
  Państwo Jadwiga i Józef Śledzionowie 
również dochowali sobie wierności i przez cały okres małżeństwa trwali we wzajemnym szacunku oraz 
miłości do 50-tego jubileuszu pożycia małżeńskiego, za co w dniu 16 lipca b.r. zostali uhonorowani 
Medalem RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  
   Minęło ponad 50 lat, a w przypadku Państwa Uram - 60 lat od chwili, kiedy połączył Was los, kiedy  
z nadzieją i miłością obiecaliście sobie wierność. Przyrzeczenie to składaliście Państwo z ufnością, że 
będziecie dzielić dobre i złe chwile, wzajemnie sobie pomagać i cieszyć się wspólną radością. Mimo 
różnych przeciwności losu  ślubowanie to 
dotrzymaliście. Daliście z siebie wiele 
zarówno rodzinie, jak i całemu społeczeństwu,  
wychowując swoje dzieci na dobrych 
obywateli, dając im wzorowy przykład 
szacunku oraz współpracy, co z pewnością 
zaowocuje i dziś mamy zaszczyt podziękować 
Wam za to. 

   Tego lata Burmistrz Stronia Śląskiego wręczył aż trzem parom  
 Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  
Rocznica ślubu to wspaniała i poruszająca okazja do świętowania 
i wspominania wszystkich, nie tylko wzniosłych chwil wspólnie 
przeżytych przez małżonków.   
 Najdłuższe stażem małżeństwo spośród tych „najświeżej”  
odznaczonych to związek Państwa Mieczysława i Alfredy 
Uram, którzy 24 czerwca b.r obchodzili „Diamentowe Gody” 
sugerujące 60-tą rocznicę ślubu. 
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W imieniu Samorządu Gminy Stronie Śląskie 
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz. 

   "W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość  
     niczym nie dającej się zapełnić pustki". (Józef Tischner) 

ŻEGNAMY PROFESORA 

   Drugą parą świętującą swój wieloletni 
staż małżeństwa, a dokładniej - 50 rocznicę 
ślubu są Państwo Krystyna i Bronisław 
Szatanik.   
   Małżonkowie z okazji „Złotych Godów” 
w dniu 29 czerwca również zostali 
odznaczeni  Medalem Prezydenta RP przez 
Burmistrza Stronia Śląskiego. 

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL 

Burmistrz  Stronia Śląskiego 
 - Zbigniew Łopusiewicz 

   Niezmiernie przykro jest nam poinformować, że 3 lipca b.r zmarł prof. Jacek M. Rybczyński. 
Odszedł, lecz pamięć o Nim jest w naszych sercach. To człowiek, który obdarowany był wieloma 
talentami – był rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem, twórcą magicznych przedmiotów, 
niezwykłych instrumentów, „architektem krajobrazu” i reanimatorem zabytkowej architektury. 
Profesor Jacek M. Rybczyński nie tylko nauczał o pięknie i wrażliwości poprzez swoje prace 
artystyczno - rzemieślnicze – posiadał też cechy i referencje do pełnienia funkcji pedagoga, co też 
czynił przez wiele lat.   
Gmina Stronie Śląskie szczególnie docenia działania i aktywności podejmowane przez Profesora 

wobec czego zasadne było nadanie w 2014 r. Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie prof. Jackowi Rybczyńskiemu. Przede 
wszystkim za tchnięcie ducha w zabytkowy wapiennik pochodzący z końca XVIII w., który stał się tzw. Rzeczypospolitą Wapienniczą 
„Łaskawy Kamień” – artystycznej enklawy znajdujący się w Starej Morawie.  
  

   Jacek Rybczyński urodził się w 1939 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – oddział  
w Katowicach grafikę warsztatową pod kierunkiem Aleksandra Raka, rysunek w pracowni Andrzeja Kowalskiego oraz malarstwo  
w pracowniach Jana Dudkiewicza i Rafała Pomorskiego. W 1965 uzyskał dyplom i został asystentem w Katedrze Grafiki poznańskiej PWSSP 
(pracownia plakatu Waldemara Świerzego i pracowni książki Zbigniewa Makowskiego), którą następnie objął jako profesor, kierując nią do 1982 
roku. W 1986 roku wyjechał do Niemiec, gdzie objął profesurę na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji, jednocześnie wykładając  
w Academia Polona Artium w Monachium. 
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 PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza dziewiąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

Położenie Nr i pow. 
działki  
w m2 

Księga 
wieczysta 
KW Nr 

Opis nieruchomości 
 

Przeznaczenie 
i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena wywoławcza  
w przetargu 
w PLN netto 

Kwota 
wadium 
w PLN 

Termin  
przetargu  
i godzina 

Stronie 
Wieś 

63/3 
1455 

SW1K/000 
69537/3 

Nieruchomości niezabudowane, 
położone są w pośredniej strefie 
zabudowy miejscowości w odle-
głości ok. 300 m. od głównej 
drogi przebiegającej przez wieś, 
jaka jest droga wojewódzka nr 
392 łącząca Stronie Śląskie  
z terenami Ośrodka Górskiego 
„Czarna Góra”. Uzbrojenie-brak. 
Dostęp komunikacyjny dobry-
planowaną drogą gruntową. 

W planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Stronie 
Śląskie nieruchomości 
oznaczone są symbolem 
12.MN/UT – przeznaczone 
są pod zabudowę jednoro-
dzinną oraz obiekty i usługi 
związane z obsługą ruchu 
turystycznego 
 

50 900,00 
+ należny podatek VAT 

2 600,00 31.08.2016 r. 
9 : 00 

Stronie 
Wieś 

63/4 
1474 

SW1K/-
00069537/3 

51 500,00 
+należny podatek VAT 

2 600,00 31.08.2016 r. 
9 : 15 

Stronie 
Wieś 

63/5 
1380 

SW1K/-
00069537/3 

48 000,00 
+należny podatek VAT 

2 400,00 31.08.2016 r. 
9 : 30 

Stronie 
Wieś 

63/6 
1465 

SW1K/-
00069537/3 

51 000,00 
+należny podatek VAT 

2 600,00 31.08.2016 r. 
9 : 45 

Stronie 
Wieś 

63/7 
1374 

SW1K/-
00069537/3 

48 000,00 
+należny podatek VAT 

2 400,00 31.08.2016 r. 
10 : 00 

Stronie 
Wieś 

63/8 
1554 

SW1K/-
00069537/3 

54 000,00 
+należny podatek VAT 

2 700,00 31.08.2016 r. 
10 : 15 

I. 

Położenie Nr i pow. 
działki  
w m2 

Księga 
wieczysta 
KW Nr 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
i sposób jej  

zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
w przetargu 
w PLN netto 

Kwota 
wadium 
w PLN 

Termin  
przetargu 

godz. 

Stronie 
Śląskie 
ul. Morawka 

554/117 
40,  

554/118 
40, 

554/119 
39, 

554/120 
39, 

554/121 
39, 

554/122 
39 

SW1K/000 
76973/3, 

Nieruchomość niezabudko 
wana, wchodząca w skład 
kompleksu dziesięciu boksów 
garażowych w zabudowie 
szeregowej zgodnie z projek-
tem budowlanym i wydanym 
pozwoleniem na budowę bok-
su garażowego o pow. zabudo-
wy 23 m2. 

Przeznacza się dla nowej 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz usługi 
(symbol z planu 
M.14.MWU) 

 
5 000,00 

+ należny podatek VAT 

 
500,00 

26.08.2016 r. 
godz. 10:00, 
godz. 10:15, 
godz. 11.30, 
godz. 11.45, 
godz. 12.00, 
godz. 12.15  

II. 

Warunki przetargu : 
 
1. Przetargi odbędą się w dniach wyszczególnionych wyżej w tabelkach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. 
nr 17(sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem najpóźniej 
do dnia 25 sierpnia 2016 r. w przypadku pierwszej tabelki, natomiast w przypadku przetargów z tabelki nr II. 22 - sierpnia 2016 r. na 
konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za 
terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się Oferenta 
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 
zamknięcia przetargu. 
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym 
pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku 
osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego 
dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium. 
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. 
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
10. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy 
ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 

 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 
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Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza  
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA GMINY 
STRONIE ŚLĄSKIE – 2016  

 W dniu 4 czerwca br.  w Parku Miejskim  
w Stroniu Śląskim dokonano uroczystego 
wręczenia odznak honorowych za zasługi 
dla Gminy Stronie Śląskie w ramach 
organizowanego święta naszej gminy tj. 
Rodzinnego Dnia Stronia Śląskiego. To 
już trzecia edycja wręczenia odznaki 
honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie 

Śląskie, która  przypomnę, została ustanowiona uchwałą Nr XXXVII/296/134 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25 listopada 2013 roku. Zgodnie  
z ustanowionym regulaminem uroczystego wręczenia odznaki dokonali: 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – Ryszard Wiktor oraz 
Burmistrz Stronia Śląskiego – Zbigniew Łopusiewicz.  
   W tym roku uhonorowano następujące osoby oraz instytucje, którym 
wręczono Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie wraz  
z Dyplomem dokumentującym jej przyznanie : 

- Pani Maria Bobko, 
- Pan Maciej Augustynik, 
- Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z/s w Wójtowicach, 
- Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim. 
Odznaczonym i uhonorowanym serdecznie gratulujemy. 

 

W ramach podpisanej umowy partnerskiej w dniach 5-12 lipca 2016 roku 
gościliśmy w Stroniu Śląskim delegację młodzieży wraz z opiekunami z La 
Machine – razem 25 osób. Delegacji francuskiej przewodniczył Philippe 
Walszewski – Zastępca Burmistrza La Machine oraz Prezes Komitetu 
Współpracy (Comite de Jumelage La Machine – Stronie Śląkie), który w 
słowach przywitania na spotkaniu  
z Burmistrzem Stronia Śląskiego powiedział m.in. „Już od połowy marca br. 
powołane nowe biuro o partnerskiej współpracy chce kontynuować  
i utrzymywać trwałe więzi pomiędzy mieszkańcami dwóch miast partnerskich  
w celu rozwoju oraz wzajemnego lepszego zrozumienia idei życia w braterstwie, 
gdzie wymiana przyjaźni i zawarcie porozumienia między dwoma miastami 
zostało przyjęte w 1999 roku. Obecnie jestem dumny, jako zastępca burmistrza 
ds. komunikacji i imprez oraz prezes powołanego nowego biura komitetu 
partnerstwa, które chce kontynuować współpracę w zakresie młodzieży, szkół, 
przedszkoli, jak również społeczeństwa obu miejscowości w oparciu o ich 
wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy na wszystkich 
poziomach społecznych i ekonomicznych…” 

W ramach tygodniowego pobytu udało się pokazać naszym gościom wiele 
atrakcji turystyczno – sportowo – historycznych naszego regionu i okolic m.in. 
„Jaskinię Niedźwiedzią” w Kletnie, Panoramę Racławicką we Wrocławiu, 
Kaplicę Św. Onufrego, Ośrodek Górski „Czarna Góra” oraz Ośrodek Jeździecki 
„Furmanka” w Nowym Gierałtowie. Ponadto wspólnie z naszą młodzieżą  
i uczniami przeprowadzono warsztaty kulinarne z Zespole Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim, warsztaty geologiczne w Nieczynnej 
Kopalni Uranu w Kletnie, zawody sportowe na „Orliku” i „Zalewie”, warsztaty 
taneczne „Salsy”, czy warsztaty „Nornic Walking”Atrakcją dla naszych gości 
był niewątpliwie udział w spływie pontonowym na Nysie Kłodzkiej – Przełom 

CIĄG DALSZY PARTNERSTWA STRONIE ŚLĄSKIE - LA MACHINE 

plenerowe połączone z nauką języka polskiego. 
Strona francuska przygotowała dla nas propozycję 

współpracy i opracowała Projekt Edukacyjny La Machine - 
Stronie Śląskie, który ma być realizowany od nowego roku 
szkolnego. Celem projektu jest zwiększenie zaintere-
sowania uczniów nauką języków obcych, matematyki  
i historii, rozwijanie umiejętności społecznych  oraz 
międzykulturowych wśród uczniów i nauczycieli, a także 
poznanie kultury i historii swojego regionu poprzez 
wykorzystanie nowych technologii informatycznych tj. 
wideokonferencja, telekonferencja i  skype. Jesteśmy 
oczywiście otwarci i chętni do dalszej współpracy. 

Delegacja wróciła już szczęśliwie do domu, a my 
wszyscy jesteśmy zadowoleni z partnerskiego spotkania. 

Przy tej okazji w imieniu Burmistrza Stronia Śląskiego, 
chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w organizację i przyjęcie delegacji  
z Francji, zwłaszcza nauczycielom i uczniom ze Szkoły 
Podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, a także  
Państwu Bożenie i Radosławowi Rutkowskim- tłumaczom. 

Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza       



Tadeusz Barzycki  Prezes Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim 
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 Przypominamy, że do końca sierpnia trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulic w Stroniu 
Śląskim. Propozycje można składać na dwa sposoby - elektronicznie na adres:  
konsultacje@stronie.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim pok. Nr 15. 

   Od kilku lat Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim z sukcesami bierze udział w ogólnopolskiej akcji przyrodniczo-
edukacyjnej „Ożywić Pola” organizowanej przez miesięcznik „Łowiec Polski” oraz Polski Związek Łowiecki. W dziewiątej edycji Roku 
Bażanta działania przedszkola i Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim trwały od 1 czerwca 2015r do 31 maja 2016r. Głównym 
celem i zadaniem akcji „Ożywić Pola” dla przedszkolaków, nauczycieli, wychowawców i myśliwych było wspólne sadzenie drzew i krzewów 

czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnacja istniejących 
oczek wodnych, czyli wzbogacanie ekotonów polno-leśnych co w efekcie stwarza bardzo 
korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach ( zające, 
kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno-błotne) i wzmacnia 
bioróżnorodność w przyrodzie. W roku „Bażanta” ważnym elementem była również obserwacja 
bażantów i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego. 
Na zaproszenie organizatorów w dniu 21 czerwca 2016r. do Warszawy na wielki finał akcji  
i ogłoszenia wyników udali się przedszkolaki i ich rodzice, dyrektor przedszkola  
i przedstawiciele koła łowieckiego. W pięknej auli na Ursynowie w obecności 
parlamentarzystów centralnych władz Polskiego Związku Łowieckiego, głównych sponsorów  
i ponad 500 finalistów akcji „Roku Bażanta” przedszkolaków, dzieci, młodzieży nauczycieli, 
wychowawców i myśliwych z całej Polski ogłoszono wyniki i przyznano nagrody. 
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach; szkoła podstawowa, szkoła 
ponadpodstawowa (gimnazja, licea, szkoły zawodowe) i przedszkola. W kategorii przedszkola 1 

miejsce w Polsce zajęło Przedszkole im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, a w klasyfikacji generalnej akcji przedszkole zajęło 11 miejsce  
w Polsce pokonując dziesiątki szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To 
ogromny sukces przedszkola i koła łowieckiego. Koordynatorem akcji  
z ramienia przedszkola były panie Magdalena Wierzbicka, Elżbieta Słotwinska 
i Małgorzata Zdanewicz, a z ramienia koła Tadeusz Barzycki. Słowa uznania  
i podziękowania składam pani Dyrektor Przedszkola Celinie Chęś-Drańczuk 
za wielkie zaangażowanie i zapał, koordynatorkom z ramienia przedszkola, 
myśliwym KŁ. „Śnieżnik” Jolancie Bogiel, Zbigniewowi Frodymie, 
Arkadiuszowi Gawronowi, Michałowi Obigło, Adamowi Suchodolskiemu  
i Zenonowi Makowczyńskiemu za pomoc w realizacji zaplanowanych licznych 
zadań i działaniom w łowisku koła, na ścieżkach edukacyjnych za sponsoring 
bażantów. 
   Od 1 września 2016r przedszkole i koło łowieckie przystąpią do dziesiątej 
jubileuszowej edycji akcji Ożywić Pola „Rok Gęsi”. 

PRZEDSZKOLE ZE STRONIA ŚLĄSKIEGO NAJLEPSZE W POLSCE 

   W dniach od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. strońskie dzieci uczęszczały na warsztaty artystyczne, podczas 
których z prostych przedmiotów powstawały piękne wakacyjne pamiątki. Dużym powodzeniem wśród 
starszych i młodszych uczestników cieszyły się nowoczesne planszówki, które okazały się ciekawą 
alternatywą dla gier komputerowych. 
W dniach 01 i 06 lipca odbyły się warsztaty makijażu artystycznego poprowadzone przez profesjonalną 
charakteryzatorką panią Katarzynę Grzeszczuk. Pierwszego dnia dzieci zmieniły się w przerażające postaci 

z horrorów, drugiego w zwierzęcych bohaterów bajek. Dzieci mogły wykazać się własną 
kreatywnością oraz pomysłowością i spróbować własnych sił w malowaniu twarzy kolegów  

i koleżanek. 
Dnia 08 lipca ciekawe zajęcia językowe poprowadził pan 
Wiktor Szwaja – anglista z Wrocławia. Dzięki aktywnym 
formom pracy, najmłodsi przekonali się, że nauka języka 
obcego może być wesołą przygodą. Drugą, bardzo 
energetyczną część warsztatów przeprowadził syn pana 
Wiktora – Bartek, który świetnie sprawdził się w roli 
instruktora tańca i animatora zabaw. Serdecznie dziękujemy 

naszym gościom za fantastyczne zajęcia. 
W dniach 11 i 12 lipca do biblioteki zawitały 
dwie grupy kolonijne ze szkół podstawowych  
i gimnazjum z Pabianic. Podczas zajęć 
uczestnicy projektowali i malowali swoje własne, 
niepowtarzalne t-shirty, które będą wspaniałą 
pamiątką z ich pobytu w naszej gminie. 

Alicja Witczak – Biblioteka Miejska 

TWÓRCZE LATO W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETiK 
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Burmistrz Stronia Śląskiego 
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KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH 

W dniach 17-18 czerwca 2016 roku odbył się 
XV jubileuszowy konkurs sygnalistów 
myśliwskich o Kryształowy Róg pod 
patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu. 
Organizatorami konkursu byli Okręgowa 
Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ  
w Wałbrzychy, Nadleśnictwo Lądek Zdrój, 
gmina Lądek Zdrój oraz Koła Łowieckie „Śnieżnik” ze 
Stronia Śląskiego, „Darz Bór” z Lądka Zdroju, „Jeleń” ze 
Strzegomia oraz „St. Hubertus” z Kłodzka. 
Przesłuchania solistów i zespołów odbyły się w Parku 
Zdrojowym im. Jana Pawła II. W klasie B solistów 

zwyciężyła Magdalena Szulc z KŁ. „Żuraw” Brójce z Wielkopolski, w klasie C Patrycja 
Domagała z KŁ „Cyranka” Knurów, w klasie D Jędrzej Rybicki z KŁ. „Żuraw” Brójce. 
Zespołowo w poszczególnych klasach wygrali w B zespół Żurawie z KŁ. „Żuraw” Brójce w C 
Fanfara z KŁ. „Cyranka”. Kryształowy Róg zdobył zespół z KŁ. „Żuraw” pod kierownictwem 
Magdaleny Szulc. 
Konkursowi towarzyszyło wiele innych imprez i atrakcji. Odbyły się między innymi koncerty zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku 
Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka i zespołu „Odgłosy Knieji” przy Okręgowym Zarządzie PZŁ w Wałbrzychu, 
zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Lądka Zdroju. Ogromnym sukcesem i atrakcją było przygotowanie przez Dworek u Galosa w Stroniu 
Śląskim poczęstunku z dziczyzny. Serwowano między innymi schab pieczony z dzika, żeberka i szynki z dzika, bigos myśliwski oraz gulasz z 
dzika i jelenia, uczestnikom konkursu, organizatorom, widzom i kuracjuszom z całej Polski wydano za darmo w niecałe dwie godziny ponad 
tysiąc posiłków z dziczyzny. Sponsorem poczęstunku były Koła Łowieckie „Śnieżnik”, „Darz Bór”, „Jeleń” oraz „St. Hubertus”. Słowa 
uznania dla kucharza Krzysztofa Gierlacha z Dworku Galosa, który przygotował tak wspaniały i smaczny poczęstunek, a dodać należy, że 
Dworek Galosa w Stroniu Śląskim posiada Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska za przygotowywanie potraw z dziczyzny. 

Tadeusz Barzycki  
Prezes KŁ„Śnieżnik” w Stroniu Śl. 

♦ W dniu 3 maja 2016 r. odbyła się wycieczka do 
Międzygórza. Dzieci wraz z rodzicami, panią Ireną 
Foremnik, księdzem proboszczem Krzysztofem Kaufem 
oraz wychowawczyniami zwiedziły Ogród Bajek  
i wodospad Wilczki. Na koniec wspólnie piekliśmy 
kiełbaski na ognisku. 
♦ Na dzień 25 maja 2016 r. zaplanowane zostały 

obchody Dnia Matki w naszym przedszkolu. Z tej okazji 
w komplecie stawiły się Mamy, dla których dzieci  
w wielkim sekrecie przygotowały występ oraz upominki. 
Później w miłej atmosferze wszyscy zajadali pyszne 
domowe ciasto. 
♦ W Dniu Dziecka zorganizowaliśmy dla dzieci 

niespodziankę: ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz 
słodki poczęstunek. 
♦ W dniu 3 czerwca 2016 r. w Stroniu Śląskim nasze 

przedszkolaki wystąpiły gościnnie podczas Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej – zaprezentowały wiersz Jana 
Brzechwy Na straganie. 
♦ W dniu 21 czerwca 2016 r. gościł na naszym 

przedszkolu teatr „Urwis” z przedstawieniem Morska 
przygoda. 

Z ŻYCIA „BAJLANDII” W BOLESŁAWOWIE 

Magdalena Wacławska 

    

   Warsztaty udzielania pierwszej pomocy 
prowadzone przez p. Marię Zimną odbyły się 10 
czerwca 2016 r. w klasie Ib. Uczniowie praktycznie 
wyćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy i nauczyli 
się wykonywania sztucznego oddychania oraz 
układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 
Przypomnieli sobie również numery alarmowe  

i doskonalili umiejętność wzywania pogotowia pod okiem wychowawczyni  
- H .Kulbickiej.  

   W roku szkolnym 2015/2016 najlepsze wyniki w nauce oraz  
w zachowaniu wśród absolwentów Szkoły Podstawowej 

osiągnęła GABRIELA KOZŁOWSKA ze średnią ocen 5,80 i wzorowym 
zachowaniem. W Gimnazjum im. Marianny Orańskiej mieszczącemu się  
w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim niedościgła była uczennica 
klasy III b - JULIA LIGNARSKA zdobywając na koniec roku średnią 5,88  
i rzecz jasna - wzorowe zachowanie. Obydwie uczennice za tak rewelacyjne 
wyniki w nauce otrzymały nagrodę finansową od Burmistrza Stronia Śląskiego. 
Gratulujemy! 

   Reprezentacja Polski kadetek w składzie: Katarzyna Węgrzyn, Anna Węgrzyn, 
Joanna Sokołowska i Julia Bartoszek, zdobyła w Zagrzebiu srebrne medale 
mistrzostw Europy do lat 15 w tenisie stołowym. Gratulujemy! 

KADETKI Z MLKS UKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚLĄSKIE 
WICEMISTRZYNIAMI EUROPY! 

 

SP - BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 



    Ludowy Zespół Śpiewaczy pn. 
"Siekiereczki" ze Starego Gierałtowa 
odniósł sukces w XI Prezentacjach 
Ludowych Zespołów Ziem Pogranicza 
"Róża Kłodzka", który odbył się 17 lipca 
2016r. w Pstrążnej k/Kudowy-Zdroju. 
Należy wspomnieć, że wszystkie 
występujące na tamtejszej scenie zespoły musiały przejść wcześniejszą kwalifikację 
rozpatrywaną przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Zespół „Siekiereczki” ponownie 
stanął na podium, tym razem zajął III miejsce poddając pod ocenę dwa utwory 
związane z folklorem i kulturą ludową. Nie da się ukryć, że rok 2016 jest życzliwy dla 
naszych lokalnych śpiewaków, gdyż jest to już kolejny tegoroczny sukces. 
„Siekiereczki” bardzo ambitnie podchodzą do każdego zadania i starają się stale  

„rozwijać i rozrastać” - pod względem wokalnym, a także nieustannie łowiąc nowe talenty, które lokują w swojej rozśpiewanej ekipie. 
Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz naszym radnym za zakup nowego akordeonu dla naszego zespołu.  
                               Prezes LZŚ "Siekiereczki" Michał Gontko  

      Zarząd Koła 
PZW w Stroniu Śląskim pragnie 
zaprosić wszystkich Państwa na 
rodzinne wędkowanie, które planowo 
odbędzie się 7 sierpnia b.r. Prosimy 
zawodników o przybycie tego dnia nad 
stawy o godz. 14.00. 
      Każda drużyna może się składać 
maksymalnie z czterech osób z tym 
warunkiem, że jeden z zawodników 
musi być członkiem naszego Koła.  
Startowe w wysokości 25,00 PLN od 
drużyny będzie przyjmowane do dnia 
4.08.2016. 
Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki 
zawodów muchowych o ,,Nagrodę 
Burmistrza Stronia Śląskiego":  
   
 I miejsce - W.Kolenkiewicz.   
 II miejsce - L.Dombka.   
 III miejsce - .S.Kobiałka.  
 
     Zawody zostały sfinansowane dzięki 
otrzymanej dotacji od Gminy Stronie 
Śląskie na realizację zadania pn. 
,, Popularyzacja sportu wędkarskiego ". 
   Zapraszamy również wszystkie dzieci 
chcące poznać  tajniki wędkarstwa na 
zajęcia w szkółce wędkarskiej.  
Spotkania odbywają się w każdą środę  
o godz.15.00. Zapewniamy sprzęt do 
nauki wędkowania. 
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ZSS KRÓTKO O MATURACH 

ZNAMY WYNIKI MATUR  
W ZESPOLE SZKÓŁ 

SAMORZĄDOWYCH !!! 
 

ZDAWALNOŚĆ W NASZYM LO 
MUNDUROWYM 87,5% 
W POWIECIE 82,6% 
W WOJEWÓDZTWIE 84,8% 
     GRATULUJEMY !!!! 

RODZINNE 
WĘDKOWANIE 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
G. Urbaniak - Prezes Koła 

WYNIKI RANKINGU SAMORZĄDÓW 

   Po raz kolejny Stronie Śląskie poddało się fachowej ocenie biorąc udział w corocznym 
rankingu najlepszych gmin w Polsce organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”.  
 Z satysfakcją informujemy, że nasza gmina uplasowała się na 34 miejscu w Polsce, a biorąc pod 
uwagę tylko województwo dolnośląskie– zajęliśmy miejsce 4. Wśród gmin powiatu kłodzkiego 
jesteśmy jedną z dwóch znajdujących się w tym prestiżowym rankingu i oczywiście mamy 
bardziej uprzywilejowaną pozycję. 
   Opisywany ranking samorządów, który przygotowuje Dziennik „Rzeczpospolita” to 
miarodajne i wiarygodne źródło informacji, w którym badania nad głównymi kryteriami oceny, 

tj. dbałością o efektywny rozwój miast  
i gmin oraz standard życia mieszkańców 
przeprowadzają specjaliści. Sukces naszego 
samorządu w rankingu „Rzeczpospolitej” 
to efekt systematycznej, opartej na 
nieprzypadkowej metodyce pracy na rzecz 
rozwoju gminy i poprawy komfortu życia 
społeczności lokalnej. 

Agnieszka Zaucha 

SUKCES LUDOWEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „SIEKIERECZKI” 
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   Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie Gminy Stronie Śląskie  
w pierwszym półroczu 2016 roku. 

I. Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

II. Jakość wody pod względem bakteriologicznym 

Objaśnienia do tabel: Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
   Woda dostarczana do sieci wodociągowej na terenie gminy Stronie Śląskie była badana regularnie przez akredytowane laboratorium na 
zlecenie ZWiK Sp. z o.o., oraz przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymaganiom 
mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadały w ciągu pierwszego półrocza 2016 
wszystkie próby wody pobrane przez ZWiK Sp. z o.o. oraz Sanepid w różnym czasie i w różnych punktach sieci wodociągowej. Wymaganiom 
fizyko – chemicznym nie odpowiadała jedna próba wody – spowodowane to było prawdopodobnie stanem technicznym instalacji 
wodociągowej w miejscu poboru próby. 

Lp. Parametry Jednostka Wynik 
Dopuszczalna wartość 

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
1. Odczyn - 7,0-7,5 6,5 – 9,5 
2. Przewodność elektr. właściwa µS/cm 77-116 <2500 
3. Mangan (Mn) µg/dm3 9,1 <50 
4. Żelazo (Fe) µg/dm3 <60 (241) <200 
5. Mętność NTU 0,15 (2,27) ≤1 
6. Barwa mgPt/dm3 <5 <15 
7. Zapach TON <1 1 – 5 
8. Smak TFN 1 – 2 1 – 8 
9. Amonowy jon mg/dm3 0,05-0,06 ≤0,5 
10. Azotany (NO3

-) mg/dm3 5,31 ≤50 
11. Azotyny (NO2

-) mg/dm3 <0,03 ≤0,5 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Dopuszczalna wartość wg  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
1. Escherichia coli 1) jtk/100ml 0 0 
2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 
4. Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) jtk/100ml 0 0 

STROŃSKA WODA - ZDROWIA DODA 
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 CO SŁYCHAĆ W HDK „Brylant”? 

 4 czerwca br. podczas obchodów Dni Stronia Śląskiego 
oraz X-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza 
Spółdzielnia” Zarząd klubu zorganizował loterię fantową. 
Dysponowaliśmy aż 316 fantami, które bardzo szybko się 
rozeszły. Przy tej okazji promowaliśmy honorowe 
krwiodawstwo oraz Polski Czerwony Krzyż. Niebawem 
czeka nas następna szansa na promocję  honorowego 

krwiodawstwa, dlatego już 
teraz pilnie się do niej 
przygotowujemy, a przy 
okazji zbieramy fanty na 
przyszłą loterię. 
 28 czerwca odbyła się 
kolejna w tym roku akcja 
honorowego oddawania krwi, 
która jak zwykle odbywała 
się w Centrum Edukacji 
Turystyki i Kultury. Przyszło 
31 osób, jednak krew oddało 

26 dawców. W sumie oddaliśmy 11.700 mil. krwi. 
Następny pobór krwi odbędzie się 30 sierpnia - Serdecznie 
zapraszamy osoby, które chciałyby oddać krew pierwszy 
raz. Zapraszamy również strażaków z Gierałtowa,  
z Bolesławowa i ze Stronia - przecież zawsze można na 
Was liczyć, a nie da się ukryć, że w okresie wakacyjnym 
bardzo tej krwi brakuje. 

Jacek M. 

IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE  
- SIERPIEŃ 2016 R. 

- JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO   
6.08.2016, 13.08.2016, 20.08.2016, 27.08.2016 (soboty) 

MIEJSCE: Nowy Gieratów, Plac Spotkań w  godz. 12 - 14, 
tel. 74 8142499. IMPREZA: rekreacyjna.   

 
- 6.08.2016 (sobota) "STROŃSKA DREZYNIADA" - 
koncerty, wyścigi drezyn ręcznych, przejazdy drezyną 
spalinową. MIEJSCE: Plac przy CETiK-u w Stroniu 

Śląskim. ORGANIZATOR: Centrum Edukacji, Turystyki  
i  Kultury w Stroniu Śląskim, tel. 74 8143 205.  

IMPREZA: kulturalno/rekreacyjna.   
 

- 07.08.2016 (niedziela) IV MIJANKA ROWEROWA  
ORGANIZATORZY: Wolontariusze z Gminy Stronie 

Śląskie/Lądek-Zdrój, Strońska Grupa Rowerowa, Stroński 
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia",  

tel. 74 8 143 242. IMPREZA: turystyczno/rekreacyjna.
   

- 13-15.08.2016 VI STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY 
W MASYWIE ŚNIEŻNIKA  

START: Stacja narciarska "Kamienica".  
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Rozwoju 

Regionalnego "Masyw Śnieżnika"/CETiK Strońska Grupa 
Rowerowa, tel.  533 270 367, 74 8143 242.  

IMPREZA: turystyczno/rekreacyjna. Szczegóły na stronie: 
www.snieznik.pl 

 
- 13.08.2016 (sobota) XI MISTRZOSTWA  

W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW.  
MIEJSCE: Kletno/ Stara Hałda. ORGANIZATOR: 

Kopalnia Uranu w Kletnie, tel. 601889243.  
IMPREZA: turystyczno/rekreacyjna 

 
- 20/21.08.2016 (sobota/niedziela)  

WEEKEND Z RAJEM PSTRĄGA.  
MIEJSCE: Raj Pstrąga w Goszowie.  

ORGANIZATOR: Raj Pstrąga, tel. 693660441.  
IMPREZA: rekreacyjno/kulturalna. 20 sierpnia odbędzie 

się wycieczka rowerowa na trasie: GOSZÓW->STRONIE 
ŚL.->SIENNA->PRZEŁ. ŻMIJOWA POLANA->PRZEŁ. 
ŚNIEŻNICKA->KAMIENICA->GOSZÓW - Wyjazd na 

trasę o godz. 14.00 powrót o godz. 18.00  
ORGANIZATOR: SGR.  

 
- 27.08.2016 (sobota) MIĘDZYNARODOWY PLENER 

MALARSKI - WERNISAŻ W CETIK-U. MIEJSCE: 
CETiK/Stary Gierałtów. ORGANIZATOR: CETiK,  

tel. 74 8143 205. IMPREZA: kulturalna 
 

- 27.08.2016 (sobota) JAGODZISKO  
W NOWYM GIERAŁTOWIE.  

MIEJSCE: Plac Spotkań i Zabaw w Nowym Gierałtowie. 
ORGANIZATORZY: Agroturystyczne Stowarzyszenie 

Masywu Śnieżnika, Sołectwo Nowy Gierałtów  
Tel.74 8 142 720. IMPREZA: kulturalno/rekreacyjna. 

 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa! Informacja  

o wszystkich imprezach na stronie www.cetik.stronie.pl  
 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

   19 lipca br. Podczas sesji nadzwyczajnej Radni Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego oraz Burmistrz Stronia 
Śląskiego wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
wybrali się na skwer La Machine przy ulicy Kościuszki 
w Stroniu Śląskim, gdzie w geście solidarności  
z obywatelami Francji oraz z rodzinami ofiar zamachu 
złożyli symboliczną wiązankę, zapalili znicz i uczcili 
pamięć ofiar zamachu we Francji minutą ciszy.  
 
   Do ataku doszło na nadmorskiej promenadzie  
w Nicei we Francji, 14 lipca 2016 r. Rozpędzona 
ciężarówka wjechała w tłum ludzi kiedy mieszkańcy  
i turyści świętowali 227. rocznicę zdobycia 
Bastylii. Kierowca samochodu przejechał z pełną 

prędkością  ok. 2 kilometry promenadą wjeżdżając w tłum ludzi oglądających 
pokaz fajerwerków. Pojawiają się także informacje o strzałach, które padały  
z ciężarówki w kierunku tłumu. Według najnowszych informacji zginęły 84 
osoby, a ponad 100 zostało rannych.    

UCZCZENIE PAMIĘCI OFIAR ZAMACHU W NICEI 
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W dniu 9 lipca 2016 roku (sobota) na boisku SPP KRYSZTAŁ w Stroniu Śląskim odbył 
się 1 Turniej "Po STRONIE Piłki" o Puchar Burmistrza Stronie Śląskie. Organizatorami 
turnieju byli: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Stroński Park Aktywności, Centrum 
Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz klub SPP KRYSZTAŁ Stronie 
Śląskie. 

Głównym celem Turnieju, tak jak wszystkich rozgrywek sportowych, było wyłonienie 
zwycięzcy. Jednak nie mniej jego ważnym celem było promowanie idei wychowania przez 
sport, szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywizacja sportowych środowisk lokalnych  
w Polsce i Czechach. 

W Turnieju udział wzięły drużyny: 

KS POLONIA Jaszowice - klasa A 
wrocławska; 
KS SPARTA Paczków - klasa 
okręgowa opolska; 
TJ BANIK Stare Mesto - klasa IB 
Grupa C (Okręg Ołomuniec 
Czechy); 
SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - 
klasa A wałbrzyska. 
Zawody prowadzili sędziowie 

Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki nożnej w Wałbrzychu, Panowie: Biel 
Tomasz; Grzywacz Marek; Grabowski Damian; Makowski Tomasz. 

Zawody odbywały się systemem każdy z każdym, a mecze trwały 2 x 20 minut z 5 
minutową przerwą. W czasie spotkania obowiązywały tzw. zmiany „hokejowe”. 
Turniejowe mecze rozgrywane były w bardzo przyjaznej i sportowej atmosferze.  
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy SPP KRYSZTAŁ 
Stronie Śląskie. Następne miejsca zajęły drużyny: KS POLONIA Jaszowice, TJ BANIK 
Stare Mesto i KS SPARTA Paczków. 
W czasie trwania zawodów w 6 meczach strzelono 27 bramek (1 samobójcza). Wszystkie 

uczestniczące drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa. Zwycięska drużyna otrzymała 
okazały puchar ufundowany przez Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Łopusiewicza 
Zbigniewa. Ponadto pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary ufundowane przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Sobieski Dariusz z drużyny KS POLONIA Jaszowice 
zdobywając 5 bramek. W typowaniu trenerów uczestniczących zespołów oraz sędziów 
najlepszym zawodnikiem został uznany Klemsa Jaroslav z drużyny TJ BANIK Stare Mesto. 
Natomiast najlepszym bramkarzem uznany został Bajrak Kamil z drużyny SPP 
KRYSZTAŁ Stronie Śląskie. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymali dyplomy 
pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę FESTA SPORTSWEAR 
przedstawiciela firmy GIVOVA. 
Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują niżej wymienionym darczyńcom dzięki 
którym I Turniej PSP odbył się na tak wysokim poziomie. 
Dworek Galosa, Monika Galos, ul. Kościelna 8, 57-550 Stronie Śląskie; Pokoje Gościnne 
Violetta, Bolesławów 31, 57-550 Stronie Śląskie; Rema Łopatyński 
Ireneusz, Świerczewskiego 17D, 57-550 Stronie Śląskie; GBS Bank w Strzelinie; Festa-
Sport Centrum Sportowe, 58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16; seec.o. HEATING 
SOLUTIONS, Al. Śmigłego Rydza 51, 93-272 Łódź. 
Również duże słowa podziękowania należą się wolontariuszom wykonującym bardzo 

często niewidoczną ale bardzo pożyteczną pracę. 
W pliku „160709 2 I Turniej PSP Wydruk” na 7 stronach przedstawiono plan zawodów 
oraz protokoły meczy. 
W pliku „160709 3 I Turniej PSP Wydruk” na 3 stronach przedstawiono tabelę końcową, 
zestawienie najlepszych strzelców, zestawienie najlepszego zawodnika i najlepszego 
bramkarza. 

I TURNIEJ PSP  

 

Edward Małek 

BARIERKA OCHRONNA NA SOWICH STOPNIACH 

Przy skałach Sowie Stopnie na gminnym szlaku nr 1 „Wokół 
Stronia Śląskiego” powstała barierka ochronna, która zwiększy 
bezpieczeństwo osób odwiedzających to miejsce. 

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. 

FOTORELACJA  
Z COOLTURALNEGO ZALEWU  

2 lipca b.r nad Zalewem w Starej Morawie 
było naprawdę głośno i gorąco! Ale nikt się 
nie skarżył :) - Ewelinie Lisowskie wybacza 
się wiele. 



Monika Ostrowska -
Dyrektor Zespołu 

Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śląskim  
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Mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany 
Specjalista Terapii Uzależnień. 

 
 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI  PUNKTU 
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  

W STRONIU ŚLĄSKIM ZA CZERWIEC 2016. 

Informuję, że w czerwcu 2016 r. strażnicy miejscy udzielili  10-
ciu pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 6 za wykroczenia 
drogowe. W okresie tym nałożyli również 5 mandatów karnych 
kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenia 
drogowe. 

 W trakcie 23 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki 
miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły podstawowej  
i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli Morawka  i 40 – lecia oraz rejon 
supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania wykroczeń  społecznie  
uciążliwych.   Dodatkowo objęli patrolem rejony szlaków turystycznych w naszej 
gminie, Kletna, zalewu w Starej Morawie, ogródków działkowych, miejsc 
występowania „barszczu Sosnowskiego” i sklepów sprzedających napoje 
alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.  
 Strażnicy miejscy dokonali 11 patroli  rejonów szkół  pod kątem 
bezpieczeństwa i pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowali także w godzinach 
nauki szkolnej uczniów na terenie miasta.  
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie przeprowadzili: 
• w dniu 15.06.2016r. w Szkole Podstawowej  pogadankę z prezentacją 
multimedialną na temat „Bezpieczne wakacje” i „Jak zachować się przy 
agresywnym psie”, 
•  spotkanie w sprawie ucznia u Pani Pedagog w Szkole Podstawowej. 
 Funkcjonariusze udzielili 56 asyst dla Policji,1 dla Pogotowia Ratunkowego, 3 
dla OPS, 1 dla Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 dla Urzędu Miejskiego oraz wykonali 
2 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego.  
 W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy 
luzem. W ramach kontroli  2 osoby  pouczono.  
 W miesiącu czerwcu 2016r. funkcjonariusze przyjęli 28 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
 W miesiącu czerwcu 2016r  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 
patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 
43 interwencje porządkowe. Dodatkowo odwieziono do miejsca zamieszkania 2 
osoby będące pod wpływem alkoholu  oraz zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej 
poprzez kierowanie ruchem. Przeprowadzili kontrolę osób objętych procedurą  
„Niebieskich Kart” oraz uczestniczyli w pracach grupy roboczej dot. przemocy  
w  rodzinie oraz spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. Dodatkowo w ramach 
akcji „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” kontrolowali teren kąpieliska w Starej 
Morawie oraz innych cieków wodnych na terenie naszej gminy. 
 W dniu  04 czerwca 2016r zabezpieczali „Dni Stronia”, które odbywały się  
w parku miejskim. Impreza przebiegła spokojnie. 
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 43 patrole z czego 17 pieszo, 8 rowerem  
i 18 samochodem. 
   Z poważaniem, 

Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz 

W miesiącu czerwcu 2016 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób 
z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 6 osób. 
Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek  
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. 

W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  
w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą 
korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy domowej. 
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 17 
porad dotyczących: 
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, uzyskania 
miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej 
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych pomocy  
w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie.  

• obowiązku leczenia odwykowego skierowane 
do Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji 
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą  
w zajęciach terapeutycznych dla osób 
uzależnionych, 
• działań zapobiegających oraz pomocy  
w radzeniu sobie z nawrotem – porady 
dotyczyły osób biorących udział w zajęciach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych, 
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób 
będących w związkach z pijącymi, 
• problemów związanych z przemocą domową. 
 
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób  
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział 
biorą średnio 3 osoby. 

 
W ramach działań Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon 
Zaufania 698908002: od poniedziałku do 
środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można 
uzyskać tu informacje dotyczące możliwości 
uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, 
przemocy domowej, leczenia odwykowego, 
porad prawnych. 

    Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie 
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śląskim składają gorące podziękowania Radnym 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, a szczególnie: 
Pani Gabrieli Janiszewskiej, Pani Krystynie 
Brzezickiej, Panu Janowi  Białemu, Panu 
Stanisławowi Dobrowolskiemu, Panu Janowi 
Florowskiemu, Panu Zbigniewowi Frodymie, 
Panu Dariuszowi Gulijowi, Panu Cyprianowi 
Najduchowi, którzy w dniu 16 maja podczas  
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego głosowali „za” przyjęciem uchwały  
w sprawie budowy sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Stroniu Śląskim. Cieszymy się, że dobro 
naszych uczniów zwyciężyło. Pamiętajmy, że 
sala gimnastyczna w każdej szkole służy 
realizowaniu programu zajęć szkolnych, jak 
również pełni funkcję społeczną, profilaktyczną  
i daje możliwości dla integrowania społeczności 
szkolnej i budowania szkolnej tożsamości. 
Wierzymy mocno, że 1 września 2017 roku 
rozpoczęcie roku szkolnego połączymy z oficja-
lnym otwarciem naszej sali gimnastycznej.  

ZSS Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI 



1 czerwca 2016 roku z okazji Dnia Dziecka OSP Bolesławów zorganizowało 
widowiskowe pokazy strażackie. Dzieci ochoczo podejmowały niełatwe zadania 
związane z pracą strażaka, ścigały się w mini-zawodach, lały wodą z prawdziwej 
strażackiej sikawki. Były też dodatkowe atrakcje: wspólne zabawy oraz malowanie 
twarzy oraz słodki poczęstunek - przepyszne ciasteczka, lody i cukierki. 

Marzena Stołypko  
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MEKKA DLA ZBIERACZY MINERAŁÓW 
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DZIEŃ DZIECKA W BOLESŁAWOWIE 

OSP 

   Impreza zwyczajowo odbędzie się 15 sierpnia 
o godz. 13.00 na hałdzie w Kletnie. Lokalizacja 
nie jest przypadkowa, Kletno to „Mekka” dla 
zbieraczy minerałów, jest to obszar niezwykle 
bogaty mineralogicznie – stwierdzono tu 
występowanie blisko 50 pierwiastków, które 
tworzą około 70 różnych minerałów takich jak: 
ametyst, kwarce krystaliczne , morion, kwarc 
dymny i kryształ górski, fluoryt, kalcyt, malachit, azuryt, marmur w kilku kolorach, rudy żelaza i wiele innych. 
   Mistrzostwa poprzedzi godzinny kurs rozpoznawania minerałów, pod okiem geologów zawodnicy otrzymają garść niezbędnych porad  
i informacji. Teren hałdy zostanie podzielony na działki, około 20m² każda, drużyny liczą od 1 do 3 zawodników, spośród siebie wytypują 
kapitana, który będzie prowadził rozmowy z jury. Przed rozpoczęciem zabawy drużyny wylosują swoją działkę. Zawody odbędą się w dwóch 
kategoriach: dzieci i młodzież do lat 15 oraz dorośli. Poszukiwania potrwają 45 minut dla juniorów i 90 minut w kategorii dorośli. Każda  
z drużyn wybiera jeden okaz, który będzie oceniany przez jury. Na najlepszych organizatorzy ufundowali cenne nagrody. Ilość miejsc jest 
ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy. Regulamin oraz informacje na www.mistrzostwa.kletno.pl 

 

Jakub Gustaw - Kopalnia Uranu Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna, www.kletno.pl, tel. 601 889 243, zapraszamy codziennie 9.00 - 17.00 

 

Sołecki Dzień Dziecka - W Wapienniku „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie 03 czerwca br. 
obchodziliśmy sołecki Dzień Dziecka. Ciekawostek, informacji i atrakcji było bardzo dużo  
i praktycznie każdy nabył umiejętność wyznaczenia południka we własnym ogrodzie, tacy jesteśmy 
zdolni. Nic jednak nie przebiło pysznego soku z marchewek i jabłek wyciskanych przez Panią 
Danusię, a przede wszystkim domowej pizzy przygotowanej przez gospodarzy spotkania Yolę  
i Michała Rybczyńskich. Serdecznie dziękujemy. 
Podróż studyjna do wsi tematycznych w województwie małopolskim – Dolina Karpia. 
W ramach Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej Urząd Marszałkowski w dniach 23-25.06.2016 r. 
zorganizował wyjazd studyjny do Małopolski, na który zakwalifikowała się przedstawicielka naszego 
Sołectwa Stara Morawa Pani Marzena Stołypko.  Fotorelacja na naszym profilu na facebook: 
Sołectwo Stara Morawa. Najważniejszy wniosek z podróży, to szeroko rozumiana współpraca ludzi 
działających społecznie, przedsiębiorców i władz na każdym szczeblu, bez których otwarcia  
i zrozumienia potrzeb mieszkańców i rozwoju regionu nie byłoby wspólnego sukcesu - Doliny 
Karpia. Jak twierdzi Marzena Stołypko - „Wyjazdy studyjne utrwalają i wzmacniają w nas 
przekonanie, że zawsze warto starać się, współdziałać i działać, dlatego też polecam wszystkim 
„doładowanie akumulatorów” w organizowanych podróżach studyjnych”. 
Projekt Grantowy Sołectwa Stara Morawa pn. „Coś dla jaj” z Funduszem Lokalnym Masywu 
Śnieżnika. 
Sołectwo Stara Morawa zaprasza wszystkich mieszkańców naszej wsi, gminy, sąsiadów i chętnych 
turystów do udziału w projekcie pn. „Coś dla jaj” realizowanego w ramach programu „Działaj 
lokalnie” w 2016 roku Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy z Akademią Rozwoju  
i Filantropii w Polsce. 
Miejsce i data spotkania: Chata wiejska „Kozia Bródka na Skałkach” w Starej Morawie 30 lipca 
2016 roku, godz. 16:00. 
Nasz projekt ma na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców naszej wsi i nie tylko wokół 
wspólnego działania polegającego na budowie budek lęgowych dla ptaków pod hasłem: „Więcej 
budek, więcej ptaków, więcej śpiewu dla rodaków”. Serdecznie zapraszamy. 

CIEKAWSKA STARA MORAWA 



 

 

 

 

 

 

S T R .  1 2  
Rok XVI, Numer CXLI 

   

 

 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

Biuro Miłosza Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
 czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,  

od godz. 16.00 do 17.00  przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim. 
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.   

BIURO RADNEGO  

 
    REDAKCJA INFORMUJE, ŻE 
BIULETYN SAMORZĄDOWY 
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE -
”NOWINKI STROŃSKIE” JEST 
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ POD 
ADRESEM: www.stronie.pl  → 

zakładka „AKTUALNOŚCI”→ 
zakładka „Nowinki Strońskie” - 
Biuletyn Samorządowy.  

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

Zapraszamy do zwiedzania 
kaplicy św. Onufrego  

w Stroniu Śląskim  
(ul. Kościuszki 66 A).  

Poniżej podajemy dni oraz 
godziny otwarcia obiektu:  

Czwartki: 12.00 - 16.00 
Soboty: 10.00 - 14.00  

 

W dniu 27 sierpnia  2016 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,  

W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,   
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,   

organizują  bezpłatnie porady i udzielają podstawowych 
informacji z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie )  
w Biurze Radnego - ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

BIURO RADNYCH 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700 

 
• 2 sierpnia 2016 roku dyżur w biurze  

pełni Pani Magdalena Laskowska 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

 

 

Redaktor Naczelna: Agnieszka Zaucha 

  GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE 
UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO 31 SIERPNIA 2016 R.  
PUNKT KASOWY W URZĘDZIE MIEJSKIM CZYNNY JEST 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 12.00. 
 

Amelia Głowacka 
Dyrektor GBS Banku  
w Strzelinie O/Stronie Śląskie 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 

codziennie od  7:30 - 15:30, 
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, 
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 
6 B /piwnica /.  
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, 
zmiany  tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych 
oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania 
przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się 
rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyj-
nym i logicznym wywodem myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 
dnia każdego miesiąca na jeden z poniższych adresów 
e-mail:    biuroburmistrza@stronie.pl,  
       a.zaucha@interia.pl  
lub dostarczyć osobiście. 


