
♥ Diamentowe Gody w 61-tą Rocznicę Ślubu Czcigodnym Jubilatom 
Jadwidze i Adolfowi Ćwik 
   Idźcie przez życie z miłością w sercach, otoczeni życzliwymi ludźmi. 
Silni wspólnotą Waszej rodziny - nierozłączni!   
   W tym wyjątkowym dniu życzę Wam szczęśliwej wędrówki w stronę 
kolejnych jubileuszy, optymizmu, entuzjazmu oraz miłości szczerej  
i szlachetnej.  
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA 

ZMIANY 
NAZW ULIC  

STAWKI PODATKU 
OD 

NIERUCHOMOŚCI 
NA ROK 2017 

ZA NAMI JUŻ PIĄTY 
KONKURS 

PIĘKNOŚCI 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
Zbigniew Łopusiewicz  

♥ Platynowe Gody w 55-tą Rocznicę Ślubu Dostojnym Jubilatom 
Celinie i Wojciechowi Grębskim 
   55 lat temu przysięgaliście sobie wierność i nieskończoną miłość, 
złączeni węzłem małżeńskim wyruszyliście na nową drogę życia. 
   Dziś składam Wam najserdeczniejsze gratulacje za tak pięknie 
dotrzymane zobowiązanie. 

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce  
i przenieść ją przez całe życie.”  
      Konstanty Ildefons Gałczyński 

DŁUGIE I SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWA W STRONIU ŚLĄSKIM 

 Z okazji zbliżających się Mikołajek życzymy Państwu pogody ducha, uśmiechu każdego dnia, opty-
mizmu i dobrego serca, a także realizacji swoich planów i satysfakcji z nich. Dodatkowo, naszym 
najmłodszym mieszkańcom gminy życzymy spełnienia wszystkich marzeń i wspólnie spędzonego 

czasu, razem ze swoimi najbliższymi. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
Przewodniczący Rady - Ryszard Wiktor 

TURYSTYCZNO-
KULTURALNE 

STOWARZYSZENIE  
„ ZŁOTY KASZTAN” 

OPS CZEKA NA 
OFERTY 
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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 

PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie 
wsi Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. 
Opis nieruchomości: 
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Stara Morawa w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Uzbrojenie działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp 
komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym,  
a następnie wewnętrzną drogą gruntową wydzieloną z działki nr 75. Teren działek nieogrodzony, kształt działek zbliżony do wydłużonego 
trapezu. 
                   cena            kwota 
                                        wywoławcza     wadium 
w PLN netto w PLN 
1. 75/1 o pow. 0,2227 ha, 80,000,00       4 000,00 
2. 75/2 o pow. 0,2005 ha, 72 000,00       3 600,00 
3. 75/3 o pow. 0,2055 ha, 74 000,00       3 700,00 
4. 75/4 o pow. 0,2005 ha, 72 000,00       3 600,00 
5. 75/5 o pow. 0,2018 ha, 73 000,00       3 700,00 
6. 75/6 o pow. 0,2034 ha, 73 500,00       3 700,00 

Warunki przetargu 
1. Przetargi odbędą się w dniu 19 grudnia 2016 r. od godz. 9:00 do 10:30 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
    przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości. 
3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….." należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 roku  
   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. 
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 
   zamknięcia przetargu. 
5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym 
   pełnomocnictwem. 
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 informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 -  
   Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74) 811-77-15 lub 41. 

                                                                                         OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                                  
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Stronie Śląskie: Nieruchomość zabudowana wolnostojącym starym budynkiem mieszkalno-gospodarczym częściowo podpiwniczonym, 
jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo mieszkalnym o pow. użytkowej 135,90m2 , położona w Starym Gierałtowie nr 84, na działce nr 
52 o pow. 1400 m2. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00094310/0. 
Nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociąg z własnej lokalnej studni, istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej przebiegającej w pasie drogowym drogi dojazdowej. Budynek figuruje w wykazie zabytków Gminy Stronie Śląskie dla wsi Stary 
Gierałtów. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej i ważnego pozwolenia na przebudowę budynku. Gmina Stronie Śląskie 
przekaże dokumentację budowlaną dot. modernizacji budynku wraz z pozwoleniem na budowę na rzecz Nabywcy. Cena wywoławcza- 
100 000,00 PLN brutto, kwota wadium- 5 000,00 PLN.  
   Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 
(sala konferencyjna). Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg – Stary Gierałtów 84” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  
13 grudnia 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. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech 
dni od dnia zamknięcia przetargu.  
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 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. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. 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. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Burmistrz Stronia Śląskiego 
może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia  
o przetargu. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem 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. 

Do ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT . 
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 
wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której są położone 
ww nieruchomości są oznaczone symbolem 6MNU – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami. 
Terminy odbytych przetargów : I - 3 października 2016 r. 
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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 

 

Rada Miejska Stronia Śląskiego na sesji w dniu 27 października 2016 r. podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic, tj.: 
1. Uchwałę nr XXVIII/173/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie  

tj. ulicę 40-lecia PRL (droga gminna nr 119916D) na ulicę Żeromskiego; 
2. Uchwałę nr XXVIII/174/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie  

tj. ulicę Nowotki (część drogi powiatowej nr 3254D i drogi gminnej nr 119922D) na ulicę Klonową; 
3. Uchwałę nr XXVIII/175/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie  

tj. ulicę Świerczewskiego (droga gminna nr 119923D) na ulicę Akacjową. 
Wszystkie uchwały weszły w życie z dniem 19 listopada br. i zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.  

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  
Na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach 
wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są 
wolne od opłat”. Istotną informacją jest również to, że na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”. Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów 
tożsamości, czyli np. dowodu osobistego jak również dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. 

W związku ze zmianą nazwy ulic na terenie miasta Stronie Śląskie, mieszkańcy w/w ulic powinni wykonać następujące czynności: 
1. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym 
kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-
WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Inspektorat w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 21, 57-300 Kłodzko (formularz ZUS-ER-
WZD-01 do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim). 

3. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami np. Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków powinny 
zmianę danych adresowych dokonać na „wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii 
elektrycznej” lub w dowolnej formie pisemnej na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Formularz 
wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 

4. Dostawca gazu ziemnego – osoby będące klientami np. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powinny zmianę danych 
adresowych zgłosić w formie „oświadczenia o zmianie danych klienta zawartych w umowie” ” lub w dowolnej formie pisemnej na adres: 
PGNiG, Biuro Obsługi Klienta Kłodzko, ul. Objazdowa 11, 57-300 Kłodzko. Formularz oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim. 

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – zakład zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy. 
6. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego 

operatora. 
7. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej. 

Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany nazwy ulicy do Sądu Rejonowego w Kłodzku, V Wydziału Ksiąg Wieczystych jak również Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłodzku (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu. Czynności te zostaną 
potwierdzone wysłaniem stosownego zawiadomienia na adres domowy. W tym zakresie nie jest konieczny kontakt osobisty z tymi 
instytucjami. 

W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Burmistrz Stronia Śląskiego zwraca 
się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicach o umieszczenie 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym budynku. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza 
się również aktualną nazwę ulicy. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy 
zmianie. 
Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym 
nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na 
tym terenie służb typu Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie 
Gazowe, Pogotowie Energetyczne itp. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE 

    Miło jest nam poinformować, że SGB - Bank S.A. oraz Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie po raz drugi z rzędu będzie sponsorem tytularnym drugiej 
edycji najdłuższego w Polsce biegu narciarskiego "ULTRABIEL", przekazując na 

organizację biegu kwotę 50.000,00 PLN. Tym samym możemy być pewni, że druga edycja tego biegu odbędzie się w przyszłym roku, przy 
założeniu, że będą panowały odpowiednie warunki śniegowe. Warto dodać, że  GBS Strzelin w roku 2016 angażował się finansowo  
w działalność instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Stronie Śląskie poprzez: 
1. udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 500 zł na organizację imprezy "COOLTURALNY ZALEW" (Centrum 
Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim);  
2.  udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 400 zł na organizację XV Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej - 
Stronie Śląskie 2016 (Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim);  
3. dofinansowanie kwotą 500 zł Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie; 
4. dofinansowanie kwotą 1500 zł Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" w Stroniu Śląskim; 
5. dofinansowanie kwotą 25000 maratonu narciarskiego SGB ULREABIEL 2016 (Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźiedzia"  
    Sp. z o.o.). 
    Za udzielenie wsparcia finansowego i angażowanie się w sprawy społeczne na terenie Gminy Stronie Śląskie Zarządowi GBS Strzelin  
i Zarządowi SGB - Banku S.A. serdeczne podziękowania w imieniu mieszkańców gminy składa Burmistrz Stronia Śląskiego. 
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
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Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

Andrzej Konarski 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 
listopada 2016r. pod poz. 4886  ukazała się Uchwała   Nr 
XXVIII/171/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 
października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości , które będą obowiązywać w 2017 r.\ 
1. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów   
i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni; 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 2,98 zł. 
od 1 m2  powierzchni; 
2. od budynków lub ich 
części: 
a) mieszkalnych - 0,74 zł od  
1 m2  powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 18,18 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 6,06 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej; 
 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2017 

 

 
►5 grudnia 2016r. godz. 16:00 (poniedziałek) zapraszamy do 
CETiK-u na "MAGICZNE MIKOŁAJKI". W programie: Występ 
grupy tanecznej "Nadija" działającej przy CETiK-u, Animacje 
(malowanie twarzy, balony) przygotowane przez Fundację Przemian 
Społecznych "Zmiana", występ iluzjonisty Michała Sośniaka, 
wręczenie dzieciom paczek przez św. Mikołaja. Do 2 grudnia 
zapraszamy chętnych rodziców do przynoszenia paczek dla dzieci.  
►7 grudnia 2016r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u 
na zajęcia Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. "Praktyczne aspekty 
korzystania z nowoczesnej techniki" poprowadzi Pan Włodzimierz 
Plewczyński. Wstęp wolny!   
►11 grudnia 2016r. o godz. 13:00 (niedziela) zapraszamy do 
C E T i K - u  n a  I I I  P O L S K O - C Z E S K I E  S T O Ł Y 
BOŻONARODZENIOWE - STROŃSKA GWIAZDKA 2016.   
W programie: Prezentacja stołów bożonarodzeniowych, Kiermasze 
bożonarodzeniowe, Występy: Przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej "MINI BAND" działającej przy CETiK-u, Grupy 
baletowej Pani Marii Kijak, LZŚ "SIEKIERECZKI" ze Starego 
Gierałtowa, Kapeli "Z ul.  Hutniczej", KONCERT 
BOŻONARODZENIOWY w wykonaniu Bystrzyckiego Chóru 
Dziecięcego i Zespołu Wokalnego "Con Grazia" z PSM I stopnia  
w Bystrzycy Kłodzkiej.   
W trakcie STOŁÓW BOŻONARODZENIOWYCH nastąpi rozdanie 
nagród w konkursach bożonarodzeniowych!   

►14 grudnia 2016r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u 
na zajęcia Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. "Polska kultura 
dworska" poprowadzi Pani Monika Maciejczyk. Wstęp wolny!   
►27 grudnia 2016r.(wtorek) zapraszamy do CETiK-u na POBÓR 
KRWI. Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" ze Stronia 
Śląskiego.   
►28 grudnia 2016r. (środa) o godz. 12:00 zapraszamy do CETiK-u 
na VII Forum Kulturalne, które skierowane jest do wszystkich osób 
prywatnych oraz stowarzyszeń i firm zajmujących się organizacją 
imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie Gminy 
Stronie Śląskie. Forum ma pomóc w opracowaniu wspólnego 
kalendarza imprez, które organizowanie będą na terenie Gminy 
Stronie Śl. w roku 2017.   
   Zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na rozwoju Gminy 
Stronie Śląskie, mających ciekawe pomysły na organizację imprez 
kulturalnych, sportowych oraz turystycznych, które przyczyniłyby się 
do promowania walorów Gminy Stronie Śląskie, nie tylko w kraju ale 
także zagranicą.   

 
Informacja o imprezach gminnych 
dostępna jest na stronie cetik.stronie.pl, 
tel. 74 8143 205, 74 8143 242. 

CETiK-owy WYKAZ IMPREZ GRUDNIOWYCH 

CETiK - O TYM CO BYŁO I MINĘŁO (WCALE NIE BEZPOWROTNIE) 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LSTOPADA ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA OBCHODY GMINNE Z DNIA 10.11.2016  



•11 listopada 2016r. (piątek) SGR zorganizowała NOCNĄ WYCIECZKĘ ROWEROWĄ, w której udział wzięły 
32 osoby. Wszystkim uczestnikom należą się ogromne brawa za odwagę oraz doskonałe oświetlenie rowerów co 
pozwoliło bezpiecznie pokonać trasę: Stronie Śląskie-> Lądek - Zdrój -> Radochów-> Trzebieszowice (Zamek Na 
Skale)->Radochów-> Stronie Śląskie. Wszyscy bezpiecznie wrócili do domów, bez kontuzji , w doskonałych 
humorach. W przyszłym roku chcemy takie wycieczki organizować cyklicznie. Serdecznie dziękujemy Państwu 
Sosińskim z Radochowa za ugoszczenie nas w drodze powrotnej ciepłą herbatką i pysznym ciastem. Brawa dla 
Moniki Ciesłowskiej za przygotowanie nagród w konkursie na najlepiej oświetlony rower i rowerzystę/rowerzystkę.

•13 listopada 2016r. (niedziela) STROŃSKA GRUPA ROWEROWA oficjalnie zakończyła cykl wycieczek 
rowerowych "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę". W wycieczce udział wzięło 31 osób, 
mieszkańców Gmin Stronie Śląskie, Lądek - Zdrój, Wrocławia i Opola. Pomimo zimowej aury, temperatury -4,4 
st. c, oblodzonych dróg, obyło się bez poważniejszych upadków, kontuzji i awarii rowerów. Wszyscy  
w doskonałych humorach i z uśmiechem na twarzy dojechali do Łowiska pstrągów "Nad Stawami" u Państwa 
Moniki i Pawła Figurskich, gdzie odbyło się oficjalne ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO 2016. 
Zostaliśmy przyjęci pyszną grochówką, kiełbasą z grilla a na deser dostaliśmy pączki made in Firma "Pączek". 
Na zakończenie organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe z kategorii rowerowe, które zostały rozlosowane wśród uczestników 
wycieczki.Nikt nie wrócił do domu bez nagrody. Serdecznie dziękujemy sponsorom bez, których wkładu tak fajne spotkanie zakończeniowe  
z pewnością by się nie odbyło. Zapraszamy na rozpoczęcie sezonu rowerowego, które odbędzie się w kwietniu 2017 roku. W okresie 

zimowym Strońska Grupa Rowerowa chce dla pasjonatów biegówek 
zorganizować kilka wycieczek narciarskich z cyklu "Gmina Aktywna  
z Natury - Poznaj Swoją Okolicę - Zimą". Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc w organizacji wycieczek rowerowych 
Strońskiemu Parkowi Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" , głównie 
Panu Bogdanowi Birówce. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy 
zaangażowali się w pomoc przy organizacji takich imprez jak "Święto 
Flagi na rowerze", "Mijanka Rowerowa" oraz "Stroński Rajd 
Turystyczny". Osobami, które były odpowiedzialne za ustalanie tras, 
bezpieczeństwo uczestników kontakt ze sponsorami byli Paweł 
Dywański i Andrzej Krosta. Do zobaczenia na trasie w przyszłym 
roku!    
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Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie -Kazimierz Drożdż 
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Z rowerowym pozdrowieniem Strońska Grupa 

 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

KONCERT ORKIESTRY 
Z BUCKOW 29.10.2016 

SZLAK TRADYCJI 
SPOTKANIE ROBOCZE 

POBÓR KRWI  
W CETiK-u 

   Drużyna seniorów SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie 
zakończyła rozgrywki w klasie A w sezonie JESIEŃ 2016 na 
pierwszym miejscu. Nasz zespół wygrywając 12 meczy i jeden 
remisując prowadzi na półmetku rozgrywek mając 4 punkty 
przewagi nad drugim zespołem z Kudowy Zdroju. Głównym 
celem gry na wiosnę jest utrzymanie pierwszego miejsca i powrót 
do gry w klasie okręgowej. Awans do wyższej ligi rozgrywkowej 
to gra ze zdecydowanie trudniejszymi rywalami z najlepszych 
klubów okręgu wałbrzyskiego i jest to zarazem wyzwanie oraz 
nowe doświadczenie dla zawodników.   
   Przygotowania do rundy wiosennej drużyna rozpocznie  
w poniedziałek 9 stycznia zebraniem organizacyjnym. Na tym 
zebraniu zespół zostanie zapoznany z celami i przebiegiem 
przygotowań oraz będą przedstawione prezentacje i filmy 
szkoleniowe mające pomóc w treningach.  
   Treningi odbywać się będą w styczniu w hali sportowej – 
pierwszy zaplanowany jest w środę 11.01, w lutym w hali 
sportowej i na boisku ORLIK a w marcu na boisku ORLIK  
i stadionie. W okresie przygotowawczym przewidziano 7 meczy 
kontrolnych z następującymi zespołami:  
28.01 SPP KRYSZTAŁ– PIAST Nowa Ruda – IV liga 
wrocławska  
04.02 SPP KRYSZTAŁ– DYNAMO Javornik – liga czeska 
11.02 SPP KRYSZTAŁ– BANIK Stare Mesto– liga czeska 
18.02 SPP KRYSZTAŁ–SPARTA Paczków – klasa okręgowa 
opolska  
25.02 SPP KRYSZTAŁ– UNIA Złoty Stok – klasa okręgowa 
04.03 SPP KRYSZTAŁ –POLONIA Jaszowice – klasa A 
wrocławska  
12.03 SPP KRYSZTAŁ–CIS Brzeźnica – klasa A 
19.03 SPP KRYSZTAŁ–LECHIA Ołdrzychowice – klasa B 
   Planowane mecze będą rozgrywane na boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią w miejscowościach Jesenik (Czechy), Nowa Ruda 
lub w przypadku przyjaznej aury na boiskach przeciwników. 
   Chęć uczestniczenia w przygotowaniach do sezonu wyraziło 24 
zawodników. W chwili obecnej drużyna oparta jest zdecydowanie 
na naszych wychowankach i mieszkańcach gminy Stronie 
Śląskie. Gra będzie oparta na zgraniu sprawdzonych zawodników 
co powinno przynieść pozytywne wyniki. Co prawda ze składu 
nikt nie odszedł, ale mamy poważne urazy wymagające zabiegu 
chirurgicznego. Najprawdopodobniej kłopoty zdrowotne 
wykluczą tych zawodników z gry do końca sezonu. Do zespołu 
dołączyli też nowi zawodnicy. Poznajcie ich w akcji na boisku! 

PRZYGOTOWANIA DRUŻYNY SENIORÓW SPP 
KRYSZTAŁ DO RUNDY WIOSNA 2017 

 Nasz stadion wypiękniał i można z przyjemnością oglądać dobrą grę 
naszych piłkarzy z nowej trybuny. Dzięki Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego Panu Zbigniewowi Łopusiewiczowi została całkowicie 
odnowiona trybuna oraz ogrodzenie stadionu wzdłuż ulicy Sportowej. 
Dziękujemy! 

Wyniki muszą opierać się głównie na ciężkiej pracy na treningach  
i solidnej grze. Ta gra ma przysporzyć wiele radości kibicom co jest 
niewątpliwie najważniejszym celem drużyny. 

Zespół serdecznie zaprasza kibiców na kolejne mecze w rundzie 
wiosennej i liczy na gorący doping. 
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ZA NAMI JUŻ PIĄTY KONKURS PIĘKNOŚCI! 
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Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza  
Przewodniczący Komisji Konkursowej 

 W tym roku odbyła się już V edycja Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie. Do konkursu zgłosiły się sołectwa: Goszów, 
Stronie Wieś, Kamienica,  Stara Morawa. 
W dniu 21 września br. komisja konkursowa dokonała oceny i punktacji wsi. W wyniku podliczenia punktów zwycięzcą konkursu została wieś 
Kamienica. Zgodnie z przyjętymi zasadami za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 10 000,00 PLN. Ponadto  Laureatowi I 
miejsca przyznano także honorowy tytuł:  „Najładniejsza wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2016 roku” . 
Na podstawie obowiązującego regulaminu komisja przyznała również dwa wyróżnienia dla Sołectwa Stronie Wieś i Sołectwa Stara 
Morawa. A więc każde wyróżnione sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 PLN. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 września 2016 roku podczas sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, gdzie nagrodzone 
Sołectwa otrzymały symboliczne czeki i dyplomy. 

W związku z zakończonym konkursem pragniemy złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim Sołtysom i mieszkańcom wsi, 
biorącym udział w konkursie, za pełne zaangażowanie, za inicjatywy i poświęcony czas. To dzięki Wam mogliśmy zaobserwować jak 
pięknieje nasza strońska wieś. Za to wszystko bardzo dziękujemy i życzymy wszystkim Sołectwom samych sukcesów, a mieszkańcom wsi 
przede wszystkim zdrowia i wytrwałości oraz zapału w realizacji zamierzonych planów. 

   

 

 

Sołectwo Stara Morawa 

Sołectwo 
Kamienica 

Sołectwo Stronie Wieś 

   Za nami kolejna VII edycja Festiwalu Amatorskich Trunków, który odbył się 
12 listopada br. w Ołdrzychowicach Kłodzkich. 
Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Jaskier”. Impreza adresowana jest do hobbystów, amatorów i pasjonatów 
wytwarzających własne produkty alkoholowe oraz do wszystkich miłośników 
domowych trunków. Jak przewiduje formuła konkursu głównym punktem jest 
konkurs win i nalewek, wykonywanych w zaciszu domowym przez amatorów. 
W kategorii wina bezkonkurencyjnym okazał się Zdzisław Pakuła, któremu jury 
przyznało I miejsce, II miejsce i wyróżnienia. To bardzo mobilizujące i cieszy, 
że smakuje bo co by nie mówić „domowe jest najlepsze”. 
Dziękujemy organizatorom za pomysł, sprawne przygotowanie i przeprowa-
dzenie imprezy. Sponsorom za ufundowanie nagród oraz za to, że można dzięki 
festiwalowi zaprezentować swoje wyroby, z czego skorzystało wielu mieszka-
ńców Gminy Stronie Śląskie prezentując swoje produkty. 
Do zobaczenia za rok!  

FESTIWAL TRUNKÓW 

Wiesława Czerwińska 
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Jolanta Bogiel - Prezes Stwoarzyszenia „Złoty Kasztan” 

 

 „TAJEMNICE LASU” 

 
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 

   Kiedy uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śl. 21.09. Br. gościli leśnika z Nadleśnictwa 
Bystrzyca Kł. p.Rafała Cebulę dowiedzieli się na czym 
polega jego praca, skąd się biorą drzewa w lesie, jak się 
pozyskuje nasiona i wytwarza sadzonki. Projekcja 
tematycznych slajdów ukazała również w/w zagadnienia 
pod kątem historycznym.  
   Z takim zasobem wiedzy 05.11 br. (sobota) pasjonaci  
w liczbie 8 osób (pozostała 8 rozchorowała się)  
i nauczyciel p. Dorota Jaworek  pojechali do Nadle-
śnictwa Międzylesie  na sadzenie drzewka z myśliwymi  
i leśnikami z Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Myśliwych Pogranicza.   
   W leśnictwie Smreczyna w miejscu, gdzie przeszła trąba 
powietrzna posadzono 324 sadzonki buków. Podleśniczy 
p.Tadeusz Krędzielak i p. Wojciech Płaziak po 
instruktarzu sposobu sadzenia byli bardzo surowymi 
kontrolerami podczas odbioru technicznego. Trzeba  było  
poprawić kilkanaście „dołków”. Komendant straży leśnej 
i członek MSMP p. Mariusz Kępa opowiedział o swojej 
pracy i pasji, a na zakończenie urządzono nam ognisko. 
   Logicznym ciągiem AKCJI  był dzień 15 listopada br., 
czyli spotkanie z leśniczym Leśnictwa Nowy Gierałtów  
i myśliwym Koła Łowieckiego "Śnieżnik" Stronie Śl.  
p. Zbigniewem Frodymą. Tym razem uczniowie kl. II b 
Gimnazjum Z.S.S (wych. p. Dorota Jaworek ) usłyszeli  
i zobaczyli jak się w praktyce zabezpiecza chemicznie 
posadzone młode sadzonki oraz te, które samoistnie 
wyrosły w lesie. Poznali metody ograniczenia szkód  
w różnowiekowym drzewostanie przed zwierzyną leśną, 
chwastami oraz niepożądaną  roślinnością. Odrębną 
częścią spotkania było przejście fragmentem ścieżki 
edukacyjnej i przypomnienie sobie zasad przebywania  
w lesie, rodzajów drzew i zwierząt pochodzenia 
rodzimego.  
   Pobyt  w łowisku ograniczał nam „szalejący” wiatr, ale  
i tak na placu sołeckim podsumowano  zdobyte 
wiadomości w formie zaaranżowanego konkursu  
z upominkami. Przydała się wiedza z geografii  
(znajomość nazw pasm górskich) i biologii (znajomość 
wskazanych gatunków drzew). Nazbierano pachnących 
szyszek już na dekoracje świąteczne, a  oczy  nacieszono 
widokami zaśnieżonych szczytów o czym świadczą 
pamiątkowe zdjęcia. Finałem, co też było nauką, gdzie 
umieścić ognisko, gdy wieje wiatr - w tym miejscu 
dziękuję za dozór podleśniczemu p. Zdzisławowi 
Gordziejewskiemu. Oczywiście było też pieczenie chleba 
i kiełbasek.  
 Dziękuję serdecznie wszystkim współorganizatorom spotkań  
w szkole i środowisku, DARZ   BÓR.    
 Diana Koła Łowieckiego "Śnieżnik" w Stroniu Śl.  
Pomysłodawca i koordynator - Jolanta Bogiel 

 Wspaniały jest  fakt, kiedy można zrealizować plany. Dlatego też 1.10.br 
pojechaliśmy na coroczną uroczystość myśliwską  organizowaną przez  
czeski Zakon św. Huberta zrzeszający myśliwych  różnych środowisk  
w Kuks. Jest to unikatowy barokowy kompleks dawnego kurortu 
uzdrowiskowego oraz szpitalnego wraz z kościołem p.w. Najświętszej Trójcy 
oraz barokową apteką, położony w przepięknej dolinie Łaby po obu jej 
brzegach. Stworzył go ówczesny wizjoner hrabia Frantisek Antoni SPORK. 
   Uczestnictwu w obchodach towarzyszyła ładna pogoda; liczne wystawy, 
stragany z wyrobami rzemieślniczymi oraz akcesoriami myśliwskimi, 
występy zespołów muzycznych i tanecznych  poczynając od „najmłodszych”, 
pokazy pracy psów myśliwskich, ptaków drapieżnych współpracujących  
z polującymi np. na zające, ujeżdżanie koni, możliwość jazdy bryczkami, gry 
i zabawy terenowe przeprowadzane  przez pracowników lasów czeskiej 
Republiki i wiele ,wiele innych atrakcji zgromadziło rzesze zwiedzających. 
   Uświetnieniem jest zawsze południowa PARADA myśliwych z różnych 
krajów Europy z kroczącymi na czele zakonnikami zakonu św. Huberta, 
którymi jest również kilku Polaków.  
   Ogrom areału jest tak potężny, że nie sposób w jednym dniu zwiedzić 
wszystkiego np. ścieżki edukacyjnej  KUKS - BRAUNUV BETLEM  - trasy 
około 7 km. przedstawiającej historię barokowych zabytków po obu brzegach 
Łaby zakończonej zespołem rzeźb w skale w Nowym Lesie (SZOPKA 
BRAUNA). Mamy zamiar to nadrobić za 2 lata, dokładnie na 25-lecie 
reaktywacji działalności zakonu.  

Święto Niepodległości uczciliśmy wyjazdem - również z sympatykami 
naszego stowarzyszenia - 10.11.br. do zamku GRODNO w Zagórzu Śl.. 
Pogoda znowu była łaskawa i mogliśmy podziwiać widoki z wieży zamkowej 
o historii  (i całego zamku ) opowiedział nam miły przewodnik. Historia życia  
i działalność Piastów Śląskich BOLKA I i BOLKA II MAŁEGO była na 
wyciągnięcie ręki - miejsce spoczynku Piastów (Mauzoleum w Krzeszowie) 
odwiedziliśmy w ubiegłym roku, przez co tę część polskości  zamknęliśmy  
w całość. 

   Świdnica zauroczyła nas pięknym Rynkiem z Ratuszem i jego wieżą 
(pierwsza wzmianka o niej to rok 1393) odbudowaną po niemal 45 latach  -  
drugim symbolem miasta to wieża katedralna o wysokości 101,25 m. Obecnie 
po wjechaniu na wysokość 38 m wychodzi się  na taras widokowy. 
Wyposażona jest w multimedialne panele dotykowe przybliżające  historię 
obiektu. Ozdobą wieży jest zegar, hełm i iglica z kulą.    Oczywiście celem 
głównym odwiedzin Świdnicy był protestancki z 1657 roku Kościół Pokoju 
p.w.  Świętej Trójcy  wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO  i Katedra Świdnicka p.w. św. Stanisława i św. Wacława,  w której 
świetność jest wpisany książę świdnicki Bolko II. Legenda głosi położenie 
przez niego w 1330 r.  kamienia węgielnego. I w jednym i drugim 
świątynnym miejscu zostało nam wiele do zobaczenia i usłyszenia. Są to tak 
wielkie i zachwycające miejsca dziejów różnych narodów, że trzeba to 
samemu zobaczyć, wyczytać i posłuchać przewodników, aby zrozumieć  choć 
trochę, gdzie  współcześnie znajdujemy się i co zawdzięczamy tym, którzy  tu 
żyli i tworzyli. 

 Warto dodać, że we wszystkich odwiedzanych w tym roku miejscach,   
w Polsce i w Czechach można było delektować się dobrym, tradycyjnym 
jadłem i napić się złocistego piwa np. w Piwnicy Ratuszowej w Świdnicy. 

Zapraszam chętnych do podróżowania z nami po naszej " Małej Ojczyźnie "  
i nie tylko. 

TURYSTYCZNO-KULTURALNE STOWARZYSZENIE  
„ ZŁOTY KASZTAN” 
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Minął październik, a w nim nie nudziliśmy się, jak zawsze. 
* 03 października - obchodziliśmy w grupach Dzień 
Chłopaka. Grupa 5-latków - "Słoneczka" grillowały  
w ogrodzie kolegi i koleżanki z grupy - Michała i Amelki. 
Było bardzo wesoło, kiełbaska z grilla, zabawy sportowe oraz 
prezenty zafundowane przez rodziców. Dziękujemy za 
zaproszenie! 
* 14 października - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, ale 
również obchodziliśmy 10 - lecie nadania naszemu 
przedszkolowi Patrona - Jana Pawła II. Gościliśmy z tej okazji 
dostojnych gości z p. Burmistrzem na czele, ale również 
księdza z diecezji świdnickiej.  
* 16 października - odbyła się msza św. w intencji dzieci, 
pracowników oraz rodziców z okazji 10-lecia nadania patrona 
naszj placówce. 6 - latki z grupy „Motylków” oraz „Sówek” 
przygotowały piękny program z tej okazji, a nasz sztandar 
dumnie prezentował się w kościele. 
* 20 października - grupa „Słoneczka” i „Żabki” oraz zespół 
dyskotekowy „Elgo” umiliły czas seniorom, którzy w tym 
dniu obchodzili swoje święto przedstawiając program 
artystyczny.  
* 21 października - grupa „Słoneczka” zaprosiły swoje 
rodziny na „Lunch” przygotowany samodzielnie przez dzieci. 
Rodzice przynieśli produkty do przygotowania zdrowych 
kanapek, soki i ciasto, a ukochane mamy służyły pomocą przy 
wykonaniu „Lunchu”. Dzieci z tej grupy zbierały na kuchenkę 
zabawkową dla dziewczynek i małego majsterkowicza dla 
chłopców. Los szczęśliwie się do nas uśmiechął i znaleźliśmy 
sponsorów (dziadkowie Fabianka) na zakup  zestawu do 
majsterkowania. Dziękujemy! 
Dziękujemy również wszystkim pomocnikom i uczestnikom  
poczęstunku, który małymi rączkami przygotowały nasze 
dzieci.  
* 27 października - zagocił u nas super teatrzyk w wykonaniu 
aktorów z Leszna „Dyzio na drodze”. Dzieci miały okazję 
powtórzyć wiadomości dotyczące prawidłowego zachowania 
się pieszych na drodze, a przy tym świetnie się bawić. 

PRZEDSZKOLAKI ZA STROŃSKIEJ PAKI  

   Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów  Oddział 
Rejonowy w Stroniu Śl. zorganizował w dniu 20.10.2016r. w Dworku Galosa 
spotkanie z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”. 
   W spotkaniu uczestniczyło 110 osób. Wśród zaproszonych gości byli: 
Burmistrz P. Zbigniew  Łopusiewicz, Zastępca Burmistrza P. Dariusz Chromiec 
z małżonką P. Joanną Chromiec,  Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długo-terminowej, Ksiądz Proboszcz Ryszard Szul, Przewodniczący Rady 
Miejskiej P. Ryszard Wiktor z małżonką P. Krystyną, Radni P. Gabriela 
Janiszewska, P. Magdalena Laskowska, P. Zdzisław Pakuła, P. Wiesław Ryczek z 
małżonką P. Zofią, Dyrektor Cetiku P. Jakub Chilicki. 
   Aby spotkanie mogło się odbyć potrzebne są osoby, które rozumieją potrzeby 
ludzi starszych, samotnych i chorych. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne  
i potrzebne. Możemy raz w roku spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, 
pośpiewać, potańczyć i choć na chwilę zapomnieć o samotności, chorobach, 
zmartwieniach i problemach dnia codziennego. 

   W imieniu Zarządu i uczestników spotkania składam podziękowanie P. Burmistrzowi, że wyraził zgodę i z budżetu Gminy otrzymaliśmy 
pieniądze, które częściowo pokryły koszt spotkania. Dziękuję naszym sponsorom: P. Monice Galos za możliwość organizowania spotkań  
w jej pensjonacie i bezpłatne korzystanie z pięknej sali. P. Piotrowi Dudziak, który nigdy nam nie odmówi i tym razem otrzymaliśmy 
smaczne ciasto i pieczywo. Za wsparcie finansowe dziękuję: Senatorowi P. Kazimierzowi Drożdż, P. Joannie i P. Dariuszowi Chromiec,  
P. Gabrieli Janiszewskiej, P. Magdalenie Laskowskiej, P. Ryszardowi Wiktor, P. Zdzisławowi Pakule, P. Wiesławowi Ryczek, P. Jakubowi 
Chilickiemu dziękuję za J.D., a P. Mateuszowi Grzegorzewskiemu za muzykę i zabawiane seniorów. 
   Na szczególne podziękowanie zasługuje nasz wieloletni sponsor Radny, Członek Zarządu P. Jan Florowski. To dzięki jego wsparciu 
finansowemu, zaangażowaniu i operatywności nasze spotkanie zostało uświetnione występami przedszkolaków „Juniorzy zabawiali 
Seniorów”. Dziękuję Dyrektor Przedszkola P. Celinie Chęś - Drańczuk, Rodzicom a zwłaszcza przedszkolakom za przepiękny występ. 
 P. Burmistrz i P. Przewodniczący Rady złożyli seniorom życzenia, lampką szampana został wzniesiony toast za zdrowie i zostało 
odśpiewane 100 lat. 
 Seniorzy bawili się wspaniale śpiewając i tańcząc jak za młodych lat. 
 
          
          

Magdalena Wacławska 

PRZYJAŹŃ POLSKO-CZESKA 

    28 Października b.r. miało 
miejsce  ważne wydarzenie 
w naszym przedszkolu.  
Otrzymaliśmy sadzonkę cisa 
pospolitego, którego nasiona 
zostały poświęcone przez 
Papieża Benedykta XVI. 
Drzewko przywiozła do nas 
Pani Irena Foremnik oraz  

Pan Łukasz Głowacki. Wspólnie znaleźliśmy odpowiednie miejsce do 
posadzenia tej wyjątkowej rośliny, przy boisku sportowym  
w Bolesławowie. Razem z drzewkiem została zakopana w ziemi „kapsuła 
czasu” z dokumentami i informacjami dla potomnych. Teraz podczas 
spacerów dzieci doglądają i pokazują wszystkim nasze pierwsze 
przedszkolne drzewko. 

SADZENIE CISA PAPIESKIEGO W „BAJLANDII” 

 

 

 ●  POLSKO-CZESKIE ZAPRZYJAŹNIENIE SIĘ -  4 listopada w ZSS 
gościliśmy 15-osobową grupę uczniów ze szkoły w Starym Mieście 
(Czechy). Równolatków naszych gimnazjalistów klas I i II. Wizyta była 
początkiem zainicjonowanej przez nas chęci współpracy pomiędzy naszą 
szkołą, a szkołą w Czechach. Pomysł pojawił się w momencie 
funkcjonowania już dwóch klas, które realizują innowację pedagogiczną,  
a w niej przedmiot: kultura Czech z elementami języka czeskiego. Ten 
dzień był pierwszym spotkaniem uczniów, momentem zapoznania. Były 
wspólne warsztaty, wspólny obiad i wspólny wyjazd do Kletna, a tam 
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej.  
   Przed nami chęć realizacji wspólnego projektu w ramach programu   
Interreg VA pt. „Poznawanie przez wzajemne działanie”. Mamy nadzieję, 
że projekt zostanie zaakceptowany i od kwietnia 2017 r, będziemy 
„wspólnie działać”.  
   Szczególne podziękowania dla p. A. Tatarynowicz i J. Czerkawskiego.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 

 

Z pamiętnika przedszkolaka, Elżbieta Janota. 

Przewodnicząca - Krystyna Szuber 



Przewodnicząca -Krystyna Szuber 
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   KONKURS LITERACKI (Na opowiadanie, wiersz) "Młodzi twórcy literatury" w ramach realizacji 
projektu FLMŚ "Czytam, więc myślę i marzę". Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do pisania  
i prezentowania własnej twórczości literackiej. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych 
Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI 
szkół gmin Masywu Śnieżnika. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, 
napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach 
literackich. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz na temat 
swojej szkoły. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „opowiadanie”, a w kategorii 
„wiersz” maksymalnie 2 utwory. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 3 
stron. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Prace należy składać do dnia 03 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 
w Stroniu Śląskim bądź przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte ul. Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie  
z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
w Stroniu Śląskim: www.szkola-stronie.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 grudnia 2016 r. Wyniki zostaną opublikowane na 
stronie internetowej SP Stronie Śląskie. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

 

   Uprzejmie informuję, że Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Stroniu Śl. oraz Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Brylant” w Stroniu Śl.  
z dniem 01.11.2016 r. na okres 24 miesięcy otrzymali do dyspozycji telefon o numerze 743 00 31 92  
z nielimitowanymi połączeniami do sieci komórkowych i stacjonarnych ( z wyłączeniem połączeń 
międzynarodowych ). 
Telefon będzie wykorzystany przez Zarząd Związku i Zarząd Klubu do celów statutowych i do 
kontaktów z Członkami Związku i Klubu.   
Z telefonu w niezbędnym zakresie mogą korzystać członkowie w/w Związku i Klubu. 
Telefon wraz z abonamentem przekazali Radni: P. Ryszard Wiktor, P. Gabriela Janiszewska,  

P. Krystyna Brzezicka, P. Magdalena Laskowska, P. Cyprian Najduch, P. Zdzisław Pakuła i P. Wiesław Ryczek. Serdecznie dziękujemy! 
   Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza wszystkich emerytów i rencistów do zapisywania się do Związku. 
Wpisowe wynosi 5 zł, legitymacja 5 zł, roczna składka wynosi 30 zł Członkowie Związku otrzymują bezpłatnie zaświadczenia na ulgowy 
przejazd P.K.P., częściowe dofinansowanie do imprez. Większa ilość członków daje nam większe możliwości do organizowania różnego typu 
imprez ( wycieczki, spotkania, wieczorki taneczne, piesze wędrówki ). 

  

WARSZTATY PLASTYCZNE  
"ZAPROJEKTUJ ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻKI"  

     

KĄCIK SENIORA 
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Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

Biuro Związku znajduje się w budynku 
przy ul. Mickiewicza 2 i czynne w każdy 
czwartek od godz. 10°° do godz. 12°°  
( domofon nr 4 ). 

   10 listopada 2016 r. w ramach realizacji projektu FLMŚ „Czytam, więc myślę  
i marzę” odbył się w Szkole Podstawowej Przegląd Pieśni Patriotycznych. 
Uczniowie naszej szkoły podczas uroczystego apelu zaśpiewali pieśni 
patriotyczne, przypomnieli okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę 
oraz oddali cześć Poległym w obronie Ojczyzny.  Śpiewanie pieśni patriotycznych 
było doskonałą okazją do poznania literatury patriotycznej.  

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH  

   W ramach realizacji projektu FLMŚ "Czytam, więc myślę i marzę" 
odbyły się 10.11.2016 r. w Szkole Podstawowej warsztaty plastyczne 
pt. "Zaprojektuj ilustrację do książki". Do udziału w  warsztatach 
zostali zaproszeni Harcerze z VI TDH TRAMPY, którzy 
przeprowadzili zabawy językowe, pląsy i stworzyli radosną atmosferę 
do twórczej pracy. Po wspólnych zabawach uczniowie wysłuchali 
kilku wierszy znanych polskich poetów, które były czytane przez 
Harcerzy, a następnie tworzyli własną ilustrację techniką dowolną.  
Z gotowych prac dziecięcych zostaną wykonane karty pocztowe. 
Warsztaty oraz wykonanie pocztówek zostało sfinansowane ze 
środków FLMŚ. Dziękujemy Harcerzom za zaangażowanie.  

UWAGA! KONKURS! DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH Z  GMIN MASYWU ŚNIEŻNIKA! 

   30 IX 2016 roku w Szkole Podstawowej obchodzono 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „młodsi 
sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Do 
egzaminu przystąpiły 194 osoby ze Szkoły Podstawowej  
z czego tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskały 84 
osoby. Także uczniowie ZSS przystąpili do tego 
matematycznego wyzwania i ze 150 osób ekspertami 
zostało  80 osób.  

SPROSTOWANIE ARTYKUŁU DOTYCZĄCEGO  
VI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

UMIESZCZONE W POPRZEDNIM NUMERZE NOWINEK 

U. Górecka 

   1 listopada, jak co roku, oddajemy cześć i pamięć tym, którzy od nas odeszli. Z  tej okazji klasy IIc i IIIa pod opieką p. Anity Mrozek  
i Urszuli Góreckiej przygotowały 27 października akademię oraz  wystawę upamiętniającą osoby ważne i znane, których nie ma już wśród 
nas, a warto o nich pamiętać ze względu na to co wnieśli w nasze życie. Wspominaliśmy, jak co roku naszego Ojca Świętego Jana Pawła II,  
księdza Stefana Witczaka ” Kruszynkę”, który  był proboszczem parafii w Nowym Gierałtowie i  zajmował się charytatywną działalnością na 
rzecz chorych i niepełnosprawnych. Wspominaliśmy Bohaterskich  Obrońców Wybrzeża na Westerplatte – patronów naszej szkoły. 
Pożegnaliśmy również w tym roku znanego reżysera Andrzeja Wajdę, aktora Andrzeja Kopiczyńskiego oraz polską pisarkę, Marię Czubaszek.  

TYM, KTÓRZY ODESZLI... 



 

Jacek M. 

(Albert Einstein) 

„ To co robimy dla siebie  
umiera razem z nami, 

To co robimy dla innych  
jest wieczne ”. 

 

•05.11.2016 r. delegacja Klubu HDK 
„Brylant” trzymając sztandar naszej gminy 
uczestniczyła w jubileuszu 35 Lecia 
Miejskiego Klubu HDK – PCK  
w Bielawie. 

•10.11.2016 r. krwiodawcy wraz ze 
sztandarem uczestniczyli w obchodach 
Święta Niepodległości zorganizowanego  
w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury. 

•11.11.2016 r. członkowie HDK „Brylant” 
reprezentując nasz sztandar wzięli udział 
w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę. 

•26.11.2016 r. Krwiodawcy Klubu HDK 
„Brylant” wzięli udział na Akademii  
z okazji Dni HDK zorganizowanej  
w Kłodzku. Krwiodawcy naszego Klubu: 
Kwiatkowski Jarosław, Czaprowski 
Waldemar oraz Cichański Mariusz 
otrzymali Odznakę Honorową Polskiego 
Czerwonego Krzyża IV Stopnia. 
Krwiodawca Czaprowski Waldemar 
otrzymał Odznakę Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi II Stopnia. 
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   Komendant Straży Miejskiej   
Jacek Zegarowicz 

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA  
 

 Informuję, że w miesiącu październiku 2016 r. strażnicy miejscy udzielili  
7 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 7 za wykroczenia drogowe. W okresie tym 
nałożyli również 4 mandaty karne kredytowane  za wykroczenia porządkowe. 
 W trakcie 23 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, 
budynki Urzędu Miejskiego, garaży przy boisku „ORLIK”, Kaplicy Onufrego, osiedli 
Morawka,  i 40 - lecia oraz rejon supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania 
wykroczeń  społecznie  uciążliwych. Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków 
działkowych i sklepów sprzedających napoje alkoholowe.  
 Strażnicy miejscy dokonali 10 patroli  rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa 
i pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów 
na terenie miasta. Nie stwierdzono w rejonie ZSS osób nieletnich palących papierosy, 
natomiast pełnoletnich pouczono o zachowaniu czystości w rejonie koszy. W ramach 
współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie prowadzili: 

• w dniach 07 i 28.10.2016r. w Zespole Szkół Samorządowych pogadankę  
z prezentacją multimedialną na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich” oraz  
„Dopalacze i narkotyki prawdy i mity”, 

• w dniu 21.10.2016r. w Szkole Podstawowej pogadankę z prezentacją multimedialną 
na temat „Dopalacze ”. 

 Funkcjonariusze udzielili 33 asysty dla Policji, 1 dla Pogotowia Ratunkowego,  
1 dla Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 2 dla pracowników Opieki Społecznej. 
Wykonali 2 wywiady środowiskowe dla Urzędu Miejskiego.  

 W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych działania kontrolne osób 
wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów zielonych (pouczono 1osobę, 2 osoby 
ukarano mandatem karnym). 

 W miesiącu październiku funkcjonariusze przyjęli 27 zgłoszeń telefonicznych od 
mieszkańców z prośbą o interwencję.  

 W październiku 2016 r.  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 18 patroli, 
w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 19 interwencji 
porządkowych, zabezpieczali rejon 2 kolizji drogowych poprzez kierowanie ruchem 
oraz doprowadzili 1 osobę zatrzymaną do KP Lądek Zdrój. W dniach 29.10.2016r – 
02.11.2016 w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz” zabezpieczali rejon cmentarzy na 
terenie całej gminy oraz kontrolowali ruch w ich rejonie. Przeprowadzili kontrolę osób 
objętych procedurą  „Niebieskiej Karty”.  

 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 41 patroli z czego 25 pieszo i 16 
samochodem.  

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK 
„BRYLANT”? 

   W miesiącu październiku 2016 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło 5 - 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 20 porad dotyczących:    
►możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, 
►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 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 - 4 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. 
 mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 R. 
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rynku stypendiów w Polsce.  
    Posiada także aktualną bazę organizatorów 
programów stypendialnych. 
W ciągu kilku lat serwis był intensywnie rozwijany  
i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym 
źródłem wiedzy o tej tematyce.   
Bazy www.mojestypendium.pl zawierają ponad 
7600 stale aktualizowanych informacji dotyczących 
szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez 
stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy, oraz 
szkoły wyższe. 
Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność 
zaprezentować nowy spot promujący możliwości 
rozwoju. Co może być wsparciem na drodze 
rozwoju? Przekonaj się:   
https://www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc 
W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, 
które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na 
mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla 
siebie.  
W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci 
tutorial „ Jak znaleźć stypendium? ” :  
www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw. 
Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji 
Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności. 
    *** 
Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 
roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje 

Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocowały 
powstaniem wielu innych działań. Najważniejszym 
naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach  
i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako 
narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego  
i zaangażowania społecznego w Polsce. 
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    Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śląskim ogłasza nabór na stanowisko pracy – główny 
księgowy. Wymiar etatu: 1 etat 
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  
w sekretariacie szkoły. 
Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się na 
stronie internetowej. 
   BIP Gmina Stronie Śląskie w zakładce KONKURSY 
I NABORY oraz www.zssstronie.pl  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do składania ofert na 
prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2017 roku:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech 
kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań 
z zakresu profilaktyki, w roku 2017 w formie: 

• Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych 
Zajęcia – gimnastyka w wodzie, będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób 
pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut. 

•  Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży 
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały 
się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w 3 grupach 
wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut. 

• Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. 
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej lub miejscu 
zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego zajęcia to 45 
minut. 

Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych dostępne są  
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim,  

numer telefonu; 74/8141424 . 
           
            

 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM 

OGŁOSZENIE DLA  MIESZKAŃCÓW   
GMINY STRONIE  ŚLĄSKIE 

 
Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w roku 
2017  proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej: 
 
  ► ZAJĘCIA  DLA  OSÓB DOROSŁYCH  NA  KRYTEJ  
PŁYWALNI 
 z zaświadczeniem lekarskim ( od lekarza pierwszego 
kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.  
Uwaga ! Zaświadczenia złożone w OPS a niewykorzystane  
w 2016 roku tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy 
układaniu list uczestników w 2017 roku.    
   ►ZAJĘCIA KOREKCYJNE DLA DZIECI DO LAT 18     
z zaświadczeniem lekarskim -  KARTA DZIECKA ( od 
lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.    
   ►DLA  DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO  LAT  
18 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
Dodatkowe informacje pod 
numerem telefonu:  
         74 8141 424 

KOŃCÓWKA SEZONU STYPENDIALNEGO! 

 

Kontakt: Fundacja Dobra Sieć 
ul. Marszałkowska 6 m. 17, 00-590 Warszawa 
tel. +48 22 825 70 22, serwis@mojestypendium.org 

                                                              
Małgorzata Lech                                                                                                                          

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 
w Stroniu Śląskim 

Małgorzata Lech 
Kierownik OPS 

OPS CZEKA NA OFERTY 

Trwa sezon na stypendia. W związku z tym prezentujemy Państwu największy 
ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl. 
Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów 
poszukujących możliwości finanso-wania swojego rozwoju naukowego oraz 
do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. 
 Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i 
konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych 
dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych 
informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących  

 

Zespół Szkół Samorządowych 
 nr tel. 74 81 41 201 



 

 

 
 

S T R .  1 2  
Rok XVI, Numer CXLV 

   

  
 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

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 

BIURO RADNYCH 

 

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, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.  
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem,  
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym 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@stronie.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 

3 grudnia b.r. Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
S. Dobrowolski, W. Ryczek, G. Janiszewska, C. Najduch, 

M. Laskowska,  Z. Pakuła, R. Wiktor  
organizują bezpłatne, podstawowe udzielanie informacji  

z zakresu ZUS(świadczenia ZUS-owskie) w biurze radnego, 
ul. Żeromskiego 6B w Stroniu Śląskim.   

Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259  900 

    Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła 
zapraszają w sprawach  samorządowych do biura przy  
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok apteki 
„Słonecznej”) w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 
16.00-17.00 
   ● 6 grudnia b.r. dyżur w biurze pełni Pan Zdzisław Pakuła 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego.  
Temat przygotowuje Infrastruktury i Porządku Publicznego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie 
na 2016 rok – projekt nr 1. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr 2. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 
Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2017 rok – projekt nr 3. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok – projekt nr 4. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – 
projekt nr 5. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego 
nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. 
Morawka 42 i 43 – projekt nr 6. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 7. 
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności 
w okresie między sesjami. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
16. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
 

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 28 LISTOPADA O GODZ. 10.00  

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM 

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.   

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 


