 
zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym. Poli-
cjanci przeprowadzili 
pogadanki prewencyj-
ne w klasach. Ucznio-
wie otrzymali ulotki 
informacyjne.

Ryszarda Musiał

Rok 2017 sportowo zaczął się od turnieju 
piłki siatkowej w ramach „Gimnazjady”. Nasze 
drużyny (dziewczęta i chłopcy) awansowały do 
finału powiatowego. Lepiej sprawili się chłop-
cy – zajęli III miejsce, dziewczęta tym razem 
poza „pudłem” – na IV miejscu.

Pod koniec stycznia w naszej szkole odby-
ły się półfinały powiatowe w  gimnazjalnej 
piłce ręcznej. I tym razem lepiej wypadli chłop-
cy – pewnie awansowali do finału, pokonując 
GP Henryków i  GP Kamieniec Ząbkowicki. 
Ulegli tylko zawodnikom z Ziębic.

W  międzyczasie odbył się również finał 
powiatowy w tenisie stołowym. Tym razem na 
wysokości zadania stanęły dziewczęta – wy-
walczyły wicemistrzostwo powiatowe i awan-
sowały do finału strefowego, który odbędzie 
się 7 marca w Krosnowicach.

W siatkówkę grali również uczniowie szkół 
podstawowych. Półfinał powiatowy odbył się 
w Kamieńcu Ząbkowickim. Z naszych drużyn 
awans do finału wywalczyli chłopcy klas piątych 
– czyli siatkarskie „trójki”. Finał odbędzie się 
w Ciepłowodach 7 marca.

Stanisław Sałata

„Ci, którzy zapominają
o ofiarach wczorajszych,
otwierają drogę dla jutrzejszych” 

Simon Wiesenthal
24 stycznia 2017 r. w Samorządowym Ze-

spole Szkół w Złotym Stoku dokonano odsło-
nięcia gabloty, w której znajduje się oryginalny 
„pasiak” – ubiór więźniów niemieckich obozów 
koncentracyjnych z czasów II wojny światowej. 
Okazją do odsłonięcia gabloty była zbliżająca 
się 72 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz. 
W uroczystości udział wzięła burmistrz Złotego 
Stoku Grażyna Orczyk – fundatorka gabloty, 
dyrektor szkoły Agata Pawłowska – Król, wice-
dyrektor Ewa Głąb, uczniowie klas II i  III Gim-
nazjum wraz z wychowawcami. Krótki rys hi-
storyczny dotyczący powstania i działalności 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL 
Auschwitz przedstawił Waldemar Wieja.

Obóz koncentracyjny Auschwitz został 
utworzony przez Niemców z rozkazu Heinricha 
Himmlera. Powstał w 1940 roku w byłych ko-
szarach wojskowych na przedmieściach miasta 
Oświęcim. Jednym z  powodów jego urucho-
mienia było przepełnienie więzień spowodo-
wane masowymi aresztowaniami Polaków. 
Pierwszy transport przybył do Auschwitz 
14  czerwca 1940 roku i  liczył 728 polskich 
więźniów politycznych z  Tarnowa. Data ta 
uznawana jest za pierwszy dzień działania 
obozu. Wówczas kierowano do niego m.in.: 
osoby duchowne, przywódców społecznych, 
inteligentów, przedstawicieli kultury, oficerów 

oraz uczestników ruchu oporu. Z  czasem do 
Auschwitz zaczęto wysyłać Romów, sowieckich 
jeńców wojennych oraz więźniów z  krajów 
okupowanych. W 1942 roku obóz stał się miej-
scem masowej zagłady europejskich Żydów. 
W  Oświęcimiu śmierć poniosło ponad jeden 
milion sto tysięcy ludzi – najwięcej Żydów. 50 
procent więźniów zginęło wskutek wycieńcza-
jącej pracy, chorób, epidemii, terroru, egzeku-
cji, kar, eksperymentów medycznych oraz 
głodu. Na chorobę głodową cierpiało ponad 
90 proc. więźniów wszystkich obozów koncen-
tracyjnych. Głód towarzyszył niemal wszystkim 
pozostałym schorzeniom. Dodatkowo ukształ-
towała postać więźnia oraz obraz jego życia 
w obozie. Pozostałe 50 procent ginęło w ko-
morach gazowych. SS-manii bardzo często 
z uśmiechem na twarzy powtarzali więźniom 
„Przyzwoity więzień nie powinien żyć dłużej 
niż trzy miesiące. Jeśli żyje dłużej to jest zło-
dziejem” lub „Tutaj Żyd żyje dwa tygodnie, 
Klecha żyje trzy tygodnie, a normalny więzień 
żyje trzy miesiące.”

Uroczystego odsłonięcia gabloty dokonały 
– burmistrz Złotego Stoku i dyrektor szkoły.

Na koniec uroczystości uczniowie klas II i III 
Gimnazjum realizujący projekt „Ocalić od za-
pomnienia” otrzymali zaproszenia do udziału 
w  konkursie na zagospodarowanie wnęki 
ściany, w której zamontowana jest gablota oraz 
do zbierania informacji odnośnie więźnia, do 
którego należał eksponowany pasiak.

Waldemar Wieja

Projekt „ALFA”
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„O rybaku i złotej rybce”. Teatr Humoru „Igraszka” z Wałbrzycha w „Bajce”

Konkurs wiedzy o Złotym Stoku
2.02.2017 r odbył się „Konkurs wiedzy 

o Złotym Stoku” dla uczniów kl. I-III. Zadania 
w  konkursie były zróżnicowane dla poszcze-
gólnych grup wiekowych.

Klasy I miały do wykonania pracę plastycz-
ną „Zabytek Złotego Stoku”. Dla kl. II i  III był 
przygotowany test składający się z krzyżówki 
oraz zadań zamkniętych i otwartych, o różnym 
stopniu trudności, sprawdzających wiedzę 
i umiejętności uczniów z wielu przedmiotów.

Do konkursu zostali wytypowani reprezen-
tanci kl. I, II i  III (łącznie 18 uczniów), którzy 
pracowali na swój sukces indywidualnie.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor 
SZSz – Agata Pawłowska-Król, wicedyrektor – 
Ewa Głąb, członek – Ryszarda Musiał, ekspert 
– nauczyciel historii – Waldemar Wieja, orga-
nizator – Danuta Znamirowska-Wieja.

Komisja sprawdziła i  oceniła wszystkie 
prace. O kolejności miejsc decydowała łączna 

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tradycyjnie już uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół wraz 

z nauczycielami wzięli udział w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Już od wczesnych godzin rannych na ulicach na-
szego miasta pojawili się z puszkami wolontariusze. Nieco później 
rozpoczęli swoją pracę wolontariusze w Laskach, Mąkolnie i Płoni-
cy. Jubileuszowy – XXV Finał WOŚP to rekordowa kwota zebrana 
do puszek. 25 wolontariuszy zebrało 7162 zł. Jest to o ponad 1000 
zł więcej niż w ubiegłym roku. Razem ORKIESTRA w naszej gminie 
zebrała ponad 11 tysięcy. Brawo! Dziękujemy Pani Annie Morelow-
skiej, która wylicytowany tort przekazała wolontariuszom.

 Wolontariusze WOŚP to: Weronika Odzimek, Karolina Jędrze-
jowska, Kinga Wrona, Zofia Kołodziejczyk, Kamil Stępień, Kacper 
Jamróz, Aniela Morelowska, Paweł Złoty, Weronika  Charęza, Mate-
usz Zapotoczny, Michał Zajączkowski, Aleksandra Pikul, Stanisław 
Kozioł, Szymon Charęza, Wiktoria Wieja, Kamila Wąski, Alicja Piszczyk, 
Kacper Sołtanowicz, Małgorzata Wróbel, Oliwia Pańkowska, Arleta 
Rowińska, Tymoteusz Seweryn, Jarosław Kawa, Laura Piszczyk, 
 Hubert Surus.

Opiekunowie: Agata Pawłowska-Król, Katarzyna Popera, Mario-
la Charęza, Jolanta Kupczak, Katarzyna Kowcz, Agnieszka Ruman, 
Wojciech Kupczak, Zofia Ruszkowska, Aleksandra Chołoniewska.

Katarzyna Popera

Aktorzy Teatru Humoru 
„Igraszka” z Wałbrzycha wy-
stawili w  naszej „Bajeczce” 
spektakl pt. „O rybaku i złotej 
rybce” na podstawie bajki 
o tym samym tytule. Teatrzyk 
bardzo podobał się dzieciom 
o czym świadczą zdziwione, 
skupione i uśmiechnięte twa-
rze. Cieszymy się, że nasze 
przedszkolaczki mają możli-
wość spotkać się z prawdzi-
wymi i  profesjonalnymi ak-
torami. Nie zapominamy, że 
bajki są prawdziwym bogac-
twem, skarbnicą wiedzy, 
wyobraźni i  nie zastąpi ich 
żaden nawet najlepszy tele-
wizor czy tablet.

Lucyna Kowalska

ilość zdobytych punktów w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

Laureatami konkursu zostali:
Kl. I – Fabian Szlendak
Kl. II – Martyna Tandereszczak
Kl. III – Hanna Tokaruk
Na podstawie ankiety ewaluacyjnej uzy-

skałam informację od uczniów, że konkurs 

cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczniowie 
zdobywają wiedzę korzystając z różnych źródeł 
informacji oraz chcieliby uczestniczyć w kolej-
nej edycji konkursu. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom konkursu za udział oraz pani Elżbiecie 
Szumskiej i Radzie Rodziców za ufundowanie 
nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Danuta Znamirowska-Wieja
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Radosne przedszkole – podążając za rozwojem dziecka
W naszej placówce utworzono nowe miej-

sca dla dzieci najmłodszych, co było jednym 
z głównych celów projektu. Dzięki temu wszyst-
kie dzieci uczęszczające do placówki zostały 
objęte rozszerzoną ofertą edukacyjną wycho-
wania przedszkolnego. Projekt realizuje również 
doskonalenie umiejętności i kompetencji za-
wodowych nauczycieli poprzez szkolenia 

z arteterapii, bajkoterapii, przedszkola talentów, 
dziecięcej matematyki, bezpiecznej drogi do 
przedszkola oraz planowania pracy z dzieckiem 
o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. Re-
alizacja szkoleń na trwale przyczyni się do ja-
kościowych zmian w  funkcjonowaniu przed-
szkola. Wsparcie nauczycieli prowadzić będzie 
do wzrostu jakości procesu nauczania i wycho-
wania oraz nastąpi wzrost umiejętności dzieci.

Dofinansowanie pozwoli na wyposażenie 
sal przedszkolnych w  pomoce edukacyjne, 
zabawki, artykuły plastyczne. Zakup tablicy 
interaktywnej wprowadzi nasze przedszkole 
w  nowe technologie. Dzieci zapoznają się 
z  nowościami technicznymi poprzez zabawę 
wykorzystując programy edukacyjne i  udział 
w zajęciach z tablicą dotykową. Ogród przed-
szkolny wyposażymy w nowy plac zabaw dla 
dzieci najmłodszych. Doposażymy naszą kuch-
nię w  sprzęt. Gabinet logopedyczny zyska 
walizkę logopedyczną na potrzeby terapii. 
Wymienimy podłogę w jadalni.

Projekt zabezpiecza środki na finansowanie 
zajęć dodatkowych, które zapewnią dzieciom 
wszechstronny rozwój: będą kształtować zain-
teresowania, skorygują wymowę, postawę 
ciała, dadzą możliwość rozwoju zarówno w sfe-
rze intelektualnej jak i społeczno-emocjonalnej. 
W naszej ofercie oprócz zajęć programowych 

z podstawy wychowania przedszkolnego wpro-
wadzamy również bezpłatnie:

• gimnastykę korekcyjną, która stymuluje 
rozwój psychoruchowy, eliminuje wady posta-
wy i zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny 
dziecka,

• logopedię, zajęcia specjalistyczne, które 
wspomagają kształtowanie i  rozwój mowy, 

doskonalą komunikację słowną, rozwijają 
świadomość i kompetencje językową,

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zaję-
cia specjalistyczne, które usprawniają i  kory-
gują zaburzone funkcje, kształtują umiejętno-
ści i  wiadomości dydaktyczne, usprawniają 
pamięć i myślenie, rozwijają wyobraźnię i ak-
tywność twórczą,

• język angielski, zajęcia rozwijające kom-
petencje kluczowe, które mają zachęcić do 
nauki j. angielskiego bez stresu czy przymusu, 

rozbudzić zainteresowanie językiem, umiejęt-
ności zapamiętywania,

• rozwijanie kompetencji kluczowych – za-
jęcia matematyczne, które są potrzebne do 
rozpoczęcia edukacji szkolnej, rozwijają umie-
jętności praktyczne, zastosowania kompeten-
cji matematycznych w codziennym życiu,

• zajęcia rozwijające kreatywność, których 
celem jest stymulowanie i  rozwijanie wrażli-
wości wzrokowej, słuchowej i dotykowej, spo-
strzegawczości, koncentracji uwagi oraz pobu-
dzenia myślenia twórczego,

• warsztaty teatralne, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-emocjonalne, mające 
na celu stymulowanie rozwoju psychicznego 
dzieci poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, 
oraz pomoc w pokonywaniu trudności i pro-
blemów emocjonalnych,

• warsztaty plastyczne, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-emocjonalne, rozwi-
jające zdolności plastyczne, techniczne i kon-
strukcyjne.

Okres edukacji przedszkolnej jest niezwykle 
istotny w  życiu człowieka przede wszystkim 
dla kształtowania jego osobowości, jak i naby-

wania różnorodnych doświadczeń i  umiejęt-
ności. Placówka jaką jest przedszkole pełni 
ogromnie ważne role przede wszystkim 
w  kształtowaniu samodzielności, budowaniu 
zaufania do samego siebie, oraz nabywaniu 
umiejętności adaptacyjnych. Grupa rówieśnicza 
pozwala doświadczyć dziecku różnorodnych 
interakcji. Przedszkolaki doświadczają uczuć 
i emocji zarówno pozytywnych jak i negatyw-
nych, przez co uczą się sposobów rozwiązywa-
nia konfliktów, poznają podstawowe normy 
zachowania w społeczeństwie.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu nasze 
przedszkolaczki będą się wspaniale bawić, uczyć 
i rozwijać, a rodzice będą zadowoleni z postę-
pów swoich pociech.

Mottem przewodnim naszej placówki są 
słowa Roberta Fulghuma: „Wszystkiego, co 
naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem 
się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak 
postępować, współżyć z  innymi, patrzeć, od-
czuwać, myśleć, marzyć i  wyobrażać sobie 
lepszy świat...”

Zależy nam, aby te słowa się spełniły i zro-
bimy wszystko, aby tak się stało!

Lucyna Kowalska



20

OR
Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok , nr 7(13), luty 2017 r.

Kochamy Babcię i Dziadka
„Kochamy Babcię i  Dziadka” – pod takim 

hasłem 23 stycznia 2017 r. w Placówce Opieki 
Przedszkolnej „Bajka” odbyła się uroczystość 
z okazji Święta Babci i Dziadka. Licznie przyby-
li goście z  niecierpliwością czekali na rozpo-
częcie występu swoich wnucząt, które były 
przepięknie ubrane w  stroje karnawałowe. 
Dzieci zaprezentowały program słowno-mu-
zyczny przygotowany specjalnie na tę uroczy-
stość. Na twarzach dzieci widać było ogromną 
radość oraz skupienie. Babcie i  Dziadkowie 
z  dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku, aby jak najlepiej wyrazić 
dla nich swoją miłość i  szacunek. Gościom 
towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzru-
szenia. Zaproszeni goście otrzymali od wnucząt 
korony, bo w tym szczególnym dniu dla swoich 
wnucząt, Babcia była królową, a Dziadek królem. 
W „Bajce” w tym dniu zaplanowaliśmy również 
zabawę karnawałową, aby dziadkowie mieli 

okazję w niej uczestniczyć i wspólnie bawić się 
ze swoimi wnukami. Było też wiele różnych 
niespodzianek. Jedną z  nich były wspólne 
zdjęcia wykonywane przez profesjonalnego 
fotografa. Później dzieci wraz z Babciami oraz 
Dziadkami zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek w postaci ogromnego i pysznego tortu. 
Następnie rozpoczęła się karnawałowe tańce. 
Wodzirej stanął na wysokości zadania i popro-
wadził wszystkich do wspaniałej zabawy. Dla 
wzmocnienia sił, po wyczerpujących harcach, 
goście wraz ze swoimi wnuczkami chętnie 
częstowali się pieczonymi kiełbaskami z  bu-
łeczką. Kilka godzin minęło bardzo szybko 
w miłej i przyjemnej atmosferze. Były to nieza-
pomniane chwile. Mamy nadzieję, że ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci zarówno dzie-
ci jak i ich dziadków.

Lucyna Kowalska
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Kolorowe ferie w Zielonej Dolinie

„Walentynki” w Przedszkolu „Bajka”

Dzień zakochanych to przede wszystkim 
czas, w którym okazujemy uczucie tym, których 
kochamy. I mimo, że jest to przede wszystkich 
święto tych nieco starszych, to nie można za-
pomnieć o dzieciach, które również mają po-
trzebę miłości i chcą się nią dzielić z innymi.

Walentynki cieszą się coraz większą popu-
larnością wśród dzieci. Maluchy z wielką rado-
ścią wycinają papierowe serca i  wykonują 
walentynkowe laurki. Każdy człowiek lubi czuć 
się kochanym i  docenianym. Dzieci też mają 
swoje pierwsze przedszkolne miłości. Warto 
zatem sprawić, by najmłodsi też poczuli wa-
lentynkowy klimat. 

W  Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”, 
mimo, że czas ferii mocno ograniczył liczbę 

uczęszczających dzieci, świętowano Walentyn-
ki. Pszczółki, Żabki oraz Biedronki zanim roz-
poczęły wesołe zabawy, rozmawiały ze swoimi 
wychowawczyniami na temat Walentynek, dnia, 
w  którym obdarowuje się ukochaną osobę 
drobnym upominkiem, czyli tzw. „walentynką”. 
Dzieci opowiadały o miłości, o tym, kogo ko-
chają, jak postępuje się wobec tych, których 
kochamy. Walentynkowe zabawy zakończono 
słodką czekoladką w kształcie serca. Wszystkie 
przedszkolaki wykonały także walentynkowe 
prezenty dla swoich najbliższych, najukochań-
szych osób, czyli mamy oraz taty. 

Dzień Walentynkowy w Przedszkolu „Bajka” 
na pewno można zaliczyć do udanych.

Lucyna Kowalska

Wraz z początkiem „Kolorowego 
tygodnia” do naszego Przedszkola 
zawitali z ogromnymi pokładami ener-
gii kolorowi goście – animatorzy za-
bawy z Centrum Kultury i Promocji w 
Złotym Stoku. Przesympatyczna Bie-
dronka – Becia, wesoły Klaun – Syl-
wiusz oraz brykający Tygrys – Wojciech 
ze Stumilowego Lasu. Goście wypeł-
nili poniedziałkowy poranek wspól-
nymi zabawami, nauką tworzenia 
balonowych zwierzątek, oraz prze-
pięknym malowaniem twarzy, które 
dało dzieciom możliwość przeistocze-
nia się na chwilę w magiczne postaci. 
Dzieci to uwielbiają! Bawiły się świet-
nie. Dziękujemy za odwiedziny! Za-
praszamy częściej!

Magdalena Marmura, Ewa Bulanda

Stołówka w szkole
Szkoła w naszej gminie jest placówką, która posiada wyposażone w pomoce dydaktyczne 

pomieszczenia lekcyjne, salę gimnastyczną, boiska wielofunkcyjne. Problemem, z  jakim się 
borykaliśmy od lat, to brak możliwości dożywiania uczniów. Po opracowaniu projektu budow-
lanego i otrzymaniu niezbędnych pozwoleń w styczniu 2017 r. rozpoczęły się prace adaptujące 
pomieszczenia świetlicy szkolnej na stołówkę i wydawalnię posiłków. Środki finansowe na re-
alizację tego przedsięwzięcia pochodziły ze środków specjalnych, które szkoła pozyskuje 
z dzierżawy hotelu oraz wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych. Pomieszczenia 
wydawalni i zmywalni zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt kuchenny oraz naczynia.

Dożywianie uczniów w szkole będzie realizowane w formie cateringu, tzn. posiłki będzie 
dostarczać firma zewnętrzna. W  związku z  tym ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawcę 
posiłków. Za wydawanie obiadów odpowiedzialni będą pracownicy szkoły. Chęć korzystania 
z posiłków wyrazili rodzice 150 dzieci. SANEPID dokonał odbioru pomieszczeń i udzielił pozwo-
lenia na żywienie dzieci w szkole. Otwarcie stołówki planowane jest na 1 marca br.

Agata Pawłowska-Król
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Teatr z Leszna zawitał do „Zielonej Doliny” w Mąkolnie
W mroźne, styczniowe przedpołudnie zawitali do naszego 

przedszkola aktorzy Teatru „Herbi” z Leszna z przedstawieniem 
pt. „Baśń o  dwunastu miesiącach”. Dzieciom bardzo spektakl 
się podobał, zwłaszcza, że brały w nim czynny udział jako bra-

cia miesiące. Przedszkolaki przekonały się także, iż pieniądze 
nie są w życiu najważniejsze. Lepiej być grzecznym, uprzejmym 
i chętnym do pomocy niż zachłannym i nieczułym na krzywdę 
innych.

Dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami i zaprosiły na 
następne spotkanie.

Ewa Bulanda

Wszyscy bawią się wspaniale, 
jak co roku w karnawale

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to 
dzień niezwykły, wyczekiwany przez wiele ty-
godni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 
Tak też było u nas.

8.02.2017 r. w Przedszkolu „Zielona Dolina” 
w Mąkolnie odbył się bal karnawałowy. Tego 
dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, można było spotkać 
wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, 
policjantów, strażaków Spider-Mana. Nie spo-
sób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 
Bardzo trudno było rozpoznać naszych wycho-

wanków. Piękny wystrój sali wprowadził dzieci 
we wspaniały karnawałowy nastrój. Przebie-
rańcy świetnie się bawili, uczestnicząc we 
wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna 
i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszyst-
kim tym zabawom towarzyszyła radość, śmiech 
i spontaniczna aktywność dzieci,

Przedszkolaki poprzez zabawę rozwijały 
umiejętności współżycia i współdziałania w gru-
pie, rozwijały śmiałość w kontaktach z rówie-
śnikami, umocniła wiarę we własne możliwości, 
wzmacniały poczucia własnej wartości, Bal 
dostarczył wszystkim wiele radości. My, doro-
śli, patrząc na zabawę dzieci, możemy uczyć 

się od nich spontaniczności i radości życia. Do 
domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, 

z kolorowymi balonami, dzieląc się z rodzicami 
swoimi przeżyciami. Ewa Bulanda
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Warsztaty teatralne w „Zielonej Dolinie”

Dzień babci i dziadka w Mąkolnie zawsze hucznie jest obchodzony!

6 lutego 2017 r. przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie gościło aktorów z przedstawieniem 
pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce”. Dzieci z uwagą obejrzały przedstawienie, które nagrodziły 
gromkimi brawami. Jednak najbardziej podobały im się opowieści o pracy aktora, posługiwaniu 
się kukłami. Na zakończenie wszyscy mogli spróbować swoich sił w aktorstwie i odegrać rolę 
z bajki. Przedszkolaki były zachwycone. Być może za kilka lat zobaczymy naszego wychowanka 
na deskach teatru lub w telewizji.

Ewa Bulanda

Babcia i  dziadek – jedne z  najbardziej kochanych przez 
dzieci osób w całej rodzinie. Oni kochają bezwarunkowo, mają 
zawsze czas na zabawę, opowiadają ciekawe historie, ale po-
trafią też słuchać. Pocieszą po kłótni z koleżanką w przedszko-
lu, zabiorą do kina i na lody, znajdą rozwiązanie każdego pro-
blemu i znają odpowiedź na wszystkie pytania.

20 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie odbyła 
się piękna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygoto-
wana przez pracowników i dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” 
w Mąkolnie.

Dzieci przedstawiły dla swoich ukochanych babć i dziadków 
program słowno-muzyczny: „Jasełka” oraz wiersze, piosenki 
i tańce. Każda wnuczka i wnuczek chciał się jak najładniej za-
prezentować, więc wszystko wyszło wspaniale, za co mali ak-
torzy dostali gromkie brawa. Niejedna babcia wycierała łzy 
szczęścia i wzruszenia. Goście po pysznym poczęstunku i ob-
darowani upominkami zrobionymi przez swoje ukochane 
wnuki wychodzili bardzo rozpromienieni, nie szczędząc pochwał 
i zachwytów. Bardzo się cieszymy, że się podobało i zapraszamy 
na następne imprezy – znów Was zaskoczymy!

21 stycznia nasze przedszkolaki wystąpiły na Spotkaniu 
Opłatkowym w  Mąkolnie, aby złożyć życzenia noworoczne 
gościom zaproszonym i społeczności lokalnej oraz wszystkim 
obecnym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta.

Babcia i Dziadek jest trochę rodzicem,
trochę nauczycielem
i trochę najlepszym przyjacielem.

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

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

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

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

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 510 653 885, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl
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Wiadomości sportowe
W styczniu i lutym ruszyły przygotowania do rundy wiosennej sezonu 
2016/2017 wszystkich drużyn piłkarskich naszej gminy. Jeśli pozwala-
ją na to warunki atmosferyczne treningi odbywają się na boisku, ale 
także w salach sportowych i siłowni. W ramach przygotowań odbywa-
ją się także mecze sparingowe.
W „Unii” Złoty Stok nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku szkoleniow-
ca seniorów. Został nim Artur Oczkoś, który wcześniej trenował druży-
ny młodzieżowe w „Orle” Ząbkowice Śl. Trenerem trampkarzy został 
Paweł Moskal, który będzie prowadzić także młodzików. Pozostali 

szkoleniowcy „Unii”: Marcin Margasiński ( juniorzy), Wojciech Dujin 
(trener skrzatów i orlików).
Zmiana trenera miała miejsce również w „Perle” Płonica. Nowym szko-
leniowcem będzie Waldemar Tomasiewicz, który wcześniej trenował 
„Zamek” Kamieniec Ząbkowicki.
Nie znamy jeszcze zmian kadrowych w poszczególnych drużynach, gdyż 
okienko transferowe jeszcze trwa. O tym poinformujemy w kwietniowym 
biuletynie.

Anna Gajek

Informacja
Urząd Miejski w Złotym Stoku zaprasza 

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

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

Redakcja

Program „Szkolny Klub Sportowy” 
w Gminie Złoty Stok

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowa-
ło nowy model systemowego wsparcia orga-
nizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. W  naszej Gminie zajęcia w  ramach 
tego programu prowadzi nauczyciel wycho-
wania fizycznego w  Gimnazjum Wojciech 
Kupczak. Zajęcia już zostały rozpoczęte, 
a trwać będą przez 35 tygodni do 15 grudnia 
2017 r.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest 
działaniem systemowym skierowanym do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, 
płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na 
celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 
aktywności fizycznej realizowanej w  formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 
fizycznego w danej szkole. Stanowi narzędzie 
stymulowania podejmowania aktywności fi-
zycznej w  szczególności wśród dzieci i  mło-
dzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej 
podejmujących aktywność fizyczną w  czasie 
wolnym, nieobjętych regularnymi formami 
aktywności fizycznej, np. treningami w klubie 
sportowym.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone 
są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyj-
nych formach, na obiektach sportowych lub 
w  miejscach, w  których można bezpiecznie 
przeprowadzać zajęcia w terenie.

Istotnym założeniem jest różnorodność 
zajęć, dających możliwość uprawiania wielu 
sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lo-
kalne tradycje oraz możliwość uprawiania 
odpowiednich sportów w  zależności od pór 
roku.

Monika Marmura-Brysiak


