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Zakończenie roku 
szkolnego
W piątek 26 czerwca 2015 r. 
uczniowie, ich rodzice i na-
uczyciele Samorządowego 
Zespołu Szkół w Złotym 
Stoku pożegnali rok szkolny 
2014/2015

czytaj na str. 22

ZŁOTE GODY
Uroczystość 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego, to rocznica jaką 
może pochwalić się niewiele 
par małżeńskich

czytaj na str. 6

Absolwenci 
Przedszkola „Bajka” 
w Afrykarium
We wtorek 16 czerwca najstar-
sze dzieci z Placówki Opieki 
Przedszkolnej „Bajka”, wybrały 
się wraz z opiekunami na 
wycieczkę do Wrocławia

czytaj na str. 19

Informacje z sesji 
Rady Miejskiej

czytaj na str. 12-14

Informacja z pracy 
burmistrza

czytaj na str. 2-5

„Gwarkiada” 2015

4/2015
lipiec

czytaj na str. 7

V Jubileuszowy Bieg na Jawornik

11.07.2015 r. w Złotym Stoku odbył się V Jubileuszowy Bieg na Jawornik. Impreza, której start i meta 
zlokalizowane były na Rynku, zgromadziła 250 uczestników. Warto wspomnieć, że w tej grupie oprócz 
28 mieszkańców Złotego Stoku były także osoby pochodzące z Niemiec, Francji, Czech i Turcji.

W dniach 26-27 czerwca 

2015 r. mieszkańcy Złotego 

Stoku obchodzili święto 

miasta, określane mianem 

„GWARKIADA”.  

Kilkanaście lat wcześniej 

stanowiła ona cykliczną 

imprezę, która przyciągała 

ogromne tłumy gości 

z sąsiednich powiatów
czytaj na str. 9
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Szanowni Państwo,
Lato w pełni, warunki atmosferyczne sprzyjają 

aktywnemu wypoczynkowi. W gminie widać wielu 
gości i odwiedzających. Pracownicy Centrum Kul-
tury i Promocji przygotowali dla Państwa ciekawą 
ofertę kulturalną, a  także rekreacyjno-sportową. 
Szczególne gorąco polecam muzyczne niedzielne 
w  Parku Miejskim. Dzięki uprzejmości i  hojności 
darczyńcy, w każdą niedzielę o godz. 19.00., mo-
żemy wysłuchać wspaniałego koncertu. 

Do Państwa dyspozycji jest też staw kąpielowy 
w Złotym Stoku, gdzie oprócz zażywania kąpieli, 
można wziąć udział w grach i zabawach ruchowych 
prowadzonych przez instruktora. 

Lato to czas realizacji inwestycji. Rozpoczynamy 
długo oczekiwany remont ulicy Radosnej, który 
zakończy się w II połowie września. Dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu od Nadleśnictwa Bardo 
wykonamy nawierzchnię bitumiczną odcinka 
drogi gminnej w  obrębie Błotnicy. Wybudowany 
zostanie też plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej 
w Mąkolnie. Trwają prace związane z przygotowa-
niem dokumentacji budowalnej na kanalizowanie 
sołectw Płonicy i  Błotnicy. Niebawem rozpoczną 
się też prace projektowe nad dokumentacją kom-
pleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego 
w  Złotym Stoku z  przeznaczeniem na cele kultu-
ralno-turystyczne. Dzięki bardzo dobrej współpra-
cy i okazanemu przez mieszkańców naszej gminy 
zaufaniu możemy pochwalić się sukcesem w po-
zyskiwaniu środków unijnych. Jako jedna z trzech 
gmin województwa dolnośląskiego uzyskaliśmy 
dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa 
odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”. 
W ramach projektu instalowane będą panele fo-
towoltaiczne na dachu budynku szkoły oraz pane-
le i pomy ciepła w budynkach prywatnych. 

Tegoroczne lato jest niestety bardzo suche. 
Wszyscy spragnieni jesteśmy deszczu. Omijają nas 
huragany, trąby powietrze, podtopienia, o których 
tak często dowiadujemy się z mediów. Oby susza 
w naszym rejonie nie odbiła się niekorzystnie na 
uprawach rolnych. Mam nadzieję, że 29 sierpnia 
br. w Laskach, podczas Dożynek Gminnych, razem 
będziemy dziękować Bogu i  rolnikom za udane 
plony. 

Grażyna Orczyk 
Burmistrz Złotego Stoku

Informacja z pracy burmistrza w okresie 
od 15.05.2015 r. do 10.06.2015 r. 

1. 15.05.2015 r. – odbyły się rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko 
kierownika OPS. Kierownikiem została pani 
Magdalena Międzybrocka. 

2. 20 maja – omówienie z  dyrektorami 
placówek oświatowych złożonych projektów 
arkuszy organizacji Samorządowego Zespo-
łu Szkół w  Złotym Stoku oraz Przedszkola 
„Zielona Dolina” na rok szkoły 2015/2016.

3. 22 maja – posiedzenie Zarządu Stowa-
rzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. W  posie-
dzeniu tym udział wzięli starostwie powia-
tu ząbkowickiego i kłodzkiego. 

4. 24 maja br. odbyła się II tura wyborów, 
w której minimalnym zwycięzcą w Gminie 
Złoty Stok okazał się Bronisław Komorowski, 
uzyskując 50,14% (890 głosów), przy wyni-
ku Andrzeja Dudy 49,86% (885 głosów). 

5.  Ostatnie tygodnie poświęcone były 
organizacji „Gwarkiady”. Odbyliśmy spotka-
nia dotyczące m.in. przygotowania mate-
riałów promocyjnych, pozyskania sponso-
rów, realizacji i  podziału poszczególnych 
zadań, przygotowania terenu kamieniołomu 
itp.

6. W ramach rządowego programu „dar-
mowych podręczników” przesłano do Ku-
ratorium Oświaty we Wrocławiu wnioski 
o  udzielenie dotacji celowej w  2015r. na 
wyposażenie szkół podstawowych i gimna-
zjum w  bezpłatne podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
Wnioskowana kwota to 27.476,09 zł. Pod-
ręczniki zostaną zakupione przez SZS dla 
uczniów klas I, II i  IV szkoły podstawowej 
oraz I  klasy gimnazjum na rok szkolny 
2015/2016. 

7. Wydano osiem zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych: pięć zezwoleń jest 
kontynuacją, trzy nowe. Wydano również 3 
zezwolenia  jednorazowe na sprzedaż piwa.

8. Na bieżąco realizowane są obowiązki 
dotyczące pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym:

a) trwa kompletowanie dokumentacji 
(głównie faktury) i rozliczanie już wypłaco-
nych stypendiów – w  jednym przypadku 
wydano decyzję wstrzymującą wypłatę, 

b) przygotowywana jest procedura wypłat 
stypendiów za maj i czerwiec 2015 r. dla 135 
uczniów – planowany termin wypłat to 
najpóźniej 4 tydzień czerwca.

9. 28 maja 2015 r. uruchomiono w Złotym 
Stoku, w siedzibie CKiP, działalność punktu 
doradczego dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia działalności w sferze pożytku 
publicznego; punkt czynny w ostatni czwar-
tek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00, 
podczas pierwszego dnia działalności z po-
rady skorzystały 2 osoby;

10. 2 czerwca – udział w  posiedzeniu 
Rady LGD „Qwsi” – omówienie założeń Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020 
(plany, cele i  kryteria) oraz możliwości fi-
nansowania działań w  ramach LGD oraz 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
LGD „Qwsi” – podjęcie uchwał w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 

2014 r., zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Stowarzyszenia LGD „Qwsi” za 
2014 r., sposobu pokrycia straty za 2014 rok, 
udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD 
„Qwsi” absolutorium z wykonania obowiąz-
ków w 2014 r., rozszerzenia obszaru obję-
tego Lokalną Strategią Rozwoju o  teren 
Gminy Stoszowice, zmiany Statutu Stowa-
rzyszenia LGD „Qwsi”, przyjęcia zmian w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju.

11. Sprzedano 2 lokale mieszkalne – 
obecnym najemcom z  bonifikatą 90%, za 
cenę:

1) 4.310,00 zł,
2) 3.400,00 zł plus koszty związane z wy-

konaniem pokrycia dachowego w wysoko-
ści 7.575,43 zł – łącznie 10.975,43 zł.

12. Wyznaczono do sprzedaży lokal 
użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 3 w Zło-
tym Stoku – obecnemu najemcy – cena 
lokalu 40.000,00 zł.

13. Zlecono wykonanie map ewidencyj-
nych dla wsi Chwalisław – na wniosek so-
łectwa Chwalisław.

14. Przygotowano zarządzenia w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowych nr 
365/9 i 365/10 w Chwalisławiu.

15. Ogłoszono II przetarg na najem lo-
kalu użytkowego przy ul. W. Polskiego 30 
w Złotym Stoku na prowadzenie działalno-
ści stomatologicznej w ramach umowy za-
wartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Lokal położony na parterze budynku przy 
ul. W. Polskiego 30, o pow 37,2 m2.
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I  przetarg odbył się w  dniu 29 czerwca 
2015 r. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

16. Na bieżąco na terenie Gminy prowa-
dzone są prace przy zieleni, polegające na 
wykaszaniu traw na placach zabaw, w parku 
miejskim, na skwerach zielonych, podcinaniu 
żywopłotów oraz podlewaniu kwiatów. Za-
kupiono 10 tabliczek zakazujących wyprowa-
dzanie psów na tereny zieleni miejskiej – ta-
bliczki zostały zamontowane przez pracow-
ników.

17. Przeprowadzono na prośbę współwła-
ścicieli dwie wizje lokalne w  budynkach 
wspólnot mieszkaniowych dotyczące sposo-
bu korzystania z części wspólnych – zagospo-
darowanie podwórek.

18. W lasach gminnych w ramach prowa-
dzonej gospodarki leśnej trwają zabiegi 
pielęgnacyjne. Sprzedano 14,83 m3 drewna 
stosowego za kwotę 1167,59 zł. 

19. Uzgodniono z  GDDKiA likwidację 
zjazdu w km 11+845 strona lewa drogi kra-
jowej nr 46 (teren byłego baru „Świeżonka” 
pomiędzy Mąkolnem a Laskami) ze względu 
na zaśmiecanie terenu przez użytkowników 
drogi.

20. Gmina przystąpiła do realizacji zadania 
– wykonanie kanalizacji zbiorczej w  sołec-
twach: Płonica i  Błotnica. Odbyło się kilka 
spotkań z projektantami wykonującymi do-
kumentację techniczną. W trakcie konsultacji 
przyjęto wstępne koncepcje lokalizacji sieci 
i  lokalnych oczyszczali ścieków. W  związku 
z powyższym zaistniała konieczność ustalenia, 
z  właścicielami gruntów, możliwości odku-
pienia części działek, na których projektantki 
proponują lokalizację oczyszczalni. Prowa-
dzono rozmowy z  właścicielami gruntów 
w Płonicy i Błotnicy w sprawie wykupu grun-
tów, na których zaplanowano lokalizację 
oczyszczalni. Wstępnie uzyskano zgody kilku 
właścicieli na odkupienie części działek pod 
przyszłe oczyszczalnie.

21. W związku z koncepcją udostępnienia 
wieży kościoła poewangelickiego na cele 
turystyczne, w dniu 11.06.2015 r. prowadzo-
no rozmowy z przedstawicielem POLKOMTEL 
S.A. na temat dalszej współpracy i możliwości 
dalszego użytkowania wieży kościoła po-
ewangelickiego przez POLKOMTEL do celów 
telefonii komórkowej.

22. Na wniosek Rady Sołeckiej Chwalisławia, 
po przeprowadzeniu wizji w terenie, wysłano 
pisma do właścicieli obiektów budowlanych 
(które na skutek czynników zewnętrznych 
uległy zniszczeniu i stwarzają zagrożenie dla 
osób przebywających w pobliżu), aby podję-
ły działania mające na celu zabezpieczenie 
lub rozebranie pozostałości po budynkach.

23. W związku z planowanym remontem 
ulicy Radosnej, wysłano pisma do właścicie-
li nieruchomości położonych przy ul. Radosnej, 
którzy nie podłączyli się do kanalizacji sani-
tarnej lub burzowej przypominające o  ko-
nieczności wykonania tych prac przed reali-
zacją robót drogowych.

24. Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad o: 

1) umieszczenie, w rejonie skrzyżowania 
drogi krajowej nr 46 z  droga wojewódzką 
nr 390 (ul. 3 Maja) tablicy informującej o pręd-
kości przejeżdżających pojazdów lub systemu 
skutecznej ochrony pieszych, składającego 
się z tablic informacyjnych wyświetlających 
komunikaty dla kierujących, radaru prędkości, 
dualnych czujników ruchu oraz aktywnych 
znaków D-6. 

2) wystąpienie do Inspekcji Transportu 
Drogowego w  celu objęcia odcinka drogi 
krajowej nr 46 w terenie zabudowanym mia-
sta Złoty Stok, kontrolą fotoradarową.

3) zmianę oznakowania poziomego drogi 
krajowej nr 46 w km 15.7, poprzez zastąpienie 
oznakowania P-4 linia podwójna ciągła, ozna-
kowaniem umożliwiającym wjazd od strony 
Złotego Stoku i  wyjazd w  stronę Kłodzka 
z drogi transportu rolnego nr ewid. gruntów 
731 obręb Mąkolno, prowadzącej do kościo-
ła Św. Antoniego.

25. Poparto wniosek mieszkańca do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie: 

1) wydzielenia i oznakowania przejścia dla 
pieszych na drodze krajowej nr 46 – ul. Trau-
gutta w Złotym Stoku, na odcinku od stacji 
paliw „Rabex” i „Ranczo Nasza Szkapa” do 
skrzyżowania z ulicą Złotą i Kolejową,

2) ograniczenie prędkości dla samochodów 
ciężarowych do 40km/h w  terenie zabudo-
wanym miasta Złoty Stok,

3) ograniczenie prędkości dla wszystkich 
pojazdów do 40km/h, na odcinku od stacji 

paliw „Rabex” i „Ranczo Nasza Szkapa” do 
skrzyżowania z  ulicą Złotą i  Kolejową oraz 
umieszczenie znaków ostrzegawczych A-18 
zwierzęta gospodarskie i A-30 inne niebez-
pieczeństwo.

26. W ramach programu „Bezrobotni dla 
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowo-
dziowej” zatrudniono na okres 5 miesięcy 
4 osoby.

27. Opracowano i  złożono wniosek dla 
zadania „Budowa odnawialnych źródeł ener-
gii w Gminie Złoty Stok” do Urzędu Marszał-
kowskiego we Wrocławiu, w naborze o przy-
znanie pomocy na operacje dotyczące budo-
wy mikroinstalacji prosumenckich wykorzy-
stujących 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.

28. Gmina Złoty Stok wzięła udział w kon-
kursie organizowanym przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa re-
witalizacja miast”, współfinansowanym ze 
środków Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Gmina przedstawiła 
w fiszce projektowej koncepcję działania pn. 
„Złoty Stok Miasto Złotej Przygody – pilota-
żowy model rewitalizacji najstarszego histo-
rycznie zagłębia wydobycia złota” mającego 
na celu rewitalizację staromiejskiego układu 
urbanistycznego. Konkurs składa się z 2 eta-
pów. W I etapie zostanie wybranych 50 fiszek 
projektowych (+/-5). Miasta, których fiszki 
zostaną wybrane, otrzymają wsparcie mery-
toryczne m. in. w postaci szkoleń, warsztatów, 
konferencji oraz indywidualnego doradztwa 
eksperckiego w celu przygotowania komplet-
nego wniosku o przyznanie dotacji. Pierwszy 
etap konkursu kończy się przygotowaniem 
właściwego wniosku o przyznanie dotacji na 
realizację projektu, którego zarys został opi-
sany w fiszce projektowej.

Celem I etapu jest również opracowanie 
(uaktualnienie) Lokalnego (Miejskiego) Planu 
Rewitalizacji wymaganego podczas aplikacji 
o środki unijne przeznaczone na rewitalizację 
miast (np. działanie 6.3 Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020).

(cd. na str. 4)

1. 10 lipca odbyło się spotkanie z kierow-
nikiem Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej z sie-
dzibą w Otmuchowie Sławomirem Janikiem 
– zarządzanie ciekami wodnymi przez RZGW 
na terenie gminy. Omówiono zakres niezbęd-
nych prac regulacyjnych i  utrzymaniowych 
na ciekach wodnych na terenie gminy Złoty 
Stok. 

2. Pomoc materialna dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym:

1) wypłacono stypendia za maj i czerwiec 
2015 r. dla 135 uczniów na łączną kwotę 
54.000 zł,

2) na bieżąco trwało rozliczanie  wypłaconych 
stypendiów: przyjmowanie i  rejestrowanie 
faktur, rachunków, oświadczeń (świadczenie 
przyznawane jest w formie rzeczowej) i wy-
dawanie zaświadczeń o pobranym stypendium.

3. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w  ramach Rządowego 
programu „Książki naszych marzeń”. Przystą-
pienie do programu jest uwarunkowane 
deklaracją wkładu własnego w  wysokości 
20% kosztów realizacji zadania objętego 
dofinansowaniem z budżetu państwa. Kwota 
dofinansowania: 2.170,– zł + wkład własny: 
542,50 zł, koszt zakupu książek do biblioteki: 
2.712,50 zł.

Informacja z pracy burmistrza w okresie od 11.06. do 9.07.2015 r. 
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4. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu dane szacunkowe do 
realizacji Rządowego programu pomocy 
uczniom w  2015 r. – „Wyprawka szkolna”. 
O  dofinansowanie zakupu podręczników 
mogą ubiegać się rodzice dzieci klas III szko-
ły podstawowej oraz rodzice dzieci niepełno-
sprawnych z wszystkich klas szkoły podsta-
wowej i  gimnazjum; kryterium dochodowe 
wynosić będzie 574 zł (netto) na osobę 
w rodzinie.

5. Od 15 czerwca 2015 r. zatrudnionych 
jest kolejnych 7 osób w ramach stażu. 3 oso-
by zatrudniono na stanowisku melioranta, 3 
osoby na stanowisku ogrodnika terenów 
zielonych, jedną osobę w dziale księgowości 
na stanowisku ds. gospodarki odpadami 
komunalnymi.

6. Na bieżąco prowadzone są sprawy 
związane z rozpatrywaniem wniosków o wy-
danie zezwolenia na usuwanie drzew i krze-
wów – przeprowadzono 9 postępowań.

7. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał 
nasadzeń zastępczych drzew w pasie drogi 
powiatowej w miejscowości Laski. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doko-
nała nasadzeń zastępczych w  pasie drogi 
krajowej nr 46 w  miejscowości Mąkolno. 
Nasadzenia zastępcze drzew wykonane przez 
zarządców dróg są następstwem decyzji 
warunkowych Burmistrza Złotego Stoku ze-
zwalających na usunięcie drzew.

8. W lasach gminnych, w ramach prowa-
dzonej gospodarki leśnej, trwają zabiegi 
pielęgnacyjne. Sprzedano 4,52 mp drewna 
stosowego za kwotę 166,79 zł. 2,92 m3 drew-
na przekazano nieodpłatnie Radzie Sołeckiej 
Lasek na wykonanie tablic informacyjnych. 
Prowadzone jest pozyskanie drewna na wy-
konanie mostu w Laskach i kładki w Złotym 
Stoku.

9. Usunięto barszcz Sosnowskiego z tere-
nów stanowiących własność Gminy Złoty Stok 
wzdłuż potoku w Mąkolnie. Wystąpiono do 
zarządcy cieku Mąkolnica o usunięcie barsz-
czu z koryta potoku. 

10. Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad o  wytyczenie 
i oznakowanie znakami aktywnymi, przejścia 
dla pieszych w  rejonie skrzyżowania drogi 
krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 3143D 
w Laskach.

11. Wystąpiono do Zarządu Dróg Powia-
towych w Ząbkowicach Śląskich z wnioskiem 
o ustawienie lustra drogowego na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej nr 3181D z  drogą 
wojewódzką nr 390 w Płonicy oraz na skrzy-
żowaniu drogi gminnej nr 118872 z  drogą 
powiatową nr 3193D w  Błotnicy (Błotnica 
kolonia).

12. Wystąpiono do Zarządu Powiatu Ząb-
kowickiego o rozważenie możliwości przeję-
cia przez Powiat Ząbkowicki drogi, o długości 

200 m, położonej na działkach nr ewid. 1205/1 
i 1490/2 obręb Kamienica, jednostka ewiden-
cyjna Paczków – obszar wiejski. Obecnie 
droga ta stanowi własność Gminy Złoty Stok 
i jest kontynuacją drogi powiatowej nr 3202D 
– Błotnica – kier. Kamienica. Przejęcie tej 
drogi przez Powiat Ząbkowicki ujednolici 
strukturę własnościową dróg oraz zapewni 
połączenie drogi powiatowej nr 3202D z dro-
gą krajową nr 46 (obwodnica Paczkowa 
i Kamienicy).

13. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczo-
ny na zadanie „Odbieranie i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych powstających na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i nie-
zamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz 
utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)”. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2  oferty:
1) ENERIS Surowce S.A., Oddział w Krap-

kowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapko-
wice, z  ceną 620.991,36 zł brutto, liczba 
zbiórek odpadów wielkogabarytowych – 4.

2) P.P-U „KOMA” Sp. z  o.o., ul. Wiejska 2, 
57-250 Złoty Stok, z ceną 567.285,12 zł brut-
to, liczba zbiórek odpadów wielkogabaryto-
wych – 12.

Najkorzystniejsza oferta została złożona 
przez: P.P.-U. „KOMA” z  ceną 567.285,12 zł 
brutto, z którą podpisano wiążąca umowę na 
wykonywanie zadania do 30.06.2016 r.

14. Ogłoszono przetarg nieograniczony 
na „Wykonanie przebudowy ul. Radosnej 
w  Złotym Stoku wraz z  infrastrukturą tech-
niczną” w  ramach zadania budżetowego 
„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i  ul. 
Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem 
infrastruktury technicznej”. Przetarg wygrała 
firma Z.P.U.H. „INSAND” Józef Gruszecki. Roz-
poczęcie realizacji zdania – lipiec 2015 r. 

15. Przetargi na sprzedaż nieruchomości:
4 sierpnia odbędą się kolejne 2 przetargi:
a) przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż nieruchomości nr 451, o pow. 2,0828 ha 
w Laskach – teren użytków rolnych z prawem 
wprowadzenia zabudowy, bez prawa podzia-
łu nieruchomości. 

Cena wyw. netto – 25.000,00 zł + ok. 2.600 
zł dokumentacja + VAT 23%.

b) przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości nr 468/6, o  pow.0,1438 
ha w Złotym Stoku – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami komer-
cyjnymi. Cena wyw netto – 42.300,00 zł, do-
kumentacja ok.1.500 zł + VAT 23%.

16. Przetargi nieograniczone na dzierżawę 
nieruchomości – 11.08.2015 r.:

1) nieruchomość rolna dz.nr 581, o pow. 
2,5312 ha położona w  Laskach – symbol 
planu RL-teren istniejących lasów ochronnych.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego do 
przetargu wynosi 323,45 zł (za całość),

2) nieruchomość gruntowa dz. nr 997/13 
o pow. 0,2032 ha położona w Złotym Stoku 
– symbol planu MN-teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego do 
przetargu wynosi 32,51 zł.

17. 29.06.br. odbył się II przetarg na najem 
lokalu użytkowego przy ul. W. Polskiego 30 
z przeznaczeniem na gabinet stomatologicz-
ny w ramach umowy z NFZ-etem. Cena wy-
woławcza miesięcznego czynszu najmu wy-
nosiła 3 zł/m2, tj. 116,60 zł (37,2 m2) + VAT. 
Nie zgłosił się żaden oferent.

18. Przeprowadzono 2 wizje lokalne, na 
wniosek mieszkańców, w  celu możliwości 
wydzierżawienia gruntu pod ogródek przy-
domowy i garaż.

19. 19 czerwca br. w  Dzienniku Ustaw 
opublikowano postanowienie Prezydenta RP 
z 17.06. o zarządzeniu ogólnokrajowego re-
ferendum, wyznaczonego na 6 września, wraz 
z kalendarzem referendalnym. Ważniejsze daty:

1) do 7.08. – zgłaszanie kandydatów do 
obwodowych komisji do spraw referendum, 

2) do 16.08. – powołanie komisji  obwodowych.
Głosowanie w  referendum w  godzinach 

od 6.00 do 22.00
20. W dniach 13,15 czerwca oraz 11 i 13 

lipca odbyły się kolejne akcje sprzątania 
Starego Cmentarza. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, szczególnie seniorów, udało 
się odsłonić i oczyścić kolejne groby. 

21. 20 czerwca – uczestnictwo, wraz z gru-
pą dzieci i młodzieży z SZS, Dyrektor A. Paw-
łowską – Król, nauczycielem wych. fiz. – 
W. Kupczakiem, rodziców w XVI Powiatowym 
rajdzie Rowerowym w miejscowości Tarnów 
w  g. Ząbkowice Śl. Gmina Złoty Stok była 
fundatorem jednego roweru – nagrody dla 
uczestników rajdu. 

22. Dnia 25.06.2015 roku odbyło się co-
roczne sprawozdawcze Zgromadzenie Wspól-
ników spółki „KOMA”. Wspólnicy zapoznali się 
ze sprawozdaniem z  działalności zarządu 
i sprawozdaniem finansowym za rok obroto-
wy 2014. Była to też okazja do dyskusji nad 
przyszłością firmy oraz o  głównych proble-
mach z jakimi boryka się spółka. Kapitał za-
kładowy Spółki wynosi 50.400,00 zł i  dzieli 
się na 54 udziały po 900,00 zł każdy.

Udziałowcami Spółki są:
– Gmina Złoty Stok 34 udziały 62,96 %
– osoby fizyczne 20 udziałów 37,04 % 
W ubiegłym roku nastąpiły zmiany zarów-

no w zarządzie jak i radzie nadzorczej. Preze-
sa Macieja Króla zastąpił Dawid Knych. W Ra-
dzie Nadzorczej Pana Zbigniewa Gawła i Pana 
Jana Wicher zastąpili Maciej Król i  Monika 
Król. W skład Rady na kolejna kadencję wszedł 
ponownie Pan Artur Górski.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazuje sumę 
bilansową 246.710,26 zł. W  2014 r. Spółka 
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osiągnęła przychody ze sprzedaży w wyso-
kości 1.185.000,00 zł. Koszty działalności 
operacyjnej Spółki wyniosły 1.213.000,00 zł. 
Wynik z  podstawowej działalności wynosi 
-28.871,64 zł. 

W 2014 r. Spółka uzyskała zysk z działal-
ności gospodarczej brutto w  wysokości 
1 997,68 zł. Po opodatkowaniu i dokonaniu 
obowiązkowego zmniejszenia zysku, zysk 
netto wynosi 321,88 zł.

23. W dniach 26 i 27 czerwca odbyła się 
reaktywowana po 13 latach impreza plene-
rowa „GWARKIADA”, oparta na ponad 1000 
– letniej tradycji górniczej poszukiwania 
złota i  produkcji arszeniku. Wyjątkowość 
wydarzenia polegała na tym, że GWARKIADA 
łączyła w sobie zarówno organizację imprezy 
plenerowej, która ma na celu rozrywkę, ale 
również promocję turystyki. Podczas obcho-
dów można było skorzystać ze skarbnicy 
wiedzy o  atrakcjach turystycznych całego 
Dolnego Śląska, wskutek nawiązania współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Turystyczna Trzy-
nastka. Jest to stowarzyszenie działające na 
Dolnym Śląsku, które skupia w sobie najwięk-
sze i najciekawsze atrakcje turystyczne wo-
jewództwa takie jak: Kopalni Złota, Hala 
Stulecia, Park Narodowy Gór Stołowych, 
Twierdzę w  Kłodzku i  Srebrnej Górze oraz 
wiele innych. Dziękuję wszystkim instytucjom 
i osobom, które włączyły się w przygotowanie 
i organizację „GWARKIADY”, a sponsorom za 
przekazane darowizny. Ważnym elementem 
drugiego dnia „GWARKIADY” był korowód 
historyczny przygotowany przez nauczycieli 
i uczniów SZZ oraz przedszkolaków, rodziców 
i nauczycieli przedszkoli. 

24. Kontrola OPS – zakończyła się kontro-
la w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zakończyły się dwie kontrole przeprowa-
dzone w OPS. Jedną kontrolę przeprowadzi-
ła skarbnik gminy wraz z  inspektorem ds. 
księgowości budżetowej, druga kontrola 
przeprowadzona została przez zewnętrzna 
firmę audytorską. Zawiadomiłam o sprawie 
Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę. 
Zawiadomiłam Prokuraturę o  możliwości 
popełnienia przestępstwa. Po odwołaniu 
kierownika OPS powierzono stanowisko 
kierownika pani M. Międzybrockiej, do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu..

Kontrola skarbnika gminy i  księgowej 
Urzędu Miejskiego była przeprowadzona pod 
kątem analizy operacji finansowych dokony-
wanych w podstawowym rachunku bankowym 
OPS przez pracownika OPS w  okresie od 
2 stycznia 2014 r. do 24 kwietnia 2015 r.

Przeprowadzono także ocenę prawidło-
wości postępowania w zakresie przyznawania 
dodatków mieszkaniowych. Przeanalizowano 
wynagrodzenia jednego z  pracowników, 
z których wynikała nieprawidłowość polega-
jąca na przelewaniu środków z rachunku OPS 

do banków, w  których pracownik posiadał 
pożyczki. W  kwietniu 2015 r. dokonywane 
były kolejne przelewy środków z  rachunku 
OPS na prywatne rachunki.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawi-
dłowości w zakresie przyznawanych środków 
na dodatki mieszkaniowe. 

Audyt firmy zewnętrzej przeprowadzony 
był w czterech obszarach: formalno-prawne-
go zorganizowania działalności OPS, wdro-
żenia polityki rachunkowości i prowadzenia 
ewidencji księgowej, przyznawania i wypła-
cania wybranych świadczeń oraz udzielania 
zamówień publicznych w zakresie usług ży-
wieniowych. Wykryto nieprawidłowości we 
wszystkich badanych obszarach, a najpoważ-
niejsze w  zakresie przyznawania dodatków 
mieszkaniowych.

Audytor wskazał zalecenia pokontrolne, 
w  tym sformułował wniosek o  rozważenie 
skierowania zawiadomień do: organów ści-
gania i organów kontrolnych, z których część 
została już wykonana. 

Nowo zatrudniona kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Złotym Stoku na bie-
żąco kontroluje działania swoich pracowników 
i wprowadza rozwiązania usprawniające or-
ganizację pracy. Nowa główna księgowa, 
która w  wyniku rozstrzygniętego naboru 
rozpocznie pracę od sierpnia, będzie musia-
ła wyprowadzić księgi rachunkowe od 2009 r.

25. Informacja o sytuacji dzierżawy nieru-
chomości dla POP „Bajka” w Złotym Stoku. 

W związku z koniecznością zawarcia umo-
wy dzierżawy budynku i gruntu na potrzeby 
prowadzenia niepublicznego przedszkola 
i żłobka ujawnione zostały nieprawidłowości, 
które spowodowały konieczność wypowie-
dzenia tzw. umowy powierniczej pani Lucynie 
Kowalskiej, która dotychczas prowadzi nie-
publiczne przedszkole. L. Kowalska korzysta 
z budynku przedszkola na podstawie umowy 
powierniczej. Dotychczas nie została zawarta 
żadna umowa dzierżawy, najmu na ten obiekt. 
Zgodnie z umową powierniczą z 31.12.1999 
r. prowadząca przedszkole uiszczała czynsz 
z  tytułu dzierżawy nieruchomości oraz wy-
posażenia w  wysokości 0,3% wartości księ-
gowej przedmiotu dzierżawy. Aneksem nr 1 
do w/w  umowy powierniczej z  dniem 
01.01.2002 r. Zarząd Miasta Złoty Stok ustalił 
wyższy czynsz z tytułu dzierżawy, tj. w wyso-
kości 1% wartości księgowej przedmiotu 
dzierżawy. Aneksem nr 3 z dnia 02.01.2012 r. 
zawartym pomiędzy burmistrzem Złotego 
Stoku – Stanisławem Gołębiowskim a Placów-
ką Opieki Przedszkolnej „Bajka” reprezento-
waną przez Dyrektora – Lucynę Kowalską 
ustalono, że „§3. Czynsz z  tytułu dzierżawy 
ustala się na podstawie obowiązującego 
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia 
wysokości minimalnych opłat za dzierżawę 
i  najem lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Złoty Stok, płatny do końca 
miesiąca”. Zgodnie z zarządzeniem nr 122/2012 
z dnia 2 lutego 2012 r., poprzedni burmistrz 
ustalił czynsz za najem/dzierżawę lokali 
przeznaczonych na działalność oświatową 
i opiekuńczo wychowawczą w wysokości 7,00 
zł netto za 1 m2. Obecnie POP „Bajka” uiszcza 
czynsz miesięczny w  wysokości 880,66 zł, 
choć taka stawka nie wynika z żadnego do-
kumentu (ani z Zarządzenia, ani z umowy). 

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Rada Miejska 
w Złotym Stoku wyraziła zgodę na odstąpie-
nie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy – nieruchomość zabudowana 
budynkiem przedszkola Placówki Opieki 
Przedszkolnej „Bajka” została przekazana POP 
„Bajka” na podstawie umowy powierniczej 
w 1999 roku i sytuacja wymagała dostosowa-
nia do aktualnego stanu prawnego. Związane 
było to z zamiarem utworzenia żłobka. Pro-
wadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wy-
maga wpisu do rejestru żłobków i  klubów 
dziecięcych, a jednym z wymaganych doku-
mentów jest dokument potwierdzający tytuł 
prawny do lokalu, np. akt notarialny, umowa 
najmu/dzierżawy itp. Na etapie przygotowa-
nia umowy dzierżawy okazało się, że wg 
stawek czynszu określonych przez poprzed-
niego burmistrza czynsz miesięczny za bu-
dynek przedszkola powinien wynieść 6016,50 
zł netto + roczny czynsz za grunt. 

Pani L. Kowalska nie przyjęła obowiązują-
cych od 01.01.2012r. stawek czynszu, wska-
zując, że ich działalność nie będzie mogła być 
kontynuowana. Pismem z dnia 29.06.2015 r. 
poinformowała, że nie może zgodzić się taką 
stawkę czynszu. Podkreśliła jednocześnie, że 
„istnieje dostateczna ilość czasu na wprowa-
dzenie nowych regulacji prawnych dotyczą-
cych wysokości czynszu, adekwatnego do 
możliwości funkcjonowania placówki i zbież-
nego z obwiązującymi w naszym rejonie, oraz 
dobra wola pani Burmistrz”. W związku z nie-
przyjęciem obowiązujących stawek czynszu 
konieczne było wypowiedzenia umowy po-
wierniczej. Okres wypowiedzenia umowy 
upływa 31 grudnia br. 

Na sesji w  dniu 09.07.2015 r., w  której 
uczestniczyła pani L. Kowalska, przedstawi-
ciele rodziców i pracowników, przedstawiony 
został szczegółowy opis sytuacji. Radni po-
zytywnie zaopiniowali zmianę zarządzenia 
w  sprawie zmiany stawek czynszu. Nowym 
zarządzeniem z dnia 15 lipca 2015 r. ustalono 
stawkę czynszu za 1 m2 lokali użytkowych 
przeznaczonych na działalność oświatową, 
kulturalną, opiekuńczo – wychowawczą 
i kultu religijnego w wysokości 2,80 zł. Pani 
L. Kowalska pismem z  dnia 20.07.2015 r. 
poinformowała, że opłaty z  tytułu czynszu 
przekraczające 3100 zł brutto miesięcznie 
w skali miesiąca są nie do przyjęcia w obecnej 
sytuacji finansowej placówki.
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Inwestycje
Kościół poewangelicki 

Gmina Złoty Stok opublikowała na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej kom-
pleksowej rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele 
kulturalno-turystyczne. Jest to pierwszy krok, jaki Gmina podjęła 
w kierunku zagospodarowania tego historycznie ważnego dla na-
szego miasta obiektu. Należy przy tym zaznaczyć, że współcześnie 
rewitalizacja jest pojęciem o wiele szerszym niż np. remont, reno-
wacja, czy też rewaloryzacja. Współcześnie termin rewitalizacja jest 
wiązany ściśle z rozwiązywaniem problemów społecznych, gospo-
darczych, przestrzennych, środowiskowych (walka z bezrobociem, 
ubóstwem, niskim wzrostem gospodarczym, niską aktywnością 
mieszkańców). Rozwiązania te będziemy chcieli wdrażać poprzez 
szerokie konsultacje społeczne – w tym przede wszystkim z miesz-
kańcami, ale także z przedsiębiorcami, przedstawicielami organiza-
cji pozarządowych i przedstawicielami samorządu. W przyszłym roku 
planowane jest opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji będące-
go, również po konsultacjach, zbiorem projektów obejmujących 
obszar całej naszej Gminy, zawierający priorytetowe zadania do re-
alizacji procesów rewitalizacyjnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie
W dniu 24.07.2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą 

Złoty Stok a Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realiza-

cję projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w  Gminie 
Złoty Stok”. Jest to projekt o  tyle istotny, iż został on opracowany 
wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Z projektu tego sko-
rzystają zarówno mieszkańcy, którzy zgłosili się do uczestnictwa 
w nim jak i Gmina poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i/lub 
pomp ciepła. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię 
słoneczną do produkcji energii elektrycznej w całości wykorzystanej 
dla potrzeb Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i miesz-
kańców miejscowości Złoty Stok, natomiast pompy ciepła wykorzy-
stywać będą energię cieplną, zawartą w  powietrzu otoczenia, do 
produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb indywidualnych go-
spodarstw domowych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zużycia energii po-
chodzących ze źródeł konwencjonalnych, poprzez budowę instalacji 
pozyskujących energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych.

Projekt współfinansowany jest w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Remont ulicy Radosnej 
W  dniu 22.07.2015 r. podpisano umowę, z  wykonawcą Z.P.U.H. 

„INSAND” Józef Gruszecki, wyłonionym w drodze przetargu nieogra-
niczonego, na wykonanie przebudowy ul. Radosnej w Złotym Stoku 
wraz z  infrastrukturą techniczną w  ramach zadania budżetowego 
„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku 
wraz z remontem infrastruktury technicznej”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: wymianę i  przebudowę sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, instalacji oświetlenia 
ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych, 
rozbiórkę starych nawierzchni bitumicznych i  betonowych oraz 
wykonanie nowych nawierzchni chodników i  jezdni z kostki beto-
nowej.

Termin wykonania prac wynosi 60 dni.

ZŁOTE GODY
Uroczystość 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego, to rocznica jaką może 
pochwalić się niewiele par małżeń-
skich.

W  Urzędzie Miejskim w  Złotym 
Stoku w czwartek 18 czerwca 2015 r. 
odbyła się uroczystość wręczenia 
medali nadanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego 5  parom małżeń-
skim:

Marii i Czesławowi Burdach,
Jadwidze i Kazimierzowi Chmie-

lowskim,
Marii i Adamowi Grygiel,
Halinie i Kazimierzowi Karpińskim,
Zdzisławie i Wiktorowi Żydeckim.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to 

jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione 
lata. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład 
do naśladowania dla młodych pokoleń.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowa-
nia za godne i  długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla 
młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonała Grażyna Orczyk 
Burmistrz Złotego Stoku wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Waldemarem Wieją.

Miłym upominkiem muzycznym był występ 14 letniej Alicji Czaj-
kowskiej, młodej wokalistki z Paczkowa.

Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka 
szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat”.

Informacja
Burmistrz Złotego Stoku zaprasza do składania dokumentów 

aplikacyjnych w celu wyłonienia potencjalnych kandydatów na 
stanowisko Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku. 
Szczegóły na www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zlotystok/3817.pdf.
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V Jubileuszowy Bieg na Jawornik – Złoty Stok 2015
11.07.2015 r. w Złotym Stoku 

odbył się V Jubileuszowy Bieg na 
Jawornik. Impreza, której start 
i meta zlokalizowane były na Ryn-
ku, zgromadziła 250 uczestników. 
Warto wspomnieć, że w tej grupie 
oprócz 28 mieszkańców Złotego 
Stoku były także osoby pocho-
dzące z  Niemiec, Francji, Czech 
i Turcji. 

Rywalizacja odbywała się na 
dwóch dystansach – koronnym 
21 km prowadzącym przez szczyt 
Jawornika oraz na krótszej 10 km 
trasie. Na tej ostatniej można było 
także rywalizować w dyscyplinie 
nordic walking. Uczestnicy za-
chwyceni byli widokami, które 
mogli podziwiać na trasach. Ma 
mecie wszyscy zawodnicy otrzy-
mali okazjonalne medale oraz 
brali udział w losowaniu nagród. 
Na najlepszych czekały puchary 
oraz nagrody za uzyskane lokaty. 

W  półmaratonie wygrali: Mi-
chalina Mendecka (01:37:21) i Ma-
teusz Wolnik (01:22:05). Oboje 
reprezentowali MOSIR Łaziska 
Górne. W biegu na dystansie 10 
km wśród kobiet wygrała pocho-
dząca z  Złotego Stoku Dorota 

Silarska, wśród mężczyzn Mariusz 
Nowak a  trzeci był Marek Alchi-
mowicz ze Złotego Stoku. W mar-
szu z kijkami triumfowali: wśród 
mężczyzn Bartłomiej Przedwo-
jewski, wśród kobiet Edyta Fe-
deczko, Alina Plantos i Dagmara 
Alchimowicz ze Złotego Stoku.

Impreza odbyła się dzięki 
wsparciu Gminy Złoty Stok oraz 
sponsorów. Bez wątpienia jej 
uczestnicy wyjechali ze Złotego 
Stoku pod wrażeniem urokliwego 
miasteczka, dobrej organizacji 
imprezy a  także tras po jakich 
przyszło im biegać. Najlepszym 
dowodem niech będzie kilka wy-
powiedzi uczestników, którzy 
często przejechali kilkaset kilo-
metrów by wziąć udział w impre-
zie.

Krzysztof Bryła: Kawałek jest 
do Was z Koszalina, ale pierwszy 
górski bieg był rok temu właśnie 

w Złotym Stoku. Urzekliście mnie 
wtedy. Wróciłem. I  było jeszcze 
lepiej. Sprawozdawca mega (za-
uważa każdego kończącego), Pani 
burmistrz – super – obecna całą 
imprezę a  nawet pilotowała na 
trasie. Wolontariuszki nie dość że 

piękne, to przesympatyczne – 
dzięki Wam ta meta jest naj. Trasa, 
prysznice jedyne w swoim rodza-
ju i pogoda – ogromny zachwyt. 
Cóż dodać: dziękuję i za rok znów 
się widzimy. Pomorze Środkowe 
ściska i pozdrawia.

Ewa Kita: Wpisuję Bieg na Ja-
wornik na listę moich ulubionych 
biegów właśnie ze względu na 
atmosferę, przepiękną trasę i per-
fekcyjną organizację. Pani Bur-
mistrz zaangażowana w sam bieg 
i promocję miasta bardzo auten-
tycznie, nie tylko urzędowo. Pro-
wadzący imprezę urzekł mnie 
kulturą języka polskiego (można? 
można!), wiedzą, motywacją bie-
gaczy. Wolontariusze doskonale 
zorientowani i przygotowani i tak 
szczerze gratulowali na mecie 
i zapraszali na przyszły rok, wszy-
scy uśmiechnięci, zainteresowani 
by wszystko zagrało jak należy. 
Jawornik Wielki naprawdę wielki. 

Marek Kazimierczak: Było su-
per. To mój pierwszy półmaraton 
w górach i cieszę się że to właśnie 
w Złotym Stoku zadebiutowałem. 
Miasteczko przepiękne, organi-
zacja na 6+, piękne widoki z Ja-

wornika, wpisuję ten bieg na listę 
moich świąt biegowych, spotyka-
my się za rok. 

Adam Maciej Czykinowski: Po 
Sobótce, Henrykowie, Złoty Stok 
to kolejny świetny bieg górski! 
Świetna organizacja, dobra trasa, 
zapierające dech widoki na jezio-
ra nyskie, otmuchowskie, pacz-
kowskie, wiatraki. Zbieg dosko-
nały. Dobre jedzonko i  piwko. 
Wrócę tu za rok!!! 

Krzysztof Pruciak: Klimat wy-
bitny. Jeszcze nikt mnie tak miło 
nie witał na mecie (prócz rodziny.) 
Konferansjer i cały zespół w skali 
0-10. . . .20 ! ! ! !  R yż naj lepsz y 
z wszystkich jakie jadłem na za-
wodach (a w ciągu roku biegłem 
>50 biegów), koszulka profesjo-
nalna i od razu założyłem do bie-
gu, mimo że miałem biec w ulu-
bionej…jest nowa ulubiona. Je-
dyny minus...że kolejny bieg 
w Złotym Stoku za 364 dni. 

Katarzyna Iwańców: To był mój 
pierwszy nie tylko górski bieg, ale 
i pierwszy na 10 km. I na pewno 
nie ostatni. Było mega. Do zoba-
czenia za rok.

Paweł Bonk

100 imieniny Pani Władysławy
Pani Władysława Kłonowska, miesz-

kanka Złotego Stoku skończyła w ubie-
głym roku sto lat. 

Dostojną Solenizantkę z okazji imie-
nin odwiedzili w jej mieszkaniu bur-
mistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej Walde-
mar Wieja, asystentka Marta Krysiak 
oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Dorota Smereczyńska. Pod-
czas wspólnego spotkania padło wielu 
ciepłych słów – jubilatce złożono ży-

czenia oraz wręczono kwiaty. Pani 
Władysławie życzono wiele sił i zdrowia 
oraz niesłabnącej pogody ducha – 
podkreślając, że przeżyć cały wiek 
naszej polskiej historii, być świadkiem 
wielu niezwykłych wydarzeń, to praw-
dziwa skarbnica doświadczeń.

Wszystkiego najlepszego!
Jej receptą na długowieczność jest 

praca, praca i ruch….
Redakcja
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Akcja wypuszczenia bażantów
W dniu 17.06.2015 r. członkowie Koła Łowieckiego „Jawornik” wraz 

z  nauczycielem Marią Gawłowską i  uczniami Szkoły Podstawowej 
w Złotym Stoku, burmistrz Grażyną Orczyk i przybyłymi mieszkań-
cami przeprowadzili akcję wypuszczenia 140 bażantów i 5 kuropatw 
w rejonie gminy Złoty Stok. Akcja jest prowadzona w ramach pro-
gramu „Introdukcja bażanta 2014-2018”. Mamy nadzieję, że bażanty 
zadomowią się na naszym terenie a mieszkańcy będą mogli spotkać 
je na ścieżkach spacerowych w  rejonie stawów pana Waszczuka. 
Akcja pokazała również, że łowiectwo to nie tylko polowania, ale 
wiele wspaniałych inicjatyw mających na celu utrzymanie różnorod-
nych gatunków zwierząt i ptactwa.

Kordelasy Leśnika Polskiego
17 lipca 2015 r. Nadleśnictwo Bardo z nad-

leśniczym Antonim Bandurą gościło na swo-
im terenie ok. 350 leśników z całego Dolnego 
Śląska. Leśnicy wraz z  rodzinami odbyli IV 
Dolnośląską Pielgrzymkę Leśników. Uroczy-
stości rozpoczęły się Mszą świętą w Bazylice 
Mniejszej NNMP w Bardzie, koncelebrowanej 
przez biskupa Adama Bałabucha. W bieżącym 
roku obchodzona jest 70. rocznica powstania 
administracji Lasów Państwowych na Dolnym 
Śląsku. Tegoroczne spotkanie było okazją do 
podsumowania działalności, docenienia 
osiągnięć zawodowych i pracy wielu pokoleń 
leśników. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu – Grzegorz Pie-
truńko wręczył Kordelasy Leśnika Polskiego 
zasłużonym emerytom i czynnym pracowni-
kom nadleśnictw z  Dolnego Śląska. Wśród 
odznaczonych leśników z Nadleśnictwa Bar-
do znaleźli się:

Tadeusz Bugaj – Leśnictwo Laskówka,
Józef Słowiak – Leśnictwo Złoty Stok,
Ryszard Rosiński – Leśnictwo Laski.

Podkreślić należy, że Kordelas Leśnika Pol-
skiego jest odznaczeniem nadawanym w do-
wód uznania za szczególne zasługi dla rozwo-
ju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. 

Serdecznie gratulujemy Panom odznaczeń 
i życzymy wiele zadowolenia z wykonywanej 
pracy.

Witam ponownie w naszym kąciku czytel-
niczym. Na ten moment mam dla Państwa 
dwie przeczytane przeze mnie ostatnio po-
wieści. Dwie pozycje z  dwóch biegunów. 
Pierwsza z pewnością spotka się z Państwa 
zainteresowaniem, ponieważ pojawia się tam 
nasz wątek lokalny. Powołane do życia po-
stacie wzorowane są na autentycznych miesz-
kańcach Złotego Stoku, a w treści pojawiają 
się również opisy okolic naszej gminy. „Bosch. 
Tajemnica namalowana rzeczywistością” to 
powieść dwojga autorów Caroliny Anny von 
Roben i  Johna Gleasona. Tajemnica z  prze-
szłości wiążąca ze sobą wątki skarbu skra-
dzionego i ukrytego przez hitlerowców, tajne 
bractwa kościelne, nietypowe poglądy na cel 
istnienia rasy ludzkiej i zwykłe, bardzo przy-
ziemne motywy ludzkich działań to treść tej 

lektury. Wszelkie 
wydarzenia i tro-
py w  detektywi-

stycznej fabule zaczynają się i powracają do 
dzieł tytułowego Hieronima Boscha van Aaken, 
na nich bowiem umieszczone zostały wska-
zówki do rozwikłania tajemnicy wszechcza-
sów. Nie jest to może lektura najwyższych 
lotów, ale miło czytać opisy znajomych miejsc 
i  móc skonfrontować je z  rzeczywistością, 
którą znamy. Druga książka to historia z zu-
pełnie innej bajki. „Americanah” to powieść 
Nigeryjki Chimamandy Ngozi Adichie miesz-
kającej obecnie w  Stanach Zjednoczonych, 
często powracającej na ojczysty kontynent. 
Dzieła tej młodej pisarki obsypywane są 
w ostatnich latach wieloma nagrodami i słusz-
nie. Sam tytuł powieści oznacza Nigeryjczy-
ków, którzy po pobycie w  Stanach Zjedno-
czonych powrócili do Nigerii. Bohaterami tej 
historii jest dwoje młodych, wykształconych 

ludzi, którzy z  różnych powodów decydują 
się na emigrację. Ona – Ifemelu wyjeżdża do 
Ameryki. Tam podejmuje studia i  zakłada 
cieszącego się popularnością bloga, na łamach 
którego traktuje o zjawisku rasizmu we współ-
czesnej Ameryce. On Obinze pragnie dołączyć 
do ukochanej, lecz przeznaczenie poprowadzi 
go zupełnie inną drogą. Po latach walki 
o  szansę, o  pozycję, o  siebie spotykają się 
w  Nigerii jako zupełnie inni ludzie. Jest to 
wspaniały opis zderzenia młodzieńczych 
marzeń i wyobrażeń o życiu z rzeczywistością, 
która, choć podobno sami ją kreujemy, po-
trafi niekiedy całkowicie zaskoczyć. Jest to 
powieść o  miłości, tożsamości czarnych 
w  świecie białych, o  trudnych wyborach 
i wyzwaniach życia codziennego. Polecam tę 
pozycję jako wartą przeczytania dobrą lek-
turę. Znajduje się ona w  zasobach naszej 
biblioteki miejskiej.

Katarzyna Kowcz

Redakcja

Kącik czytelniczy
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W dniach 26-27 czerwca 2015 r. 
mieszkańcy Złotego Stoku obcho-
dzili święto miasta, określane 
mianem „GWARKIADA”. Kilkanaście 
lat wcześniej stanowiła ona cy-
kliczną imprezę, która przyciąga-
ła ogromne tłumy gości z sąsied-
nich powiatów. 

Burmistrz Grażyna Orczyk po-
stanowiła powrócić do tradycji 
organizacji „Gwarkiady” i wspólnie 
z  Centrum Kultury i  Promocji 
w Złotym Stoku udało się zorga-
nizować tegoroczne święto. Mar-
szałek Województwa Dolnoślą-

skiego Cezary Przybylski objął 
„Gwarkiadę” patronatem hono-
rowym.

„Gwarkiada”, tak jak wcześniej-
sze edycje, odbywała się na tere-
nie dawnego kamieniołomu, gdzie 
obecnie zlokalizowany jest Leśny 
Park Przygody „Skalisko”.

Sobotnie uroczystości rozpo-
częły się przepięknym historycz-
nym korowodem ulicami miasta, 
przygotowanym przez młodzież 
szkolną, dzieci z naszych przed-
szkoli i  ich wspaniałych nauczy-
cieli. W trakcie przemarszu na ul. 

Wojska Polskiego dokonano od-
słonięcia zabytkowego przedwo-
jennego zegara, który dzięki dar-
czyńcy Andrzejowi Gawłowskie-
mu, powrócił na swoje pierwotne 
miejsce tj. kamienicę nr 5.

Podczas dwóch dni na złoto-
stockiej scenie pojawiło się wiele 
zespołów m.in.: miejscowa Gór-

nicza Orkiestra Dęta, Centrala 57, 
Zespół Wychowawczy, Fairy Tale 
Show, Projekt DE, Arlequenn, 
Feelings Station, Elise, zespół 
Power Play oraz MEZO. Nie zabra-
kło wspaniałych widowisk jak 
piątkowy pokaz laserowy oraz 
sobotnie fajerwerki. 

W sobotę na specjalnie przy-
gotowanych stoiskach swoje 
atrakcje turystyczne prezentowa-

li: Minieuroland z Kłodzka, Uzdro-
wisko Lądek Zdrój, Kopalnia Szkla-
ry, Spływy Pontonowe Przełomem 
Bardzkim, Jaskinia Radochowska 
oraz kino Cinema 3d z  Kłodzka, 
zachęcając do korzystania z przy-
gotowanej oferty wypoczynku 
i rozrywki. Przeprowadzono wie-
le konkursów, w których można 

było wygrać darmowe bilety wstę-
pu do atrakcji turystycznych i kina, 
a  także karnety, koszulki i  wiele 
innych cennych nagród.

„Gwarkiada” przebiegła bardzo 
spokojnie i  jak na tak długi czas 
nieobecności w  kalendarzu im-
prez naszego regionu cieszyła się 
sporym zainteresowaniem.

Redakcja

„Gwarkiada” 2015
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Praca dla dobra ogółu jest zaszczytem
Kariera zawodowa ma swój początek i koniec. Zakoń-

czenie aktywności zawodowej nie musi wcale wywoływać 
pustki w życiu człowieka. Wielu z nas potrafi szybko zago-
spodarować tę „wolną przestrzeń”. Emerytura może stać 
się okresem dużej aktywności.

2 lipca 2015 r. Wanda Morawska, już jako emerytka, 
żegnała się ze swoimi współpracownikami, dyrekcją i przy-
jaciółmi. Pracy w  bibliotece poświęciła 33 lata swojego 
życia. Przez wszystkie lata pracy zawodowej wyróżniała 
się rzetelnością, sumiennością oraz wysoką etyką zawo-
dową. Każde pożegnanie wyzwala wiele emocji i przy tego 
rodzaju uroczystościach ciężko pohamować wzruszenie. 
Tak było i  tym razem. Pani Wanda została obdarowana 
mnóstwem kwiatów oraz niespodzianek. Każda praca jest 
ważna, niemniej jednak praca w kulturze to przede wszyst-
kim działania twórcze, które wymagają pasji. Taką właśnie 
pasję nosiła w sobie i nosi nadal pani Wanda.

Burmistrz Grażyna Orczyk, przekazała wyrazy uznania 
za całokształt pracy zawodowej i wieloletnie działania na 
rzecz Biblioteki Miejskiej w Złotym Stoku. Życzyła wszelkiej 
pomyślności w  życiu prywatnym: zdrowia, optymizmu, 
pogody ducha, spełnienia najskrytszych marzeń.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, 
co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

(Carroll Lewis)

Chór „Złoty Potok” nagrodzony podczas 
„Przeglądu Pieśni Sakralnej” w Prusicach

Chór „Złoty Potok” 28 czerwca 2015 r. wziął 
udział w „Przeglądzie Pieśni Sakralnej” w Pru-
sicach. Wzorowo przygotowany program, 
duże doświadczenie członków chóru oraz 
zaangażowanie pana Łukasza Przepióry zo-
stały docenione i nagrodzone. „Złoty Potok” 
ze Złotego Stoku zajął III miejsce oraz otrzymał 
nagrodę pieniężną. 

Nasz chór podczas przeglądu zaprezento-
wał wysokiej klasy program muzyczny i wy-
stąpił w  nowo zakupionych strojach, które 
już podczas pierwszego występu przyniosły 
szczęście. 

W tym roku chór będzie obchodził swoje 
30-lecie działalności, więc tym bardziej nale-
żą się ogromne gratulacje, nie tylko za wspa-

niały sukces w ostatnim przeglądzie, ale za 
całokształt twórczości, zaangażowanie oraz 
wytrwałość. 

Serdecznie gratulujemy chórowi „Złoty 
Potok” zajęcia III miejsca w przeglądzie oraz 
dziękujemy panu Łukaszowi Przepiórze za 
świetnie wykonaną pracę.

CKiP
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„Dzień Dziecka” w Centrum Kultury i Promocji
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, CKiP przygotowało dla wszystkich 

dzieci wiele zabaw i atrakcji. Na placu za budynkiem Centrum, dzię-
ki uprzejmości pana Leszka Zasady z Rancho „Nasza Szkapa”, dzieci 
mogły skorzystać z  przejażdżki konnej. Państwo Marta i  Marcin 
Adamiak z „Postrzeleni.pl” zasponsorowali watę cukrową, natomiast 
pracownicy CKiP zorganizowali dla dzieci słodki poczęstunek, napo-
je, malowanie twarzy oraz zabawę na dmuchanych zamkach. Na 
zakończenie wszystkie dzieci zostały zaproszone do sali widowisko-
wej na koncert zespołu „Robi Show”, na który składały się wiersze 
i  piosenki znanych autorów dziecięcych książek: Jana Brzechwy 
i  Juliana Tuwima wg autorskiej aranżacji występujących artystów. 
W  czasie trwania koncertu dzieci poznały różne gatunki muzyki, 
instrumenty muzyczne, brały też udział w konkursach z nagrodami. 
Dzień Dziecka upłynął bardzo gwarnie i radośnie.

Raz jeszcze składamy wszystkim dzieciom życzenia wszystkiego 
co dobre i piękne. CKiP

Działalność świetlicy środowiskowej
Dnia 29.06.2015 roku dzieci ze świetlicy 

środowiskowej wraz z wychowawczynią Jo-
anną Rosiak oraz opiekunami, w  ramach 
wycieczki na zakończenie roku szkolnego, 
wybrały się do wrocławskiego ZOO i Afryka-
rium. W  ZOO odwiedziliśmy m.in.: wybieg 
niedźwiedzi brunatnych, rysie oraz żbiki, 

żyrafy, nosorożce, gibony, kapucynki, lemury. 
W  Odrarium obejrzeliśmy wielkie akwaria 
z rybami występującymi w Odrze oraz pozna-
liśmy miasta, przez które rzeka ta przepływa. 
W Terrarium zobaczyliśmy liczne jaszczurki, 
gekony, warany, żółwie, aligatory, pająki 
i  węże. W  Fokarium odwiedziliśmy leniwe 

foczki wygrzewające się w słoneczku. Niesa-
mowitym przeżyciem było Afrykarium wraz 
z oceanarium, w którym dzieci mogły zapoznać 
się z ekosystemami wodnymi (morskimi i słod-
kowodnymi) oraz lądowymi Afryki. Widzieli-
śmy rekiny brunatne, płaszczki, hipopotamy 
i  krokodyle nilowe, manaty, pingwiny afry-
kańskie, przeróżne ryby i ptaki oraz florę rafy 
koralowej Morza Czerwonego. Wzbogaceni 
o nowe, cenne wiadomości oraz pełni wrażeń 
udaliśmy się w podróż powrotną, zatrzymując 
się po drodze w McDonald’s na małe co nieco. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA kierujemy 
do pani burmistrz, bez pomocy której nie 
dojechalibyśmy do celu naszej podróży. Sto-
warzyszeniu „Pomocna Dłoń”, dzięki któremu 
wycieczka ta mogła się odbyć. Państwu Mał-
gorzacie i Rafałowi Becela, którzy zaopatrzy-
li nas w  pyszny prowiant na naszą długą, 
pełną wrażeń wycieczkę. Dziękujemy pani 
Halince za dodatkową opiekę podczas wy-
cieczki, pani Marlenie za uwiecznienie tych 
wspaniałych chwil okiem aparatu oraz panu 
Darkowi naszemu kierowcy, za bezpieczną 
podróż w obie strony.

Joanna Rosiak
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Informacja z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2015 r.
Dnia 10 czerwca 2015 r. w remizie Ochot-

niczej Straży Pożarnej odbyła się VII sesja Rady 
Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli uchwa-
ły w następujących sprawach:

1) Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Złoty 
Stok w  obrębie wsi Błotnica i  Płonica – 
Gmina Złoty Stok wdraża na obszarze wiejskim 
zadanie inwestycyjne związane ze zbiorowym 
odprowadzaniem i unieszkodliwianiem nie-
czystości ciekłych (ścieki komunalne). Zada-
nie dotyczyć będzie w pierwszej kolejności 
wsi Błotnica i Płonica. Rozwiązania i ustalenia 
przyjęte w  obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Złoty Stok są w chwili obecnej mało 
przydatne dla proponowanych inwestycji 
infrastrukturalnych i uniemożliwiają przygo-
towanie dokumentacji projektowej. Opraco-
wana zmiana pozwoli na rozwiązanie proble-
mu gospodarki ściekowej zgodnie z przepi-
sami prawa oraz w zgodzie z uwarunkowa-
niami wynikającymi ze struktury własności 
gruntów, konfiguracji terenu oraz istniejącej 
infrastruktury.

2) Uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w  południowo-wschodniej 
części wsi Błotnica – prace nad planem za-
gospodarowania przestrzennego podjęto na 
podst. Uchwały Rady Miejskiej w  Złotym 
Stoku nr XL/294/2014 z  dnia 25 września 
2014r. Zebrane wnioski do planu pozwoliły 
ocenić uwarunkowania dla przyszłych inwe-
stycji oraz potwierdzić słuszność podjętej 
decyzji, polegającej na wyrażeniu zgody na 
budowę obiektów mieszkalnych i mieszkalno-
-usługowych we wsi Błotnica.

3) Zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z  wyko-
nania budżetu Gminy Złoty Stok za rok 
2014 – na podstawie art.270 ust.4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z  2013 r., poz.594 z  późn.zm.) 
organ stanowiący jednostki samorządu tery-
torialnego rozpatruje i zatwierdza sprawoz-
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu w terminie do 30 czerw-
ca roku następującego po roku budżetowym.

4) Udzielenie Burmistrzowi Złotego 
Stoku absolutorium z  tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok.

5 )Rozpatrzenie skargi na działalność 
Burmistrza Złotego Stoku – dnia 6 kwietnia 
b.r. do Urzędu Miejskiego w  Złotym Stoku 
wpłynęła skarga na działalność Burmistrza 
Złotego Stoku. Skarżący zarzucił ówczesnemu 
burmistrzowi naruszenie prawa do informacji 
oraz narażenie Urzędu na poniesienie zbęd-
nych kosztów. Skarżący powołał się w skardze 
na postępowanie prowadzone w 2014 r. przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we 

Wrocławiu. Po zapoznaniu się z treścią skargi, 
po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Gminy, 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w  dniu 
22 maja b.r. dokonała oceny merytorycznej 
zarzutów podniesionych w skardze i stwier-
dziła, iż uznaje skargę za bezzasadną.

6) Zmiana uchwały Rady Miejskiej z dnia 
26 lutego 2015 r. Nr III/24/2015 w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych mieszkańcami 
Gminy Złoty Stok – w odpowiedzi na skargę 
Wojewody Dolnośląskiego przygotowano 
uchwałę wprowadzającą zmiany we wskaza-
nych fragmentach uchwały, tj. § 2 otrzymuje 
nowe brzmienie: „W  konsultacjach mają 
prawo brać udział wyłącznie mieszkańcy 
Gminy Złoty Stok, § 6 uchyla się, a § 7 otrzy-
muje nowe brzmienie tj.: „Informacje o kon-
sultacjach społecznych Burmistrz podaje do 
wiadomości publicznej w formie ogłoszenia, 
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogło-
szeń oraz zamieszczenie na stronie interne-
towej www.zlotystok.pl i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.zlotystok.biuletyn.net”.

7) Określenie szczegółowych zasad, 
sposobu i  trybu udzielania ulg w  spłacie 
należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, warunków dopuszczalno-
ści pomocy publicznej w  przypadkach, 
w  których ulga będzie stanowić pomoc 
publiczna oraz wskazania organu upraw-
nionego do udzielania tych ulg – zgodnie 
z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o  finansach publicznych (Dz.U. z  2013 r., 
poz.885 późn. zm.), w przypadkach uzasad-
nionych ważnym interesem dłużnika lub in-
teresem publicznym należności pieniężne 
mające charakter cywilnoprawny, przypada-
jące jednostce samorządu terytorialnego lub 
jej jednostkom podległym, mogą być uma-
rzane albo ich spłata może być odraczana lub 
rozkładana na raty, na zasadach określonych 
przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, za wyjątkiem należności cy-
wilnoprawnych powstałych w związku z re-
alizacja zadań z zakresu administracji rządo-
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wej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami, do 
których stosuje się przepisy art.55-58 ww. 
ustawy. Przepisy art.59 ust. 2 i 3 ww. ustawy 
zawierają delegację dla organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego do okre-
ślenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu lub osób uprawnionych 
do udzielania tych ulg, a także do postano-
wienia o stosowaniu z urzędu ulg, o których 
mowa wyżej w przypadku wystąpienia oko-
liczności wymienionych w art.56 ust.1 ustawy.

8) Zmiana uchwały Rady Miejskiej z dnia 
26 lutego 2015 r. w sprawie opracowania 
na rok 2015 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w  publicznych szkołach 
i przedszkolach – zmiana uchwały nastąpiła 
w związku z zaskarżeniem przez Wojewodę 
Dolnośląskiego zapisów § 5 ust. 1 we frag-
mencie „lub w  nim nie ujęte”, § 5 ust. 2 
w brzmieniu „Przesunięcia środków finanso-
wych dokonują dyrektorzy placówek oświa-
towych po uzyskaniu zgody Burmistrza Zło-
tego Stoku” i w § 6 w brzmieniu „Szczegółowy 
regulamin przyznawania i wypłacania środków 
na dofinansowanie poszczególnych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli opra-
cowuje dyrektor placówki oświatowej w po-
rozumieniu z Rada Pedagogiczną”. Zgodnie 

ze złożona skargą w ww. uchwale uwzględ-
niono wszystkie wskazane zmiany, tzn. wy-
kreślono zaskarżony zapis w § 5 ust. 1 oraz 
§  5 ust. 2 i  § 6. Podjęte zostały także trzy 
uchwały w  sprawie odpowiedzi na skargi 
wniesione do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu na uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 26 lutego 2015 r.:

1. Nr III/24/2015 w  sprawie określenia 
zasad i  trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych mieszkańcami Gminy Złoty Stok.

2. Nr III/25/2015 w  sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzie-
lania ulg w  spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w  których ulga będzie stanowić 

pomoc publiczna praz wskazania organu 
uprawnionego do udzielania tych ulg.

3. Nr III/26/2015 w sprawie opracowania 
na rok 2015 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli za-
trudnionych w publicznych szkołach i przed-
szkolach.

Ponadto na posiedzenie VII sesji Rady 
Miejskiej przybyli Teresa Rowińska i Andrzej 
Gawłowski. Pani Teresa Rowińska złożyła na 
ręce przewodniczącego i burmistrza podzię-
kowania za pomoc i  wsparcie w  remoncie 
mieszkania. Natomiast pan Andrzej Gawłow-
ski podarował przedwojenny zegar, który 
wisiał niegdyś na budynku sklepu zegarmi-
strza, przy ul. Wojska Polskiego (dzisiaj nr 5).

Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2015 r.
9 lipca 2015 r. w  remizie OSP w  Złotym 

Stoku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. 
Podczas sesji radni podjęli uchwały w nastę-
pujących sprawach:

1. Uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsi Płonica – prace nad 
planem zagospodarowania przestrzennego 
podjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w  Złotym Stoku Nr XLI/303/2014 z  dnia 30 
października 2014 r. Zebrane wnioski do 
planu pozwoliły ocenić uwarunkowania dla 
przyszłej inwestycji oraz potwierdzić słuszność 
podjętej decyzji polegającej na wyrażeniu 
zgody na realizacje nowej zabudowy miesz-
kaniowej we wsi Płonica. Projekt planu uzyskał 
wszystkie niezbędne pozytywne opinie 
i uzgodnienia. Projekt planu wraz z prognozą 
został wyłożony do publicznego wglądu 
w drodze ogłoszenia zamieszczonego w pra-
sie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Złotym Stoku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

2. Przystąpienie do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Zło-

tym Stoku w granicach działek ewidencyj-
nych nr 516, 517 i 518 – potrzeba sporzą-
dzenia zmiany części ustaleń przyjętych 
w  opracowanym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego w  Złotym Stoku w  granicach zabu-
dowy ww działek ewidencyjnych, wynikła 
z  konieczności zmiany przyjętego w  planie 
wskaźnika intensywności zabudowy, procen-
towego udziału terenów biologicznie czyn-
nych oraz powierzchni terenów zabudowa-
nych. Wszystkie pozostałe ustalenia planu nie 
ulegną zmianie.

3. Zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok 
na 2015 rok – w zakresie dochodów budże-
towych dokonano zmniejszenia o  kwotę 
14.150 zł, ustalając ich nowy poziom w wy-
sokości 14.699.054 zł. Zmiany wynikają z:

1) zmniejszenia o kwotę 230.400 zł docho-
dów zaplanowanych z tytułu wpłat mieszkań-
ców na współfinansowanie realizacji projek-
tu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii 
w Gminie Złoty Stok” (zmniejszenie wynika 
ze zmiany klasyfikacji budżetowej wpły-
wów z tego tytułu oraz zmniejszenia kwoty 
wpłat),

2) zwiększenia o kwotę 80.000 zł z tytułu 
dofinansowania ze środków Nadleśnictwa 
Bardo Śląskie realizacji zadania inwestycyj-
nego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica”,

3) zwiększenia o  kwotę 6.650 zł z  tytułu 
dokonania wpłat sponsorów na dofinanso-
wanie imprezy plenerowej pn. „Gwarkiada”,

4) zwiększenia o kwotę 129.600 zł z tytułu 
wpłat mieszkańców na współfinansowanie 
realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Złoty Stok”.

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 
14.150 zł, ustanawiając ich nowy poziom 
w  wysokości 15.009.654 zł. Zmiany wyni-
kają z:

1) zmniejszenia o kwotę 741.000 zł środków 
zaplanowanych na realizację projektu pn. 
„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gmi-
nie Złoty Stok” (zmniejszenie wynika ze 
zmiany klasyfikacji budżetowej i zmniejszenia 
zakresu działania),

2) zmniejszenia o kwotę 3.400 zł środków 
zaplanowanych na wykonanie programu 
funkcjonalno-użytkowego instalacji fotowol-
taicznych (zmiana klasyfikacji budżetowej),
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3) zwiększenia o kwotę 165.000 zł z prze-
znaczeniem na realizację zadania inwestycyj-
nego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica” (wydatek 
jest współfinansowany w 50% przez Nadle-
śnictwo Bardo Śląskie),

4) zwiększenia o kwotę 74.800 zł środków 
zaplanowanych na przebudowę ul. Radosnej, 
w ramach kontynuacji zadania inwestycyjne-
go pn. „Przebudowa ul. Chemików, łącznika 
i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remon-
tem infrastruktury technicznej”,

5) zwiększenia o kwotę 100.000 zł z prze-
znaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. 
„Opracowanie dokumentacji kompleksowej 
rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Zło-
tym Stoku z przeznaczeniem na cele kultu-
ralno-turystyczne”,

6) zwiększenia o kwotę 14.000 zł z prze-
znaczeniem na zmiany w planie zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie sołectw 
Płonica i Błotnica,

7) zmniejszenia ogółem o kwotę 44.934 zł 
planu wydatków bieżących w  administracji 
publicznej z przeznaczeniem na wydatki in-
westycyjne (zwiększenie o  kwotę 6.650 zł 
środków zaplanowanych na dofinansowanie 
organizacji imprezy plenerowej pn. „Gwarkia-
da” – środki pochodzą z wpłat dokonanych 
przez sponsorów),

8) zmniejszenia o kwotę 74.800 zł środków 
zaplanowanych na dotację dla Niepubliczne-
go Przedszkola „Bajka” w  Złotym Stoku 
w związku z malejącą liczbą dzieci uczęszcza-
jących do placówki – obecnie do przedszko-
la uczęszcza 84 dzieci, od września uczęszczać 
będzie ok.55 dzieci,

9) zwiększenia ogółem o kwotę 482.634 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł 
energii w  Gminie Złoty Stok” (zwiększenie 
o kwotę 3.400 zł środków zaplanowanych na 
wykonanie programu funkcjonalno-użytko-
wego instalacji fotowoltaicznych),

10) zmniejszenia o kwotę 3.350 zł środków 
zabezpieczonych na wydatki bieżące Rady 
Sołeckiej w Mąkolnie, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy 
wiejskiej w Mąkolnie”

11) zwiększenia o kwotę 6.850 zł z prze-
znaczeniem na realizację ww zadania. 

4. Zmiana w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok 
– zmiany dotyczą zadania pn. „Przebudowa 
ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym 
Stoku wraz z remontem infrastruktury tech-
nicznej”(zwiększono limit wydatków w roku 
2015 o kwotę 74.800 zł tj. do kwoty 954.800 
zł, jednocześnie zmianie uległy również łącz-
ne nakłady finansowe do kwoty 2.220.800 zł 
i  limit zobowiązań do kwoty 954.800 zł). 
W związku ze wskazanymi zmianami zwięk-

szono o 74.800 zł limit wydatków ogółem na 
2015 r. do kwoty 1.419.550 zł, limit zobowią-
zań ogółem do kwoty 3.219.550 zł oraz łącz-
ne nakłady finansowe ogółem do kwoty 
4.503.008 zł

5. Powołanie zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników – 
w 2015 roku upływa kadencja dotychczaso-
wych ławników. Przed przystąpieniem do 
wyborów ławników Rada Miejska powołuje 
zespół, który przedstawia na sesji Rady swo-
ją opinię o zgłoszonych kandydatach. Zada-
niem zespołu jest przede wszystkim dokona-
nie oceny kandydatów pod kątem spełnienia 
wymogów określonych w  ustawie – Prawo 
o  ustroju sądów powszechnych. W  skład 
Zespołu weszli: Elżbieta Ruszkowska , Dariusz 
Maziakowski, Maria Górska-Kajdak, Elżbieta 
Gawdonowicz, Katarzyna Bodak. 

Podczas sesji przedstawiono również in-
formację z  funkcjonowania spółki „Koma”, 
przekazał ją prezes spółki Dawid Knych. 
Przeanalizowano także system odbioru od-
padów komunalnych. 

Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół 
w  Złotym Stoku – Agata Pawłowska-Król 
poinformowała o wynikach końcowych eg-
zaminów szóstoklasistów i uczniów trzeciej 
klasy gimnazjum. 

Burmistrz Grażyna Orczyk wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wieją 

wręczyli podziękowania za bohaterską po-
stawę Agnieszki i Sebastiana Szwarców oraz 
Dawida Knycha. Osoby te udzieliły pomocy 
poszkodowanym, ratując im życie. Agnieszka 
i Sebastian Szwarc podczas pikniku rodzin-
nego w Złotym Stoku udzielili pomocy nie-
przytomnemu mężczyźnie. Natomiast Dawid 
Knych zainterweniował, gdy jeden z pracow-
ników kamienieckiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji stracił przytomność w studzien-
ce wodociągowej.

W VIII sesji Rady Miejskiej uczestniczyli 
także Dyrektor POP „Bajka” Lucyna Kowalska 
wraz z przedstawicielami rodziców i pracow-
ników placówki. Wzięli oni udział w dyskusji 
dotyczącej dostosowania stawek czynszu 
dzierżawnego za budynek przedszkola do 
przepisów zarządzenia wydanego przez po-
przedniego burmistrza (wg zarządzenia po-
przedniego burmistrza z  2012r. i  2014 r. 
stawka czynszu za 1 m2 lokalu przeznaczo-
nego na działalność oświatową, opiekuńczo-
-wychowawczą wynosi 7,00 zł). Przedstawi-
ciele rodziców i radni powiatowi wnioskowa-
li o nieogłaszanie konkursu na prowadzenie 
przedszkola, apelując o zmianę stawki czyn-
szu. Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek 
o zmianę przedmiotowego zarządzenia i do-
stosowanie stawek czynszu do realiów ryn-
kowych.
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Informacja dotycząca przekazywania odpadów komunalnych 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

I. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
(PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Wiejskiej 
2, wjazd od ulicy Kłodzkiej.

II. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
(PSZOK) jest otwarty:

1) w każdy wtorek w godzinach od 10.00 
do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy,

2) w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od  pracy,

3) w pozostałe dni tygodnia w godzinach 
od 6.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.

III. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie, 
od każdego z właścicieli nieruchomości znaj-
dujących się na terenie Gminy Złoty Stok, 
następujące rodzaje odpadów:
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odpady budowlane i  rozbiórkowe stano-

wiące odpady komunalne,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– przeterminowane leki i chemikalia, w tym 

opakowania po chemikaliach,

– odpady zielone,
– odpady ulegające biodegradacji inne niż 

zielone,
– papier i tektura,
– metal,
– tworzywa sztuczne,
– szkło i opakowania ze szkła,
– opakowania wielomateriałowe,
– opakowania ulegające biodegradacji,
– lampy fluorescencyjne i  inne odpady za-

wierające rtęć.
IV. Właściciele nieruchomości dostarczają 

odpady we własnym zakresie.

Od 1 lipca br. Gmina Złoty Stok wprowadza szereg zmian w za-
kresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Przetarg 
na tą usługę, jak w latach poprzednich, wygrała lokalna spółka „KOMA”.

Najważniejsze zmiany jakie zostaną wprowadzone, to m.in.:
OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW – „KOMA” ma obowiązek oznako-

wać pojemniki zgodnie ze złożonymi deklaracjami, poprzez umiesz-
czenie na pojemnikach naklejek:

– ZIELONYCH z napisem „Odpady po segregacji”;
– CZARNYCH z napisem „Odpady zmieszane”.
Takie rozwiązanie pozwoli na kontrolę sposobu segregacji odpadów 

komunalnych. W pojemnikach z zieloną naklejką nie mogą znaleźć 
się odpady takie jak: plastik, metal, szkło, papier, przeterminowane 
leki, baterie, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny, odpady budow-
lane, odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, trawa,  liście).

ZBIERANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH – Regulamin 
Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie zaleca, aby odpady ule-
gające biodegradacji zagospodarowywać we własnym zakresie i na 
własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub biogazow-
niach rolniczych. Dla tych osób, które nie mają takiej możliwości, 
a zadeklarowały segregację odpadów, firma wywozowa udostępni 
worki na odpady biodegradowalne. Worki będą odbierane z często-
tliwością 1 raz w tygodniu z miasta i 2 razy w tygodniu z terenu wsi.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ulicy Wiejskiej 2 dotychczas przyjmował odpady tylko we wtor-
ki w godzinach 1000–1800. Od 1 lipca 2015 r. odpady przyjmowane są 
codziennie w  godzinach 600–1400 i  dodatkowo we wtorki do 1700 
i w soboty od 1000–1200. W PSZOK przyjmowane są wszystkie odpady 
objęte segregacją: 

– papier i makulatura;
– szkło, metale, tworzywa sztuczne;
– odpady ulegające biodegradacji;
– przeterminowane leki i chemikalia;
– zużyte baterie i akumulatory;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe;
– zużyte opony.
„WYSTAWKI” – na koniec każdego miesiąca prowadzona będzie 

objazdowa zbiórka odpadów. Zbierane będą: stolarka okienna, me-
ble, dywany, elektrośmieci, wanny, armatura sanitarna, pojedyncze 
opony. Nie zabieramy odpadów zmieszanych, gruzu, porcelany, 
 fajansu.

Każdy ostatni poniedziałek odbieramy odpady w Płonicy i Błot-
nicy, w ostatni wtorek miesiąca w Mąkolnie, Chwalisławiu i Laskach, 
a w ostanie środy miesiąca będziemy w Złotym Stoku.

GOSPODARKA ODPADAMI
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od lipca 2015 do czerwca 2016

Ulice/Rejon

ROK 2015 ROK 2016

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 29 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 27 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Laski 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23 20 3, 17 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Mąkolno, Chwalisław 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23 7, 21 4, 18 3, 17, 31 14, 28 12,025 9, 23

Płonica, Błotnica 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych

Stawowa, Polna, Prusa, Żeromskiego, 
Kasprowicza, Radosna, Chemików, 3 
Maja, Harcerska, Pl. Mickiewicza, Rynek, 
Staszica, Lelewela

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

4, 9, 16, 23, 
30

Wojska Polskiego, Wiejska, Niska, 
Działkowa, Krótka, Sudecka, Pl. 
Kościuszki, Skwer Jana Pawła II, 
Bolesława Chrobrego, Św. Jadwigi, 
Traugutta, Złota, Pl. Kościelny

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

10, 17, 24, 
31

Wąska, Krzywa, Górnicza, Wolności 
Słoneczna, Sienkiewicza, Gajowa, Leśna, 
Strzelecka, Kolejowa

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

W przypadku braku możliwości odbioru odpadów z przyczyn od nas niezależnych, odapdy będą odebrane w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

Opdady komunalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA 3M18
Opdady biodegradowalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA Y867

od lipca 2015 do czerwca 2016

Ulice/Rejon

ROK 2015 ROK 2016

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 29 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 27 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Laski 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23 20 3, 17 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Mąkolno, Chwalisław 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23 7, 21 4, 18 3, 17, 31 14, 28 12,025 9, 23

Płonica, Błotnica 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych

Stawowa, Polna, Prusa, Żeromskiego, 
Kasprowicza, Radosna, Chemików, 3 
Maja, Harcerska, Pl. Mickiewicza, Rynek, 
Staszica, Lelewela

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

4, 9, 16, 23, 
30

Wojska Polskiego, Wiejska, Niska, 
Działkowa, Krótka, Sudecka, Pl. 
Kościuszki, Skwer Jana Pawła II, 
Bolesława Chrobrego, Św. Jadwigi, 
Traugutta, Złota, Pl. Kościelny

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

10, 17, 24, 
31

Wąska, Krzywa, Górnicza, Wolności 
Słoneczna, Sienkiewicza, Gajowa, Leśna, 
Strzelecka, Kolejowa

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

W przypadku braku możliwości odbioru odpadów z przyczyn od nas niezależnych, odapdy będą odebrane w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

Opdady komunalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA 3M18
Opdady biodegradowalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA Y867

od lipca 2015 do czerwca 2016

Ulice/Rejon

ROK 2015 ROK 2016

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 29 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 27 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 5, 12, 19, 26 7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Laski 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23 20 3, 17 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Mąkolno, Chwalisław 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23 7, 21 4, 18 3, 17, 31 14, 28 12,025 9, 23

Płonica, Błotnica 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych

Stawowa, Polna, Prusa, Żeromskiego, 
Kasprowicza, Radosna, Chemików, 3 
Maja, Harcerska, Pl. Mickiewicza, Rynek, 
Staszica, Lelewela

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

4, 9, 16, 23, 
30

Wojska Polskiego, Wiejska, Niska, 
Działkowa, Krótka, Sudecka, Pl. 
Kościuszki, Skwer Jana Pawła II, 
Bolesława Chrobrego, Św. Jadwigi, 
Traugutta, Złota, Pl. Kościelny

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

1, 8, 15, 22, 
29

10, 17, 24, 
31

Wąska, Krzywa, Górnicza, Wolności 
Słoneczna, Sienkiewicza, Gajowa, Leśna, 
Strzelecka, Kolejowa

3, 10, 17, 24, 
31

2, 9, 16, 23, 
30

1, 8, 15, 22, 
29

W przypadku braku możliwości odbioru odpadów z przyczyn od nas niezależnych, odapdy będą odebrane w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

Opdady komunalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA 3M18
Opdady biodegradowalne będą odbierane śmieciarką SCANIA DZA Y867

1948
Podczas obchodów Tygodnia Ziem Za-

chodnich, na placu Kościelnym w  dawnej 
drukarni, burmistrz Albin Nowicki dokonał 
uroczystego otwarcia pierwszej placówki 
kulturalnej w mieście. Był „Dom Społeczny”, 
mieszczący bibliotekę publiczną, czytelnię 
i  świetlicę, prowadzoną przez Aleksandrę 
Hofler.

Poszukiwania nowych złóż rudy uwieńczo-
ne zostały sukcesem Rozpoczęto roboty 
górnicze na „Polu Południowym” (z  szybem 
„Bolesław” na Białej Górze). W kopalni wydo-
byto 22.400 ton rudy zawierającej średnio 4,8 
% arsenu, z której otrzymano w hucie 921 ton 
arszeniku.

10 marca podczas Święta Przyjaźni Polsko-
-Czechosłowackiej otwarto, w jedną stronę, 
miejscowe przejście graniczne. Do miasta 
przybyli licznie Czechosłowacy, a ich drużyna 

rozegrała mecz piłki nożnej. Sklepy otrzyma-
ły od Burmistrza polecenie sprzedaży towarów 
za korony. Ponieważ w Czechosłowacji bra-
kowało żywności, goście wykupili ją ze skle-
pów. Spółdzielnie Spożywców „Społem” i „Ar-
sen” straciły 200 tyś. zł bo Czesi kupowali 
w przeliczeniu 7 zł za koronę, a banki zwró-
ciły im tylko po 3,5zł za koronę. 

Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodo-
wej został 13.maja Henryk Rot. Miejską Radę 
tworzyli członkowie trzech partii: PPR – 10, 
PPS – 7, i SL – 11.

Na parterze ratusza mieścił się posterunek 
MO i UB.

W wyniku zawału stropu chodnika eksplo-
atacyjnego zginął w Kopalni górnik Roman 
Lewiński.

Na wystawie Ziem Odzyskanych we Wro-
cławiu, Złoty Stok wystawiał model mleczar-
ni z tabliczką „Najnowocześniejsza mleczarnia 

w  Europie” oraz arszenik, arsen metaliczny 
i minię ołowiową.

Uruchomiono zegary publiczne, na domu 
zegarmistrza przy ul. Wojska Polskiego, na 
Magistracie i na stacji PKP. 

Burmistrz Albin Nowicki odszedł do Ziębic, 
nowym burmistrzem został Zbigniew Halkie-
wicz.

Prezydium Rady Narodowej ustaliło kary 
dla rodziców dzieci nie chodzących do szko-
ły. Za 1 dzień bez usprawiedliwienia 50 zł, za 
dwa dni 100 zł, a po 3 dniach 2000 zł.

Uchwalono też 500 zł kary dla gospodarzy 
nie wywiązujących się z  obowiązkowych 
dostaw mleka dla Okręgowej Mleczarni Gór-
skiej w Złotym Stoku.

Placówka graniczna weszła w skład 23 Bry-
gady Sudeckiej Ochrony Pogranicza.

Jerzy Tichanowicz, Eugeniusz Salwach

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lata 1945-1989
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CZERWCOWE PRZEŻYCIA W „ZIELONEJ DOLINIE”
Czerwiec obfitował w  ciekawe przeżycia 

dla przedszkolaków z „Zielonej Doliny” w Mą-
kolnie.

16 czerwca grupa starszaków odwiedziła 
SZS – Szkołę Podstawową 

w  Złotym Stoku gdzie powitała ich pani 
dyrektor Agata Pawłowska-Król i wicedyrek-
tor Ewa Głąb. Przedszkolaki spotkały się ze 
swoimi kolegami z I i III klasy, zwiedziły szko-
łę i klasy, w których będą się uczyły od wrze-
śnia oraz zapoznały się z  wychowawcami – 
panią Jolą i panią Elą. Najbardziej podobała 
im się sala gimnastyczna, gdzie mogły pobie-
gać i pobawić się z panią dyrektor.

19 czerwca wszystkie dzieci z „Zielonej 
Doliny” pojechały na wycieczkę (z okazji Dnia 
Dziecka i zakończenia roku przedszkolnego) 
do wrocławskiego Afrykarium. Było  wspaniale!

23 czerwca nasze przedszkole uroczyście 
pożegnały dzieci odchodzące w tym roku do 

szkoły. Pożegnanie, to czas niezwykły i nie-
zapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców 
jak i wszystkich pań z przedszkola. Dla wielu 
starszaków kończy 
się bowiem okres 
przyjaźni, wspól-
nych zabaw i spo-
tkań. Dzieci, z  za-
gubionych i  nie-
śmiałych malusz-
ków, stają się sa-
modzielnymi, od-
ważnymi starszaka-
mi, pełnymi pomy-
słów, ciekawymi 
świata, chętnymi 
do podejmowania 
n o w y c h ,  c o r a z 
trudniejszych za-
dań. Starszaki, jak 
przystało na absol-
we n tów  p r ze d -
szkola, w odświęt-

nych strojach i powagą w głosie recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki. W słowach wierszy 
podziękowały wszystkim pracownikom przed-

szkola za trud włożony w  ich rozwój oraz 
wychowanie. Jest już tradycją przedszkola, 
że absolwentów żegnają koledzy i koleżanki 
z  młodszej grupy. Pani dyrektor w  słowach 
swego przemówienia wyraziła swoją wdzięcz-
ności rodzicom, którzy czynnie uczestniczyli 
w  życiu naszej placówki. Również rodzice 
podziękowali wszystkim paniom za pracę, 
edukację i opiekę nad ich dziećmi. Uroczystość 
zakończyła się rozdaniem absolwentom pa-
miątkowych upominków oraz słodkim poczę-
stunkiem. 

27 czerwca dzieci wraz z panią Ewą i panią 
Anią uczestniczyły w obchodach Gwarkiady. 
Przedstawialiśmy (wspólnie z  dziećmi i  pa-
niami z P.O.P. „Bajka”) średniowiecznych rze-
mieślników: przekupki, szewca, kołodzieja, 
bednarza, itp. Uczestnicy pochodu nagrodzi-
li nas gromkimi brawami. Chyba się  podobało.

Ewa Bulanda
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Udział reprezentantów z „Bajki” w konkursie piosenki przedszkolnej
19 maja Martynka Tandereszczak, Jakub 

Szendzielorz oraz Paweł Knych reprezento-
wali nasze przedszkole w konkursie piosenki 
przedszkolnej w Kamieńcu Zabk. Organiza-
torem konkursu było Przedszkole nr 1 a dzie-
ci występowały na scenie Gminnego Centrum 
Kultury w  Kamieńcu Ząbk. Nasze dzieci za-
śpiewały dwie piosenki pt.: „Skarpety” oraz 
„Budzik”. Celem konkursu było wspieranie 
najzdolniejszych wokalnie przedszkolaków, 
propagowanie kultury muzycznej wśród 
dzieci, promocja młodych wykonawców oraz 
ich talentów. Wszyscy wykonawcy zapre-
zentowali się wspaniale, to też nie dziwi 
fakt, że jury miało problem z wyłonieniem 
tych najlepszych. Wtedy z pomocą przy-
szła widownia, która brawami oceniła 
wykonawców i  wszystkim przyznała 
I miejsca. Dzieci za udział w konkursie otrzy-
mały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w po-
staci puzzli.

Dziękujemy za zaproszenie!

Pożegnanie absolwentów przedszkola „Bajka” 
Dnia 24 czerwca w Placówce Opieki Przed-

szkolnej „Bajka” w  Złotym Stoku odbyła się 
uroczystość zakończenia roku szklonego 
2014/2015. W  podniosłym nastroju, w  oto-
czeniu gości oraz rodziców, absolwenci po-
żegnali się ze swoim przedszkolem.

Odświętnie ubrani wychowankowie naszej 
placówki rozpoczęli występ, przygotowany 
ze swoimi wychowawczyniami: Alicją Kustosz 
i Justyną Złoty, pięknym, polskim tańcem – 
polonezem. Następnie dzieci przedstawiły 
wiersze, piosenki oraz tańce. Występy bardzo 
się podobały zarówno naszym gościom jak 
i  rodzicom o czym świadczyły liczne brawa 
oraz łzy wzruszenia.

Następnie dzieci z grup młodszych poże-
gnały swoich starszych kolegów i koleżanki 
oraz przekazały prezenty wykonane przy 
małym wsparciu wychowawczyń. Grupa 

„Biedronek” z panią Alicją Ju-
rasz wykonała przyborniki na 
biurko, „Wesołe Misie” oraz 
„Pszczółki” wraz z  paniami 
Wiesławą Krajewską i Magda-
leną Marmurą wykonały za-
kładki do książek z  planem 
lekcji.

Pani dyrektor Lucyna Ko-
walska podziękowała wszyst-
kim rodzicom za współpracę 
i wręczyła dyplomy tym najbardziej aktywnym 
w życiu przedszkola.

W  dalszej części uroczystości burmistrz 
Grażyna Orczyk podziękowała wszystkim 
pracownikom placówki za trud wychowania 
małych dzieci, za wpajanie pozytywnych 
wartości oraz rodzicom za zaangażowanie we 
współpracę z przedszkolem.

Nasza absolwentka Martyna Tandereszczak, 
reprezentując wszystkich absolwentów, za-
śpiewała piosenkę „Mam tę moc”, czym za-
chwyciła wszystkich obecnych na uroczysto-
ści. Pani dyrektor życzyła wszystkim absol-
wentom „wielkiej mocy”, o  której śpiewała 
Martynka oraz samych sukcesów na nowej 
drodze obowiązków szkolnych oraz spełnie-
nia marzeń.

Na zakończenie uroczystości dyrektor 
placówki wręczyła dyplomy Absolwenta oraz 
tradycyjnie piórniki z pełnym wyposażeniem.

Dla naszych absolwentów przygotowaliśmy 
niespodziankę. Po wyrzuceniu biretów w górę 
z okrzykiem „jesteśmy absolwentami przed-
szkola „Bajka” do sali został wniesiony wielki 
tort. 

Były podziękowania, kwiaty a także wspól-
ne fotografie.

Dziękujemy Rodzicom za słowa uznania 
i piękne kwiaty. Życzymy naszym wychowan-
kom oraz ich rodzinom udanych i bezpiecz-
nych wakacji.

Galeria na stronie www.popbajka.pl.
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Absolwenci przedszkola „Bajka” w Afrykarium
We wtorek 16 czerwca najstarsze dzieci 

z Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka”, wy-
brały się wraz z opiekunami na wycieczkę do 
Wrocławia. Głównym celem wycieczki było 
Afrykarium znajdujące się we wrocławskim 
ZOO! To kompleks przedstawiający różne 
ekosystemy związane ze środowiskiem wod-
nym Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się tu 
19 basenów i  zbiorników wodnych. Dzieci 
mogły zobaczyć m.in. rafę koralową Morza 
Czerwonego, hipopotamy nilowe, ryby słod-
kowodne jezior Malawi i Tanganiki. Głębiny 
Kanału Mozambickiego, gdzie występują 

rekiny, płaszczki i inne duże ryby dzieci po-
dziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu. 
Były też pingwiny przylądkowe, a  dżunglę 
otaczającą rzekę Kongo reprezentowały kro-
kodyle.

W  drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
w  McDonaldzie, gdzie posililiśmy się przed 
dalszą podróżą.

To była niezwykła lekcja przyrody! Wszyscy 
wrócili zadowoleni i pełni wrażeń! Zaprasza-
my do galerii na stronie www.popbajka.pl.

Kolorolandia – piknik rodzinny
„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, daje siłę....”
W ciągu roku każdy ma swoje święto. W maju i czerwcu świętuje 

rodzina: mama, tata i dzieci. Kolorolandia to spotkanie wyjątkowe 
i uroczyste, to piknik, który Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
zorganizowała już po raz 17. W tym roku, nauczycielki wraz z dzieć-
mi przygotowały program artystyczny składający się z  wierszy, 
piosenek oraz pokazów tanecznych kierowanych do rodziców. Dzie-
ci dziękowały w ten sposób za trud wychowania, miłość i oddanie.

Na uroczystość przybyli burmistrz Grażyna Orczyk, ksiądz proboszcz 
Józef Siemasz, dyrektor SZS Agata Pawłowska-Król, dyrektor przed-
szkola „Zielona Dolina” Ewa Bulanda, dyrektor CKiP Aleksandra Wą-
sowicz oraz rodzice naszych przedszkolaków.

Po części artystycznej dzieci przekazały rodzicom laurki z napisem 
„Kocham Cię”! Niespodzianką dla wszystkich był występ nauczycielek dla dzieci 

z okazji ich Święta, do piosenki „Podaruj dzieciom słońce”.
Po występach wszyscy poczęstowani zostali lodami, 

ciastami oraz kiełbaskami. Zabawę poprowadził wodzirej, 
który bawił dzieci oraz starszych, włączając do wspólnej 
zabawy rodziców oraz gości zaproszonych. Bańki mydlane 
oraz kształtowanie baloników to atrakcje, którymi zabawiał 
nas Pirat i  Klaun w  jednym, czyli Zbyszek Śleziak. Twarze 
malowała Kamila Błaszczyk oraz mama Milenki – Anna 
Gajek.

Sponsorami imprezy były hurtownie „Nordis” i „Hero” oraz 
mamy, które upiekły ciasto. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy!!!

Wszyscy bawili się wspaniale. Dziękujemy za obecność, 
zapraszamy za rok. Lucyna Kowalska
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DRODZY RODZICE
Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku przyjmuje 

zapisy do grupy żłobkowej „Bajeczka” oraz do grup przedszkolnych 
3, 4 i 5-latków na rok szkolny 2015/2016

W ramach czesnego wszystkim dzieciom oferujemy:
Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycielki w ramach 

realizacji podstawy programowej według urozmaiconych form i 
metod.

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierw-
szej pomocy – program „Mały ratownik”.

Zabawy i gry ruchowe, dydaktyczne, wychowawcze i badawcze.
Zabawy umuzykalniające – rytmika do piosenek w sali i w ogrodzie.
Warsztaty plastyczne i komputerowe.
Spotkania katechetyczne.
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w każdej grupie wiekowej.
Zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe), prowadzone przez trenera.
Gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci.
Zabawy logopedyczne dla wszystkich dzieci.

Bajko terapię – rozwijanie wyobraźni dziecięcej dla wszystkich 
grup wiekowych.. 

Spotkania teatralne, udział w spektaklach teatralnych na terenie 
placówki.

Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz z cieka-
wymi ludźmi pochodzącymi z naszego regionu.

Udział dzieci w olimpiadach, konkursach oraz imprezach okolicz-
nościowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Telefony kontaktowe: 74 817 52 19, 667 952 342
www.popbajka.pl, luk381@gazeta.pl 

Dzień Dziecka w Chwalisławiu
Dzień Dziecka w Chwalisławiu został zorganizowany przez Sołtysa, 

Radę Sołecką oraz Rancho Rossa Montana. Wśród atrakcji było ognisko 
z kiełbaskami, napojami oraz domowymi wypiekami. Nie zabrakło też 
pokazu baniek w rozmiarze XXL, różnych konkursów, gier plenerowych 
i zabaw dla najmłodszych. Przejażdżką konną natomiast dzieci były 
wręcz zachwycone. Zarówno dzieci jak i  dorośli spędzili ten dzień 
bardzo miło. Dzięki wsparciu finansowemu pani burmistrz mogliśmy 
kupić kilka ciekawych gier plenerowych dla naszych dzieciaków.

Dzień Matki w Laskach
26 maja w świetlicy wiejskiej w Laskach świętowaliśmy Dzień Mat-

ki i  Dzień Dziecka. Chłopcy i  dziewczynki, pod okiem pani Małgosi 
Zarzyckiej,  zaprezentowały program artystyczny. Każda z mam dosta-
ła ręcznie przygotowany prezent, a dzieci otrzymały słodkie upominki. 
Po poczęstunku na najmłodszych czekały liczne atrakcje – malowanie 
twarzy, turnieje z  nagrodami. Dzieci wzięły też udział w  konkursie 
plastycznym, w którym miały namalować swoją mamę. Nie sposób było 
wybrać zwycięski portret, bo każda z prac była wyjątkowa. Mimo nie-
sprzyjającej pogody na zewnątrz wszyscy doskonale się bawili. 

Anna Gajek

Nadchodzące wydarzenia – Laski
15 sierpnia 2015 r. – Klub Sportowy „Kłos” Laski bardzo serdecznie 

zaprasza wszystkich miłośników sportu na „DZIEŃ PIŁKARZA”, godz. 
14.30, Laski – boisko sportowe

29 sierpnia 2015 r. – DOŻYNKI GMINNE W  LASKACH; zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Złotego Stoku, Mąkolna, Płonicy, Błotnicy 
oraz Chwalisławia. Uroczysta msza św. o godz. 14.00
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Chociaż to święto wypada 1 czerwca, to we wsi Mąkolno święto-
waliśmy wraz z naszymi milusińskimi 7 dni później, czyli 7 czerwca 
2015 r. Data nie miała żadnego wpływu na doskonałą zabawę. Dzie-
ci wraz z rodzicami licznie przybyły na boisko sportowe w Mąkolnie. 

Miejscowi strażacy, członkowie klubu sportowego „Orzeł” oraz Rada 
Sołecka wsi Mąkolno przygotowali wiele atrakcji. Jak co roku odby-
ły się minizawody sportowo-pożarnicze dla najmłodszych, pan 
Zbyszek pięknie malował twarze i wyczarowywał bajeczne kształty 
z balonów, a pani sołtys zapewniła nagrody i słodki poczęstunek dla 
wszystkich dzieciaków.

Urszula Wróbel

Dzień Dziecka w Mąkolnie

Wiosna i  lato to czas, kiedy 
w wielu sąsiednich gminach od-
bywają się liczne imprezy związa-
nych z folklorem. Zespół „Wesołe 
Nutki” z  Mąkolna prowadzony 
przez panią Urszulę Wróbel rów-
nież uczestniczył w takich impre-
zach. 17maja grupa została zapro-
szona na V Festiwal Pieśni Religij-
nej do Lubnowa. Nasze dziewczę-
ta były najmłodszymi uczestnicz-
kami. Natomiast 12 lipca miały 
zaszczyt wystąpić na XX Przeglą-
dzie Zespołów Folklorystycznych 
w Stolcu. Trzymamy kciuki za dal-
sze sukcesy naszych młodych ar-
tystek.

Urszula Wróbel

„Wesołe Nutki” – na ludowo

SIERPIEń
• Wakacje z CKiP
•  8.08. – Countro-Shanty – CKiP
•  9.08. – Msza Św. na „V drogach” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
• 15.08. – Dzień Piłkarza – festyn – Laski
• 15.08. – Dożynki Wiejskie – Chwalisław 
• 15.08. – Dożynki Wiejskie Płonica
• 22.08. – II parada zaprzęgów konnych – rancho „Nasza Szkapa”
• 22.08. – Dożynki Wiejskie – Mąkolno

• 22.08. – Drezyniada – Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka, rancho 
„Nasza Szkapa”, CKiP
• 29.08. – Dożynki Gminne w Laskach

WRZESIEń
• 5-6.09. – Mistrzostwa Sudetów T.R.E.C PTTK – Chwalisław
• 19.09. – Dni Kultury Chrześcijańskiej – CKiP/parafia Złoty Stok
• 20.09. – Msza Święta z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej
• 26.09. – 30-lecie Chóru „Złoty Potok”

Zapowiedzi kalendarza imprez
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W  piątek 26 czerwca 2015 r. uczniowie, ich rodzice 
i  nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół w  Złotym 
Stoku pożegnali rok szkolny 2014/2015. O godz. 8.00 w sali 
gimnastycznej odbył się uroczysty apel Gimnazjum, 
a  o  godz.10.00 ze szkołą żegnali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej. W obu apelach uczestniczyli goście zapro-
szeni: burmistrz Grażyna Orczyk, dyrektorzy przedszkoli 
Ewa Bulanda i Lucyna Kowalska, ks. proboszcz Józef Sie-
masz, wikariusz Sebastian Nawrocki, prezes S-ki „KOMA” 
Dawid Knych, przedstawiciele Rad Rodziców Anna More-
lowska i Katarzyna Cichoń, rodzice, dziadkowie i przyja-
ciele szkoły. W trakcie uroczystości wręczono wiele nagród 
książkowych, dyplomów i statuetek za wybitne osiągnię-
cia w nauce, 100 % frekwencje, wysokie lokaty w konkur-
sach i olimpiadach sportowych. Wzruszającym momentem 
było pożegnanie szóstoklasistów i uczniów III klas Gim-
nazjum. Żegnano również ks. Sebastiana Nawrockiego, 
który w czerwcu ukończył posługę duszpasterską w naszej 
parafii. Wydarzeniom tym towarzyszyło wiele emocji i łez. 

Zakończenie roku 
szkolnego 2014/2015
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Młodzież zapobiega pożarom

OSP Złoty Stok
Od maja do lipca 2015 r. dru-

howie OSP ze Złotego Stoku 
wyjeżdżali do akcji 13 razy, 
w tym:

– do 4 pożarów, 
– do 4 miejscowych zagrożeń,
– 3 razy zabezpieczali impre-

zy na terenie gminy: Dogtracking, 
Gwarkiada i Bieg na Jawornik,

– 2 razy wyjechali do fałszy-
wego alarmu.

Naczelnik OSP Rafał Karski 
zaprasza młodzież, która ukoń-
czyła 18 lat do wstąpienia w sze-
regi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotym Stoku i brania czynne-
go udziału w działaniach ratow-
niczo gaśniczych. Szkolenia, 
kursy i umundurowanie zapew-
nia Straż. Kontakt pod numerem 
501 397 891.

17 czerwca 2015 roku w Samorządowym 
Zespole Szkół w Złotym Stoku odbył się uro-
czysty apel, podczas którego nagrodzono 
laureatów eliminacji gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Turniej zorga-
nizowany został przez Zarząd Gminny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 20 lu-
tego 2015 r.

Eliminacje w gminie Złoty Stok przepro-
wadzili druhowie: Bogumił Hencel, Roman 
Zięba i Mariusz Kumorek.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie 
grupy: I grupa – Szkoła Podstawowa, II grupa 
– Gimnazjum. Wstępem do turnieju była 

krótka pogadanka na temat funkcjonowania 
Ochotniczych Straży Pożarnych, prezentacja 
umundurowania strażaków, po czym ucznio-
wie dostali do rozwiązania test wyboru.

Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej: 
– I miejsce– Kacper Mielnik
– II miejsce– Jakub Kusion
– III miejsce– Natalia Klimczak
oraz Gimnazjum:
– I miejsce– Oliwia Drab
– II miejsce– Dawid Grzanka
– III miejsce – Wojciech Maryniak
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i za-

chęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ko-
lejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

Rafał Karski

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku składa gorące podziękowania uczniom, 

nauczycielom, pracownikom szkoły oraz osobom współpracującym za zaangażowanie w organi-
zację i aktywny udział w Pochodzie Historycznym w ramach GWARKIADY w dniu 27.06. 2015r.

Szkoła Podstawowa: Hania Krzywonos, Natalia i Dominika Klimczak, Julia Janiczek, Agata Iwanow-
ska, Katarzyna Zajączkowska, Paulina Leśnik, Julianna Dziedzic, Martyna Gaweł, Michał Karpiński, 
Kacper Mielnik, Tymoteusz Synoradzki, Tomasz Złoty, Kacper Sołtanowicz, Michał Musiał, Kacper Wielgus, 
Stanisław Pluciak, Jarosław Kawa. 

Gimnazjum: Honorata Grzesiak, Oliwia Pańkowska, Karolina Kret, Oliwia Synoradzka, Agnieszka 
Seweryn, Angelika Kucharska, Angelina Ciućmak, Natalia Kawa, Victoria Stelmach, Agnieszka Kurowska, 
Natalia Czapiga, Klaudia Kucharek, Kinga Jagodzińska, Wiktoria Misztela, Anita Żyrek, Ania Głąb, Wikto-
ria Wieja, Weronika Odzimek, Ola Golińska, Alicja Piszczyk, Arleta Rowińska, Gracek Misztela, Jarek Janiec, 
Michał Andrejew, Dawid Seweryn, Mateusz Cenarski, Przemek Złoty, Marcin Dukiewicz, Norbert Świder-
ski, Kamil Śmietanka, Michał Janiec, Piotr Sawicki, Wojciech Maryniak, Bartek Klecko.

Nauczyciele i pracownicy: Gabriela Pluciak, Katarzyna Popera, Mariola Charęza, Zofia Ruszkowska, 
Agnieszka Ruman, Ewa Radziszewska, Katarzyna Kowcz, Monika Stańczyk, Aleksandra Chołoniewska-
-Krzywnos, Waldemar Wieja, Jarosław Złoty, Leszek Latocha.

Słowa ogromnego uznania kieruję do: dzieci, nauczycielek i pracowników przedszkoli: „Bajka” i „Zie-
lona Dolina” za stworzenie wspaniałej sceny średniowiecznego targu, pani burmistrz Grażynie Orczyk 
i panu Rafałowi Beceli za podjęcie się roli pary Książęcej prowadzącej pochód, księdzu proboszczowi 
Józefowi Siemaszowi, Mariuszowi Karpińskiemu, Dawidowi Knychowi, Bartoszowi Słowiakowi za pomoc 
w nagłośnieniu pochodu, Stowarzyszeniu „KREWmaNIACY” za opiekę medyczną.

Agata Pawłowska-Król
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Informacja dotycząca możliwości otrzymania wyprawki szkolnej 2015/16
Pomoc jest skierowana do trzech grup 

uczniów:
1. uczniów klas trzecich szkoły podstawo-

wej oraz klas trzecich ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia;

2. uczniów, którzy kontynuują naukę we-
dług nowej podstawy programowej na po-
ziomie klasy czwartej technikum;

3. uczniów niepełnosprawnych: słabowi-
dzących; niesłyszących; słabosłyszących; 
z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim, z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z  afazją; 
z  autyzmem, w  tym z  zespołem  Aspergera; 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-
padku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

Pomoc w  formie dofinansowania zaku-
pu  podręczników oraz zakupu materia-

łów  edukacyjnych będzie przysługiwać: 
– uczniom pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
574 zł;
– uczniom pochodzącym z rodzin niespełnia-
jących kryterium dochodowego na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej 
lokalne warunki ekonomiczne i  społeczne 
(np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, 
alkoholizm, narkomania w rodzinie);
– uczniom niepełnosprawnym bez względu 
na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez 
uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie 
orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjal-
nego. W  przypadku uczniów spełniających 
kryterium dochodowe należy przedłożyć 
zaświadczenie o dochodach lub zaświadcze-
nie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. 
Dopuszcza się również złożenie oświadczenia 

o  dochodach. Rodziny, które przekraczają 
kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia 
o dochodach składają uzasadnienie do otrzy-
mania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyzna-
nie pomocy w formie dofinansowania zakupu 
podręczników i  materiałów edukacyjnych, 
składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pienię-
dzy następuje po przedłożeniu dowodu za-
kupu (np. faktury VAT ) lub oświadczenia 
o dokonanym zakupie.

Wnioski dla uczniów Samorządowego 
Zespołu Szkół w Złotym Stoku będzie można 
pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony 
szkoły( www.szszlotystok.pl) od 17 sierpnia 
2015 r.

Źródło:
strona internetowa Ministerstwa Edukacji 

Narodowej: http://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wyprawa-szkolna-2015

Informacja dla rodziców dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej 
Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku w roku 2015/2016

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej 
przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opieku-
nów prawnych) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny 
można pobierać od 17. 08.2015r. w sekretariacie szkoły lub ze strony 

szkoły. Należy je złożyć do 31.08. 2015r. wraz z  zaświadczeniem 
z zakładu pracy rodziców lub opiekunów.

Uwaga: Opieką świetlicy szkolnej z urzędu objęte są wszystkie 
dzieci dojeżdżające do szkoły oczekujące na rozpoczęcie zajęć lub 
oczekujące na powrót do domu po zakończonych lekcjach.

Informacja w sprawie podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016
Szkoła Podstawowa
kl. I i II
Uczeń dostanie przygotowany przez MEN 

darmowy podręcznik „Nasz elementarz”. 
Dodatkowo, szkoła otrzymała z MEN 50 zł na 
zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny 
jest też podręcznik do nauki języka obce-
go.  Szkoła na jego zakup otrzymała 25 zł/
dziecko. Jedyne trzeba kupić podręcznik do 
religii.

Kl. IV
Uczeń nie kupuje ani podręczników, ani 

ćwiczeń. Na komplet książek dla ucznia szko-
ła dostała 140 zł. Będą to zupełnie nowe 

książki, kupione na rynku od wydawców. 
Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawie-
rać miejsc do wypełniania, wpisywania, wy-
cinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki 
posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów. 
Na ćwiczenia otrzymała 25 zł/ucznia. Jedyne 
trzeba kupić podręcznik do religii.

Gimnazjum kl. I
Uczeń nie kupuje ani podręczników, ani 

ćwiczeń. Na komplet książek dla ucznia szko-
ła dostała 250 zł, kolejne 25 zł na zakup 
ćwiczeń. Podręczniki będą nowe, kupione na 
rynku od wydawców. Kupione w  tym roku 
podręczniki posłużą trzem kolejnym roczni-

kom uczniów. Jedynie trzeba kupić podręcz-
nik do religii.

Uczniowie kl. III, V, VI szkoły podstawo-
wej oraz II i III gimnazjum muszą zaopatrzyć 
się w podręczniki i ćwiczenia na starych za-
sadach, Kupić nowe lub odkupić od poprzed-
niej klasy. Wykaz podręczników i ćwiczeń jest 
wywieszony na drzwiach szkoły oraz znaj-
dują  się w  sekretariacie i  na stronie szkoły  
(www.szszlotystok.pl.).

Źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Edukacji 

Narodowej http://men.gov.pl

Poetyckie zmagania
Uczniowie złotostockiego gimnazjum po raz kolejny wzięli udział 

w prestiżowym konkursie recytatorskim. W tym roku przypadła ju-
bileuszowa, 60. edycja Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Po wstępnych eliminacjach na etapie rejonowym, który odbył się 12 
kwietnia w Teatrze Zdrojowym w Polanicy. Nasza szkołę reprezento-
wały Arleta Rowińska ucz. kl. I b i Klaudia Kucharek, ucz. kl. II a. Ry-
walizacja był a zacięta, uczniowie zmierzyli się w dwóch kategoriach: 
poezja śpiewana i  recytacja. Wśród grona laureatów znalazła się 
Klaudia Kucharek, która zakwalifikowała się do etapu  wojewódzkiego.

Finał odbył się 12 maja w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oła-
wie. Słuchacze byli świadkami zmagań najlepszych recytatorów 
z  całego województwa dolnośląskiego. Rzadko mamy kontakt ze 
sztuką wysoką – poezją i to na tak wysokim poziomie. Wielu wyko-
nawców to potencjalni aktorzy i  piosenkarze, tym bardziej cieszy 
fakt, że nasza uczennica znalazła się wśród finalistów. Klaudii Ku-
charek oraz jej nauczycielowi Annie Chwałek gratulujemy sukcesu.

Waldemar Wieja
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W tym roku ósmy już raz odbył się organi-
zowany przez Uniwersytet Warszawski Ogól-
nopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie 
Talentów”. Uczestnicy przygotowują prezen-
tację zawierającą prace w różnych kategoriach, 
m.in. doświadczenia, fizyka i  sztuka, fizyka 
i fotografia, nauczanie fizyki, esej o fizyce. Do 
konkursu z naszego gimnazjum przystąpiło 
pięciu uczniów: Klaudia Kucharek, Klaudia 

Charęza, Kinga Barecka, Zuzanna Burzyńska 
i Mikołaj Zapotoczny. W dniach 1-2 czerwca 
Mikołaj Zapotoczny uczestniczył w ogólno-
polskim finale zajmując wysokie miejsce. 

Pierwszy dzień konkursu uczestnicy za-
czynali od prezentacji doświadczeń, gdzie 
Mikołaj przeprowadził swoje doświadczenie 
„Rurki na żyłkach” oraz odpowiedział na za-
dane przez komisję pytania. Następnie 
w trzech pozostałych komisjach, tj. Populary-
zacji fizyki, Pisanie o fizyce, Fizyka i sztuka za-
dawano po dwa pytania każdemu z uczest-
ników. Po południu zwiedzali laboratoria 
naukowe, a  w  nich cyklotron. Wieczorem 
poszli do teatru Buffo na spektakl pt. „Metro” 
z pięknymi pokazami laserowymi. Nazajutrz 
uroczystość zakończenia konkursu zaczęła 
się Pokazem mistrzów, na którym wytypowa-

ni przez komisje konkursową uczniowie 
przedstawiali wszystkim uczestnikom cieka-
we i  efektowne doświadczenia, wywiady, 
opisy zdarzeń, zabawy dla najmłodszych. 
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzy-
mali ciekawe książki popularno-naukowe, 
odznakę „Złoty kwant”, kalendarz z wspólnym 
zdjęciem oraz zestaw do doświadczeń z opty-
ki. Opiekunem naukowym całego konkursu 
była Konstancja Nowakowska nauczyciel 
matematyki i  fizyki, której gratulujemy 
sukcesu.

Waldemar Wieja

Poszukiwanie talentów

Podsumowanie sportowego roku 2014/2015 
w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku

Mijający rok szkolny pod względem sportowym był bardzo udany 
dla naszej szkoły. Zwłaszcza uczniowie „podstawówki” dosłownie 
rozgromili rywali. W  klasyfikacji generalnej w  powiecie zarówno 
dziewczęta jak i  chłopcy zajęli I  miejsce – tym samym oczywiście 
Szkoła Podstawowa wywalczyła Mistrzostwo Powiatu w klasyfi-
kacji Generalnej.
Zacznijmy od dziewcząt:
Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwo Powiatu w Tenisie Stołowym i V miejsce w Strefie Wał-
brzyskiej,
Mistrzostwo Powiatu w Igrzyskach Lekkoatletycznych Dzieci,
Mistrzostwo Powiatu w 4-boju LA,
Wicemistrzostwo Strefy Wałbrzyskiej w  Badmintonie i  IX miejsce 
w Województwie Dolnośląskim,
Wicemistrzostwo Powiatu w Wieloboju LA klas IV.
Teraz chłopcy:
Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwo Powiatu w Igrzyskach Lekkoatletycznych Dzieci,
Mistrzostwo Powiatu w 4-boju LA,
Mistrzostwo Strefy Wałbrzyskiej w Badmintonie i VI miejsce w Woje-
wództwie Dolnośląskim,
Mistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej i IV miejsce w Strefie Wałbrzyskiej,
Mistrzostwo Powiatu w Piłce Ręcznej i IV miejsce w Strefie  Wałbrzyskiej,

Wicemistrzostwo Powiatu w Tenisie Stołowym i VIII miejsce w Strefie 
Wałbrzyskiej.
Nie mniej zadowoleni mogą być gimnazjaliści, a zwłaszcza gimna-
zjalistki. Wicemistrzostwo Powiatu dziewcząt i VI miejsce chłopców, 
dało naszemu Gimnazjum III miejsce w  Powiecie w  klasyfikacji 
generalnej.
Na wynik ten złożyły się wyniki dziewcząt:
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwo Powiatu w Tenisie Stołowym i V miejsce w Strefie Wał-
brzyskiej,
Wicemistrzostwo Powiatu w Szkolnej Lidze LA,
III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
III miejsce w Powiecie w Piłce Siatkowej,
Wicemistrzostwo Strefy Wałbrzyskiej w  Badmintonie i  IX miejsce 
w Finale Dolnośląskim,
W Finale Strefowym w Indywidualnych Zawodach Gimnazjalistów LA:
Wicemistrzostwo w biegu średnim,
V miejsce w biegu sprinterskim,
VI miejsce w pchnięciu kulą.
Do tego chłopcy „dorzucili”:
Mistrzostwo Strefy Wałbrzyskiej w Badmintonie i IX miejsce w Fina-
le Dolnośląskim,
III miejsce w powiecie w piłce siatkowej.

Stanisław Sałata



26  „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Złoty Stok ”, nr 4, lipiec 2015 r.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2014/ 2015

Nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkół 
na Europejskim Festiwalu „Science on Stage 6”

W tym roku szkolnym uczniowie Samorzą-
dowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku uczest-
niczyli w  wielu konkursach edukacyjnych 
osiągając wysokie lokaty. Oto wybrane suk-
cesy: 

Szkoła Podstawowa im. T.  Kościuszki
Wojewódzki Konkurs interdyscyplinarny 

zDolnyŚlązaczek – finalista Krzysztof Mary-
nowski kl. VI a – nauczyciel Edyta Przedwo-
jewska.

Międzygminny Konkurs Ekologiczny „Jeden 
z wielu” Lądek Zdrój – I miejsce – Aniela Mo-
relowska – nauczyciel Gabriela Grzelak. 

Konkurs plastyczny „Krajobraz leśny” Nad-
leśnictwo Lądek – wyróżnienie – Mikołaj 
Zapotoczny, Natalia Klimczak – nauczyciel 
Jolanta Kupczak, Maria Gawłowska. Gimna-
zjum im. M. Kopernika.

Ogólnopolski Festiwal „NAUKI PRZYROD-
NICZE NA SCENIE 6”: 

I miejsce w kat. demonstracje „Fontanna 
w  roli głównej” – Natalia Kawa, Weronika 

Krzysztofczyk, Kacper Gruszecki kl. III – na-
uczyciel Konstancja Nowakowska, 

wyróżnienie w kat. przedstawienie „Nie-
biański taniec planet”– Natalia Kawa, Wero-
nika Krzysztofczyk, Agnieszka Seweryn, Do-
minika Bohuń, Klaudia Kucharek, Agnieszka 
Kurowska, Klaudia Charęza, Victoria Stelmach, 
Anna Głąb – nauczyciel Konstancja Nowa-
kowska, Gabriela Pluciak.

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „ Poszuki-
wanie talentów” – finalista Mikołaj Zapotocz-
ny – nauczyciel Konstancja Nowakowska.

60 Dolnośląski Konkurs Recytatorski – fi-
nalistka Klaudia Kucharek – nauczyciel Anna 
Chwałek. 

Powiatowy Konkurs Wiedzy dla uczniów 
szkół gimnazjalnych „Prawidłowa dieta jako 
zdrowy styl życia” – I – Kinga Jagodzińska, II 
– Julia Oller, III – Milena Chacińska – nauczy-
ciel Stanisława Sadowska.

Konkurs plastyczny „Krajobraz leśny” Nad-
leśnictwo Lądek – wyróżnienie otrzymał 

nauczyciel Gabriela Pluciak za fotografię 
przyrodniczą.

Programy edukacyjne realizowane w tym 
roku w naszej szkole:

Program sportowy „Mały mistrz” – kl. 
I szkoły podstawowej.

Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem Pływać” ucz. kl. II – III szkoły podsta-
wowej.

Program „Szkoła Dialogu” realizowany przez 
Fundację Forum Dialogu – gimnazjum.

„Moduł lekcyjny o Niemczech” opracowa-
ny w ramach działania Comenius – Regio pod 
kierunkiem Daetz Stiftung przy współpracy 
polsko – niemieckich nauczycieli, Gminy – 
gimnazjum Stoszowice, Gimnazjum w Budzo-
wie i Fundacji Krzyżowa.

Projekt doskonalenia nauczycieli języka 
angielskiego w  ramach programu Erasmus 
Plus realizowany z Fundacją Rozwoju Syste-
mów Edukacji.

W  2014 roku na Wydziale Fizyki UAM 
w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Festiwal 
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” (Science on 
Stage 6). Uczniowie z  naszego Gimnazjum 
uzyskali w nim wysokie wyniki w dwóch ka-
tegoriach: I  miejsce w  doświadczeniach fi-
zycznych i wyróżnienie w przedstawieniu „.
Taniec planet”. Festiwal pozwolił wyłonić 
polską delegację na europejski festiwal „Scien-
ce on Stage” w 2015 roku w Anglii. Między-
narodowe Jury tego festiwalu zaaprobowało 
nagrodzone doświadczenie „ Fontanna w roli 
głównej” zaproponowane przez Konstancję 
Nowakowską do przedstawienia na Festiwa-
lowym forum obejmującym delegacje z  25 
krajów, łącznie 350 uczestników. 

Uzasadniając wybór prof. UAM dr hab. 
Grzegorz Musiał z Wydziału Fizyki UAM po-
wiedział: „Nowoczesna Polska i  Europa po-
trzebują młodych kadr dobrze wykształconych, 
przede wszystkim w zakresie nauk przyrod-
niczych i  technicznych, świadomych swej 
misji nauczycieli. Przez udział Pani mgr Kon-
stancji Nowakowskiej w festiwalu Samorzą-
dowy Zespół Szkół w  Złotym Stoku będzie 
kontynuował swój wkład w ten proces.”

W dniach 16-21.06. 2015 r. Pani Konstancja 
Nowakowska reprezentowała Polskę i nasze 
Gimnazjum na Festiwalu „Science on Stage 
6’” w Londynie. Zaprezentowała europejskim 
nauczycielom swoje bogate doświadczenia 
dydaktyczne. Jej udział w  towarzyszących 

festiwalowi licznych warsztatach i seminariach 
pozwolił na zapoznanie się z  koncepcjami 
dydaktycznymi nauczycieli innych krajów. 

Ciesząc się z  sukcesów naszej koleżanki 
mamy nadzieję, że uzyskane doświadczenie 

wykorzysta w pracy dydaktycznej, a jej ucznio-
wie nadal będą uzyskiwać wysokie miejsca 
w konkursach fizycznych.

Waldemar Wieja
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI
WYRÓŻNIENI w roku szkolnym 2014/2015
NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY – Krzysztof Marynowski 
WYRÓŻNIONY ABSOLWENT
Kl. VI a: Krzysztof Marynowski – 5,1; Adrianna Ciućmak – 5,0; Artur 
Ćwik – 4,9;, Dominika Klimczak – 4,9; Weronika Radkiewicz – 4,9; 
Kacper Wielgus – 4,8, Weronika Garbowska.
Kl. VI b: Jakub Gozdera – 5,3; Szymon Tandereszczak – 5,3; Michał 
Musiał– 5,1; Stanisław Pluciak – 5,1; Julia Surus – 4,8; Jarosław Kawa 
– 4,.9.
LIDER SPORTU SZKOLNEGO 2012 -2015
Natalia Klimczak, Dominika Klimczak, Adrianna Ciućmak, Julia Jani-
czek, Katarzyna Cichoń, Julia Surus, Oskar Brysiak, Artur Ćwik, Jaro-
sław Kawa, Stanisław Pluciak, Szymon Tandereszczak, Michał Musiał.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW kl. VI ZA PRACĘ NA RZECZ 
SZKOŁY
Maria Ciućmak, Agnieszka Marynowska, Martyna Perlik, Agnieszka 
Szendzielorz , Monika Surus, Agnieszka Tandereszczak
UCZNIOWIE KLAS I – III WYRÓŻNIENI TARCZĄ WZOROWEGO UCZNIA
Kl. I a: Maria Król, Anastazja Bednarz, Aleksandra Kozłowska, Hanna 
Tokaruk, Martyna Nowak, Laura Sołtanowicz.
Kl. I b: Aleksandra Bilska, Aleksander Gozdera, Mateusz Kierkiewicz, 
Mateusz Mielnik , Oliwia Pietrzyk , Jan Seweryn, Tymoteusz Trzewi-
czek. 
Kl. I c: Maria Becela, Julia Kawa, Wiktoria Kucharek, Jakub Onuchow-
ski, Natalia Walkiewicz, Oliwer Siuty, Larissa Szlądzak.

Kl. II a: Weronika Charęza, Karolina Jędrzejowska, Natalia Krzywonos, 
Daria Suska, Katarzyna Twaróg, Krzysztof Wrześniewski.
Kl. II b: Kamil Bulanda, Franciszek Cichoń, Zofia Kołodziejczyk, Zu-
zanna Kosińska, Kornelia Kostro, Aniela Morelowska.
KL. III a: Agnieszka Becela, Martyna Kamińska, Michał Marynowski.
Kl. III b: Oliwia Domagała, Pola Krawczyk, Damian Kozakiewicz, 
Maciej Sokołowski, Marcin Strusiński.
UCZNIOWIE OTRZYMUJĄCY PROMOCJĘ Z WYRÓŻNIENIEM
Kl. IV a: Karol Jagodziński – 4,8; Kacper Jamróz – 4,9; Aleksandra Piku 
l – 5,0; Tymoteusz Seweryn – 5,1. 
Kl. IV b: Magda Chłoń – 5,0; Agata Iwanowska – 5,1; Michał Karpiński 
– 4,9; Paulina Leśnik – 4,9; Kacper Mielnik – 5,1; Tymoteusz Synoradz-
ki – 5,0; Katarzyna Zajączkowska – 5,1; Arkadiusz Ziemba – 5,1.
Kl. V a: Aleksandra Braszka – 5,1; Patrycja Krzysztofczyk – 5,0; Mał-
gorzata Wróbel – 5,0, Maciej Stępień.
Kl. V b: Kamil Kędzierski – 4,9; Justyna Kołodziejczyk – 4,9; Hubert 
Stopa – 5,1; Brajan Szendzielorz – 5,1; Wiktoria Trocka – 4,9; Aleksan-
dra Brusińska. 
WYRÓZNIENIA ZA WZOROWĄ FREKWENCJĘ (100% OBECNOŚCI)
I  a  – Maksymilian Młodzieniak; I  b – Natalia Cempiel, Aleksander 
Gozdera; II a – Damian Brysiak, Weronika Charęza, Karolina Jędrze-
jowska; III b – Maciej Sokołowski; V a – Sandra Brysiak; V b – Christo-
fer Sadiq, VI a – Weronika Radkiewicz.

GIMNAZJUM im. M. KOPERNIKA 
WYRÓŻNIENI w roku szkolnym 2014/2015
NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY – Martyna Szendzielorz, Natalia Kawa, 
Weronika Krzysztofczyk.
WYRÓŻNIONY ABSOLWENT
Kl. III a: Angelina Ciućmak – 4,88; Natalia Kawa – 5,16;Weronika Krzysz-
tofczyk– 4,94; Oliwia Synoradzka – 4,77.
Kl. III b: Kinga Barecka – 5,13; Agnieszka Seweryn – 4,77; Martyna Szen-
dzielorz – 5,6.
LIDER SPORTU SZKOLNEGO 2012-2015
Agnieszka Seweryn, Martyna Szendzielorz, Aleksandra Mycak, Angelika 
Kucharska, Oliwia Drab, Natalia Krasna, Kinga Barecka, Natalia Kawa, 
Angelina Ciućmak.
WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁALNOSC NA RZECZ SZKOŁY – Agnieszka 
Seweryn. 
WYRÓZNIENIE ZA WZOROWĄ FREKWENCJĘ ZA 100% FREKWENCJĘ 
– Katarzyna Szendzielorz.
STATUETKA COPERNICUS 2015 – Martyna Szendzielorz
wyróżnienie za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu gimnazjal-
nego w 2015r.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW Kl. III ZA PRACĘ NA RZECZ SZKO-
ŁY
Maria Ciućmak, Małgorzata Kucharska, Anna Synoradzka, Anna More-
lowska, Ewelina Szendzielorz.
UCZNIOWIE OTRZYMUJĄCY PROMOCJĘ Z WYRÓŻNIENIEM
Kl. I b: Kamila Wąsik – 5,1; Karolina Boska – 4,8; Weronika Odzimek – 4,85.
Kl. II a: Natalia Czapiga – 5,33; Mikołaj Zapotoczny – 5,33; Zuzanna 
Burzyńska – 5,13; Agnieszka Kurowska – 5,07; Klaudia Kucharek– 4,87; 
Wiktoria Misztela– 4,87.
Kl. II b: Kinga Jagodzińska – 5,5; Anna Głąb -5,3; Jessica Krysiak – 5,1; 
Julia Oller – 5,0.
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

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

Wiadomości sportowe
W czerwcu zakończył się 

sezon piłkarski 2014/2015. 
Teraz zawodników czeka za-
służony odpoczynek przed 
rozpoczynającą nowy sezon 
rundą jesienną.

Wyniki spotkań po za-
kończeniu rozgrywek w „B” 
klasie:

„Piasek” Potworów -”Kłos” 
Laski 8:2 (K. Babiec, R. Kędzier-
ski), „Kłos” Laski – „Przedboro-
wianka” Przedborowa 3:0 
(walkower), „Kłos” Laski – „Za-
mek” II Kamieniec Ząbk. 2:2 
(R. Kędzierski – 2 bramki), 
„Kłos” Laski – „Victoria” Dębo-
wiec 3:1 (W. Dujin, R. Kędzier-
ski – 2 bramki), „Spartakus” 
Byczeń – „Kłos” Laski 4:6 (K. 
Liziński, W. Dujin – 2 bramki, 
M. Napora – 2 bramki, K. Ba-
biec).

„Perła”Płonica – „Spartakus” 
Byczeń 7:2 (P. Szęszoł – 3 
bramki, G. Krocz, P. Walczak, 
M. Bartoszek, J.  Ślósarz), 
„Znicz” Lubnów – „Perła” Pło-
nica 1:4 (P. Szęszoł – 2 bramki, 
P. Walczak – 2 bramki), „Perła” 
Płonica – „Błękitni” Niedź-
wiedź 0:7, „Cis” Brzeźnica – 
„Perła” Płonica 7:1 (D. Zaręba), 
„Perła” Płonica – „Sparta” II 
Ziębice 3:5 (M. Foksowicz, M. 
Bartoszek, W. Brzozowski – 
bramka samobójcza).

Drużyna „Kłos” Laski zakoń-
czyła rozgrywki na 6 miejscu, 
zdobywając 31 pkt, „Perła” 
Płonica z 19 punktami zajęła 
10 pozycję. Awans do „A” kla-
sy wywalczyła drużyna „Cis” 
 Brzeźnica.

MŁODZIKI:
„Zamek” Kamieniec Ząbk. 

– „Orzeł” Mąkolno 6:1 (K. Piw-
nik), „Unia” Złoty Stok – „Skał-
ki” Stolec 12:1 (B. Szendzielorz 
– 3 bramki, Ch. Sadiq, I. Droz-
da – 4 bramki, K. Michałek – 3 
bramki, J. Gołdyn), „Orzeł” 
Mąkolno– „Unia” Złoty Stok 

3:4 (Orzeł: B. Gulbinowicz– 2 
bramki, K. Prorok, „Unia”: K. 
Michałek, Ch. Sadiq – 2 bram-
ki, I. Drozda), „Unia” Złoty Stok 
– KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. 0:3, 
„Orlik” Kłodzko – „Orzeł” Ma-
kolno 16:1 (B. Gulbinowicz).

„Unia” Złoty Stok po zakoń-
czeniu rozgrywek zajęła 5 
miejsce, „Orzeł” Mąkolno 
6 miejsce. Awans dla drużyny 
KS „Orzeł” Ząbkowice śL.

ORLIKI:
KS „Orzeł” Ząbkowice Śl. – 

„Unia” Złoty Stok 9:4 (A. Cie-
ślik, M. Marynowski, M. Soko-
łowski, M. Ziemak), „Unia” 
Złoty Stok – „Iskra” Jaszkowa 
Dolna 5:4 (T. Seweryn, M. Ma-
rynowski, D. Brysiak, A. Cieśik 
– 2 bramki).

Drużyna orlików ze Złote-
go Stoku ukończyła sezon na 
7 miejscu.

TRAMPKARZE:
„Kryształ” Stronie Śląskie 

– „Unia” Złoty Stok 3:0, „Zjed-
noczeni” Ścinawka Średnia – 
„Unia” Złoty Stok 5:3 (R. Bry-
siak – 2 bramki, M. Kliś), „Unia” 
Złoty Stok – „Zamek” Gorza-
nów 0:10, „Unia” Złoty Stok – 
„Włókniarz” Kudowa Zdrój 1:5 
(R. Brysiak), „Ślęża” Maxbud 
Ciepłowody – „Unia” Złoty Stok 
3:4 (M. Kliś, R. Brysiak – 2 
bramki, D. Radzioch), „Unia” 
Złoty Stok – „Sparta” Ziębice 
0:9.

Awans wywalczyła druży-
na z Kamieńca Ząbkowickie-
go. „Unia” Złoty Stok zakoń-
czyła rozgrywki na 7 miejscu.

JUNIORZY:
„Orzeł” Pomianów Dolny 

– „Unia” Złoty Stok 2:1 (M. 
Morelowski), „Unia” Złoty Stok 
– „Unia” Bardo 1:5 (P. Kulig), 
„Czarni” Braszowice – „Unia” 
Złoty Stok 6:2 (T. Pławiak, P. 
Kulig), „Wieża” Rudnica – „Unia” 

Złoty Stok 8:2 (T. Pławiak, P. 
Kulig), „Unia” Złoty Stok – „Tar-
novia” Tarnów 2:6 (D. Ivan, P. 
Kulig), „Polonia” Ząbkowice Śl. 
– „Unia” Złoty Stok 9:0, „Unia” 
Złoty Stok – „Sparta” Ziębice 
3:12 (A. Kwaśny, D. Ivan, R. Bry-
siak).

Juniorzy ze Złotego Stoku 
zajęli 10 miejsce w tabeli, 
awans dla drużyny „Polonia” 
Ząbkowice Śl.

JUNIOR STARSZY LIGA 
OKRĘGOWA:

„Piławianka” Piława Górna 
– „Orzeł” Mąkolno 2:6, „Orzeł” 
Mąkolno – „Bielawianka” Bie-
lawa 1:3, LKS Bystrzyca Górna 
– „Orzeł” Mąkolno 2:0, Jawo-
rzyna Śl. – „Orzeł” Mąkolno 
7:1, „Orzeł” Mąkolno – „Orzeł” 
Ząbkowice Śl. 1:16, „Zamek” 
Kamieniec Ząbkowick i  – 
„Orzeł” Mąkolno 3:0, „Orzeł” 
Mąkolno – „Iskra” Jaszkowa 
Dolna 12:3.

Juniorzy zajęli 14 miejsce 
w tabeli. Pierwsze miejsce dla 
drużyny „Polonia” Ząbkowi-
ce Śl.

SENIORZY – KLASA OKRĘ-
GOWA:

Gola Swidnicka – „Unia” 
Złoty Stok 0:0, „Unia” Złoty 
Stok –  „Unia” Bardo 6:1 
(Sz. Markowski, P. Moskal, B. 
Cebula – 3 bramki, P. Dudzic), 
Bystrzyca Górna – „Unia” Zło-
ty Stok 0:1 (B. Cebula), „Unia” 
Złoty Stok – Skalnik Czarny 
Bór 2:0 (P. Moskal, B. Cebula), 
„Zamek” Kamieniec Ząbk. – 
„Unia” Złoty Stok 2:1 (P.  Du-
dzic), „Unia” Złoty Stok – „Iskra” 
Jaszkowa Dolna 3:4 (K. Zugaj, 
M. Bień, br. Samobójcza).

Awans dla drużyny „Piast” 
Nowa Ruda. „Unia” Złoty Stok 
w rozgrywkach zajęła wysokie 
5 miejsce. 

Anna Gajek

Remont drogi w Błotnicy
Gmina Złoty Stok otrzymała od Nadleśnictwa Bardo Śląskie zapewnienie współfinan-

sowania w wysokości 50% zadania budżetowego „Wykonanie nawierzchni bitumicznej 
drogi nr ew. 319 obręb Błotnica”. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, 
oczyszczenie i udrożnienie rowów na odcinku drogi gminnej Płonica-Błotnica o długości 
642 m, który to do chwili obecnej posiadał nawierzchnie tłuczniową.


