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Akcja sprzątania 
starego cmentarza
18 kwietnia 2015 r., z inicjaty-
wy burmistrza Grażyny Orczyk, 
dyrektora CKiP Aleksandry 
Wąsowicz i radnych Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku, 
rozpoczęliśmy akcję sprząta-
nia starego cmentarza przy 
ul. 3 Maja

czytaj na str. 5

Uczniowie SZS 
w Złotym Stoku 
w konkursie: 
„Wiedza o Zdrowiu 
i Pomocy 
Przedlekarskiej”

8.04.2015 r. uczniowie klas 
V uczestniczyli w konkursie: 
„Wiedza o Zdrowiu i Pomocy 
Przedlekarskiej”, organizowa-
nym przez Szkołę Podstawową 
im. Bohaterów Westerplatte 
w Stroniu Śląskim

czytaj na str. 20

Informacja z pracy 
burmistrza

czytaj na str. 2-4

Złotostocka Majówka
W ramach tegorocznej majów-

ki Centrum Kultury i  Promocji 
w  Złotym Stoku zorganizowało 
kilka miłych inicjatyw dla miesz-
kańców miasta.

1 maja o  godzinie 14.00, po-
mimo nieco niskiej temperatury, 

spod CKiP wyruszył Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Każdy uczestnik rajdu 
otrzymał książeczkę ze zdjęciami 
trasy rajdu i  podczas przejazdu 
miał za zadanie odnalezienie 
uwiecznionych na fotografiach 
miejsc, a  następnie oznaczenie 

ich na mapie. Najlepszą orientacją 
w  terenie wykazał się Przemek 
Złoty. Za pierwsze trzy miejsca 
uczestnicy rajdu otrzymali nagro-
dy rzeczowe, natomiast wszyscy 
nieco słodyczy. Rajd zakończył się 
wspólnym ogniskiem.

Tego samego dnia o  godz. 
22.00, na złotostockim kamienio-
łomie, CKiP przy pomocy Leśnego 
Parku Przygody „Skalisko” zorga-
nizowało SAMOCHODOWE KINO 
POD CHMURKĄ, które cieszyło się 
dużą popularnością. Każdy chęt-
ny do obejrzenia filmu ustawiał 
częstotliwość radia na 90 FM i we 
własnym samochodzie mógł usły-
szeć dialogi z wyświetlanego za 
szybą filmu. Samochodowe kino 
okazało się ciekawą alternatywą 
na chłodny i deszczowy wieczór.

3/2015
maj

W zdrowym ciele – zdrowy duch!
W  piękny, słoneczny, ciepły 

dzień – 24 kwietnia na boisku 
sportowym w  Mąkolnie odbyła 
się IV Przedszkolna Olimpiada 
Sportowa organizowana po raz 
czwarty przez Przedszkole „Zielo-
na Dolina” w  Mąkolnie. Jest to 
jedyna taka impreza sportowa 
w  naszej gminie organizowana 
z myślą o najmłodszych. Burmistrz 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk, 
która popiera takie idee, objęła ją 
honorowym patronatem. W  za-
wodach sportowych brało udział 
40 dzieci z 5 przedszkoli. W olim-
piadzie uczestniczyły drużyny: 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Barda z Filią w Przyłęku, Przed-
szkola nr 1 i nr 2 z Kamieńca Ząb-
kowickiego, P.O.P „Bajka” ze Zło-
tego Stoku oraz „Zielonej Doliny” 
z Mąkolna.

Impreza rozpoczęła się od przy-
witania wszystkich zgromadzo-
nych gości, zapalenia znicza olim-
pijskiego oraz przelotu gołębi, co 
wzbudziło zachwyt i burzę okla-
sków. Następnie Tobiasz Maru-

szewski z „Zielonej Doliny” odśpie-
wał piosenkę pt. „ Sport to zdro-
wie” a następnie wszyscy uczest-
nicy wzięli udział w ślubowaniu. 
Obiecali, że będą się wspaniale 
bawić.
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Szanowni Państwo,
Od kliku dni pytacie o kolejny 

numer Biuletyn Informacyjnego 
Gminy Złoty Stok. Bardzo nas to 
cieszy, bo świadczy to tym, że in-
teresujecie się życiem naszego 
miasta i  gminy. Przed nami naj-
piękniejsze miesiące – kolorowe, 
ciepłe, pachnące. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy włączyli się w pra-
ce porządkowe oraz tym, którzy 
ukwiecają swoje nieruchomości, 
okna, balkony. 30 osób zgłosiło 
chęć ukwiecenia swoich okien. 
Przekazaliśmy mieszkańcom po-
nad 500 sadzonek pelargonii i in-
nych kwiatów. Pracownicy zatrud-
nieni do prac gospodarczo – po-
rządkowych dbają o  klomby, 
kwietniki, tereny zielone. Widać 
naszą wspólną troskę i  dbałość 
o estetykę miasta i sołectw.

Serdecznie dziękuję Państwu 
za aktywne włączanie się w prace 
porządkowe na starym, zabytko-
wym cmentarzu, będącym kroniką 
dziejów Złotego Stoku i  źródłem 
wiedzy o życiu ludzi, którzy przed 
wielu laty tworzyli piękny Złoty 
Stok . Nasza troska o  to miejsce 
jest świadectwem dojrzałości i sza-
cunku do tego świętego miejsca 
i  ludzi na nim spoczywających. 
Odkrywane podczas prac nagrob-
ki oraz całe kwatery mają wartość 
historyczną i  artystyczną i  nie 
mogą w żadnym przypadku pod-
legać likwidacji.

Za nami uroczyste obchody 
świąt majowych. Maj i  czerwiec, 
to miesiące dużej aktywności. Już 
dziś zapraszamy na Rockową Ma-
jówkę, Festyn Parafialny, Gwarkia-
dę i  inne uroczystości w  mieście 
i poszczególnych sołectwach. 

Zapraszam do lektury  Biuletynu.
Grażyna Orczyk 

Burmistrz Złotego Stoku

Informacja z pracy burmistrza  
w okresie od 26.03.2015 r. do 27.04.2015 r.

1. Zatrudniono 19 osób w ramach stażu:
- 12 osób na stanowiskach robotniczych (melio-

rant, robotnik oczyszczania miasta, ogrodnik tere-
nów zieleni i  pomocniczy robotnik konserwacji 
terenów zieleni),

- 3 osoby na stanowiskach urzędniczych (sekre-
tarka, pomoc administracyjna)

- 4 osoby w świetlicach wiejskich (na stanowisku: 
opiekun dziecięcy).

2. Wydano 136 decyzji w  sprawie stypendiów 
socjalnych za I półrocze 2015r. 

- kwota stypendium 200 zł/m-c x 136 x 6 miesię-
cy – 163.200 zł

- udział gminy 20% – 32.640 zł.
Wypłata za okres styczeń-kwiecień dokonano 

w kwietniu. 
Wypłata za okres maj-czerwiec planowana 

w czerwcu.
3. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Wyko-

nanie dokumentacji projektowej kanalizacji sani-
tarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwach Błotni-
ca i Płonica wraz z pełnieniem funkcji inspektora 
nadzoru autorskiego”, w ramach zadania budżeto-
wego „Kanalizowanie sołectw w Błotnicy i Płonicy” 
oraz podpisano wiążącą umowę. Termin wykonania 
dokumentacji – 6 miesięcy.

4. Podpisano umowę na funkcjonowanie gmin-
nych przewozów pasażerskich na trasie Błotnica 
– Złoty Stok – Mąkolno – Chwalisław. Wykonywane 
są dwa kursy (tam i powrót), dwa razy w tygodniu, 
w środę i sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych.

5. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go we Wrocławiu o dofinansowanie budowy placu 
zabaw w Laskach (działka po byłym boisku  szkolnym) 
w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

6. 30 marca uczestniczyłam w Walnym Zebraniu 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacen-
sis. Podczas Zebrania przedstawione zostało m.in. 
sprawdzanie z  działalności i  wykonania budżetu 
Stowarzyszenia za 2014 r. Członkowie podjęli 
uchwałę o  przyjęciu sprawozdania z  działalności 
i wykonania budżetu i udzielili Zarządowi absolu-
torium. Zapoznali się również z informacją na temat 
realizacji przez Stowarzyszenie projektów „Sieciowa 
współpraca w Euroregionie Glacensis” oraz „Miejsca 
pełne widoków w  Euroregionie Glacesis”. Wysłu-
chali również informacji na temat stanu realizacji 
i wdrażania Funduszu  Mikroprojektów.

7. Ostatni dzień marca to czas spotkań przed-
świątecznych w  Samorządowym Zespole Szkół 
i placówkach przedszkolnych. 

8. 8 kwietnia odbyło się Zwyczajne Zgromadze-
nie Wspólników spółki WOD-KAN. Spółka zamknę-
ła rok z dodatnim wynikiem finansowym. Wypra-
cowany zysk został przekazany na kapitał zapasowy. 
Na zgromadzeniu podjęto 9 uchwał:

• uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej 
do sprawozdania finansowego spółki. Zanotowano 
zysk netto w kwocie 28.789,07 zł.

• uchwała nr 2 w sprawie  zatwierdzenia spra-
wozdania  zarządu. 

• uchwała nr 3 w  sprawie oceny sprawozdań 
finansowych, 

• uchwała nr 4,5 ,6, 7 w  sprawie udzielenia 
absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej,

• uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia wypra-
cowanego zysku na kapitał rezerwowy – zakup 
wody (kwota 28.789,07 zł.),

• uchwała nr 9 w sprawie zakupu minikoparki 
na zasadach leasingu za kwotę 127.305 zł.

• nie dokonywano zmian w organach spółki.
• kapitał zapasowy 187.858,67 zł
• kapitał rezerwowy (na zakup wody z Kamieńca 

Ząbk.) 53.277,91 zł
9. 9 kwietnia odbyło się spotkanie z  Bożeną 

Wójcicką prezes Fundacji „Dobre Prktyki” prowa-
dzącą również Lokalny Inkubator Organizacji Po-
zarządowych w  Ząbkowicach Śl.  Omawiane były 
główne aspekty współpracy z  organizacjami po-
żytku publicznego zarówno z Gminą jak i z Inkuba-
torem w Ząbkowicach Śl.

10. Włączyliśmy się w  organizację I  Biegu do 
Serca. Organizatorem był ksiądz proboszcz, leśniczy 
Józef Słowiak i nadleśnictwo Bardo. Bieg odbył się 
12.04. – trasa biegu wiodła z  Rynku, przez ulicę 
Staszica, kamieniołom na Pustelnik. Zebrani mogli 
wejść i  zobaczyć wnętrze kaplicy św. Anny. Bieg 
zakończył się ogniskiem w Pensjonacie Złoty Jar. 

11. 14.04. uczestniczyłam w zebraniu Rady So-
łeckiej wsi Błotnica. Podczas zebrania pan sołtys 
przedstawił zadania istotne dla sołectwa. 

12. 15 kwietnia odbyło się Zwyczajne Zgroma-
dzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Tury-
stycznych „Kopalnia Złota” Sp. z o.o.

Na zgromadzeniu podjęto 9 uchwał:
• uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków 
i strat oraz informacji dodatkowej) do sprawozda-
nia finansowego spółki,

• uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania zarządu spółki,

• uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania rady nadzorczej, 

• uchwała nr 4, 5, 6, 7 w  sprawie udzielenia 
absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej,

• uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia wypra-
cowanego zysku w kwocie 4.251,48 zł na pokrycie 
strat z lat ubiegłych,

• uchwała nr 9, 9a i 9b w sprawie powołania na 
przewodniczącą rady nadzorczej Elżbietę Szumską 
oraz członków rady Martę Adamiak i Lilianę Woźny,

• kapitał zapasowy 0,0 zł.
• kapitał rezerwowy 0,0 zł
• strata z  lat ubiegłych na koniec 2014 r. 

219.682,01 zł.
13. 22.04. środa – spotkanie z Markiem Źródłow-

skim – Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Kłodzku, 
podlegającego pod Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej 
z siedzibą w Otmuchowie. Nadzór wodny zarządza 
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1. W dniu 16 kwietnia 2015 roku ogłoszo-
ny został nabór na wolne stanowisko urzęd-
nicze: referent ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Złotym 
Stoku. Po zakończonym naborze (3 kandyda-
tury) na ww. stanowisko wybrany został 
Maciej Michalski. W  zakresie zadań – m.in. 
pomoc organizacjom pozarządowym w po-
zyskiwaniu dofinansowań.

2. 28.04.2015 r. – udział w apelu przygo-
towanym przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Złotym Stoku, poświęconym uczczeniu 224 
rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

3. Zwróciłam się z prośbą do Regionalne-
go Dyrektora Lasów Państwowych we Wro-
cławiu o rozważenie możliwości wyłączenia 
spod użytkowania gospodarczego lasu w ob-
rębie ujęć wody dla Złotego Stoku, Płonicy 
i Błotnicy. 28.04.2015 r., podczas mojej wizy-
ty we Wrocławiu, Dyrektor wskazał, że lasy te 
decyzją nr 49 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa z  dnia 4 
sierpnia 1999 r. uznane zostały za ochronne 
(w  tym wodochronne). Pismem z  dnia 
05.05.2015 r. zwrócił się do Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Bardo o  przeanalizowanie 
potrzeby działań w  kierunku ochrony ujęć 
np. poprzez modyfikację cięć, stosowanie 
odpowiednich technik ścinki i zrywki drewna, 

zwracając uwagę na respektowanie zasad 
określonych w  rozporządzeniu z  dnia 
25.08.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i  trybu uznawania lasów za ochronne oraz 
szczegółowych zasad prowadzenia w  nich 
gospodarki leśnej. 

4. 4.05.2015 r. – zleciłam audyt w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku. 

5. 30.04.2014 r. – zawarłam z kierownikiem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Ziębicach porozumienie w  sprawie 
przeniesienia pracownika samorządowego 
Magdaleny Międzybrockiej zatrudnionej 
w  M-GOPS w  Ziębicach do OPS w  Złotym 
Stoku na stanowisko p.o. kierownika OPS 
w  Złotym Stoku, do czasu rozstrzygnięcia 
naboru na kierownika Ośrodka. 

6. 27.04. – ogłosiłam nabór na stanowisko 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Złotym Stoku. Złożono dwie oferty. Dnia 
15.05.2015 r., po przeprowadzanych rozmo-
wach kwalifikacyjnych, na stanowisko kie-
rownika OPS wybrana została pani Magdale-
na Międzybrocka. 

7. W związku z planowanym przez Gminę 
Złoty Stok złożeniem wniosku do Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego w naborze 
o przyznanie pomocy na operacje dotyczące 
budowy mikroinstalacji prosumenckich wy-

korzystujących lokalne, odnawialne źródła 
energii, w szczególności energii elektrycznej 
i  cieplnej w  ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, w dniu 5.05.2015 r. 
zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne. 
W ramach projektu możliwa będzie budowa 
instalacji OZE na obiektach należących do 
jednostek samorządu terytorialnego i gospo-
darstwach domowych. Projekty, które zakwa-
lifikują się do dofinansowania uzyskają wspar-
cie do wysokości 90% kosztów kwalifikowa-
nych. W spotkaniu udział wzięło ok. 20 zain-
teresowanych mieszkańców Gminy. Trwa 
procedura przygotowania i  złożenia 
wniosku, opracowania Programu funk-
cjonalno-użytkowego.

8. Wydano nowe zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu – wydane na organizację przyjęć.  
Liczba wszystkich zezwoleń na sprzedaż al-
koholu (cała gmina) 60 zezwoleń, dla 29 przed-
siębiorców (jeden podmiot od 1 do 3  zezwoleń).

9. 6.05.2015 r. – miał miejsce odbiór drogi 
wykonanej w ramach zadania inwestycyjne-
go „Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę 
krajową z drogą powiatową”. Wartość zadania 
356.354,54 zł, „Drogmost” Kłodzko wykonał 
w terminie.

obszarem obejmującym 22 j.s.t. Ogromne 
potrzeby – niewielkie środki. Nie dysponują 
określonym budżetem na dany rok, nigdy nie 
wiedzą jakie środki otrzymają. Aktualnie brak 
jakichkolwiek pieniędzy i nawet nie wiadomo 
kiedy otrzymają jakąś informację. Dotychczas 
ustalenia były takie, że burmistrz wskazywał 
2 miejsca i  tam Nadzór Wodny wykonywał 
prace remontowe/regulacyjne. W  2014 r. 
nawet tego nie udało się wykonać. 

14. 22.04. uczestniczyłam w Walnym Ze-
braniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej – przedstawione zostało sprawoz-
danie z działalności Stowarzyszenia w  roku 
2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 
2014 r. Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Gmin Ziemi Kłodzkiej przyjęło oba 
sprawozdania i postanowiło udzielić absolu-
torium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Kłodzkiej za 2014 rok. Po Walnym Ze-
braniu Członków odbyło się spotkanie z Wi-
cemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego 
– Andrzejem Kosiórem, przedstawicielami 
Departamentu Funduszy Europejskich  oraz 
Departamentu Rozwoju Regionalnego. Spo-
tkanie poświęcone było możliwościom roz-
wojowym Obszaru Strategicznej Interwencji 
Ziemia Kłodzka (OSI) w kontekście RPO 2014-
2020 Województwa Dolnośląskiego. 

15. Spotkanie z  przedstawicielami PKP 
w  dniu 24.04.2015 r. Spotkanie dotyczyło 
możliwości nieodpłatnego przejęcia terenów 

po byłej stacji PKP w  Złotym Stoku na cele 
związane z organizacją zawodów drezyn itp.

1) Długość linii kolejowej na terenie  gminy:
a) ok. 4,5 km,
b) w tym ok. 1 km przez las
2) Dyr. PKP wyjaśnił, że PKP może przeka-

zać nieodpłatnie tylko działki, na których 
przebiegała linia kolejowa i tylko po zdemon-
towaniu i  zabraniu torów kolejowych (od 
rozebranego wiaduktu przy bramie wjazdowej 
ZTiF) do granicy gminy.

3) Działki te mogą być przykazane wyłącz-
nie na cele związane z turystyką transporto-
wą np. ścieżki rowerowe.

4) Aby przejąć całość trasy należy uzyskać 
zgodę Lasów Państwowych na korzystanie 
z części działki przebiegającej przez las.

5) Przedstawiono procedury związane 
z nieodpłatnym przekazaniem działek:

a) podpisanie porozumienia z gminą roz-
poczyna proces, który może trwać ok. 1 roku;

b) uzgodnienia wewnętrzne w  PKP dot. 
wyłączenia linii, przetargów na rozbiórkę itp.

c) podpisanie aktu notarialnego kończy 
sprawę.

6) Przekazanie linii kolejowej wraz z tora-
mi jest możliwe wyłącznie na cele związane 
z  realizacją transportu kolejowego, czyli 
utrzymania regularnej linii kolejowej. Brak 
mostu na Nysie i brak środków na utrzymanie 
linii stawia tę opcję jako nierealną do zreali-
zowania w naszych warunkach.

7) Nie jest możliwe nieodpłatne przekaza-
nie działek położonych w  obrębie dawnej 
stacji kolejowej w  Złotym Stoku. Tereny te 
mogą być przekazane odpłatnie w  trybie 
bezprzetargowym zgodnie z wycenami bie-
głych. 

16. Trzykrotnie zorganizowana akcja sprzą-
tania starego, zabytkowego cmentarza 
(w  dniach 18. i  25.04, 09.05.) spotkała się 
z  odzewem mieszkańców. Ustaliliśmy, że 
akcja będzie kontynuowana w każdą drugą 
sobotę miesiąca oraz poniedziałek, przypa-
dający po tej sobocie. 

17. Sytuacja w OPS – zwolnienie w trybie 
natychmiastowym kierownika Ośrodka. 
W  związku ze stwierdzonymi poważnymi 
nieprawidłowościami w zakresie gospodarki 
finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złotym Stoku informuję, że złożyłam w tej 
sprawie doniesienie do Prokuratury Rejono-
wej w  Ząbkowicach Śląskich. Jednocześnie 
zleciłam kontrolę wewnętrzną w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej, podjęłam czynności 
zmierzające do jak najszybszego przeprowa-
dzenia audytu przez firmę zewnętrzną oraz 
podjęłam stosowne decyzje personalne. Nigdy 
nie było i  nigdy nie będzie z  mojej strony 
przyzwolenia dla niewłaściwego gospodaro-
wania środkami publicznymi, a każdy stwier-
dzony w Gminie Złoty Stok przypadek niego-
spodarności będzie traktowany z  równą 
konsekwencją i stanowczością w działaniu.

Informacja z pracy burmistrza w okresie od 27.04. do 14.05.2015 r. 

(cd. na str. 4)



4  „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 3, maj 2015 r.

10. 6.05.2015 r. – omówienie z projektan-
tami koncepcji przygotowania dokumentacji 
kanalizowania sołectw Płonica i Błotnica. 

11. 9.05.2015 r. – Dogtrekking – Mistrzo-
stwa Polski w Złotym Stoku. W Dogtrekkingu 
udział wzięło ponad 200 zawodników i 170 
psów. Sprzyjające warunki atmosferyczne 
pozwoliły zawodnikom na pobicie dotych-
czasowych rekordów czasowych. 

12. Na terenie Gminy Złoty Stok prowa-
dzone są prace związane z usuwaniem drzew 
pod liniami elektroenergetycznymi średniego 
i  wysokiego napięcia. Wycinki dokonują na 
zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. oddział 
w Wałbrzychu: Zakład Robót Elektrycznych 
„EL-MONT” z  Dzierżoniowa oraz Sp. z  o.o. 
„GAMUZA” z  Zawoi. Minimalna odległość 
w linii prostej korony drzewa, krzewów, pod-
rostów od skrajnych przewodów fazowych 
po wycince wynosi odpowiednio:

– dla linii średniego napięcia (15 kV) – 5,1 m, 
– dla linii wysokiego napięcia (110 kV) – 

5,35 m.
13. Na teren zamkniętego składowiska 

odpadów komunalnych w  Złotym Stoku 
od strony Błotnicy podrzucono odpady z re-
montu. Osoby mogące udzielić informacji 
o właścicielu odpadów proszę o kontakt pod 
nr tel. 74 816 41 52.

14. W  miesiącach luty – kwiecień 2015r. 
przeprowadzono 62 postępowania w sprawie 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego, wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej dla rolników zgod-
nie ze złożonymi wnioskami na kwotę ogółem 
82 527,73 zł. Wypłacono 30.04.

15. Od 4 maja trwają prace polegające na 
ukwiecaniu miasta oraz utrzymaniu estetyki 
terenów zielonych, tj. koszenie terenów zie-
lonych, place zabaw, park itp. Prace będą 
prowadzone sukcesywnie. 

16. 13.05. – spotkanie z przedstawicielami 
OPP. W ramach realizacji postulatów ze spo-
tkania z 22 stycznia 2015 r. z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych zorganizo-
wano kolejne spotkanie 13  maja 2015 r. 
Uczestniczyło w nim 15 przedstawicieli z 10 
organizacji, współprowadząca Lokalny Inku-
bator Organizacji Pozarządowych i Dolnoślą-
ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla NGO 
w  Ząbkowicach Śl. Uzgodniono otwarcie 
Punktu Doradczego dla NGO w naszej Gminie. 
Punkt będzie mieścił się w CKiP, czynny będzie 
raz w  miesiącu, w  każdy ostatni czwartek 
miesiąca, poczynając od 28 maja 2015 r. 
w  godz. 16.00-18.00. Omówione zostały 
również aspekty prawne i budowa programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
proces jego tworzenia ze szczególnym 
uwzględnieniem roli jaką w nim odgrywają 
organizacje, które podczas spotkania zachę-
cano do jego współtworzenia. Przedstawiono 
zebranym nową funkcjonalność gminnej 
witryny internetowej dotyczących organiza-
cji pozarządowych i  zaproszono do współ-
pracy przy ich redagowaniu, a także poinfor-
mowano o  możliwości tworzenia domeny 
internetowej promującej organizacje. 

17. Trwają konsultacje społeczne dotyczą-
ce zmiany statutów sołectw Gminy Złoty Stok. 
Opinie, propozycje i  uwagi do projektów 
statutów można zgłaszać za pomocą formu-

larza do 25 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim 
lub u sołtysów.

18. 12 maja 2015 r. – spotkanie przedsta-
wicieli samorządów powiatu ząbkowickiego 
i kłodzkiego w Urzędzie Miejskim w Bardzie 
dotyczące omówienia porozumienia „Single-
track Glacensis” i uzyskania deklaracji samo-
rządów o przystąpieniu do projektu. 

19. 12-13 maja – spotkania z Radami So-
łeckimi sołectw Płonica, Mąkolno, Chwalisław, 
Laski w  celu omówienia potrzeb i  planów 
sołectw, Rad Sołeckich na najbliższe lata. 

20. Gospodarka nieruchomościami:
1) sprzedano nieruchomość gruntową 

w Płonicy – 16 tys. zł,
2) 2 ogłoszenia o przetargu na sprzedaż:
a) Złoty Stok, Sienkiewicza 9 – lokal miesz-

kalny do remontu – 30 tys. (84,46 m2),
b) Laski-nieruchomość gruntowa z możli-

wością zabudowy – 34 tys. (0,2036 ha),
3) 2 rokowania:
a) Mąkolno 48, lokal mieszkalny do remon-

tu, minimum – 29,5 tys. (41,08 m2),
b) Złoty Stok, dz. 378/1 nieruchomość 

gruntowa-usługi komercyjne– 72,0 tys. 
(0,2207 ha),

4) aktualizacje – 1 lokal mieszkalny na rzecz 
najemcy i 2 działki Zł. Stok 468/6 i 94/1,

5) wykazy:
a) Złoty Stok, 3 Maja 9, lokal mieszkalny 

na rzecz najemcy – 66,5 tys. (68,05 m2),
b) Laski, nieruchomość gruntowa, użytki 

rolne – 25,0 tys. (2,0828 ha),
6) ogłoszono przetargi na grunty rolne 

w  Chwalisławiu i  w  Laskach – łącznie na 5 
działek.

Dzień Strażaka
Co roku 4 maja zawodowi strażacy jak 

i  ochotnicy obchodzą uroczyście Dzień 
Świętego Floriana – patrona wszystkich 
strażaków. W tym dniu strażacy mają swoje 
święto „Dzień Strażaka”. Z tej okazji w koście-
le parafialnym pw. NMP w  Złotym Stoku 
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 
naszych druhów. Udział wzięli strażacy 
z pocztami sztandarowymi z Płonicy, Mąkol-
na i Złotego Stoku.

W imieniu władz samorządowych i miesz-
kańców gminy burmistrz Grażyna Orczyk 
złożyła wszystkim strażakom słowa podzię-
kowania za codzienne realizowanie zadań 
na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciw-
pożarowej oraz ratownictwa, dziękując za 
poświęcenie w ochronie naszego życia i mie-
nia. Życzyła bezpiecznej służby, zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdro-
wia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wy-
konywania swojej służby, obdarzonej tak 
wielkim zaufaniem społecznym. Przekazała 
też wyrazy uznania za trud i  ryzyko jakie 
podejmują służąc drugiemu człowiekowi.

26 maja – 
Dzień Matki

Dzień Matki obchodzony jest w po-
nad 40 krajach na całym świecie. Świę-
to obchodzone jest różnych miesiącach 
na świecie, tylko w  Polsce jest to 26 
maja. Można przyjąć, że maj jest mie-
siącem pamięci o matkach i ich miłości. 
Tego dnia okazuje się szacunek kobie-
tom poświęcającym się wychowaniu 
dzieci. Głównym założeniem święta jest 
oddanie wszystkim matkom czci i oka-
zywanie szacunku za trud włożony 
w wychowanie dzieci. Każdy z nas na 
swój sposób na świętowanie Dnia Mat-
ki. Dzieci rysują kolorowe laurki, starsi 
kupują kwiaty, albo zapraszają swoje 
mamy do kawiarni itp. Nie zapomnijmy 
o naszych mamach i złóżmy im najser-
deczniejsze życzenia.
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Akcja sprzątania starego cmentarza
18 kwietnia 2015 r., z inicjatywy burmistrza 

Grażyny Orczyk, dyrektora CKiP Aleksandry 
Wąsowicz i radnych Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku, rozpoczęliśmy akcję sprzątania stare-
go cmentarza przy ul. 3 Maja. Prace prowa-
dzone są zgodnie z  zaleceniami zawartymi 
w  decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i polegają na: usunięciu bluszczu 
z nagrobków, oczyszczeniu płyt nagrobnych, 
usunięciu systemów korzeniowych samosie-
wów, prac pielęgnacyjnych przy murze oka-
lającym cmentarz. Do chwili obecnej spotka-

liśmy się trzy razy (18 i  27 kwietnia oraz 
9  maja). Każdorazowo w  akcji uczestniczy 
około 30 osób, a  wśród nich są zarówno 
dzieci z  rodzicami, młodzież, jak i  dorośli. 
Zaskakujące i godne podziwu jest to, że naj-
liczniejszą grupę stanowią nasi seniorzy. 
Praca jaką wykonują mieszkańcy trudna jest 
do oceny w  jakichkolwiek kategoriach. Po-
święcamy swój prywatny czas angażując się 
w  społeczne przedsięwzięcie, co w  tych 
czasach nie jest zbyt popularne. Wspólne 
prace dają wolontariuszom wiele osobistej 

satysfakcji. Wiemy, że przed nami jeszcze 
wiele miesięcy ciężkiej pracy, ale efekty już 
są widoczne. Wspólnie z mieszkańcami usta-
liliśmy stały termin naszych spotkań. Będzie-
my się spotykać w  każdą drugą sobotę 
miesiąca oraz poniedziałek, po wskazanej 
sobocie. Następny raz spotykamy się 13 czerw-
ca (sobota) i 15 czerwca (poniedziałek). 

Dziękujemy serdecznie za dotychczasowa 
pracę i zapraszamy na czerwcowe i kolejne 
porządki.

Zapowiedzi z Kalendarza Imprez
MAJ
• 22.05. – Dzień Rodziny – Przedszkole „ Zielona Dolina”
• 23.05. – Rockowa Majówka CKiP – loteria fantowa– Stowarzyszenie 

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

CZERWIEC
• 01.06. – Dzień Dziecka – CKiP
• 06.06. – Festyn Rodzinny – parafia Złoty Stok
• 13.06. – Festyn Św. Antoniego – parafia Złoty Stok
• 26-27.06. – „Gwarkiada” – UM/CKiP

LIPIEC 
• Wakacje z CKiP
• 11.07. – Bieg na Jawornik – UM

29 kwietnia dyrektor CKiP Aleksandra Wąsowicz i  pracownik 
urzędu Zbigniew Gaweł wzięli udział w szkoleniu z zakresu turysty-
ki z GPS-em, fachowo określanej jako GEOCACHING. Szkolenie zor-
ganizowała grupa LGD QWSI. W ramach warsztatów, w naszym po-
wiecie powstanie 40 nowych skrytek dla pasjonatów tego rodzaju 
turystyki, w tym również w gminie Złoty Stok. Skrytki będą powsta-
wać w maju. W CKiP będą prowadzone warsztaty z GEOCACHINGU 
dla mieszkańców całej gminy, tak aby każdy z Państwa mógł bawić 
się z całą rodziną w poszukiwanie skarbów.

Geocaching to gra terenowa polegająca na szukaniu skarbów 
przy pomocy urządzeń GPS. Uczestnicy zabawy podążają do miejsca 
określonego przez współrzędne geograficzne i  tam starają się od-
naleźć skrytkę geocache (pojemnik ze skarbem). Na świecie jest ok. 
2,3 mln skrytek i ponad 6 mln geokeszerów. Taki rodzaj spędzania 

czasu i  odkrywania nowych miejsc staje się coraz popularniejszy 
w Polsce. Skrytki ukrywane są przeważnie w interesujących miejscach, 
zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalaz-
cy. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej 
założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współ-
rzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz 
danych, tzw. serwisów geocachingowych. Geocaching ma zachęcić 
uczestników do odwiedzenia miejsc, w  których ukryte są skrytki. 
Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upomin-
ków, zostawia nowy oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dzien-
nika odwiedzin. Oprócz danych dotyczących lokalizacji chowający 
umieszcza w  serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający 
dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje 
o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentu-
alnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Zapraszamy do ro-
dzinnej zabawy.

GEOCACHING – turystyka z GPS-em

Informacja o budowie 
odnawialnych źródłach energii 
w gminie Złoty Stok

15 maja 2015 r. Gmina Złoty Stok złożyła wniosek do Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego w naborze o przyznanie pomocy 
na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wy-
korzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności 
energii elektrycznej i  cieplnej w  ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu możliwa będzie budowa instalacji odnawial-
nych źródeł energii na obiekcie należącym do jednostek samorządu 
terytorialnego o mocy 40 KW oraz 11 gospodarstwach domowych 
o mocy 3 KW i 4 gospodarstwach domowych przewidujących mon-
taż 4 instalacji powietrznych pomp cieplnych służących do ogrzania 
wody użytkowej. Wniosek przewiduje dofinansowanie do wysokości 
90% kosztów kwalifikowanych. Pierwsze, i to na taką skalę, instalacje 
fotowoltaiczne pozwolą nie tylko zaoszczędzić energię elektryczną 
u  beneficjentów projektu, ale również przyczynią się do ochrony 
powietrza w naszej gminie. 

Zainteresowanych udziałem w  projekcie mieszkańców gminy 
zapraszam do złożenia załączonych ankiet uczestnictwa do dnia 
29 maja 2015 r., do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, pok. nr 7.

Wszelkie informacje dotyczące składanego projektu można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku u Bartłomieja Zawadzkie-
go i Zbigniewa Gawła w pokoju nr 22, tel. 74 816 41 56.

Informacja
W dniu 27 kwietnia 2015 roku ogłoszono nabór na stanowisko 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku. W wyzna-
czonym terminie wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów kwalifikacyjnych, w dniu 15.05.2015 r., na stanowisko Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej wybrano Magdalenę Między-
brocką.
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Dzieci z przedszkola „Bajka” z życzeniami 
świątecznymi w Urzędzie

26 marca 2015 r. do burmistrz Grażyny Orczyk przybyły dzieci z  przedszkola „Bajka” 
z przepiękną laurką świąteczną i życzeniami. Przedszkolakom bardzo spodobał się gabinet 
pani burmistrz. Dzieci zasiadły przy stole konferencyjnym, częstowały się ciastkami, cukier-
kami i napojami. Atmosfera była bardzo miła i zabawna. Dzieci śpiewały piosenki o tema-
tyce wiosennej, poważnie dyskutowały na różne tematy z panią burmistrz. W podziękowa-
niu dzieci otrzymały słodycze dla wszystkich przedszkolaków „Bajki”.

I BIEG DO SERCA
12 kwietnia 2015 r., w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego, odbył się „I Bieg Do Serca” zorgani-
zowany przez księdza proboszcza Józefa 
Siemasza, pod honorowym patronatem bur-
mistrz Grażyny Orczyk. Trasa biegu przebie-
gała ulicami: Rynek – S. Staszica – „Skalisko” 
– obok Złotego Jaru do Kaplicy św. Anny na 
Pustelniku. W biegu udział wzięło 52 miesz-
kańców naszej gminy. Na starcie w  Rynku 
organizatorzy: Teresa Kościółek, Wojciech 
Kupczak i Stanisław Sałata dokonali rejestra-
cji, a  następnie podzielili uczestników na 3 
kategorie wiekowe: dorośli, młodzież i dzieci. 
Zawodnicy rozpoczęli bieg o  godz. 15.00 
i startowali w 5 minutowych odstępach cza-
sowych. Na mecie wyścigu na zawodników 
oczekiwali burmistrz Grażyna Orczyk, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja 
oraz zaproszeni goście: inż. nadzoru Nadle-
śnictwa Bardo Przemysław Zwaduch i leśniczy 
Leśnictwa Złoty Stok Józef Słowiak. Każdy 
biegacz na mecie otrzymał regenerujący 
batonik. O godz.16.00 nastąpiło zakończenie 
biegu i dekoracja zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Zwycięzcami 
byli:
Kategoria dzieci – dziewczęta:

Maja Chodorowska,
Aniela Morelowska,
Julia Kawa.

Kategoria dzieci – chłopcy:
Oskar Brysiak,
Jakub Goliński,
Christopher Sadiq.

Kategoria młodzież:
Jarosław Janiec,
Jakub Dwornik,
Przemysław Złoty.

Kategoria dorośli – kobiety:
Dorota Silarska,
Karina Zając,
Dagmara Alchimowicz.

Kategoria dorośli – mężczyźni:
Marek Alchimowicz,
Jakub Seweryn,
Marek Bomba. 
Zwycięzcy biegu otrzymali przepiękne 

pamiątkowe medale i dyplomy od organiza-
tora biegu oraz nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Antoniego Bańdurę – nadleśni-
czego Nadleśnictwa Bardo i burmistrz Graży-

nę Orczyk. Wszyscy 
uczestnicy otrzyma-
li również drobne 
upominki i gratulacje 
za wspaniałą posta-
wę i udział w biegu. 
P r z e w o d n i c z ą c y 
Rady Miejskiej Wal-
demar Wieja przed-
stawił uczestnikom 
krótką historię Góry 
Krzyżowej i  kaplicy 
św. Anny, a następnie 
w  skupieniu i  ciszy 
przed kaplicą wspól-
nie odmówiono Ko-
ronkę do Miłosier-
dzia Bożego. Po za-

kończeniu modlitwy ksiądz 
proboszcz Józef Siemasz 
zaprosił uczestników i go-
ści na ognisko przy pen-
sjonacie „Złoty Jar”, gdzie 
można była upiec kiełba-
ski, ogrzać się gorącą her-
batką i pobiesiadować przy 
muzyce. Mamy nadzieję, 
że ta impreza o charakte-
rze sportowo-religijnym 
w  sposób nowoczesny 
przekaże orędzie Miłosier-
dzia Bożego i będziemy się 
spotykać w  tym miejscu 
cyklicznie, w dobrej formie 
i miłych nastrojach.
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Spotkanie wielkanocne w Samorządowym Zespole Szkół
31 marca 2015 r. o godz. 8.15 w Sa-

morządowym Zespole Szkół w Złotym 
Stoku odbył się uroczysty poranek 
wielkanocny. W spotkaniu udział wzię-
li uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum, nauczyciele, rodzice oraz 
zaproszeni goście: burmistrz Grażyna 
Orczyk, asystent Marta Krysiak, dyrek-
tor CKiP Aleksandra Wąsowicz, dyrek-
torzy przedszkoli: Lucyna Kowalska 
i Ewa Bulanda, przewodnicząca Rady 
Rodziców Anna Morelowska oraz 
ksiądz proboszcz Józef Siemasz. 

Uczniowie wprowadzili zebranych 
w  nastrój Świąt Wielkiej Nocy prze-
piękną inscenizacją Męki Jezusa, przy-
gotowaną przez Jolantę Stopę i Kata-
rzynę Kowcz. Na sali wyczuwalny był 
nastrój ciszy i  skupienia które ogar-
nęły dorosłych i dzieci. Za wspaniały, 
nastrojowy występ uczniowie otrzy-
mali długotrwałe owacje na stojąco. 
Na zakończenie burmistrz Grażyna 
Orczyk złożyła dzieciom i  gościom 
życzenia zdrowych, pogodnych, peł-
nych radości i uśmiechu Świąt.

Remont drogi 
w Mąkolnie 
zakończony

6.05.2015 r. dokonano odbioru końcowe-
go robót drogowych w Mąkolnie, realizowa-
nych w ramach umowy nr 15/2014 pn. „Remont 
drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową 
z  drogą krajową”. W  odbiorze uczestniczyli: 
Grzegorz Łomnicki – przedstawiciel wyko-
nawcy, członek Zarządu Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo – Mostowych „DROGMOST” 
w  Kłodzku, Maciej Haczkowski – inspektor 
nadzoru, Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego 
Stoku, Bartłomiej Zawadzki – podinspektor 
ds. inwestycji Urzędu Miejskiego i  Patrycja 
Kucharek – przedstawiciel Rady Sołeckiej wsi 
Mąkolno.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych

W ramach realizacji postulatów ze spotka-
nia z 22 stycznia 2015 r. z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych zorganizowano 
kolejne spotkanie 13 maja 2015 r. Uczestni-
czyło w nim 15 przedstawicieli z 10 organi-
zacji oraz współprowadząca Lokalny Inkuba-
tor Organizacji Pozarządowych i Dolnośląski 
Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla NGO 
w  Ząbkowicach Śl. Uzgodniono otwarcie 
Punktu Doradczego dla NGO w naszej Gminie. 
Punkt będzie mieścił się w CKiP, czynny będzie 
raz w  miesiącu, w  każdy ostatni czwartek 
miesiąca, poczynając 
od 28 maja 2015 r. 
w  godz. 16.00-18.00. 
Omówione zostały 
również aspekty praw-
ne i budowa programu 
współpracy z  organi-
zacjami pozarządowy-
mi, proces jego two-
rzenia ze szczególnym 
uwzględnieniem roli 
jaką w nim odgrywają 
organizacje, które pod-
czas spotkania zachę-

cano do jego współtworzenia. Przedstawiono 
zebranym nową funkcjonalność gminnej 
witryny internetowej dotyczącą organizacji 
pozarządowych i zaproszono je do współpra-
cy przy jej redagowaniu, a także poinformo-
wano o możliwości tworzenia domeny inter-
netowej promującej organizacje.

W związku uaktualnianiem gminnej bazy 
informacji przedstawiciele otrzymali do wy-
pełnienia ankiety z  podstawowymi danymi 
ich dotyczącymi.
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Sukces programu „MultiSport” 
pokazuje, że zróżnicowane zajęcia 
w  ciekawej formie przekonują 
do aktywności fizycznej nawet 
najbardziej opornych. Póki jest 
zapał – warto to wykorzystać!

Na Dolnym Śląsku II edycję 
programu realizowana jest w 82 
gminach i w sumie weźmie w niej 
udział ok. 2000 dzieci. Warto do-
dać, że w naszym województwie 
w  tym roku powstało aż 45 no-
wych grup. 

W  realizację projektu „Multi-
Sport” zostało zaangażowanych 
105 trenerów, którzy prowadzą 
zajęcia w 100 grupach na terenie 
województwa. Jest to tylko odse-
tek ze zgłoszeń, które spłynęły 
do Dolnośląskiej Federacji Sportu, 
chętnych do udziału w  II edycji 
programu było aż 241 grup z 84 
gmin! 

Operatorem programu na te-
renie Dolnego Śląska jest Dolno-
śląska Federacja Sportu. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego oraz Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. W gminie Złoty Stok 
program koordynowany jest przez 
Urząd Miejski, a trenerem prowa-
dzącym zajęcia jest Zbigniew 
Śleziak. Zajęcia prowadzone są 
od 16 lutego 2015 r. na obiektach 
sportowych Gminy i  cieszą się 
niesłabnącą popularnością wśród 
młodzieży. Grupa uczestników 

zajęć liczy 24 osoby. Na początku 
kwietnia 2015 r. otrzymała od 
operatora projektu bezpłatny 
sprzęt sportowy i koszulki. Zajęcia 
prowadzone są na różnych obiek-
tach sportowych w Gminie. Dowóz 
młodzieży na zajęcia współfinan-
suje burmistrz Grażyna Orczyk.

O programie 
„MultiSport” to program sys-

tematycznej aktywności sporto-
wej przeznaczony dla dzieci z klas 
IV–VI szkół podstawowych. Zaini-
cjowany przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, jest jednym z pro-
jektów realizowanych w ramach 
Programu „Sport Wszystkich Dzie-
ci”. Model finansowania programu 
zakłada równy udział środków 
MSiT i samorządów województw, 
a obiekty infrastruktury sportowej 
udostępniane są przez samorządy 
szczebla gminnego.

W ramach przedsięwzięcia or-
ganizowane są bezpłatne zajęcia 
p oz a l e k c y j n e,  p ro w a d zo n e 
w atrakcyjnych i  nowoczesnych 
formach na różnych obiektach 
sportowych. Taka formuła progra-
mu umożliwia uczestnikom po-
znanie podstaw wielu sportów 
oraz zachęca do wyboru prefero-
wanej dyscypliny – zgodnie z za-
interesowaniami i indywidualny-
mi predyspozycjami.

Program ruszył w  2014 r. 
w  czternastu województwach. 

Utworzonych zostało wówczas 
858 grup, w których trzy razy 
w  tygodniu ćwiczyło w  sumie 
ponad 17 000 dzieci. „MultiSport” 
spotkał się z olbrzymim zaintere-
sowaniem zwłaszcza w  mniej-
szych miejscowościach, istotnie 
wzbogacając dotychczasową 
ofertę bezpłatnych zajęć sporto-
wych.

Druga edycja cieszy się jeszcze 
większą popularnością; szacuje 
się, że będzie w niej uczestniczy-
ło ponad 20 000 dzieci. 

Każdy znajdzie coś dla siebie 
Z a j ę c i a  p r o w a d z o n e  s ą 

w trzech blokach tematycznych. 
Pierwszy dotyczy aktywności za-
wierającej metodyczne podstawy 
lekkiej atletyki, gimnastyki i spor-
tów walki. Druga kategoria to gry 
i zabawy ruchowe oraz gry zespo-
łowe. Ostatni blok obejmuje na-
tomiast sporty charakterystyczne 
dla danego regionu, zgodne z lo-
kalnymi tradycjami oraz sporty 
sezonowe.

Nad prawidłowym przebiegiem 
czuwają nauczyciele i  trenerzy 
posiadający odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia.

Dlaczego warto?
Z  badań przeprowadzonych 

przez NIK w  roku szkolnym 
2012/2013 wynika, że aż 15 proc. 
uczniów klas IV–VI szkoły podsta-

wowej w ogóle nie bierze udziału 
w zajęciach z wychowania fizycz-
nego. Wśród starszych jest jeszcze 
gorzej – 23 proc. w  gimnazjach 
i  ponad 30 procent w  szkołach 
ponadgimnazjalnych. Jednocze-
śnie rośnie liczba otyłych dzieci. 
Ta statystyka alarmuje i  zmusza 
do działania.

Najprostszym i  najtańszym 
lekarstwem na przeciwdziałanie 
tym niepokojącym tendencjom 
jest regularna aktywność fizyczna 
dzieci i młodzieży. Poziom spraw-
ności ruchowej wpływa także na 
jakość życia każdego człowieka. 
Z otyłego nastolatka wyrasta za-
zwyczaj otyły dorosły z  proble-
mami zdrowotnymi. Dalsze kon-
sekwencje łatwo przewidzieć. 

Ciekawe zajęcia sportowe lek-
cyjne i pozalekcyjne – propono-
wane przez program „Multisport” 
są w stanie oderwać najmłodszych 
od komputerów i telewizorów. 

Ważna rola Instytutu Sportu
Instytut Sportu jest instytutem 

badawczym wyspecjalizowanym 
w  prowadzeniu badań na rzecz 
sportu. Stale współpracuje z wie-
loma wybitnymi polskimi spor-
towcami, a  w  ramach projektu 
Klub Polska zapewnia najlepszym 
zawodnikom optymalne warunki 
przygotowań do igrzysk olimpij-
skich. Ponadto analizuje i moni-
toruje system sportu młodzieżo-

wego, a prowa-
d z ą c  Ak a d e -
mię Trenerską, 
wspiera rozwój 
kadr szkolenio-
wych. Od 2013 
roku Instytut 
Sportu uczest-
niczy również 
w  projektowa-
niu programów 
upowszechnia-
jąc ych spor t 
wśród dzieci 
i   m ł o d z i e ż y. 
W tym roku po-
nownie został 
o p e r a t o r e m 
krajowym pro-
gramu „Multi-
Sport”.

Realizacja programu Multisport –zajęcia pozalekcyjne 
o charakterze sportowym
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Kącik czytelniczy
W  tym numerze kącika czytelniczego 

polecam państwu tradycyjnie dwie pozycje. 
Jedna z nich to nowość wydawnicza, natomiast 
druga zaistniała na rynku wydawniczym już 
jakiś czas temu. Pierwsza pozycja to „Wyścig 
z czasem” Justina Go. Fabuła jest niezwykle 
interesująca i oryginalna. Akcja toczy się na 
początku dwudziestego wieku. Młody oficer 
poznaje tajemniczą dziewczynę o  dziwnie 
brzmiącym imieniu Imogen. Fascynuje go 
ona i zachwyca. W tygodniu przed powołaniem 
Ashleya na front pierwszej wojny światowej 
spędzają ze sobą intensywne i  namiętne 
chwile. Jednak burzliwe czasy nie pozwalają 
na szczęśliwe zakończenie tej miłości. Młody 
Amerykanin o imieniu Tristan, dostaje telefon 
z  kancelarii notarialnej w  Londynie z  infor-
macją, że prawdopodobnie jest spadkobier-
cą wielkiej fortuny. Tristan ma dwa miesiące, 
aby udowodnić swoje pokrewieństwo z Imo-

gen i odziedziczyć fortunę, którą zapisał jej 
ukochany, po którą ona nigdy się nie zgłosiła. 
Podąża więc śladami swych przodków i pró-
buje odtworzyć ich historię. Odkrywając nowe 
fakty zdaje sobie sprawę, że ta podróż nie jest 
tylko podróżą po nieznanej Europie czy też 
podróżą w przeszłość, jest to przede wszyst-
kim podróż w głąb siebie. Powieść pokazuje 
jak bogaty jest otaczający nas świat i  jak 
niezwykła i  nieprzewidywalna jest natura 
ludzka. 

Druga pozycja to „Doktorzy” Ericha Sega-
la, który jest również autorem bestsellerowej 
powieści „Love story”. Akcja rozgrywa się 
w środowisku studentów Harwardzkiej Szko-
ły Medycznej. Bohaterami są młodzi ludzie 
zafascynowani medycyną i  wykonywanym 
zawodem. Poznajemy ich powikłane losy na 
tle amerykańskiej rzeczywistości. Wraz z nimi 
musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań 
dotyczących wyborów moralnych. Niektórzy 
są wybitnymi naukowcami, inni to geniusze 

na krawędzi szaleństwa. Żyją bardzo inten-
sywnie, kochają, szukają swojej życiowej 
drogi. Książka opowiada o cierpieniu, wytrwa-
łości w dążeniu do celu, ciężkiej pracy i nie-
zwyciężonej miłości. Pozycja warta polecenia 
i przeczytania. Dostępna jest w naszej biblio-
tece. Gorąco polecam.

Katarzyna Kowcz

Spotkania z radami sołeckimi
12 i  13 maja burmistrz Grażyna Orczyk 

odbyła 4 spotkania z  radami sołeckimi na 
terenie gminy: Płonicy, Mąkolna, Chwalisławia 
i Lasek. Poruszano istotne sprawy w zakresie 
inwestycji i  możliwości ich realizacji w  naj-

bliższych latach oraz dyskutowano o  wielu 
innych, równie ważnych dla społeczności 
wiejskiej sprawach. Wszyscy borykają się 
z  podobnymi problemami i  stawiają sobie 
podobne zadania do realizacji, wykazując 

swoje zaangażowanie i chęć realizacji nowych 
wyzwań. Burmistrz udzieliła odpowiedzi na 
wszystkie pytania, zapewniając o  swojej 
pomocy i wsparciu przy realizacji wszelkich 
przedsięwzięć. Spotkania przebiegały w miłej 
i przyjaznej atmosferze.

Święto Konstytucji w SZS w Złotym Stoku
29.04.2015 r. w Zespole Szkół Samorządo-

wych w Złotym Stoku odbył się uroczysty apel 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Na zapro-

szenie uczniów klas v w apelu udział wzięła 
burmistrz Grażyna Orczyk, proboszcz Józef 
Siemasz, dyrektorzy naszych przedszkoli – 

Lu c y n a  K o w a l s k a 
i Ewa Bulanda, przed-
stawicielka Rady Ro-
dziców Anna More-
lowska oraz wszyscy 
uczniowie i  nauczy-
ciele szkoły. Aby upa-
miętnić ten doniosły 
fakt w historii Polski, 
uczniowie przedsta-
wili część artystyczną 
o patriotycznej i rocz-
nicowej wymowie. 
Uroczystość zainicjo-
wało wprowadzenie 

sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego. 
Mieliśmy możliwość przypomnienia sobie 
wydarzeń z naszej historii. Uczniowie i zapro-
szeni goście oglądali przedstawienie z powa-
gą i  zaciekawieniem. Na zakończenie głos 
zabrała burmistrz Grażyna Orczyk, dziękując 
uczniom za wspaniały występ, jednocześnie 
podkreślając w kilku pięknych zdaniach rys 
historyczny wydarzenia jakim było uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja dla narodu polskiego 
oraz jak ważny jest udział młodzieży i  ich 
rodziców w  uroczystościach państwowych, 
poszanowaniu symboli narodowych i  rozu-
mienia słów: wolność, naród, ojczyzna. Za-
prosiła wszystkich do udziału w naszych lo-
kalnych obchodach Dnia Flagi i  rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Złotostocka Majówka 
Drugi dzień majowego week-

endu rozpoczął się w południe na 
złotostockim Rynku „Piknikiem 
Strażackim” oraz obchodami DNIA 
FLAGI. Podczas imprezy uczest-
nicy mieli możliwość zapoznania 
się ze sprzętem jakim dysponują 
jednostki OSP naszej gminy oraz 
jednostka Straży Pożarnej w cze-
skim Jaworniku. Przeprowadzono 
mini zawody strażackie dla dzieci 

i częstowano strażacką grochów-
ką. Zaprezentowano flagi wyko-
nane w  ramach konkursu ogło-
szonego przez CKiP oraz wyłonio-
no zwycięzców. Uczestnicy Pikni-
ku zostali zaproszeni do wykona-
nia pamiątkowego zdjęcia ze 
zgromadzonymi strażakami oraz 
do utworzenia „żywej” flagi, która 
została sfotografowana z drona. 
Dzieci ustawiały się w  długich 
kolejkach do malowania twarzy 
w barwy narodowe, a na koniec 
mogły pobawić się w „śnieżnej” 
pianie, którą strażacy specjalnie 
dla nich zaprezentowali, a co przy-
niosło im wiele radości. Piknik 
zakończył się o godzinie 17.00.

Obchody uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja rozpoczęły się o go-
dzinie 11.00 uroczystą Mszą Świę-
tą w kościele parafialnym. Udział 
w  niej wzięli przedstawiciele 
Straży Granicznej w Kłodzku, Ko-
misariatu Policji w Kamieńcu Ząbk. 
oraz delegacje ze sztandarami 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Złotego Stoku, Mąkolna i Płonicy. 
Po nabożeństwie o godzinie 12.00 

zgromadzeni na rynku mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście wysłu-
chali przemówienia Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Waldema-
ra Wieji. Następnie wciągnięto 
flagę państwową na maszt i wspól-
nie odśpiewano hymn narodowy. 
Młodzież ze złotostockiego gim-
nazjum przygotowała na tę okazję 
krótkie przedstawienie. 

O godzinie 15.00 mieszkańcy 
miasta mieli okazję wybrać się na 
zabytkowy cmentarz, by poznać 
bliżej historię tego wyjątkowego 
miejsca. Po zabytkowych miej-
scach oprowadzał i pięknie o jego 
historii opowiadał Waldemar 
 Wieja.

Ostatnim punktem przygoto-
wanym przez CKiP był godzinny 
koncert uczestniczki Festiwalu 
w Opolu, programu Bitwa na Gło-
sy oraz The Voice od Poland Pau-
liny Lulek. Występ odbył się w Par-

ku Miejskim. Jego formuła była 
nieco inna niż do tej pory, ponie-
waż koncert odbył się na trawie. 
Była to pewnego rodzaju nowość 

dla mieszkańców i mamy nadzie-
ję, że w przyszłości uda nam się 
przekonać mieszkańców do tego 
rodzaju wspólnego piknikowania. 
Pani Paulina posiada wspaniały 
głos i przypadła do gustu dużej 

części słuchaczy. Koncert odbył 
się dzięki panu Jarosławowi Szku-
dlarzowi, który sfinansował go 
w całości.
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1947 – 5 października rozpo-
częła się nauka w  Gimnazjum 
Chemicznym i wieczorowej Szko-
le Przemysłowej. Pierwszym Dy-
rektorem tej szkoły był kapitan 
Władysław Kwaśny, a nauczycie-
lami :mgr Lesław Ślebodziński, 
mgr Inż. Ożdżeński, mgr inż. Wa-
lenty Kryczyński, mgr Eugenia 
Szczypińska, Szczerski, Stanisław 
Mikoś, mgr Stanisława Liskowac-
ka, inż. Ewa Szajner, inż. Zbigniew 
Rokossowski i  Bogdan Grabe – 
kierownik Warsztatu (który w la-
tach 50-tych był pastorem w tu-
tejszym kościele ewangelickim). 
Gimnazjum mieściło się w Men-
nicy, a Szkoła Przemysłowa w daw-
nej szkole ewangelickiej w Rynku 
(w kamienicy Fuggerów). Burmi-
strzem Złotego Stoku od 15 lipca 
został Albin Nowicki, Przewodni-
czącym Miejskiej Rady Narodowej 
zostaje Stanisław Matiaszek. Prze-

wodniczącą Ligi Kobiet zostaje 
Wiktoria Trzewiczek. Przewodni-
czącym Związku Walki Młodych 
został Franciszek Frangler.

MRN zorganizowała kursy dla 
analfabetów z walniając ich 
w okresie nauki z opłat czynszo-
wych i za wodę.

W mieście istniały i pracowały 
zakłady:
– „Przemysł Arsenowy”,
– Wytwórnia Prochów i  Lontów 
„Lignoza”,
– Fabryka Zapałek Państwowego 
Monopolu Zapałczanego,
– Tartak.
Spółdzielnie:
– Górska Spółdzielnia Mleczarska,
– Spółdzielnia Spożywców „Arsen” 
z piekarnią i masarnią, przekształ-
cona w  1948 r. w  Powszechną 
Spółdzielnię „Społem”,
– Powszechna Spółdzielnia Han-
dlowa.

9 czerwca Spółdzielnia „Las” 
pod kierownictwem Tadeusza 
Szczerskiego uruchomiła Wytwór-
nię Soków (istniejącą do 30 wrze-
śnia 1948 roku).

W mieście było też: 8 sklepów 
spożywczych, 3 sklepy mięsne, 4 
piekarnie, 5 sklepów bławatno-
galanteryjnych, 3 sklepy z wyro-
bami żelaznymi, 8 warsztatów 
szewskich, 3 krawieckie, 3 fryzjer-
skie, 2 kuźnie, 2 stolarnie, kuśnierz, 
malarz, fotograf, zegarmistrz, 
mechanik samochodowy i ogrod-
nik. Działały też hotele i  restau-
racje.

Kierownikiem Kopalni został 
inżynier górnik Józef Litwiniszyn. 
Pracował na tym stanowisku do 
31 grudnia 1948 roku.

W  czerwcu i  lipcu dawna fa-
bryka zapałek A. Jaerschke, po 
wojnie Państwowy Monopol Za-
pałczany, przeniesiona została 

z  urządzeniami i  pracownikami 
do Sianowa k. Koszalina.

Wg stanu na dzień 5 sierpnia 
1947 roku, po wysiedleniach po-
zostało jeszcze 98 Niemców, 
z tego 46 do wysiedlenia. Pozo-
stali mieli zielone karty ewaku-
acyjne lub starali się o obywatel-
stwo Polskie. Z kościoła ewange-
lickiego, za zgodą burmistrza, 
sprzedano organy (za 700 tys. zł). 
do parafii św. Piotra i Pawła w Gmi-
nie Kije koło Pińczowa. Po reno-
wacji w 2007 r. służą one dobrze 
tamtejszym parafianom. Dyrekcja 
„Przemysłu Arsenowego” przyję-
ła do pracy woźnicę, który wozem 
zaprzężonym w  dwa osły, woził 
codziennie przez kilka lat mleko 
z mleczarni do zakładu, a w dro-
dze powrotnej zabierał przesyłki 
ze stacji PKP do miasta.

Jerzy Tichanowicz,  
Eugeniusz Salwach

W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ LATA 1945-1989

Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu 2015 w Złotym Stoku
9 maja w Złotym Stoku odbyły się VI Mi-

strzostwa Polski w Dogtrekkingu 2015, które 
jednocześnie zaliczają są do Pucharu Polski. 
Tego dnia na starcie pojawiło się 210 uczest-
ników ze swoimi czworonożnymi pupilami. 
Zawodnicy mieli do pokonania trasy, które 
przebiegały przez Góry Złote i Bardzkie. Każ-
dy kto przekroczył linię mety otrzymywał 
dyplom, a  na zwycięzców czekały nagrody 
ufundowane przez markę Merrell.

W kategorii LONG na 40 km wśród kobiet 
pierwsze miejsce zajęła Marzka JANERKA 
MOROŃ i  pies Bryś 5:03:20, drugie – Maria 
Zarębska i pies Roxy 6:50:12, trzecie – Irena  
PIOTROWSKA i pies Black Pearl 7:02:02.

Wśród mężczyzn w kategorii LONG pierw-
sze miejsce zajął Marcin KOWALCZYK z psem 
Shisha 4:12:48, drugie – Sebastian SMOLEŃ 
wraz z psem Kiara 4:36:48 oraz trzecie – Artur 
MOROŃ z psem Teoś 3:37:47. 

W kategorii MID – 25 km 
wśród kobiet pierwsze miej-
sce zajęła Iwona ĆWIK oraz 
pies Majlo 3:01:57, drugie – 
Katarzyna WERNIK oraz pies 
Gaffar 3:41:00, trzecie – Mag-
dalena SOROKA oraz pies 
Muso 4:20:28.

Wśród mężczyzn pierwsze 
miejsce zajął Jakub GLAJCAR 
oraz pies Azir 2:55:01, drugie 
– Mateusz REBEŚ oraz pies 
Brambur 3:00:28, trzecie – 
Mariusz KOSTRZEWA oraz 
pies Strzała 3:02:00. 

W  kategorii MINI – 18 km pierwsze 
 miejsce  zajął Dariusz WERNIK i  pies Aysha 
2:51:17, drugie – Piotr CHMIELEWSKI i  pies 
Rio 3:03:12, trzecie – Anna LENKOW oraz pies 
Vega 3:03:12. 

W  kategorii rodzinnej pierwsze miejsce 
zajęli Kamila, Marek LACHERA z psem Spring 
3:21:35, drugie – Anna ADAMSKA i  Jakub 
BAGIŃSKI z psami Bianka i Peru 3:22:04, trze-
cie – zajęły Barbara i  Magdalena CZUBA 
z psami Oda i Rysa 3:24:50.

W trakcie imprezy zorganizowane zostały 
także mini zawody dla dzieci, w  których 
wzięło udział 15 młodych adeptów dogtrek-
kingu, głównie mieszkańców Złotego Stoku.

Merrell, sponsor główny Pucharu Polski 
w Dogtrekkingu, przygotował dla zawodników 
nagrody oraz dodatkowe atrakcje. Po biegu 
można było odpocząć w specjalnej pomarań-
czowej strefie oraz wziąć udział w  quizie 
z nagrodami.

Szczegóły dotyczące Pucharu Polski 2015 
w Dogtrekkingu znajdują się na stronie www.
dogtrekking.com.pl.
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Informacja z pracy PPU „WOD-KAN”
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje miesz-

kańców, że okres obowiązywania taryfy na 
zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowy 
odbiór ścieków na terenie Gminy Złoty Stok, 
wprowadzonej w  maju 2014 roku, został 
przedłużony o  jeden rok. Oznacza to, że 
w  najbliższym czasie ceny za wodę i  ścieki 
oraz opłaty abonamentowe nie zmienią się. 
Ponadto, z ważniejszych wydarzeń w ostatnim 

okresie podkreśleniu wymagają dwa wyda-
rzenia: PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. w minionym 
miesiącu zakupiło fabrycznie nową miniko-
parkę gąsienicową JCB 8018 (zapraszamy 
wszystkich chętnych do skorzystania z usłu-
gi tą maszyną). Drugim wydarzeniem jest, 
zakończenie prac instalacyjnych automatycz-
nego urządzenia badającego mętność wody 
ujmowanej na ujęciach dla miasta Złoty Stok. 

W sytuacji pojawienia się mętnej wody, szcze-
gólnie po opadach deszczu, automatyczne 
zasuwy zamkną dopływ wody do miasta. 
Jeżeli potwierdzi się skuteczność działania 
tego urządzenia, a należy podkreślić, że zo-
stało one skonstruowane przez pracowników 
wodociągów oraz firmę „ELEKTROMAT” jako 
bardzo nowatorskie, to mętna woda nie po-
winna już niepokoić naszych mieszkańców.

Informacja o wybranych dziedzinach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa PPU „KOMA” Sp. z o.o.
Gospodarka odpadami stałymi

PPU „KOMA” Sp. z o.o. od początku istnienia zajmuje się między 
innymi wywozem nieczystości stałych. PPU „KOMA” Sp. z o.o., zgod-
nie z nowymi przepisami, wygrała przetarg na obsługę Gminy Złoty 
Stok na odbiór odpadów komunalnych. W tym czasie zostało ode-
brane od mieszkańców gminy ponad 1.069 ton odpadów komunal-
nych zmieszanych. Wyselekcjonowano odpady podlegające wtórne-
mu przetworzeniu w ilości 286 ton. Pozostała część w ilości 783 tony 
została zdeponowana na składowisku odpadów komunalnych 
w Domaszkowicach koło Nysy.

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391), od 1 lipca 2013 roku, mieszkańcy naszej gmi-
ny są zobowiązani deklarować sposób prowadzonej gospodarki 
odpadowej w  gospodarstwie domowym oraz ilość osób, która 
wchodzi w jego skład.

Na poziomie gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy, 
szczegółowy opis stworzonej gospodarki odpadami zawarto w „Re-
gulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty 
Stok”, który został przyjęty przez Radę Miasta uchwałą Nr XXIV/180/2013 
z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Wobec powyższego 1381 właścicieli nieruchomości oraz 86 firm 
i instytucji z terenu gminy Złoty Stok złożyło do Urzędu miejskiego 
„deklaracje śmieciowe”. 

Wywozem nieczystości objęte są 3232 osoby (stan na dzień 
31.12.2014 r.). Obsługujemy również jedną firmę z Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki (Ożary).

Wykaz deklaracji z terenu gminy

Nieczystości odbierane są zgodnie z harmonogramem, z często-
tliwością 1 raz w tygodniu z terenu miasta i 2 razy w miesiącu z te-
renów wiejskich.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do gromadze-
nia odpadów komunalnych. Mimo to spółka umożliwia dzierżawę 
lub sprzedaż pojemników. W  chwili obecnej wydzierżawiamy 238 
pojemników o pojemności 110 litrów.

Zgodnie z § 3, pkt 2 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Złoty Stok” Gmina prowadzi selektywną zbiórkę 
odpadów z  tworzyw sztucznych i  szkła w  systemie zbiorowym 
w tzw. gniazdach. Na terenie gminy ustawionych jest 67 kontenerów 
na tworzywa oraz 58 kontenery na szkło. Do tych punktów miesz-
kańcy mogą dostarczać odpady zebrane selektywnie, tj. plastik oraz 
szkło.

Zgodnie z  umową zawartą w  wyniku „przetargu śmieciowego” 
pomiędzy Gminą a PPU „KOMA” Sp. z o.o., na ul. Wiejskiej 2 został 
utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
czyli tzw. PSZOK. W punkcie tym przyjmowane są odpady takie jak:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (za taki sprzęt uważa 
się tylko sprzęt kompletny pochodzący z gospodarstw domowych),

• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady z remontów,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• makulatura,
• metal,
• tworzywa sztuczne,
• szkło.
PSZOK, wg kryteriów określonych przez zamawiającego w prze-

targu śmieciowym, jest czynny w każdy wtorek od godziny 10 do 18. 
Nasze przedsiębiorstwo mimo to udostępnia PSZOK w każdy pracu-
jący dzień w godz. 6-14.

Zmieszane odpady oraz odpady nienadające się do recyklingu 
lub ponownego użycia wywożone są do Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych w  Domaszkowicach koło Nysy, 
czyli tzw. RIPOK. Inne odpady sprzedawane są przedsiębiorcom 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Analiza złożonych deklaracji jest obowiązkiem Urzędu Miejskiego. 
PPU „KOMA” zauważa jednak, że:

1) ilość złożonych deklaracji – 1381, w tym 86 od firm, instytucji, 
szkół, przedszkoli itp.,

2) ilość osób w  gospodarstwach domowych przypisanych do 
deklaracji: 3232,

Miejscowość Ilość właścicieli Ilość osób 

Błotnica 46 132 

Płonica 50 146 

Laski 159 454 

Mąkolno 130 355 

Chwalisław 75 173 

Złoty Stok 921 1972 

RAZEM 1381 3232 
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3) ilość osób deklarujących segregację odpadów – 2424,
4) ilość osób deklarująca odpady zmieszane – 808.
PPU „KOMA” Sp. z o.o. w całym roku ubiegłym roku zebrała nastę-

pujące ilości surowców wtórnych:
• tworzywa sztuczne 0,58% (6,2 t),
• szkło 2,82 % (30,11),
• makulatura 0,52% (5,61),
• gruz 11,92% (127,5 t),
• popioły z palenisk 10,38% (111 t),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,41% (4,41),
• złom 0,12% (1,3 t).
Daje to ok. 286,1 ton odpadów wysegregowanych, co stanowi 

łącznie 26,76 % wytworzonych odpadów ogółem. Odpady te nie 
zostały zdeponowane na wysypisku.

Oznacza to, że w  zdecydowanej większości nie postępujemy 
zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Świadomie, celem zmniejszenia 
kosztów opłat za odpady, podajemy nieprawdziwe dane, nie licząc 
się z ewentualnymi konsekwencjami. Jednak najbardziej bolesnym 
faktem jest zupełny brak troski o środowisko naturalne. Bacząc na 
powyższe PPU „KOMA” Sp. z  o.o. planuje sprawdzanie, czy osoby 
deklarujące segregację odpadów faktycznie ją stosują. Przedsiębior-
stwo prowadzi rozmowy z Gminą o spowodowanie, by mieszkańcy 
zostali zobowiązani do oznakowania naklejkami kubłów na śmieci, 
zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Podczas opróżniania pojemników pracownicy będą kontrolowa-
li, czy nie ma w nich odpadów zawierających surowce podlegające 
segregacji. Jeżeli będą, zostanie to udokumentowane w postaci zdjęć 
(ekipa obsługująca dany rejon zostanie wyposażona w  cyfrowy 
aparat fotograficzny). Informację o tym fakcie przekażemy do wła-
ściciela nieruchomości poprzez zostawienie pisma informującego, 
że segregacja jest prowadzona nieprawidłowo. Informacja ta trafi 
także do biura KOMY. Jeżeli sytuacja się powtórzy, to informację 
przekażemy do Urzędu Miasta, gdzie zostanie podjęta procedura 
zmiany naliczeń „opłaty śmieciowej” na opłatę za odpady niesegre-
gowane.

Tylko wspólne działania, czyli kontrola KOMY, edukacja i poprawa 
świadomości ekologicznej mieszkańców, wyciąganie konsekwencji 
wobec osób unikających „opłat śmieciowych”, nieskładających de-
klaracji zmienią naszą świadomość. 

Składowisko odpadów komunalnych 
w Złotym Stoku

Składowisko odpadów komunalnych w  Złotym Stoku zostało 
zamknięte na koniec 2008 roku i  oprócz prac zabezpieczających, 
polegających na przykryciu zdeponowanych tam tysięcy ton śmieci 
warstwą gruzu i  ziemi, koniecznego monitoringu, ze względu na 
brak środków finansowych, niewiele zrealizowano.

W 2014 roku PPU „KOMA” Sp. z o.o. podpisała z Gminą Złoty Stok 
umowę na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych 
w Złotym Stoku. Umowa ta przewiduje, że wspólnymi siłami i wiedzą 
będziemy się starali zrekultywować składowisko. Powierzchnia do 
rekultywacji to ok. 3 ha, a średni koszt rekultywacji to ok. 1 mln zł za 
hektar. Gmina z  własnych funduszy musiałaby zabezpieczyć ok. 3 
mln zł na zrekultywowanie zdegradowanego składowiska.

Należy podkreślić, że świadome podejście do problemu posiada-
nego składowiska nakłada na naszą gminę obowiązek poszukiwania 
rozwiązania tego problemu w najbliższym programowaniu. W tym 
celu należałoby przeanalizować możliwość wprowadzenia w naszej 
gminie reorganizacji gospodarki odpadami.

Zarządzanie nieruchomościami

PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku, jako zarządca wspólnot 
mieszkaniowych, w pierwszych miesiącach każdego roku ma gorący 

okres sprawozdawczy. Zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali 
zarządca lub zarządy wspólnot mieszkaniowych, do końca pierw-
szego kwartału, mają obowiązek zwołać zebranie ogółu właścicieli 
i przedstawić sprawozdanie z działalności za rok poprzedni.

Na zebraniach rozliczamy zaliczki wniesione przez właścicieli 
w  odniesieniu do kosztów poniesionych na całej nieruchomości. 
Podejmowane są uchwały dotyczące planowanych remontów i  in-
westycji w danym roku, bądź w latach następnych.

PPU „KOMA” Sp. z  o.o. zarządza i  administruje 72 budynkami 
wspólnot mieszkaniowych oraz 14 budynkami gminnymi (tzw. ko-
munalnymi). Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i admi-
nistrowaniu zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością pry-
watną, jak również nieruchomościami komunalnymi.

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę mającą stosowne upraw-
nienia oraz własną grupę konserwatorską. Z uwagi na wysoką jakość 
świadczonych usług istnieją wspólnoty bez zarządców, które wyra-
żają wolę zarządzania, bądź administrowania nieruchomościami 
przez naszą spółkę. W  przypadku sprzedaży pierwszego lokalu 
w  danej nieruchomości, właścicielowi lokalu przysługuje udział 
w nieruchomości wspólnej oraz z mocy prawa powstaje wspólnota 
mieszkaniowa. Jako zarządca rejestrujemy wspólnotę, tzn. kierujemy 
wnioski do odpowiednich urzędów o nadanie REGON i NIP, założenia 
odrębnego konta bankowego, zawarcia odpowiednich umów o ob-
sługę kominiarską, ubezpieczeniową oraz o  en. elektryczna na 
klatce schodowej. Każda wspólnota posiada swój rachunek banko-
wy,  na który właściciele wpłacają zaliczki na pokrycie kosztów 
oraz  dokonują zapłaty za usługi świadczone na rzecz danej nierucho-
mości.

Ustawa o własności lokali daje właścicielom lokali prawo stano-
wienia prawa w ich wspólnocie mieszkaniowej. Mogą czynić to przez 
uchwały ustalając własny status i  regulaminy wewnętrzne inter-
pretując, precyzując i uzupełniając przepisy ustawy o własności lo-
kali.

Wg oceny niezależnych specjalistów wspólnota mieszkaniowa 
w budynkach wielorodzinnych jest najlepszym sposobem ich zarzą-
dzania. Wszystkie sprawy, problemy dotyczące danej nieruchomości 
są rozwiązywane wewnątrz tej nieruchomości przez samych współ-
właścicieli. To oni decydują jakie przychody będzie miała wspólnota, 
jakie remonty i modernizacje należy wykonać, aby poprawić funk-
cjonalność obiektu, zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię 
i poprawić estetykę.

Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym

PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku, jako administrator cmen-
tarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Złotym Stoku, w 2014 roku, 
w  ramach środków finansowych naszego przedsiębiorstwa oraz 
dzięki bezpłatnemu i  bezinteresownemu wsparciu firm: „INSAND” 
Józef Gruszecki, „REMINSBUD” Remigiusz Gruszecki, Marka Morelow-
skiego, „ELEKTRASYSTEM” Rafał Szpilarewicz oraz PPU „WOD-KAN” 
Sp. z o.o. wykonała szereg prac porządkowych związanych z gospo-
darką pielęgnacyjną drzewostanu. Wykonany został remont na-
wierzchni dróg i alejek na terenie cmentarza. Uporządkowano teren 
wokół cmentarza, odtworzono nawierzchnie parkingów z tzw. „fre-
zowiny asfaltowej”, poprawiono drogę dojazdową od strony 
ul.  Wąskiej,  w miejscu największych nierówności. Dbamy, by sztucz-
ne kwiaty, często zalegające w  przydrożnym rowie i  skarpie od 
strony DK 46, były na bieżąco zbierane. Są to może drobne sprawy, 
jednakże znacznie wpływające na obraz zarządzanego przez nas 
cmentarza.

Cmentarz jest zadbany, bieżąco koszony i sprzątany i dzięki temu 
pozytywnie oceniany przez odwiedzających to miejsce.

Dawid Knych 
Prezes Zarządu PPU „KOMA” Sp. z o.o.
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„Bajka” na II Rajdzie 
Przedszkolaka w Ząbkowicach Śl.

19 marca 2015 r. odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej II Miejski Rajd Przed-
szkolaka. Uczestniczyło w nim wraz z obsługą 550 osób z szesnastu 
przedszkoli i ośrodków opiekuńczo wychowawczych. Naszą Placów-
kę Opieki Przedszkolnej „Bajka” reprezentowały 2 grupy: „Motylki” 
oraz „Żabki”. W  sumie 34 przedszkolaków z  4 nauczycielkami. Po 
spotkaniu przy Fosie i otwarciu Rajdu przez burmistrza Miasta Ząb-
kowice Śl. M. Orzeszka, wyruszyliśmy na utworzoną w 2013 r. Miejską 
Trasę Turystyczną, gdzie między innymi zwiedziliśmy: Fosę Miejską, 
Mury Obronne, Basztę Gołębią, pomniki, Ratusz, Krzywą Wieżę (wej-
ście dla chętnych), kościół św. Anny, Dwór Zygmunta Kaufunga, Izbę 
Pamiątek Regionalnych (spotkanie z  bajkami), ruiny zamku (kon-
sumpcja kiełbasek z grilla), spotkanie z „Czarną Damą” O godz. 13:00 
zakończył się II Miejski Rajd Przedszkolaków i wróciliśmy do przed-
szkola zadowoleni i pełni wrażeń.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom za możliwość 
udziału w tak interesującej imprezie. Mamy nadzieję na spotkanie 
za rok!

W Polsce Światowy Dzień Zie-
mi w  tym roku obchodzony był 
22 kwietnia. Idea troski o niebie-
ską planetę łączy ludzi niezależnie 
od narodowości, wyznania, zawo-
du czy wieku. W ramach tego dnia, 
dzieci z Przedszkola „Bajka” przy-
pomniały sobie, w  jaki sposób 
mogą chronić naszą planetę przed 
zanieczyszczeniami. W naszej pla-
cówce od lat zbieramy zużyte 
baterie, które przekazujemy do 
Firmy REEBA oraz nakrętki plasti-
kowe w ramach akcji na budowę 
Kliniki Hematologii dla dzieci we 
Wrocławiu. Dzień Ziemi jest wspa-

niałą okazją, by podjąć temat 
dotyczący ekologii i promować ją 
w  społeczeństwie. Jak co roku, 
dzieci z wychowawczyniami wy-
szły do ogrodu przedszkolnego, 
aby poszukać piękna przyrody 
wokół siebie, przyjrzeć się drze-
wom w  naszym otoczeniu, do-
tknąć ich, powąchać, przyjrzeć się 
liściom, zidentyfikować gatunek. 
Takim sposobem zaszczepiamy 
w  dzieciach miłość do przyrody 
a  tym samym chęć ochrony jej 
przed złymi nawykami i  zanie-
czyszczaniem własnego otocze-
nia.

„Dzień Ziemi” w Przedszkolu „Bajka”

Na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieńcu Ząb-
kowickim dzieci z  Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” udały się 
z wraz opiekunami do Gminnego Centrum Kultury aby wziąć udział 
w Konkursie recytatorskim: „Wiosenne strofy”. Celem Konkursu było 
upowszechnienie kultury recytowanego słowa, kształtowanie wraż-
liwości i zainteresowanie poezją dziecięcą. Maja Kusion zaprezen-
towała wiersz pt. „Wiosenne porządki” J. Brzechwy. Wspierała ją 
grupa: krasnoludków, obłoczków, bocian oraz ptaki. Magdalena 
Bajorek zaprezentowała wiersz pt. „Przyjście wiosny” J. Brzechwy. 
Konkurs zakończył się wielką niespodzianką i radością dla wszystkich 
uczestników, ponieważ jury ogłosiło, że wszystkie dzieci wygrały!!! 
Każdy uczestnik otrzymał książeczkę wraz z dyplomem uczestnictwa. 
Atmosfera była sympatyczna. Pani dyrektor Elżbieta Kokoszka zapro-
siła nas na konkurs piosenki, który odbędzie się 19 maja. Oczywiście 
weźmiemy w nim udział.

Przedszkolny Konkurs 
recytatorski „Wiosenne strofy”

Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY!!!
Zgodnie z coroczną tradycją dzieci z Placówki Opieki Przedszkol-

nej „Bajka”, niosąc kwiatki, gaiki oraz śpiewając piosnki i grając na 
„głośnych” instrumentach muzycznych przeszły barwnym pochodem 
ulicami naszego miasta. Dotarliśmy nawet do Urzędu Miasta, gdzie 
czekała na nas miła niespodzianka, wielka torba słodyczy. Wcześniej 
przy skandowaniu słów: „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, 
dzisiaj cię żegnamy, wiosnę przywitamy!” pożegnaliśmy Marzannę 
– symbol zimy i  przywitaliśmy najpiękniejszą porę roku – wiosnę! 
„A wiosna przyszła pieszo, już kwiatki za nią spieszą, już trawy przed 
nią rosną i szumią – Witaj wiosno!”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy do Żłobka „Bajeczka” przy Placówce Opieki Przed-

szkolnej „Bajka” w Złotym Stoku. Grupa liczyć będzie maksymalnie 
15 dzieci. Opłata dla dzieci z naszej gminy to: 200 zł czesne wpłaca-
ne co miesiąc (decyzją Burmistrza i Rady Miasta dopłata do dziecka 
z  budżetu gminy wynosi 300 zł) oraz 4 zł dziennie za wyżywienie 
(śniadanie, deser, zupa, drugie danie). W razie wolnych miejsc przyj-
mowane będą dzieci spoza gminy . W tym przypadku opłata wyno-
sić będzie 100 % czyli 500 zł + wyżywienie. W  tym miesiącu (do 
22 maja) podpisujemy z Rodzicami umowy na sprawowanie opieki 
w grupie żłobkowej. Przy podpisywaniu umowy rodzic wpłaca wpi-
sowe – przejściowe w kwocie 200 zł. Żłobek rozpoczyna działalność 
od 1 września 2015 r. 

Zapraszamy również do naszych grup przedszkolnych. W nowym 
roku szkolnym 2015/2016 planujemy 3 grupy: 3-latków, 4-latków 
oraz 5-latków.
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Kronika Policyjna
W sobotę 21 marca po godzinie 9.00 policjanci pracu-

jący na terenie Kamieńca Ząbkowickiego i Złotego Stoku, 
niedługo po zgłoszeniu, zatrzymali 36-letniego miesz-
kańca gminy Złoty Stok. Mężczyzna w jednym ze sklepów 
zerwał kłódkę, dostał się do sklepu i  z  zaplecza ukradł 
10 kg mięsa. Kradzież została zauważona i natychmiast 
powiadomiono policję. Funkcjonariusze zatrzymali 
 sprawcę.

Ząbkowiccy policjanci na terenie gminy Złoty Stok 
zatrzymali mężczyznę z gminy Złoty Stok, który posiadał 
w mieszkaniu broń palną, gazową oraz wiatrówkę. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli również 66 sztuk amunicji 
różnego kalibru. Za posiadanie broni bez wymaganego 
zezwolenia mężczyzna odpowie teraz przed sądem. 
Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 
Zdając sobie sprawę z konsekwencji, 58-latek twierdził, 
że broń tę dostał od swojego nieżyjącego już ojca i nie 
zna historii tych przedmiotów. Znalezione pistolety funk-
cjonariusze przejęli do depozytu. Teraz wszystkie zostaną 
zbadane przez biegłego i na podstawie jego opinii okaże 
się, czy którykolwiek z nich może wrócić do właściciela.

23 kwietnia br. policjanci z  powiatu ząbkowickiego 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do ma-
gazynku obok jednego z dyskontów spożywczych w Zło-
tym Stoku. Nic nie zdążyli z niego zabrać, a resztę dnia 
spędzili w policyjnym areszcie. Byli nietrzeźwi – badanie 
wykazało u  jednego 2,2, a u drugiego blisko 2 promile 
alkoholu w  organizmie. Jak się okazało, 36-latek już 
wcześniej włamywał się do tego samego magazynku. 
Wówczas również został zatrzymany przez policjantów. 
Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Uwaga – wyższe mandaty
11 kwietnia br. weszły w życie nowe 

przepisy dotyczące wysokości manda-
tów nakładanych za wybrane rodzaje 
wykroczeń w  ruchu drogowym. Na 
przykład osoba nieuprawniona, która 
zaparkuje na miejscu przeznaczonym 
dla osoby niepełnosprawnej musi się 
liczyć z mandatem karnym w wysoko-
ści 800 zł. Za samo nieuprawnione 
posługiwanie się kartą parkingową dla 
osób niepełnosprawnych grozi 300 zł 
mandatu. 31 sierpnia 2014 r. wprowa-
dzono obwiązek noszenia elementów 
odblaskowych dla pieszych, którzy 
poruszają się poza terenem zabudo-
wanym po zmroku. Rozporządzenie 
zakłada, aby nie określać konkretnej 
wysokości mandatu dla osoby, która 
nie spełni tego obowiązku, tylko wska-
zać jej górną granicę – do 100 zł. Projekt 

zmian reguluje także kwestie mandatów 
dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. 
Od listopada 2013 r. kierowanie pojaz-
dem innym niż mechaniczne pod wpły-
wem alkoholu jest wykroczeniem, a nie 
przestępstwem. Zgodnie rozporządze-
niem, nietrzeźwy rowerzysta będzie 
mógł zostać ukarany mandatem w wy-
sokości 500 zł, natomiast za stan po 
użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) 
grozić będzie od 300 do 500 zł manda-
tu. Mandaty w wysokości 100 zł dosta-
ną także osoby, które poruszają się tzw. 
czterokołowcem (np. quadem) bez 
kasku. Zmiany określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwiet-
nia 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wysokości grzywien nakła-
danych w drodze mandatów karnych 
za wybrane rodzaje wykroczeń.

Bądź dzieckiem  
jak najdłużej

Jak dziecko  
baw się, śmiej

I kochaj  
tak jak dziecko

I serce dziecka  
zawsze miej!

Powiatowy Dzień Strażaka w Ząbkowicach Śląskich
15 maja 2015 r. burmistrz Grażyna Orczyk wzięła udział w uro-

czystym apelu z okazji Dnia Strażaka w Ząbkowicach Śląskich. Przed 
Komendą Powiatową Straży Pożarnej zgromadzili się zawodowi 
strażacy, strażacy ochotniczych straży pożarnych, emerytowani 
strażacy, przedstawiciele samorządów i zaproszeni goście. Po zło-
żeniu meldunku, odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu 
flagi państwowej, Komendant Powiatowy st. bryg. Marek Wydmuch 

powitał przybyłych, a  druhom złożył życzenia z  okazji ich święta, 
dziękując za poświęcenie, wzorową postawę i wysokie osiągnięcia 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Uroczysty apel powiązany był 
z wręczeniem wielu awansów, medali, odznaczeń i wyróżnień. Brą-
zowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został nasz 
mieszkaniec druh Bartłomiej Prorok.
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Informacja z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r.
26 marca 2015 r. w  remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w  Złotym Stoku odbyła się 
IV  sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni 
podjęli uchwały w sprawach:

1. Korekty granic miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obrębie wsi Błotnica – wy-
łączenie działki objętej planem zagospoda-
rowania z uwagi na niekorzystny dla właści-
ciela nowy zapis w planie.

2. Przedłużenia okresu obowiązywania 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 
i  zbiorowe odprowadzanie ścieków – na 
okres od 16 maja 2015 r. do 15 maja 2016 r. 
Radni utrzymali ceny wody i ścieków na do-
tychczasowym poziomie. 

3. Przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Złoty Stok w  2015 r. – dzięki tej uchwale 
uregulowane zostały kwestie związane z bez-
domnością zwierząt (m.in. odławianie, za-
pewnienie im miejsca w schronisku, zapew-
nienie całodobowej opieki weterynaryjnej, 
sterylizacja).

4. Poboru podatku rolnego od nieru-
chomości i  leśnego w  drodze inkasa – 
w  związku z  wyborami sołtysów zaistniała 
konieczność ustalenia nowych inkasentów.

5. Przekazania środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach 
Śląskich – pomoc finansowa zostanie udzie-
lona w  wysokości 3.000 złotych, w  formie 
dotacji celowej ze środków zabezpieczonych 
w budżecie Gminy na 2015 r.

6. Funduszu sołeckiego na rok budże-
towy 2016 – zgodnie z  art.18 ust.2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 
ust. 1 ustawy o  funduszu sołeckim radni 
podjęli decyzję o  wyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy na 2016 r. Jest 
to pierwsza uchwała o  wyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego. Pomimo istnienia takiej 
możliwości od 2009 roku uchwała taka nie 

została dotychczas podjęta. Fundusz sołecki 
to środki wyodrębnione w budżecie gminy, 
zagwarantowane dla sołectw na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie warunków 
życia ich mieszkańców. Dzięki wyodrębnieniu 
przez radę funduszu sołeckiego każde sołec-
two może uzyskać dodatkowe pieniądze, 
a ponadto gmina Złoty Stok może otrzymać 
z  budżetu państwa 30% lub 40% zwrotu 
środków wydatkowanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 

7. Zmian w budżecie Gminy Złoty Stok 
na 2015 r.

Dochody: zmniejszenie dochodów budże-
towych o  kwotę ogółem 221.008 zł w  tym: 
zmniejszenie o kwotę 230.133 zł części oświa-
towej subwencji ogólnej (na  podstawie in-
formacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), 
zwiększenie o kwotę 9.125 zł z tytułu dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowa-
nie zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego w roku 2015 (na podstawie 
decyzji Wojewody Dolnośląskiego) 

Przychody: zwiększenie przychodów bu-
dżetu gminy z  wolnych środków o  kwotę 
80.000 zł.

Wydatki: zmniejszenie wydatków budżetu 
ogółem o kwotę 141.008 zł w tym:

– w dziale transport i łączność zwiększenie 
o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na funk-
cjonowanie transportu lokalnego, 

– w  dziale bezpieczeństwo publiczne 
i  ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 
o kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu na potrzeby Komendy Powiato-
wej Policji w Ząbkowicach Śl., 

– w dziale oświata i wychowanie zmniej-
szenie o kwotę 273.534 zł, z czego 218.534 zł 
w związku ze zmniejszeniem subwencji oświa-
towej w Samorządowym Zespole Szkół w Zło-
tym Stoku oraz zmniejszenie o kwotę 55.000 
zł środków zabezpieczonych na dotację dla 
przedszkola Bajka,

– w dziale gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska zwiększenie ogółem o kwotę 
74.464 zł, w tym zwiększenie planu wydatków 

bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 
na realizację programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Złoty 
Stok w 2015 r., zwiększenie o kwotę 64.464 
zł planu wydatków inwestycyjnych (w  tym: 
zwiększenie o  kwotę 62.250 zł środków na 
wykonanie dokumentacji na realizację zada-
nia „Kanalizowanie sołectw Płonicy i Błotnicy” 
oraz zwiększenie o kwotę 2.214 zł z przezna-
czeniem na realizację zadania „Budowa sieci 
wodociągowej o długości 60 mb w Laskach”), 

– w dziale kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 
35.000 zł na zadanie „Budowa placu zabaw 
w Laskach”,

– w  dziale kultura fizyczna zwiększenie 
ogółem o kwotę 10.848 zł w tym 4.000 zł na 
zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowe-
go w Płonicy oraz zwiększenie o kwotę 6.848 
zł w  zakresie środków zabezpieczonych na 
dotacje dla klubów sportowych na realizację 
zadań w  zakresie wsparcia rozwoju sportu 
w gminie.

8. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Złoty Stok – zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej dotyczą zwiększenia wydatków 
o  kwotę 62.250 zł na zadanie pod nazwą 
„Kanalizowanie sołectw Płonicy i  Błotnicy”, 
które ujęte jest w załączniku nr 2 wieloletniej 
prognozy finansowej „Przedsięwzięcia reali-
zowane w  latach 2015-2023”. Zwiększenie 
dotyczy zaplanowanych kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej niezbędnej do 
realizacji zadania.

Radni zapoznali się także ze sprawozda-
niami z działalności:

1. Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym 
Stoku w  2014 r. oraz planami Aleksandry 
Wąsowicz – dyrektor CKiP, na najbliższe ty-
godnie. 

2. Społecznej Rady Programowej w 2014r.
3. Burmistrza z  prac między sesjami od 

26.02.2015 r. do 26.03.2015 r.

Informacja z V sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
27 kwietnia 2015 r. w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zło-
tym Stoku odbyła się V sesja Rady 
Miejskiej. Podczas sesji radni pod-
jęli uchwały w sprawach:

1. Wysokości i zasad ustalania 
i rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłob-
ki lub kluby dziecięce na terenie 
Gminy Złoty Stok – ustalono 
kwotę 300 zł miesięcznie jako 
wysokość dotacji celowej udzie-
lanej przez Gminę Złoty Stok na 

każde dziecko, dla podmiotów 
prowadzących żłobki, natomiast 
kwotę 150 zł miesięcznie na każ-
de dziecko objęte opieką w klubie 
dziecięcym.

2. Wysokości opłaty za wpis 
do rejestru żłobków i  klubów 
dziecięcych – zgodnie z  art. 26 
ustawy z 4 lutego 2011 r. o  opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz.1457) prowa-
dzenie żłobka lub klubu dziecię-
cego wymaga wpisu do rejestru 

żłobków i  klubów dziecię cych. 
Wpis do rejestru podlega opłacie, 
która stanowi dochód gminy. 
Opłata ta wynosić będzie 1 zł.

3. Wyboru przedstawiciela 
do Rady Społecznej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Pomoc Do-
raźna w Ząbkowicach Śl. – przed-
stawicielem została burmistrz 
Grażyna Orczyk.

4. Wyrażenia zgody na od-
stąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierża-
wy – nieruchomość zabudowana 
budynkiem przedszkola Placówki 
Opieki Przedszkolnej „Bajka” został 
przekazany w dzierżawę na pod-
stawie umowy powierniczej 
w 1999 roku i wymaga dostoso-
wania do aktualnego stanu praw-
nego.

5. Poboru podatku rolnego, 
do nieruchomości i  leśnego 
w  drodze inkasa – w  związku 
z  wyborami sołtysów zaistniała 
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konieczność ustalenia nowych 
inkasentów.

6. Przystąpienia Gminy Złoty 
Stok do porozumienia o  wza-
jemnej współpracy w zakresie 
przygotowania projektu pn. 
„Singletrack Glacensis” – gminy 
Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, 
Ząbkowice Śl., Lądek Zdrój, Mię-
dzylesie, Stronie Śląskie, Stoszo-
wice, Złoty Stok oraz Gmina Miej-
ska Kłodzko wyszły z  inicjatywą 
stworzenia wspólnego produktu 
turystycznego opartego na tra-
sach rowerowych w formule sin-

gletrack. Projekt ten będzie reali-
zowany przy współfinansowaniu 
ze środków Programu Operacyj-
nego Transgranicznej Republika 
Czeska-Rzeczpospolita Polska 
w latach 2014-2020.

7 .  Z m i a ny  u c hw a ł y  N r 
III/25/2015 Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku z dnia 26 lutego 2015 
r. w sprawie określenia szczegó-
łowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należ-
ności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, wa-
runków dopuszczalności pomo-

cy publicznej w  przypadkach, 
w których ulga będzie stanowić 
pomoc publiczną oraz wskaza-
nia organu uprawnionego do 
udzielenia tych ulg – konieczność 
zmiany powyższej uchwały wyni-
kła z  wskazania przez Prezesa 
UOKiK zapisów paragrafów, które 
wymagały doprecyzowania.

Radni zapoznali się z tematyką 
gospodarki leśnej w gminie Złoty 
Stok, przedstawioną przez Józefa 
Słowiaka. Krótką prezentacje na 
temat ścieżek  rowerowych zapre-
zentował radny Bartłomiej Prorok.

Na V sesji Rady Miejskiej w Zło-
tym Stoku przedstawione zostały 
również informacje o stanie bez-
pieczeństwa w gminie. Informacje 
te przekazali Komendant Powia-
towy Policji w Ząbkowicach Śl. mł. 
insp. mgr Arkadiusz Szmytkowski, 
podinsp. Ryszard Korman Komen-
dant Komisariatu w  Kamieńcu 
Ząbk. oraz Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotym Stoku 
Dawid Knych. Burmistrz Grażyna 
Orczyk przedstawiła sprawozdanie 
z pracy burmistrza.

Dnia 14 maja 2015 r. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbyła się VI sesja Rady Miej-
skiej. Podczas sesji radni podjęli uchwały 
w następujących sprawach:

1. Zbycie w drodze bezprzetargowej na 
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku 
nieruchomości zabudowanej w granicach 
działki nr 390/1 – w dniu 27.01.2015 r. para-
fia p.w. NMP w Złotym Stoku wystąpiła z wnio-
skiem o przekazanie na rzecz parafii kościoła 
p.w. św. Trójcy. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków decyzją z dnia 18.03.2015 r. udzie-
lił pozwolenia na przeniesienie własności na 
rzecz parafii, a Rada Miejska dnia 14.05.2015 
r. upoważniła burmistrza do udzielenia boni-
fikaty w wysokości 102.299 zł od ceny nieru-
chomości wynoszącej 102.300 zł.

2. Przystąpienie do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Złoty Stok w obrę-
bie części miasta – potrzeba opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Złoty Stok w ob-
rębie terenu położonego przy ulicy Rado-
snej  podyktowana została koniec znością 
doprowa dzenia do pełnej zgodności zapisów 
obowiązującego planu ze stanem faktycznym 
zaistniałym po realizacji pierwszego w  tym 
terenie jednorodzinnego budynku mieszkal-
nego.

3. Zmiana uchwały Nr XXI/158/2012 Rady 
Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 r. w spra-
wie sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczona przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – zmiana uchwały wynikła z ko-
nieczności zaktualizowania załączników do 
uchwały określających lokalizację pojemni-
ków. W  2015 r. zakupiono 6 dodatkowych 
pojemników do selektywnej zbiórki szkła, 
zlikwidowano punkt selektywnej zbiórki 
odpadów na pl. Kościelnym w Złotym Stoku, 

a utworzono nowy punkt w siedzibie spółki 
„Koma” przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.

4. Ustalenie kryteriów wraz z  liczbą 
punktów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszko-
li prowadzonych przez Gminę Złoty Stok 
oraz dokumentów niezbędnych do potwier-
dzenia spełniania tych kryteriów – zmiana 
ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 
2013 r. wprowadziła nowe zasady rekrutacji 
dzieci do przedszkoli publicznych. W  przy-
padku większej liczby kandydatów spełnia-
jących warunek zamieszkania w  gminie niż 
liczba wolnych miejsc w przedszkolu publicz-
nym, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: 
wielodzietność rodziny kandydata, niepełno-
sprawność jednego lub obojga rodziców, 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
samotne wychowywanie kandydata w rodzi-
nie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
W przypadku równorzędnych wyników uzy-
skanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego 
etapu publiczne przedszkole nadal dysponu-
je wolnymi miejscami, w drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę kryteria określone przez organ pro-
wadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 
wychowujący kandydata muszą pogodzić 
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzin-
nymi.

5. Ustalenie wysokości opłat za świad-
czenia dodatkowe przedszkoli publicznych 
– w związku z nowelizacją ustawy o systemie 
oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o  systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw zaszła konieczność ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym 
przez Gminę Złoty Stok. Rada Miejska uchwa-
liła kwotę 1 zł (za każdą godzinę) za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym wymiar bezpłatnego na-

uczania i wychowania (tj. powyżej 5 godzin 
dziennie), a także 50% tej kwoty dla drugiego 
i każdego następnego dziecka pochodzącego 
z tej samej rodziny. 

6. Wyrażenie zgody na kontynuację 
członkostwa Gminy Złoty Stok w  Stowa-
rzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 
z siedzibą w Ziębicach w okresie progra-
mowania 2014-2020 – Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania (LGD) to partnerstwo 
trójsektorowe, w  skład którego wchodzą 
przedstawiciele sektora społecznego, gospo-
darczego oraz publicznego. Podejście LEADER 
realizowane jest przez LGD ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w oparciu o lokalną 
strategię  rozwoju. Gmina Złoty Stok uczest-
niczyła w realizacji programu LEADER w latach 
2007-2013 w  wyniku przystąpienia do Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. 
W rezultacie gmina pozyskała środki unijne 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
projekty wpisujące się w założenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD „Qwsi”. W rozpoczyna-
jącym się okresie programowania na lata 
2014-2020 LGD „Qwsi” chce kontynuować 
działalność korzystając ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki podjęciu 
niniejszej uchwały gmina oraz inni benefi-
cjenci z terenu gminy będą mogli starać się 
o środki w ramach PROW 2014-2020.  

7. Zmian w budżecie – w zakresie docho-
dów budżetowych dokonano zwiększenia 
o kwotę 216.985 zł ustalając ich nowy poziom 
w wysokości 14.760.467 zł. Nastąpiło zwięk-
szenie dochodów o kwotę 230.000 z  tytułu 
wpłat mieszkańców na współfinansowanie 
realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Złoty Stok”. Projekt 
będzie współfinansowany ze środków budże-
tu Unii Europejskiej w wysokości 90% kosztów 
kwalifikowanych, w  ramach działania „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i  ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmniej-
szenie o  kwotę 13.145 zł planu środków 

Informacja z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 14 maja 2015 r.
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przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskie-
go z  Funduszu Pracy na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia młodo-
cianych pracowników w  2015 r. Środki nie 
stanowią dochodu budżetu gminy, założono 
wyodrębniony rachunek bankowy na powyż-
sze środki poza budżetem gminy. Zwiększo-
no planowane przychody budżetu z wolnych 
środków o kwotę 510.600 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. „Budowa odnawial-
nych źródeł energii w  Gminie Złoty Stok”, 
ustalając ich nowy poziom w  wysokości 
1.146.116 zł. Planowane wydatki zwiększono 
ogółem o kwotę 727.585 zł ustanawiając ich 

nowy poziom w  wysokości 15.071.067 zł. 
Nastąpiło zwiększenie planu wydatków ma-
jątkowych z  przeznaczeniem na realizację 
projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł 
energii w  Gminie Złoty Stok”, zmniejszenie 
o  kwotę 13.415 zł (ogółem) planu środków 
zabezpieczonych na dofinansowanie praco-
dawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników w  2015 r. Zmniejszono plan 
wydatków bieżących przyznanych na działal-
ność Rady Sołeckiej w Płonicy o kwotę 410 zł 
oraz zwiększono o kwotę 410 zł plan wydat-
ków przeznaczonych na zakup siatki do 
ogrodzenia boiska sportowego w  Płonicy. 

W związku z powyższymi zmianami deficyt 
budżetowy wynosi 310.600 zł.

Ponadto radni zapoznali się z oceną zaso-
bów pomocy społecznej Gminy Złoty Stok za 
2014 r. przedstawioną przez panią Teresę 
Michalską. Wysłuchali także omówienia zadań 
drogowych zrealizowanych w 2014 r. i plano-
wanych na 2015 r. zaprezentowanych przez 
Antoniego Drożdża – Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ząbkowicach Śl. i Cezarego 
Bednarka - przedstawiciela GDDKiA Oddział 
Wrocław – Rejon Kłodzko. Burmistrz Grażyna 
Orczyk przedstawiła sprawozdanie z  pracy 
burmistrza.

Szkolenie sędziowskie w Chwalisławiu
W dniach 14-15 marca w Chwalisławiu odbył się kurs organizatora i sędziego w nowo 

powstałej konkurencji jeździeckiej TREC PTTK. Dyscyplina ta powstała we Francji 40 lat 
temu. W Polsce propagowana od 2011 r. Do Chwalisławia dotarła w 2013 r. co zaowo-
cowało Mistrzostwami Sudetów, które odbędą się 5 i 6 września 2015 r. w Chwalisła-
wiu. Wykładowca przyjechał do nas z Krakowa (członek komisji powołanej do spraw 
TREC PTTK w Polsce) i przeszkolił 10 nowych organizatorów, w tym 9 sędziów. Rada 
sołecka przygotowała posiłki dla uczestników kursu i pomagała w sprawach organi-
zacyjnych.

Działalność OSP Złoty Stok za 2014 rok oraz statystyka zdarzeń 2015

FAŁSZYWY ALARM 
POŻAROWY (złośliwy)

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń zmienia zapi-
sy art. 66. Artykuł ten mówi o tym, że osoba, która 
chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywą 
informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd 
instytucję użyteczności publicznej albo inny organ 
ochrony bezpieczeństwa porządku publicznego 
lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Natomiast 
w Kodeksie karnym dodaje się art. 224a. Artykuł 
ten wprowadza karę pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat dla osoby, która wiedząc, że za-
grożenie nie istnieje, zawiadamia o  zdarzeniu, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub 
mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytu-
ację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu ta-
kiego zagrożenia, czym wywołuje czynność insty-
tucji użyteczności publicznej lub organu ochrony 
bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdro-
wia mającą na celu uchylenie zagrożenia.

Od 1945 roku w naszym mieście działa Ochotnicza Straż Pożarna. 
W swojej pracy na rzecz środowiska kierujemy się mottem – „Bogu 
na chwałę ludziom na ratunek”.

Od momentu naszego powstania do chwili obecnej wielu ludzi 
tworzyło naszą aktualną rzeczywistość poświęcając swój czas pry-
watny i rodzinny. Dziś liczymy: 26 członków – 25 zwyczajnych i jed-
nego wspierającego – Gminę Złoty Stok. Nasza codzienna praca to 
udział w usuwaniu skutków wypadków drogowych, pożarów pomo-
cy w innych zdarzeniach losowych. 

W 2014 roku jednostka wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych 
90 razy. Sekcje spędziły w akcji łącznie 164 godziny i 55 minut. O róż-
nych porach dnia i nocy. Czas wyjazdu z remizy to 3-5 minut. Taki 
szybki czas reagowania osiągamy przez częste ćwiczenia naszej 
sprawności i organizacji pracy.

Pracujemy na rzecz środowiska poprzez udział w  spotkaniach 
z naszymi „najmłodszymi mieszkańcami” z przedszkola jak i młodzie-
żą szkolną. Nasi milusińscy składają nam wizyty w remizie, by po-
znawać sprzęt, którym się posługujemy i uhonorować nas w nasze 
święto Strażaków.

Współuczestniczyliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy organizując pokazy ratownictwa technicznego.

By podzielić się naszą wiedzą i nabyć nowe doświadczenia zor-
ganizowaliśmy kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, w któ-

rym uczestniczyło ponad 50 strażaków, również z innych jednostek 
naszego powiatu . W ramach współpracy transgranicznej z udziałem 
partnerskich służb strażackich z Czech – Bilej Vody i Jawornika od-
były się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn naszego 
regionu. Poziom zawodów został oceniony bardzo wysoko przez 
sędziów i zaproszonych gości. Bierzemy czynny udział w ćwiczeniach 
szczebla powiatowego m.in. na rozdzielniach wysokiego napięcia. 

Jesteśmy też obecni w życiu naszej parafii poprzez uczestnictwo 
w  świętach religijnych. OSP to też budynek remizy, w  którym nie 
tylko jest gromadzony sprzęt strażacki , czy stoją samochody bojowe 
gotowe do użycia w razie potrzeby. To miejsce, w którym spędza czas 
nasza młodzież i korzysta w posiadanej przez OSP siłowni czy bilar-
du. Tu członkowie Klubu Seniora spotykają się by wymienić doświad-
czenia ze swojego życia. Tu jest miejsce dla Stowarzyszenia Krwio-
dawców i  miejsce, gdzie może ćwiczyć i  szlifować formę nasza 
Górnicza Orkiestra Dęta.

Nasza OSP to oddani, ofiarni ludzie i  twórcy miejsca, w którym 
każdy może liczyć na pomoc i dobrą współpracę. W tym roku Jed-
nostka Operacyjno-Techniczna OSP w Złotym Stoku interweniowała 
37 razy, w tym wyjeżdżała do 3 wypadków drogowych, 11 pożarów, 
7 miejscowych zagrożeń, 4 skutków wichur oraz innych zdarzeń. 
Zanotowano również 4 fałszywe alarmy.
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Spartakiada Lekkoatletyczna 
w Ciepłowodach

W środę 6 maja w Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Cie-
płowodach odbyła się II Powiato-
wa Spartakiada Lekkoatletyczna 
Gimnazjalistów. W  imprezie, 
oprócz reprezentacji z naszej szko-
ły, udział wzięli uczniowie z Przy-
łęku i Budzowa.

S p o r t o w c y  r y w a l i z o w a l i 
w  trzech konkurencjach: skok 
w dal, bieg przełajowy na dystan-
sie 1200 m oraz wyścig kolarski 
na czas. W  każdej konkurencji 
brało udział po dwóch zawodni-
ków z czterech szkół, jeden chło-
piec i jedna dziewczyna. O zwy-

cięstwo walczyła cała reprezen-
tacja szkoły. 

Najlepszą biegaczką spartakia-
dy okazała się: Angelina Ciućmak 
ze Złotego Stoku.

W klasyfikacji szkolnej zwycię-
żyli  uczniowie z  Gimnazjum 
w Przyłęku. Nasze Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Złotym Sto-
ku zajęło III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Ange-
lina Ciućmak, Jarosław Janiec 
(bieg), Angelika Kucharska, Oskar 
Gembara (skok w  dal), Kasia Ci-
choń i Dawid Grzanka (kolarstwo) 
i nauczyciel w-f Wojciech Kupczak.

MIĘDZYGMINNY KONKURS 
EKOLOGICZNY „JEDEN Z WIELU”

28 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mię-
dzygminnym Konkursie Ekologicznym: „JEDEN Z WIELU” w Lądku 
Zdroju. Konkurs kierowany był do uczniów klas drugich i  trzecich, 
a wzięły w nim udział 4 szkoły. Naszą szkołę reprezentowali: Aniela 
Morelowska – uczennica kl. II b, Damian Kozakiewicz i Pola Krawczyk 
– kl. III b, pod opieką Jolanty Kupczak. W pierwszej części konkursu 

uczniowie zademonstrowali swoje umiejętności związane z ekologią 
i edukacją leśną. W drugiej części finałowego konkursu uczniowie 
indywidualnie rywalizowali, odpowiadając na zadawane pytania. 
Tytuł „JEDEN Z WIELU” zdobyła nasza uczennica Aniela Morelowska. 
Pokonała 11 rywali. Damian Kozakiewicz zajął IV miejsce, a  Pola 
Krawczyk zdobyła wyróżnienie. Finaliści i laureaci konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody. W skład komisji wchodzili przedstawiciele 
Nadleśnictwa Lądek Zdrój i Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Cieszę się, że udział w konkursie był dla dzieci radością, zabawą 
i możliwością zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska przy-
rodniczego Ziemi. Laureatom konkursu dziękuję za udział i składam 
gratulacje! Jolanta Kupczak

W  roku szkolnym 2014/2015 w  kl. I  b 
były prowadzone zajęcia pt. „Ratujemy 
i  uczymy ratować”. Uczniowie zostali za-
poznani z celami programu. Poznali łańcuch 
przeżycia i schemat udzielania pierwszej 
pomocy (sprawdzenie przytomności, wzy-
wanie pomocy, sprawdzenie oddechu, 
pozycja boczna ustalona, oddechy ratow-
nicze, uciskanie klatki piersiowej i resuscy-

tacja krążeniowo-oddecho-
wa). Prowadzone były ćwi-
czenia praktyczne udziela-
nia pierwszej pomocy na 
manek in ie.  Uczniowie 
w czasie zajęć oglądali film 
pt. „Doktor Kręciołek” i „Czy 
potrafisz ratować życie?” 
Program zajęć ukierunko-
wany został na wyćwiczenie 
u uczniów podstawowych 

czynności ratujących ludzkie życie, propono-
wał atrakcyjne, nowatorskie metody i  tech-
niki aktywizujące oparte na metodzie uczenia 
się przez doświadczenie. Dzięki ćwiczeniom 
praktycznym uczniowie uświadomili sobie, 
jak ważny jest fakt, że ich umiejętności mogą 
ratować ludzkie życie i zdrowie w każdej sy-
tuacji.

Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzy-
mali CERTYFIKAT ukończenia kursu pierwszej 
pomocy.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
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Działalność świetlicy wiejskiej 
w Laskach

„OMNIBUSEK” kl. III

Uczniowie SZS w Złotym Stoku 
w konkursie: „Wiedza o Zdrowiu 
i Pomocy Przedlekarskiej”

8.04.2015 r. uczniowie klas V uczestniczyli w konkursie: „Wiedza 
o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Uczest-
nicy naszej szkoły zostali podzieleni na dwie grupy: Tomasz Złoty 
i  Aleksandra Braszka oraz Justyna Kołodziejczyk i  Małgorzata 
Wróbel. Uczniowie mieli do wykonania dwa zadania. Pierwszym było 
przedstawienie dialogów pt. „Wizyta u  lekarza”, natomiast drugim 
zadaniem była część praktyczna z zakresu udzielania pierwszej po-

mocy przedlekarskiej. Obie drużyny poradziły sobie dobrze. Każdy 
uczestnik za udział w konkursie otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
nagrodę rzeczowa (książkę). Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że 
mogli uczestniczyć w konkursie, poszerzyć swoją wiedzę i umiejęt-
ności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Opiekunem 
grupy była Maria Gawłowska – nauczyciel przyrody, a uczniowie po 
raz pierwszy reprezentowali szkołę w takim konkursie.

Od marca br. w świetlicy w La-
skach zajęcia plastyczne prowadzi 
pani Małgorzata Zarzycka. Już 
w  czasie ferii cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem. Teraz 
dzieci jest coraz więcej, dlatego 
spotkania odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Pomysły pani Małgo-
si są zawsze bardzo ciekawe, a każ-
dy projekt wyjątkowy. Dzieci 
niewątpliwie rozwijają zdolności 

manualne, uczą się wierszy, przy-
gotowują do występów. To taki 
dobry duch naszej świetlicy. Dzię-
kujemy pani Małgosiu i prosimy 
o  więcej. Dzięki zatrudnieniu 
opiekuna świetlicy pani Patrycji 
Skotnicznej świetlica czynna jest 
codziennie i dzieci coraz chętniej 
z niej korzystają. Mamy nadzieję, 
że świetlica będzie tętniła życiem.

4 marca 2015 r. został rozstrzy-
gnięty Konkurs Wiedzy Ogólnej 
„Omnibusek” 2015 r. 

W encyklopedii można prze-
czytać, że słowo Omnibus, 
oznacza człowieka wszystko-
wiedzącego, specjalistę z każ-
dej dziedziny wiedzy. Przeno-
sząc to słowo na grunt szkolny, 
możemy powiedzieć, że „Omni-
busek” to uczeń klas młod-
szych, który na pewno nie 
wszystko wie, ale jednak dużo, 
jak na swój wiek.

Konkurs „Omnibusek” obej-
mował  wiedzę wszelak ą. 
Uczniowie w formie pisemnej 
udzielali odpowiedzi na 40 
pytań (zamkniętych i  otwar-

tych), z  takich dziedzin jak: 
matematyka, przyroda, język 
polski, geografia, zdrowie czło-
wieka, kultura i rozrywka, po-
lityka, sport, literatura, kulina-
r ia .  Zak res wiedz y jak im 
uczniowie mieli się wykazać 
na konkursie, wykraczał znacz-
nie poza materiał programowy 
klasy III.

Laureatem konkursu został 
Michał Marynowski z  kl. III 
a  i  otrzymał tytuł: „OMNIBU-
SEK” 2015 r.

Wszyscy uczestnicy II etapu za 
udział w konkursie otrzymali dy-
plomy, a  zwycięzca dodatkowo 
nagrodę rzeczową. Organizatorem 
konkursu była Gabriela Grzelak.

Rajd Integracyjny
21 marca2015 r. Stowarzysze-

nie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Zie-
mi Ząbkowickiej zorganizowało 
97 Rajd Integracyjny. Ogółem 
w rajdzie uczestniczyło 320 osób. 
Samorządowy Zespół Szkół w Zło-
tym Stoku reprezentowało 20 
uczniów klas piątych wraz z wy-
chowawcami – Agnieszką Ruman 
i Marią Gawłowską. Były wytypo-
wane trzy trasy o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Nasi uczniowie 
wybrali trasę integracyjną: Jano-
wiec – Bardo. Celem rajdu było 
integrowanie uczniów z różnych 
środowisk, popularyzacja Gór 

Bardzkich i  walorów Ziemi Ząb-
kowickiej, zapoznanie z  historią 
Dolnego Śląska i ochroną przyro-
dy w  Polsce. Dzięki ciekawym 
opowiadaniom pana Witolda Ba-
rylaka uczniowie poznali pomni-
ki przyrody, rezerwaty, parki kra-
jobrazowe i  narodowe. Rajd za-
kończył się przy ognisku, kiełba-
skach, gorącej herbacie i konkur-
sach. Na zakończenie wręczono 
wszystkim uczestnikom odznaki 
– Aktywny Turysta. Uczniowie 
pełni entuzjazmu i energii wróci-
li do domów.
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20 marca 2015 roku w  Centrum Kultury 
i Promocji w Złotym Stoku obyło się przed-
stawienie o charakterze profilaktycznym pt. 
„Dobre Wybory”. Wzięli w nim udział ucznio-
wie naszego gimnazjum. Na scenie CKiP 
wystąpili Wojciech Backiel, wykładowca 
psychologii pozytywnego myślenia i  Piotr 
Świergalski, artysta z długoletnim doświad-
czeniem w  pracy z  młodzieżą ze środowisk 
borykających się z  problemami uzależnień. 

Prowadzący, zaprezentowali piękny koncert 
gry na gitarze i klarnecie. Po koncercie pro-
wadzili z młodzieżą dyskusję na temat przy-
jaźni, miłości, godności, asertywności, doko-
nywania dobrych wyborów w zakresie pracy, 
szkoły, rodziny.

Na podstawie obserwacji środowiska ar-
tystycznego i nie tylko, przedstawili historie 
swoich przyjaciół, którzy ponieśli klęskę 
w walce z uzależnieniami. Na koniec życzyli 

wszystkim gimnazjalistom czystej, wolnej od 
narkotyków, alkoholu i innych używek drogi 
przez życie, podkreślając, że taki wybór stoi 
przed każdym z  nich. Młodzież złotostocka 
aktywnie uczestniczyła w programie i dysku-
sjach.

Program odbył się dzięki dofinansowaniu 
burmistrz Grażyny Orczyk i  współpracy Sa-
morządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku 
i Centrum Kultury i Promocji.

Spektakl profilaktyczny pt. „Dobre Wybory”

W  miniony piątek, tj. 24.04. 
2015  r. uczniowie pierwszych 
i  drugich klas gimnazjum wraz 
z opiekunami pojechali na jedno-
dniową wycieczkę do Berlina. 
Uczestnicy wycieczki mogli po-
dziwiać między innymi Muzeum 
Pergamońskie, Bramę Branden-
burską, Aleję Unter den Linden 
oraz Reichstag. Na posiłek i krót-
kie zakupy wybrali się do najwięk-
szego centrum handlowego 
w Berlinie – Mall of Berlin. Najbar-
dziej ekscytującą atrakcją wyciecz-
ki był pobyt w  parku wodnym 
Tropical Islands. Tam uczniowie 
mogli bawić się, pływać i wypo-
czywać w iście tropikalnej scene-
rii przez ponad trzy godziny. 

Dodatkowym atutem wyjazdu 
była możliwość wykorzystania 
w praktyce umiejętności języko-
wych. Robiąc zakupy, zamawiając 
jedzenie, bądź pytając o  drogę 
w parku wodnym, uczniowie pró-
bowali porozumiewać się zarów-
no w języku niemieckim jak i an-
gielskim.

Egzamin językowy zdali na 
piątkę!

Wycieczka gimnazjalistów do Berlina
27 marca 2015 r. w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie mia-

ło miejsce niezwykłe spotkanie: „Wiosenno-wielkanocne zabawy 
z jajem…” – zajęcia dla rodziców i przedszkolaków. 

Pani dyrektor powitała serdecznie gości, a  następnie ogłosiła 
wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną wykonaną 
rodzinnie (dziecko +  rodzic). Udział wzięło aż 24 dzieci, a  komisja 
miała wielki problem z wyłonieniem zwycięzców – wszystkie prace 
były ładne. Okazało się, że wszyscy zdobyli I  miejsce i  otrzymali 
jednakowe, wspaniałe nagrody.

Następnie rozpoczęły się konkurencje sportowe i zabawy zwią-
zane z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi: biegi na czas z jaj-
kiem na kapeluszu na głowie, układanie pisanek od najmniejszej do 
największej, wymyślanie życzeń słowno-obrazkowych, śpiewanie 
przepisów na ciasto i  babkę wielkanocną, przebieranie dziecka 
w  kurczaka, zajączka, baranka i  pisankę oraz wiele innych zabaw, 
które wywoływały gromki śmiech zebranych.

Na zakończenie były życzenia i dzielenie się jajeczkiem. Wszyscy 
zebrani otrzymali pyszny poczęstunek: dzieci miały ciasteczka 
w kształcie jajek, które same zdobiły pisakami z kolorowym lukrem, 
rodzice zaś raczyli się ciastem, kawą i herbatą. 

To był wspaniały dzień – pełen wrażeń i wzruszeń. Wszyscy wra-
cali do domów we wspaniałych humorach. Rodzice już pytają, kiedy 
następne spotkanie?

Wiosenno-wielkanocne zabawy 
z jajem w „Zielonej Dolinie”
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WIOSNA W ZIELONEJ DOLINIE
W Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie wiosnę widać, słychać, 

a nawet czuć! 
13 marca 2015r. nasze „Łobuziaki z  jednej paki” zajęły I miejsce 

w Konkursie Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane Dźwięki”, piosen-
ką pt. „Wiosenny rock and roll”.

20 marca 2015r. dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie 
uroczyście pożegnały zimę i  przywitały nadchodzącą wiosnę. Na 
przyjście wiosny trzeba było się jednak przygotować. Przedszkolaki 
nie witały jej z pustymi rękami, ale z symboliczną kukłą – Marzanną, 
wykonaną z materiałów ekologicznych oraz kolorowymi kwiatami 
i  gaikiem. Kiedy wszyscy już byli gotowi, ruszyliśmy przez wieś 
barwnym korowodem, na czele z „Marzanną – zimową panną”. Przy 
wtórze piosenki „Maszeruje wiosna”, gromada dotarła do zaprzyjaź-
nionego gospodarstwa państwa Pietrusiów, którzy posiadają ogrom-
ną ziemiankę (grota w  skale). Tam zostawiliśmy naszą Marzannę, 
niech poczeka na nadejście zimy za rok. Następnie powitaliśmy 
wiosnę wesołymi piosenkami i kolorowymi gaikami. Obrzędom tym 
towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i dość wysoka, jak na tę porę 
roku temperatura. Dzieci postanowiły więc szukać dowodów przy-
bycia wiosny w najbliższym otoczeniu: w ogródkach przydomowych, 
przedszkolnym ogrodzie. Wszyscy stwierdziliśmy zgodnie, że wiosna 
już przybyła i mamy nadzieję, że zagości u nas na dobre.

W zdrowym ciele – zdrowy duch!
W jury zasiedli: Marta Krysiak 

– asystentka burmistrza Złotego Stoku, Pa-
trycja Kucharek – członek rady sołeckiej 
w  Mąkolnie oraz Zbigniew Śleziak – Prezes 
Klubu Sportowego „Orzeł w Mąkolnie. Zaba-
wa odbyła się w atmosferze zdrowej rywali-
zacji, według zasad „fair play”, bowiem myślą 
przewodnią imprezy było rozbudzenie w dzie-
ciach zainteresowania sportem oraz promo-
wanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Mło-
dzi zawodnicy wzięli udział w  jedenastu 
konkurencjach sportowych. Dzieci  z  wielką 
radością i zaangażowaniem brały udział we 
wszystkich zadaniach: biegały, przechodziły 
przez szarfę, rzucały woreczkami do celu, 
podawały sobie piłkę nad głową, skakały 
w workach, chodziły slalomem z piłeczką na 
łyżce, itp. Opiekunowie grup również wzięli 
udział w zmaganiach sportowych, co było dla 
nich miłym zaskoczeniem.

Po zakończeniu zmagań sportowych, z rąk 
dyrektor Ewy Bulandy i zespołu sędziowskie-
go, dzieci otrzymały zasłużone puchary, dy-
plomy i  nagrody rzeczowe dla przedszkoli 
oraz medale i nagrody indywidualne a opie-
kunowie podziękowania. Następnie wszyscy 
zostali zaproszeni na poczęstunek. Wrażenia 
i  przeżycia uczestników na długo zostaną 
w pamięci.

Za wszechstronną pomoc w  organizacji 
olimpiady składamy serdeczne podziękowa-
nia panu Z. Śleziakowi oraz pani sołtys U. 
Wróbel i panu K. Wróbel. Zakup nagród do-
finansował Urząd Miasta w  Złotym Stoku. 
Pyszne ciasta upiekły mamy naszych przed-
szkolaków, a  gołębie przyniósł pan Józef 
Bartoszek – przyjaciel przedszkola.

Wszystkim sportowcom oraz ich opieku-
nom dziękujemy za wspaniałą zabawę. Do 
zobaczenia za rok!

(cd. ze str. 1)
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„WIOSENNE STROFY”
15 kwietnia 2015 r. trzy dziewczynki z „Zielonej Doliny” brały udział 

w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Weronika, Julia i Marcelina bez tremy stanęły na scenie i pięknie 

wyrecytowały swoje wiersze, wspomagając się rekwizytami, stosow-
ną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a nawet strojem. W kon-
kursie brało udział 33 dzieci z przedszkoli: z Mąkolna, Kamieńca Ząbk., 
Braszowic i Złotego Stoku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i  nagrody. Gratulujemy zwycięzcom i  życzymy dalszych 
sukcesów.

Tradycja „Zajączka wielkanocnego”
Czwartek 2.04.2015 r. był dla dzieci z przedszkola „Bajka” bardzo 

szczęśliwy. Tego dnia do placówki przyszedł przewodniczący Rady 
Miasta Waldemar Wieja wraz z asystentką burmistrza Martą Krysiak, 
aby zapoznać dzieci z pięknym zwyczajem. W Wielki Czwartek zają-
czek wielkanocny roznosi dzieciom prezenty. Warunkiem otrzymania 
takiego prezentu jest przygotowanie dla zajączka „gniazdka”, aby 
miał w co włożyć słodycze przyniesione specjalnie dla dzieci. I tak 
się wydarzyło podczas pobytu gości. Zajączek w przygotowanych 
gniazdkach zostawił pyszne czekoladowe jajeczka. Radość była 
ogromna kiedy dzieci odkryły prezent. W  podziękowaniu pięknie 
zaśpiewały piosenki wielkanocne. 

Tradycja bardzo nam się podoba i  będziemy ją pielęgnować. 
Zapraszamy Zajączku za rok!
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 
711, 74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok, tel. 
601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
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Wiadomości sportowe
Rozegrano 6 kolejek rundy wiosennej 

klasy okręgowej. Aktualnie drużyna ze Złote-
go Stoku zajmuje piąte miejsce. Oto wyniki 
spotkań:

„Polonia Stal” II Świdnica – „Unia” Złoty 
Stok 0:1; „Piast” Nowa Ruda – „Unia” Złoty Stok 
2:2 (bramki M. Faron i M. Bień); „Piławianka” 
Piława Górna – „Unia” Złoty Stok 0:1 (P. Dudzic); 
„Unia” Złoty Stok – Trojan Lądek 7:0 (S. Mar-
kowski, P. Dudzic – 3 bramki, 2 bramki B. Ce-
bula, M. Faron); „Trojan” Jedlina Zdrój – „Unia” 
Złoty Stok 3:1; „Unia” Złoty Stok – „Włókniarz” 
Kudowa Zdrój 3:0 (B. Cebula – 2 bramki, 
S. Markowski).

Juniorzy ZKS „Unia”: „Ślęża” Ciepłowody 
– „Unia” Złoty Stok 5 : 2 (bramki: G. Bogdano-
wicz, P. Kulig); „Unia” Złoty Stok – „Inter” 
Ożary 2:2 (K. Skawiński, K. Gołuszko); „Unia” 
Bardo – „Unia” Złoty Stok 5:1

Młodziki: „Nysa” II Kłodzko – „Unia” Złoty 
Stok 2 : 2 (I. Drozda, K. Michałek); „Unia” Złoty 
Stok – „Zamek” Kamieniec 4:3(K. Michałek 
3 trafienia, J. Gołdyn); „Unia” Złoty Stok – „Or-
lik” Kłodzko 0 : 1,

Trampkarze: „Piast” Nowa Ruda – „Unia” 
Złoty Stok 7:1 (R. Brysiak); „Unia” Złoty Stok 
– „Orzeł” II Ząbkowice 1:5 (R. Brysiak).

Orliki: „Nysa” II Kłodzko – „Unia” Złoty Stok 
5:2 (M. Strusiński ,A. Rzepecki); „Unia” Złoty 
Stok – „Orlik” Ząbkowice Śl. 3:6 (T. Seweryn 
– 3 bramki); „Unia” Złoty Stok – „Orzeł” II Ząb-
kowice Śl. 1:7.

12 kwietnia rozpoczęła się runda wiosen-
na w klasie B. Udział w niej biorą „Kłos” Laski 
i  drużyna „Perła” Płonica. Oto zestawienie 
wyników z 5 kolejek:

Znicz Lubnów – Kłos Laski 1:1 (M. Napora), 
Błękitni Niedźwiedź – Kłos Laski 6:0, Kłos 
Laski – „Perła” Płonica 0:3, „Cis” Brzeźnica – 
„Kłos” Laski 4:0, „Kłos” Laski – „Sparta” Ziębice 
3:4 (bramki: P. Karbowiak, Ł. Warzocha, B. Woś).

„Piasek” Potworów – „Perła” Płonica 3:4 
(bramki: R. Skowerski, 2 gole M. Bartoszek, P. 
Walczak ), „Perła” Płonica – „Przedborowianka” 
Przedborowa 2:0 ( 2 bramki P. Szęszoł ), „Kłos” 
Laski – „Perła” Płonica 0:3 (2 bramki P. Szęszoł, 
P. Walczak ), „Perła” Płonica – „Harnaś” Starczó-
wek 3:0 (walkower), „Victoria” Dębowiec – 
„Perła” Płonica 7:2 (bramki: P. Walczak, 
M.  Bartoszek). Po pięciu spotkaniach drużyna 
„Kłos” Laski zajmuje 6 miejsce, „Perła” Płoni-
ca 11.

Liga okręgowa juniora starszego ruszyła 
29 marca. Biorąca udział w  rozgrywkach 
drużyna „Orła” Mąkolno aktualnie zajmuje 
15 miejsce po 6 kolejkach rundy wiosennej. 
Wyniki poszczególnych spotkań: „Polonia – 
Stal” II Świdnica – „Orzeł” Mąkolno 2:2; „Orzeł” 
Mąkolno – „Piast” Nowa Ruda 1:5; „Zjednocze-
nie” Żarów – „Orzeł” Mąkolno 6:1; „Orzeł” 
Mąkolno – „Odrodzenie” Szalejów Dln 0:5; 
„Orzeł” Mąkolno – „MKS” Szczawno Zdrój 2:3.

Ścinawka Średnia była gospodarzem od-
bywającego się 2 maja turnieju szachowego. 
Był on rozgrywany w  ramach II Grand Prix 
Ziemi Kłodzkiej. Złoty Stok reprezentowali 
Aniela Morelowska (27 miejsce, 4 punkty) 
i Krzysztof Marynowski (37 miejsce, 3 punkty). 
Aniela zajęła II miejsce w kategorii młodziczek 
w  klasyfikacji generalnej (po 4 turniejach). 
Serdecznie gratulujemy.


