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Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok przyjęty. 
Rada Miejska Stronia Śląskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2016 rok podjęła uchwałę  
w sprawie Budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok. Zgodnie z przyjętym budżetem, 
planowane dochody gminy to kwota 26 335 440,00 pln, z tego dochody bieżące to kwota 
22 202 440,00 pln, natomiast dochody majątkowe to 4 130 000,00 pln. Planowane wydatki 

gminy w roku 2017 to  25 612 240,00 pln, z tego wydatki bieżące to kwota 20 257 850,70 pln, natomiast 
wydatki majątkowe to kwota 5 354 389,30 pln. Planowa nadwyżka budżetu gminy - 723 200,00 pln, zostanie 
ona przeznaczona na spłatę kredytów. W roku 2017 z budżetu gminy wydatkowane będą środki w wysokości 
1 637 000,00 pln na transport i łączność, 415 916,00 pln na turystykę, 3 792 521,00 pln na administrację 
publiczną, 408 545,00 pln na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 8 135 030,00 pln na 
oświatę i wychowanie, 855 000,00 na pomoc społeczną, 2 567 780,69 pln na gospodarkę komunalną  
i ochronę środowiska, 781 300,00 na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i 5 354 389,30 pln na 
zadania inwestycyjne.  
Gmina przyjmuje wnioski na usuwanie wyrobów azbestowych. 
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina  
Stronie Śląskie w roku bieżącym planuje kontynuację usuwania (demontaż, pakowanie i utylizacja) wyrobów 
zawierających azbest. Zgłoszenia pisemne nieruchomości należy składać w Urzędzie Miejskim, w Biurze 
Obsługi Klienta, w terminie do 10-02-2017. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, nr działki  
i nazwę miejscowości, szacowaną ilość azbestu do usunięcia, proponowany termin usunięcia pokrycia 
dachowego, kontaktowy nr telefonu. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, 
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 74 811 77 20.  
   Rozwój narciarstwa biegowego na terenie Gminy. 
Gmina Stronie Śląskie złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę mobilnego systemu 
naśnieżania tras narciarstwa biegowego na terenie zalewu w Starej Morawie. Planowane jest, aby w skład 
systemu wchodziły dwa mobilne zestawy pompowe, dwie armaty śnieżne z wyposażeniem oraz agregat 
prądotwórczy. Docelowo system posłuży do założenia i utrzymania tras narciarstwa biegowego w rejonie 
zbiornia wodnego w Starej Morawie. Trasy te będą ogólnie dostępne, nawet po zmroku, z uwagi na fakt, że  
teren przewidziany pod zakładane trasy jest już w całości oświetlony. Budowa takiego systemu pozwoli na 
utrzymywanie tras o łącznej długości około 4 kilometrów. 
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Konferencja w sprawie rozwoju Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra.  
W dniu 16 grudnia 2016 r., z inicjatywy Pana Stanisława Haczkiewicza - Prezesa Zarządu Czarna Góra S.A. odbyło się spotkanie na temat 
rozwoju Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra. Na spotkaniu obecne były Rady Miejskie Stronia Śląskiego i Bystrzycy Kłodzkiej, 
Burmistrzowie Stronia Śląskiego i Bystrzycy Kłodzkiej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz radni Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego Pan Marek Dyduch oraz Zbigniew Szczygieł.  
Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych.  
W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.01.2017 r. – 31.05.2019 r. Przetarg 
wygrała ta sama firma, która świadczyła usługi w tym zakresie w roku ubiegłym, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”  
sp. z o.o. z Nysy. 
Rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2017.  
W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2017. 
Przetarg wygrała firma Zakład Komunalny Sp. z o.o. ze Stronia Śląskiego. Kwota, która zostanie wydatkowana na ten cel z budżetu gminy to 
599 996,16 pln. 
Trasy biegowe utrzymywane są na bieżąco.  
Mając na uwadze znakomite warunki śniegowe, trasy narciarstwa biegowego utrzymywane są na bieżąco. Zapraszamy mieszkańców gminy jak 
i odwiedzających turystów do aktywnego spędzania czasu i korzystania z pięknych walorów krajobrazowych naszej gminy.   
  Kontrole palenisk wykonywane przez Straż Miejską.   
Burmistrz Stronia Śląskiego upoważnił Komendanta Straży Miejskiej do przeprowadzania wzmożonych kontroli palenisk w gospodarstwach 
domowych, pod kątem spalania odpadów. Kontrole będą realizowane do końca sezonu grzewczego.  
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 r. 
Decyzją Burmistrza Stronia Śląskiego, dotację na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze kultury i sztuki otrzymał Diecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. „Ferie z Akcją - sposób na nudę”, dotacja w wysokości: 5 000,00 zł. 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji otrzymują: 
1) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” na realizację zadania pn. "Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej", dotacja w wysokości: 68 000,00 zł. 
2) Uczniowski Klubu Sportowy Międzygminny Ludowy Klubu Sportowy "Śnieżnik" w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn. "Organizacja 
zajęć treningowo-rekreacyjnych tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. Organizacja turnieju", 
dotacja w wysokości: 3 000,00 zł. 
3) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na realizację zadania pn. "Organizacja i udział w meczach 
i turniejach piłki nożnej dla dzieci", dotacja w wysokości: 10 000,00 zł. 
4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra” na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa 
zjazdowego", dotacja w wysokości: 9 000,00 zł. 
Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze ochrony zwierząt otrzymała Fundacja „Kocie Życie” na realizację zadania pn. 
"Zwiększenie dobrostanu populacji bezdomnych kotów żyjących na terenie Gminy Stronie Śląskie", dotacja w wysokości: 1 000,00 zł. 
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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 

►Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Stronie Śląskie:  
Lokal mieszkalny (I piętro) o pow. 44.70 m2 – w tym jedna piwnica o pow. 9,90 m2 w budynku przy ul. Kościuszki 67  
w Stroniu Śląskim, położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/12 o pow. 825 m2 dla której Sąd Rejonowy  
w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00062285/2 (dot. gruntu), 

SW1K/00058065/3 (dot. lokalu), cena wywoławcza – 60 000,00 PLN, kwota wadium 3 000,00 PLN. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 r. od godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala 
konferencyjna).  
Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - nr Kościuszki 67/5” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 16 lutego 2017 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.  
Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. w godz. od 10:00 do 10:30 

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. 

►Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza jedenaste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie Stronie 
Wieś , Gmina Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. 
Opis nieruchomości: 
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś w odległości ok 300m2od głównej drogi przebiegającej przez wieś, jaka 
jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z terenami Ośrodka Górskiego ,”Czarna Góra”S.A., oznaczone numerami ewidencyjnymi: 
1. dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza netto- 51 500 PLN , wysokość wadium – 2 600 PLN, 
2. dz. nr 63/5 o pow. 0,1380 ha, cena wywoławcza netto- 48 000 PLN, wysokość wadium – 2 400 PLN, 
3. dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza netto- 51 000 PLN , wysokość wadium – 2 600 PLN, 
4. dz. nr 63/7 o pow. 0,1374 ha, cena wywoławcza netto- 48 000 PLN, wysokość wadium – 2 400 PLN, 
5. dz. nr 63/8 o pow. 0,1554 ha, cena wywoławcza netto- 54 000 PLN, wysokość wadium – 2 700 PLN. 
 
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT . 
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00069537/3 . 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 12.MN/UT – 
przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. 
Warunki przetargu 
1. Przetargi odbędą się w dniu 17 lutego 2017 r. od godz. 9:15 do 10:30 ( co 15 min. 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 najpóźniej do dnia 13 lutego 2017 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 
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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 

 

APEL SEJMIKU W SPRAWIE NISKIEJ EMISJI NA DOLNYM ŚLĄSKU 

KONCESJE ALKOHOLOWE 
 
Przypominamy, że z dniem 31.01.2017 roku upływa termin składania oświadczeń  
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. oraz zapłata za I ratę 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto 
bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.  
  Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie 
przypadające na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego. 
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych wygasają. 
 

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego w trosce o zdrowie obywateli i zrównoważony rozwój regionu apeluje do Powiatowych i gminnych 
jednostek samorządu terytorialnego o:  

-intensyfikację realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza, 
przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;  
-kształtowanie i prowadzenie zrównoważonej gospodarki przestrzennej na 
poziomie lokalnym poprzez unikanie presji urbanistycznej na tereny 
pozostające poza istniejącymi strukturami osadniczymi, nieuzbrojone w sieci 
infrastruktury technicznej, w tym: ciepłowniczej i gazowej;  
-wprowadzenie i rozbudowę w gminach mechanizmów monitorowania  
i kontroli źródeł niskiej emisji, w tym również spalania śmieci i odpadów;  
-zwiększanie partycypacji społecznej i współpracy w celu zaangażowania 
możliwie największej liczby uczestników działań „antysmogowych”;  
-przekazanie pracownikom zadań, związanych z przeciwdziałaniem oraz 
kontrolowaniem źródeł zanieczyszczenia powietrza w gminach;  
-podnoszenie świadomości i edukacji mieszkańców w zakresie skutków 
ekologicznych, zdrowotnych oraz społecznych, a także ekonomicznych 

zanieczyszczonego powietrza;  
-wprowadzenie standardów budownictwa energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej.  
Apel odnosi się również do Mieszkańców Dolnego Śląska o:  
-zaprzestanie wykorzystywania śmieci i odpadów jako paliwa grzewczego;  
-ograniczenie spalania niskiej jakości paliw w instalacjach  grzewczych;  
-edukowanie i uświadamianie członków rodzin, sąsiadów i znajomych w odniesieniu do zagrożeń, jakie niesie niska emisja dla życia ludzi. 
 
list przewodni Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Uchwała sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego 
niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego. 

Apel Sejmiku w sprawie ograniczenia niskiej emisji na Dolnym Śląsku.pdf 
Dodatkowo informujemy, że aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza z sieci automatycznej wraz z wyróżnionymi przekroczeniami 
stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu: http://air.wroclaw.pios.gov.pl 

   Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. z dnia 31 maja 2010 r.  
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze 
Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego, informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody. 
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który można odebrać  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej; www.stronie.pl  
Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15. 
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony 
Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. 
O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia w terminie do 30 kwietnia każdego roku, poprzez zamieszczenie 
informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i Stronie internetowej 
Gminy Stronie Śląskie. 
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, tel. 
74 811 77 15. 

OGŁOSZENIE 
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017 R. 

   W 2017 roku nadal będzie realizowane zadanie w zakresie prowadzenia nieodpłatnych punktów porad prawnych, które 
świadczone będą w 6 punktach rozmieszczonych w powiecie kłodzkim.  

Poniżej przedstawiamy grafik funkcjonowania nieodpłatnego punktu porad prawnych w Stroniu Śląskim, który obowiązuje  
w 2017 roku. 

 

 
Lokalizacja 

punktu 

 
Poniedziałek  
8.00 - 12.00 

 
Wtorek 

8.00 - 12.00 
 

 
Środa 

8.00 - 12.00 
  

 
Czwartek 

8.00 - 12.00 
  

 
Piątek 

8.00 - 12.00 
  

 
Stronie Śląskie 
ul. Zielona 5 

  tel. kom.   
  533 379 675 

  

 
Radca Prawny - 
Krzysztof Szot 

  
  

 
Adwokat 

- Bartłomiej Śrutwa  
Adwokat  

- Dorota Marcin-
kowska -Hotała  

 

 
Radca Prawny 
- Krzysztof Szot 

  

 
Adwokat 

- Bartłomiej Śrutwa 
  

 
Radca Prawny 

- Krzysztof Szot /  
 

Adwokat 
- Bartłomiej 

Śrutwa  

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ? 
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 
dziewiętnaście lat życia (obecnie rocznik 98), są obowiązani stawić 
się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.  
Mężczyźni, którzy nie stawili się w poprzednich latach do kwalifikacji 
wojskowej i nie ukończyli 24 lat. 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają 
również kobiety, poczynając od dnia 01 stycznia roku 
kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, które  
w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę: 
1. w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: 

analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; 

2. w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo 
medyczne, weterynaria. 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA? 
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej  
i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie 
ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi, 
wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przeznaczenie do 
poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. 
KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej 
dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda  
w swoim zakresie działania). 
Powiatowa Komisja Lekarska, wydaje orzeczenie lekarskie z okre-
śloną kategorią: 
"A" – zdolny do czynnej służby wojskowej; 
"B" – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza 

przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub 
przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia 
badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej; 
"D" – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju; 
"E" – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej  
w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
PRZENIESIENIE DO REZERWY 
Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do 
czynnej służby wojskowej  „A” lub „D”, po 14 dniach od dnia 
otrzymania orzeczenia, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co 
oznacza, że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. 
Osoby, które otrzymają kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolne 
do pełnienia czynnej służby wojskowej) nie zostaną przeniesione do 
rezerwy i będą wzywane na kolejną kwalifikację wojskową po 
upływie okresu niezdolności do czynnej służby wojskowej w celu 
orzeczenia nowej kategorii zdolności. 
Natomiast osoby z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale  
i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) po tym jak orzeczenie stanie 
się ostateczne zostaną skreślane z ewidencji wojskowej i nie będą 
podlegały obowiązkowi służby wojskowej. 
DODATKOWE INFORMACJE 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych.  
O miejscu i terminie jej przeprowadzania informują rozplakatowane 
obwieszczenia wojewody. 
Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia 
obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. 
Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się 
przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie 
jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi 
grzywna lub ograniczenie wolności.   
Miejsce i czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bohaterów Getta 6 
Kłodzko: 6 luty - 23 marca 2017 r. od poniedziałku do czwartku (bez 
piątków). 
Termin stawiennictwa osób z Gminy Stronie Śląskie: 27 luty 2017 r. 
Osoba odpowiedzialna za kwalifikację: Marek Stocki – Podinspektor 
ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej, tel. 74 811 
77 29. 

PUNKT ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 
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Barwa mgPt/dm3 <5 ≤15 

Mętność NTU  0,48  ≤1 

pH - 7,5 6,5 – 9,5 

Parametr Jednostka Wynik Dopuszczalna wartość wg. Rozporządzenia 

Jakość wody pod względem bakteriologicznym ↓ 

 
Parametr Jednostka Wynik Dopuszczalna wartość wg. Rozporzą-

dzenia 

Escherichia coli 1)  jtk/100ml  0 0 

Enterokoki  jtk/100ml  0 0 

Lp. 

1 

2 

3 Bakterie grupy coli  jtk/100ml  0 0 

4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 
36±2°C po 48 h  

jtk/1ml  <1  bez nieprawidłowych zmian  

5 Ogólna liczba mikroorganizmów w 
22±2°C po 72 h  

jtk/1ml  11 bez nieprawidłowych zmian  

6 Clostridium perfringens (łącznie ze 
sporami)  

jtk/100ml 0 0 

   ZWiK Sp. z o.o., w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody 
dostarczanej odbiorcom, zleca regularnie akredytowanemu laboratorium badania 
parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. Woda dostarczana 
do sieci gminnej jest również systematycznie kontrolowana pod względem fizyko-
chemicznym i bakteriologicznym przez inspektorów Państwowej Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE, DOSTARCZANEJ DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W ROKU 2016 

 
   Miło nam poinformować, iż wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o. złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  
o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych na operację „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeszedł pomyślnie pierwszy etap 
oceny formalnej ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

Celem operacji jest wybudowanie we wsi Stara Morawa: 
• sieci wodociągowej o długości 3.384,20 m oraz 48 szt. przyłączy o łącznej  
długości 582,4 m, 
• kanalizacji sanitarnej o długości  3.830,90 m oraz 18 szt. przyłączy sanitarnych  

o łącznej długości 96,5 m. 

Przewidywany całkowity koszt 
operacji wynosi 4 286 917,30 zł, 
a wnioskowana kwota dotacji -  
1 715 301 zł. 

Przewidywany termin zakończe-
nia inwestycji: lipiec 2018 roku. 
 
    Krzysztof Irzyński 
Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o. o. 

INFORMACJA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W STRONIU ŚLĄSKIM 
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►FERIE W CETiK-u - zapraszamy w dniach 13-26 lutego 
2017r. do CETiK-u. Przygotowaliśmy wiele atrakcji: 
warsztaty malowania na drewnie, warsztaty teatralne 
zakończone spektaklem powarsztatowym, zajęcia 
plastyczne.  
►W dniach od 13 do 17 lutego i 20 do 24 lutego 
zapraszamy do CETiK-u na poranki z bajką. Poranki 
odbywać się będą o godz. 10:00. Wstęp wolny!  
►W dniach 15, 17, 22, 24 lutego oraz 1 i 8 marca b.r. 
zapraszamy turystów oraz mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie na SEANSE FILMOWE w CETiK-u.  
Wstęp wolny!   
Szczegółowa informacja już wkrótce na stronie Centrum 
oraz na plakatach.   
►11 lutego 2017r. - "Strońska Onufriada"- Gitariada. 
Szczegóły wkrótce.   
►19 lutego 2017r. - FOTKA KOTKA - przesympatyczne 
zdjęcia z pupilem. Szczegóły wkrótce.   
►27 lutego 2017r. (poniedziałek) zapraszamy do CETiK-u 
na pobór krwi. Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" 
w Stroniu Śląskim.   
 

IDZIE LUTY - UBIERZ BUTY  
I WSTĄP DO CETiK-u 

  

III STROŃSKIE 
KOLĘDOWANIE 

   15 stycznia w CETiKu  miał miejsce 25 finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana wolontariusze 
chodzili po Stroniu Śląskim i okolicach z puszkami, co 
zaowocowało kwotą ponad 15.000 zł. Po południu  
w CETiKu bawiliśmy się poczas koncertów oraz występów 
artystycznych, a także licytowaliśmy fanty przekazane nam 
przez jakże hojnych sponsorów. Przepyszne jedzenie 
przygotowane przez Zespół Szkół Samorządowych  
i wspaniałe ciasta upieczone przez rodziców umilały nam 
czas. Zwieńczeniem imprezy było światełko do nieba - 
pokaz pirotechniczny przygotowany przez p. Dawida 
Głowanię. 

   Jako Szef Sztabu pragnę podziękować wszystkim za 
współpracę:  sponsorom - bez Waszej hojności nie udałoby 
się zebrać pieniędzy,  współorganizatorom- bez Waszej 
pomocy impreza nie przebiegłaby tak doskonale, CETiKowi 
w Stroniu Śląskim - wspaniałe miejsce i wspaniali ludzie, Publiczności - to dla Was i dzięki Wam 
gramy każdego roku, Dawidowi Głowani - mojej prawej ręce za nieocenioną pomoc.  

  To dzięki Wam wszystkim tegoroczna kwota zebranych pieniędzy  
                                            wynosi aż 27 364 13 zł !!!!  

   Wspólnie pobiliśmy zeszłoroczny rekord o 11000 zł, a także ustanowiliśmy rekord całej okolicy. 
Jesteście wielcy i wspaniali. Do zobaczenia podczas kolejnego Finału. SIEMA!!! 

 Przepraszam wszystkich sponsorów nie ujętych w prezentacji: „Szkoła Nauki Jazdy” Marek 
Kordas, „Mechanika Samochodowa” Paweł Czerkas, „Usługi Transportowe Mariotrans” Mariusz 
Pieczenia, Biuro Turystyczne „Manikar” Jan Zaucha i Synowie. 

UROCZYSTA SESJA RADY 
MIEJSKIEJ W CETiK-u. 

FOTORELACJA Z PRZEBYTYCH IMPREZ W CETiK-u 

  

    

  

LUBIMY POMAGAĆ,  
CZYLI RELACJA Z 25 FINAŁU 

WIELKIEJ ORKIESTRY  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

Szef Sztabu - Jolanta Wołowiec 
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   W dniach 5-6 stycznia b.r. klub organizował zawody Narciarskiego Pucharu Mazowsza oraz 
jedną z eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów w narciarstwie zjazdowym. Natomiast w dniach 
7-8 stycznia b.r. organizowaliśmy zawody Młodzieżowego Pucharu Polski – najwyższe rangą 
zawody dla dzieci i młodzieży przeprowadzane w Polsce. Zawody te odbyły się na trasie D-fis  
w ośrodku narciarskim Czarna Góra. Organizacja przez nasz klub zawodów tak wysokiej rangi 
pozwoliła zebrać sporo cennego doświadczenia w zakresie sędziowania zawodów, budowy całego 
zaplecza technicznego, a także pomiaru czasu na zawodach z opracowaniem i publikacją 
wyników.  
   W minioną sobotę, tj. 14 stycznia 2017 roku rozpoczęliśmy rywalizację w Sudeckiej Lidze 
Narciarskiej. Tak jak przed rokiem nasz klub zainicjował tegoroczną edycję, organizując zawody 
na trasie D-fis w konkurencji slalomu giganta. Na starcie złościło się 182 zawodników, dzieci  

w rocznikach 2009-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002-2001. Do zdobycia łącznie było 24 medale. Z dumą informujemy, że nasi zawodnicy 
wygrali w czterech kategoriach wiekowych, a łącznie zdobyliśmy 6 medali (4 złote, i po jednym srebrnym i brązowym). Kolejna edycja SLN 
odbędzie się już w dniu 21 stycznia – będzie to rywalizacja w slalomie na Górze Dzikowiec.  
   Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór dzieci do klubu w trybie ciągłym. Klub posiada własne komplety sprzętu narciarskiego dla 
najmłodszych do bezpłatnego wypożyczenia. Zapraszamy do uczestniczenia w treningach! Szczegóły pod numerami telefonu 604277719  
i 695889210 oraz pocztą elektroniczną: ulksczarnagora@poczta.fm 

Lech Kawecki  

W sobotę 11 marca 2017 roku biegacze narciarscy z całego kraju po raz drugi zmierzą się 
w SGB Ultrabiel - najdłuższym maratonie narciarskim w Polsce. Bieg na dystansie 60 km 
odbędzie się w Bielicach w gminie Stronie Śląskie. Trasa poprowadzi narciarskimi szlakami 
po polskiej i czeskiej stronie granicy. Tego samego dnia odbędą się też biegi towarzyszące 
na 30 km i 13 km. 
Pierwsza edycja SGB Ultrabiel, która odbyła się w marcu 2016 roku w Bielicach, zyskała duże 

uznanie wśród uczestników. Startującym w zawodach spodobały się dzikie rejony Gór Bialskich, ciekawy i wymagający profil trasy, jak też 
bardzo dobra organizacja. W ubiegłym sezonie frekwencja w maratonie narciarskim SGB Ultrabiel należała do najwyższych spośród 
wszystkich otwartych zawodów dla narciarzy biegowych w Polsce. 
Nowości - W SGB Ultrabiel trochę się zmienia. Ale to wszystko co dobre, pozostaje jak było. Nadal w ramach imprezy odbędzie się 
najdłuższy bieg narciarski w Polsce na dystansie 60 km. Tak jak przed rokiem maraton narciarski wspiera sponsor generalny - grupa bankowa 
SGB-Bank S.A. w Poznaniu oraz SGB w Strzelinie. Co się zmienia? 
Nowy przebieg tras - Jedną z ważniejszych nowości jest zmiana długości dwóch dystansów biegów towarzyszących. W 2017 roku w ramach 
SGB Ultrabiel można będzie rywalizować techniką klasyczną na dystansach 60 km, 30 km i 13 km. Zmienia się także przebieg wszystkich 
tras. Pętla dwóch dłuższych biegów będzie mierzyć 30 km i poprowadzi także przez trasy w Czechach. 
Zmiana dystansu w trakcie biegu - Istotnym udogodnieniem dla uczestników biegów na 60 km i 30 km jest możliwość zmiany dystansu już 
w trakcie biegu. Jeśli zawodnik planujący ukończyć najdłuższy bieg narciarski w Polsce po starcie poczuje, że może zabraknąć mu sił, ma 
możliwość zakończenia biegu po pierwszej pętli i zostać sklasyfikowanym na dystansie 30 km. To samo działa w drugą stronę. Kto 
zaplanował start na 30 km i w trakcie biegu poczuje moc, będzie miał możliwość pokonania drugiej pętli i ostatecznie zostanie sklasyfikowany 
w biegu głównym Ultrabiel. 
Nagrody - Wzrosła pula nagród finansowych dla najlepszych w biegu głównym na 60 km. Zwycięzcy otrzymają 1000 zł, a pieniężne bonusy 
także zawodnicy do szóstego miejsca. Na pozostałych dystansach najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe. 
Finał Pucharu Polski Polskiego Związku Narciarskiego 
W tym sezonie SGB Ultrabiel będzie finałem Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich. Klasyfikacja będzie prowadzona na 30 
km. Jednak pucharowe punkty będą mogli zdobyć także uczestnicy biegu na 60 km. Po ukończeniu pierwszej pętli (po 30 km) wszyscy będą 
mieli zmierzony czas. W ten sposób powstanie lista kolejności zawodników, którzy przebiegli dystans 30 km. Na tej podstawie zostaną 
przyznane punkty do klasyfikacji końcowej Pucharu Polski. Dekoracja zwycięzców Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich  
w sezonie 2016/17 odbędzie się w trakcie ceremonii dekoracji Ultrabiel. 
Dodatkowe klasyfikacje – W SGB Ultrabiel 2017 na dystansie 30 km będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja wyższego personelu 
medycznego, czyli lekarzy medycyny, stomatologów, magistrów farmacji i lekarzy weterynarii. Także osoby zameldowane na terenie gminy 
Stronie Śląskie będą miały podczas SGB Ultrabiel swoje nieoficjalne mistrzostwa, a najlepsze panie i panowie na wszystkich trzech 
dystansach zostaną nagrodzeni pucharami. 

W GÓRACH BIALSKICH PO RAZ DRUGI POBIEGNĄ NA NARTACH W NAJDŁUŻSZYM BIEGU W POLSCE 

 Zapisy trwają 
Zapisy do biegu już trwają. Można 

zapisywać się w internecie na stronie 
www.ultrabiel.pl/zapisy.  

Dla wszystkich, którzy zgłoszą się do końca 
stycznia przewidziana została obniżona 
opłata startowa. Zapisz się jeszcze dziś. 

Więcej informacji o imprezie można znaleźć 
na stronie www.ultrabiel.pl 



►ZAJĘCIA Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ ! 
Uczniowie SP Stronie Śląskie biorą aktywny udział w zajęciach narciarstwa 
biegowego. Wyjazdy na trasy biegowe z poszczególnymi klasami odbywają się 
regularnie. Uczniowie pod opieką instruktorów p. Marzeny Balickiej i p. Doroty 
Jezierskiej uczą się prawidłowego poruszania się na nartach biegowych, doskonalą 
technikę narciarską klasyczną - krok naprzemianstronny i bezkrok. Chętni 
uczestniczą w indywidualnych zawodach - pokonywanie wyznaczonej trasy na 
czas. W zajęciach biorą udział uczniowie z klas młodszych oraz starszych wg 
ustalonego harmonogramu. 
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►SZKOLNE KOLĘDOWANIE! 
Stało sie już tradycją, że w Szkole Podstawowej w okresie bożonarodzeniowym 
uczniowie śpiewają i grają polskie kolędy. W tym roku zachęciliśmy do udziału 
rodziny uczestników. Kolędowanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze. 
Wśród występujących wybrano najlepsze wykonania. Uczniowie zostali nagrodzeni 
za najlepsze występy, a dla każdego uczestnika był przygotowany słodki upominek. 
Nagrody ufundowała Rada Rodziców działająca w Szkole Podstawowej.  

 

Z pamiętnika Przedszkola - Elżbieta Janota 

Minął ostatni miesiąc roku 2016- grudzień, a w nim: 
* 06 grudnia- odwiedził nas najwspanialszy i oczekiwany w wielkim napięciu 
gość - MIKOŁAJ z prezentami dla każdego. Wspaniałym zabawom i tańcom nie 
było końca. Oczywiście dzieci umówiły się z przesympatycznym Mikołajem na 
kolejne odwiedziny za rok. 
* 17 grudnia- braliśmy udział w zorganizowanych "Stołach Bożonarodze-

niowych". Wspaniałe potrawy naszych rodziców przygotowane na ten dzień 
były chwalone przez uczestników, naszych mieszkańców. Dzieci natomiast 
na scenie robiły furrorę. Tańce najmłodszych wszyscy gromko oklaskiwali. 
* 21 grudnia- Przedszkolna Wigilia, w której uczestniczyli najważniejsi 
goście miasta z Panem Burmistrzem włącznie. Dzieci z grupy "Słoneczek"  
i "Żabek" przedstawiły Jasełka. Atmosfera była bardzo podniosła. Wspólne 
kolędowanie z występującymi dziećmi wprowadziło wszystkich w świąte-
czny nastrój. 
* 22 grudnia- "Słoneczka" oraz "Żabki" zaprosiły swoich rodziców na 
wspólne kolędowanie i przeżywanie "Jasełek". Było bardzo uroczyście. 

►ZAWODY PŁYWACKIE DLA KLAS V-TYCH. 
W grudniu 2016 r. w SPA Jaskinia w Stroniu Śląskim odbyły się zawody pływackie 
dla uczniów klas V-tych ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. 
W kategorii początkujący: I miejsce Mateusz Kublicki, II miejsce Ewa Wagel. 
W kategorii średniozaawansowani: I miejsce Paulina Gudowska, II miejsce Natalia 
Lasota, Julia Szablewska. 
W kategorii zaawansowani: I miejsce Jakub Sumik, II miejsce Marta Madejczyk,  
III miejsce Dominika Kruczek. Gratulujemy zwycięzcom! 

CO SIĘ DZIAŁO W SZKOLE PODSTAWOWEJ? 

Z DZIENNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  

●Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych ruszyli na biegówki.  
Nareszcie nadeszła prawdziwa, śnieżna zima. Uczniowie ZSS w ramach lekcji 
wychowania fizycznego pod opieką wf-istów ruszyli na biegówki. Na początku 
uczniowie uczyli się podstawowych sposobów poruszania się na nartach biegowych 
oraz zapoznali się z klasyczną techniką jazdy. Naszym placem boju był park miejski. 
Takie lekcje wychowania fizycznego to my rozumiemy :) 

 

   ● W dniu 20 grudnia grupa wolontariuszy gościła w Wojewódzkim Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Spotkanie miało charakter 
wspólnego kolędowania zarówno młodzież, jak i pensjonariusze byli pod wielkim 
wrażeniem wspólnie spędzonego czasu. 
W. Kaczmarek, A. Najbor oraz uczennice kl. I „c”  Ewa Konik  

 

  

PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI 
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Jacek M. 

  16 grudnia w siedzibie klubu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu klubu, na 
którym dokonano podsumowania roku 2016 oraz podzielono się opłatkiem. W zebraniu oprócz 
Zarządu wzięło udział wielu krwiodawców, między innymi kol. Teresa Rozen, która otrzymała 
odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi drugiego stopnia. Ponadto zaprosiliśmy nowo 
wybrany Zarząd Gminnego Klubu HDK z Lądka Zdroju celem zapoznania się i wymiany 
doświadczeń. Zarząd klubu HDK „Brylant” w roku 2016 spotkał się na swych posiedzeniach  
6 razy. W minionym roku zorganizowano również 6 Akcji honorowego oddawania krwi, które 
odbywały się w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, za co dziękujemy 

Panu Dyrektorowi oraz całej załodze  CETiK-u.   
W sumie w przeciągu roku, a dokładniej w ciągu 11 miesięcy, udało się nam oddać na Akcjach oraz w Punkcie krwiodawstwa  
w Kłodzku aż 93,460 mililitrów krwi. Dane te obowiązywały tuż przed zakończeniem roku 2016, jednak jestem pewny, że z końcem 
minionego roku pomiar ten wzrósł do okrągłej liczby, tj. 100 litrów krwi, a może nawet ponad! Statystycznie rzecz ujmując, aby pobrać taki 

litraż potrzebnych było 208 dawców krwi. Najbardziej cieszy nas 
fakt, że 44 dawców krwi to dawcy pierwszorazowi. Jest więc 
szansa, że powiedzenie „z nowy rokiem - nowym krokiem” będzie 
dla HDK „Brylant” zasadne. 
W okresie wiosny i jesieni gościliśmy w siedzibie klubu delegację 
z „Pomocy Maltańskiej” z Niemiec. Dzięki tej znajomości 
mogliśmy podarować krwiodawcom oraz osobom, które 
potrzebowały pomocy artykuły żywnościowe i odzież. W roku 
2016 z zasobów Polskiego Czerwonego Krzyża rozprowadziliśmy 
wśród mieszkańców Stronia Śląskiego różnorodną żywność,  
w tym 10 ton jabłek. Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Piotrowi 
Winiczenko – Willa Elise za przekazanie mieszkańcom Stronia za 
naszym pośrednictwem 500 kg wiśni.  
W  grudniu, dzięki życzliwości Oddziału Okręgowego PCK  
w Kłodzku otrzymaliśmy 600 kg żywności takiej jak cukier, mleko, 
fasolkę, groszek z marchewką i ryż. Moglibyśmy sprowadzać 
więcej żywności z zasobów PCK Wrocław, lecz mamy kłopoty  
z organizacją transportu. W związku z powyższym apelujemy do 
Mieszkańców Stronia Śląskiego i okolic o udzielenie nam wsparcia 
w tym zakresie. Wszystkich chętnych, którzy chcą i mogą pomóc 
nam w przewiezieniu paczek z Wrocławia prosimy o kontakt.  
   Zwracamy się do wszystkich krwiodawców, którzy w sumie 
oddali już ponad 20 litrów krwi o zgłoszenie tego faktu (kol. Jacek 
M.) przy najbliższym poborze krwi, który odbędzie się 27 lutego. 
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W miesiącu grudniu 2016 roku odbyło się 8 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie  
w spotkaniu uczestniczyło 6 - 7 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 18 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 GRUDZIEŃ 2016 R. 
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 CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”? 
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W dniach od 13 lutego do 18 lutego b.r. Akcja 
Katolicka organizuje półkolonie dla 70 dzieci 
ze szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim. 
Formularz zgody rodziców na udział  
w półkoloniach można otrzymać w Kościele 
Parafialnym i w szkole od 30 stycznia b.r. 
Zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach 
feryjnych należy składać do dnia  
11 lutego b.r. w kościele i szkole u nauczycieli 
– Katechetów. 
       

   Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie apteki z tere-
nu powiatu kłodzkiego, obowiązywał będzie nowy harmonogram pracy w porze nocnej, 
który dostępny jest pod na stronie internetowej: www.powiat.klodzko.pl   
w zakładce "Zdrowie">"Apteki". Poniżej przedstawiamy harmonogram nocnych dyżu-
rów aptek na koniec stycznia b.r i początek lutego w naszym najbliższym rejonie. 

CIEMNĄ NOCĄ PO LEKI DO APTEKI  

 

Prezes POAK -  
Alicja Taszycka 

„FERIE z AKCJĄ” 

   Jest nam miło poinformować, że Polski 
Związek Tenisa Stołowego powołał na 
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Soczi 
(Rosja) naszą zawodniczkę - Annę Węgrzyn – 
UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie. Należy 
dodać, że w tych prestiżowych rozgrywkach 
weźmie udział 6-ciu reprezentantów Polski.  
Pierwsza edycja Mistrzostw Europy do lat 21 
odbędą się w dniach 2-5 luty b.r.  
w mieście, które było gospodarzem Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w 2014 r.   
  TRZYMAMY KCIUKI!!!! 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE  
W BOLESŁAWOWIE 

W niedzielę 18 grudnia w Bolesławowie 
zagościła na dobre świąteczna atmosfera.  
Jak co roku miejscowe sołectwo zorganizowało 
spotkanie wigilijne w gościnnych progach 
Violetty i Dariusza Gulijów. Licznie przybyli 
mieszkańcy, a także zaproszeni goście: pan 
burmistrz Zbigniew Łopusiewicz z małżonką, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Wiktor, ksiądz proboszcz Krzysztof Kauf 
obejrzeli program artystyczny. Na początku 
wystąpiły dzieci ze świetlicy środowiskowej  
w Bolesławowie z przedstawieniem 
jasełkowym, następnie zaprezentowali się 
podopieczni Wojewódzkiego Centrum 
Psychiatrii Długo-terminowej ze Stronia 
Śląskiego, a na koniec w świąteczny nastrój 
wprowadził wszystkich zespół „Gwiazdeczki”, 
śpiewając bożonarodzeniowe piosenki. Po 
życzeniach i opłatku wszyscy zasiedli do 
wigilijnego poczęstunku. W miłej atmosferze  
i przy dźwiękach muzyki w wykonaniu pana  
J. Jabłońskiego wszyscy spędzili ten czas 
bardzo przyjemnie.  
          Sołectwo Bolesławów 

 

 

MISTRZOSTWA EUROPY  
W SOCZI? CZEMU NIE?! 
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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 odrzuca-

nia 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 

W dniu 4 lutego  2017 roku  Radni Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

organizują  bezpłatnie, podstawowe informacje 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. 

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 

     • 7 lutego 2017 roku dyżur w biurze pełni  
              Pani Magdalena Laskowska. 

     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - 
Ryszard Wiktor 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4.Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Ocena działalności Straży Miejskiej oraz Policji. 

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego. 

5.Prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego 
wśród turystów odwiedzających Gminę Stronie Śląskie w okresie 
lipiec – październik 2016 r. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie 
na lata 2017 – 2022 – projekt nr 1. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskie na 2017 rok – projekt nr 2. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. – 
projekt nr 3. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 4. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy 
Stronie Śląskie – projekt nr 5. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej 
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków – projekt 
nr 6. 
12.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego: 
•Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego – 
projekt Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 7; 
•Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 8. 
13.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej 
działalnościw okresie między sesjami. 
14.Interpelacje radnych. 
15.Zapytania i wolne wnioski. 
16.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
17.Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 31.01.2017 R. O GODZ. 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ  
URZĘDU MIEJSKIEGO 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 

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  


