
 

 

 

Urząd Miejski 
ul. Kościuszki 55 
tel. (74) 811-77-11 
fax. (74) 811-77-32 
www.stronie.pl 

e-mail: gmina@stronie.pl 

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY 

ISSN 1734-0403 

Nakład—1200 egz. 

Rok XV, Numer CXXIII 

2015-01-26 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NN OWINKIOWINKI   STROŃSKIESTROŃSKIE 

 

W TYM NUMERZE: 

 

„ŚMIECIOWE” OBOWIĄZKI 

MIESZKAŃCÓW - STR. 2 

NOWY HARMONOGRAM 

ODBIORU ODPADÓW  

- STR. 3 

JAKOŚĆ WODY PITNEJ 

ORAZ NA POTRZEBY 

GOSPODARCZE - STR. 4 

NOWE WIATY 

TURYSTYCZNE - STR. 5 

PIT PŁATNIK - STR. 6 

TYLE SIĘ DZIAŁO, WIELE DZIAĆ SIĘ BĘDZIE! 

        Dzieo Babci i Dziadka I STROOSKIE KOLĘDOWANIE 

Karnawałowa Gala Operowo - Operetkowa Koncert „U Studni” 

Koncert „Spirituals Singers Band” Mikołaj w CETiK-u 

PO STRONIE ROCKA - Koncert zespołu „PIVO” i „SHAKIN PORK” WOŚP 2015 

KONKURS NA NAZWĘ 

RATRAKA  

I SKUTERA - STR. 7 

„POKIERUJ SWOIM 

ŻYCIEM" - STR. 10 

 IDZIE LUTY - UBIERZ BUTY  

I BAW SIĘ W CETiK-u  

- STR. 11 



S T R .  2  Rok XV, Numer CXXIII 

 
 

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 Zofia Szlendak e-mail: a.szlendak@stronie.pl 
 

 

 

  W związku ze zmianą stawek opłat za odpady przypominamy mieszkaocom, którzy nie 

dopełnili jeszcze obowiązku złożenia nowej deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2015, 

że należy niezwłocznie złożyd korektę deklaracji. W przypadku dużych wspólnot  

i spółdzielni ten obowiązek realizuje zarządca nieruchomości. 

  W związku z obowiązkiem ponownego złożenia deklaracji i przygotowania nowych kwitów 

do opłat informujemy, że termin pierwszej wpłaty ustalony na 15 stycznia 2015 nie będzie 

wymagany. Wpłaty należy dokonad po otrzymaniu druków, które zostaną dostarczone 

mieszkaocom. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej opłaty będą doliczone do czynszu. 

  Przypominamy, iż od 1 stycznia 2015 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów  

w Gminie Stronie Śląskie będzie świadczyła firma „EKOM” Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 32, 48-

303 Nysa. W związku ze zmianą firmy zamienione zostaną również pojemniki na odpady. 

  W przypadku gdy nieruchomośd zamieszkuje więcej niż jedna rodzina zostaną podstawione pojemniki wspólne, nie dla każdej 

rodziny oddzielnie co wynika z zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.  § 2 ust 2 

Pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz w systemie 

zbiorczym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty o której mowa w § 1, w zależności od ilości osób 

zamieszkujących a nie od ilości gospodarstw domowych. 

  Przypominamy mieszkaocom że to do nich należy obowiązek wystawienia pojemników do odbioru w dniu wynikającym  
z harmonogramu. § 5  punkt 3.uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  W dniu odbierania odpadów komunalnych, 
należy zapewnid łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub 
wystawid pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości. 

Mieszkaocy segregujący odpady powinni pamiętad: 

POJEMNIKI Z ZIELONĄ NAKLEJKĄ PRZEZNACZONE SĄ NA SZKŁO: butelki szklane, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach. 

POJEMNIKI Z ŻÓŁTĄ NAKLEJKĄ PRZEZNACZONE SĄ NA ODPADY SUCHE: gazety, czasopisma, książki, prospekty, torby 
papierowe, katalogi i ulotki reklamowe, zużyte zeszyty, koperty, kartony i tektury, ścinki drukarskie, zgniecione butelki i puszki po 
napojach, butelki po płynach do mycia i chemii gospodarczej, zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach, czyste 
kanistry plastikowe, metale żelazne i nieżelazne opakowania wielomateriałowe. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Zakład Komunalny ul. Dolna 2a 
    GODZINY OTWARCIA PSZOK: (od 1stycznia 2015) 

    poniedziałki i wtorki  w godzinach od 8.00 – 12.00 
    czwartki i piątki w godzinach od 14.00 – 18.00 
    pierwsza sobota miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00 

     za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Apelujemy szczególnie do mieszkaoców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot, aby nie wystawiali odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych, czy zużytego sprzętu elektrycznego poza terminami wystawek, ponieważ nie 
będą odbierane. Tego rodzaju odpady powinny byd dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów, gdzie 
zostaną odebrane bezpłatnie. 

„ŚMIECIOWE” OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW  

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem odnioru odpadów dla poszczególnych rejonów, który obowiązuje od 

stycznia 2015 roku. 

 

PATRZ  STRONA OBOK → 
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Lp. Parametry Jednostka Wynik 

Dopuszczalna wartośd 

wg Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 

1. Akryloamid µg/dm3 <0,075 ≤0,10 

2. Arsen µg/dm3 <1,0 ≤10 

3. Azotany mg/dm3 <4,50 ≤50 

4. Azotyny mg/dm3 <0,03 ≤0,5 

5. Chrom µg/dm3 <4,0 ≤50 

6. Ołów µg/dm3 <4,0 ≤25 

7. Rtęd µg/dm3 <0,050 ≤1 

8. S THM µg/dm3 27,1 ≤100 

9. Amonowy jon mg/dm3 <0,05 ≤0,5 

10. Barwa mgPt/dm3 <5 ≤15 

11. Chlorki mg/dm3 <2,50 ≤250 

12. Mętnośd NTU 0,20-0,46 ≤1 

13. pH - 6,9-7,7 6,5 – 9,5 

14. Przewodnośd µS/cm 80-90 ≤2500 

15. Siarczany mg/dm3 14,2 ≤250 

16. Liczba progowa smaku(TFN) - <1 - 

17. Liczba progowa zapachu (TON) - <1 - 

18. Żelazo µg/dm3 <60,0 ≤200 

19. Chlor wolny mg/dm3 0,25 ≤0,3 

JAKOŚĆ WODY PITNEJ ORAZ NA POTRZEBY GOSPODARCZE W WODOCIĄGACH  

NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W 2014 ROKU. 

  Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co obrazują 

poniższe tabele. Woda jest badana regularnie przez akredytowane laboratorium na zlecenie ZWiK Sp. z o.o., oraz przez 

inspektorów Paostwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W ciągu 2014 roku  dwie  próby wody nie 

odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadad woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

Kontrolne badania wykonane przez akredytowane laboratorium i przez pracowników Paostwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego miały pozytywny wynik. 

● Jakośd wody pod względem fizyko – chemicznym  
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   W Bielicach, Kamienicy oraz w Nowej Morawie zbudowano nowe wiaty turystyczne. Inwestycja została zrealizowana dzięki uzyskanemu 

dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70 000 złotych.  Cakowita wartośd projektu inwestycyjnego to 

110 000 złotych. Wiaty są ściśle skorelowane ze szlakami narciarstwa biegowego oraz trasami rowerowymi, dzięki czemu z powodzeniem 

będą wykorzystywane. 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 

Dopuszczalna 
wartośd 

wg Rozporządzenia 

1. Escherichia coli 1) jtk/100ml 0 0 

2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 

3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0-7 0 

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

jtk/1ml <1 bez nieprawidło-
wych zmian 

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

jtk/1ml <1 bez nieprawidło-
wych zmian 

6. Clostridium perfringens (łącznie ze jtk/100ml 0 0 

● Jakośd wody pod względem bakteriologicznym 

NOWE WIATY TURYSTYCZNE! 
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 PIT PŁATNIK 

FORMULARZE PIT 

 
● Jeżeli jesteś pracodawcą lub zleceniodawcą, to 
zobowiązany jesteś sporządzid, po zakooczeniu roku 
podatkowego stosowne dokumenty: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-
11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. 
● Jeśli liczba osób, dla której jesteś płatnikiem wynosi 
więcej niż 5, obowiązek ten należy wykonad za pomocą 
formularzy elektronicznych 
 (www.edeklaracje.gov.pl) w terminie do kooca lutego. 
● Jeśli liczba osób, dla której jesteś płatnikiem wynosi nie 
więcej niż 5, to możesz złożyd je w formie papierowej – 
termin składania deklaracji papierowych skrócono do 31 
stycznia. Wyjątkiem jest druk IFT-3/IFT-3R, który składany 
jest wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej. 
Spełnienie warunku do przekazywania ww. deklaracji  
w formie papierowej nie pozbawia prawa do ich złożenia za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
● PIT-11, PIT-40, PIT-8C – należy przekazad do urzędu 
skarbowego właściwego dla pracownika/zleceniodawcy wg. 
miejsca zamieszkania. 
● Niezależnie od formy przekazania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, 
PIT-40 do właściwego urzędu skarbowego, dokumenty te  
w wersji papierowej należy przekazad podatnikowi do kooca 
lutego. 

FORMULARZE CIT 

● Jeśli masz obowiązek przekazywania ww. formularzy PIT 
w formie elektronicznej, to dokumenty IFT2/IFT-2R oraz CIT-
8 musisz również przekazad w formie elektronicznej. 

 

BIURA RACHUNKOWE  

 
● Jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego, to jesteś 
zobowiązany do wysyłania ww. deklaracji/informacji   
do urzędu skarbowego wyłącznie  w formie elektronicznej. 
 
Możesz podpisad e-deklarację danymi autoryzującymi. 

 
 

 

PODPISY 

● Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy nie 
są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie 
elektronicznym. 
● Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje  
i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej, jako płatnik 
podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot 
niepełniący funkcji płatnika, nie musisz już posiadad 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   

 

         INFORMACJE 
 

● Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie  

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Dla  płatników”. 

● Jeśli masz pytania, wątpliwości lub problemy zadzwoo na 

infolinię Krajowej Informacji Podatkowej czynną od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, z tel. stacjonarnego 801 

055 055, z tel. komórkowego (22) 330 0330, z zagranicy +48 22 

330 0330. 

WAŻNE 
 

● Składając PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej możesz skorzystad z nowej 

funkcjonalności przesyłania kilku PIT w jednym dokumencie 

(nawet do 20 tys. w jednej transmisji danych) oraz pobrad jedno 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.  

● Nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-

ów wchodzą w życie z dniem 01.01.2015 r. i mają zastosowanie 

do dochodów uzyskanych od 01.01.2014 r. – zgodnie z ustawą  

z dnia 26.09.2014 r. o  zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1563).  

 

 

 

Ministerstwo Finansów 
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 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

Szanowni Państwo. 

  Informuję Paostwa, że w miesiącu grudniu 2014r. strażnicy 
miejscy udzielili 3  pouczenia za wykroczenia porządkowe i 9 za 
wykroczenia drogowe.  
  W okresie tym nałożyli również 4 mandaty karne kredytowane 
za wykroczenia porządkowe.  
  W trakcie 26 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali 
parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, 
szkoły podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli 
Morawka  i 40 - lecia oraz rejon supermarketów, gdzie  
dochodziło do dokonywania wykroczeo  społecznie  uciążliwych.   
Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków działkowych  
i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu 
wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.   
 Strażnicy miejscy dokonali 12 patroli rejonów szkół  pod kątem 
bezpieczeostwa, pobyt uczniów na lekcjach, palenia tytoniu na 
terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania tego terenu. 
Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie 
miasta.  
  W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej 
gminie w dniu 10.12.2014r  uczestniczyli w pracach komisji II 
edycji Powiatowego Konkursu „Przewiduj! Unikaj! Reaguj!” 
zorganizowanego przez Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych 
w Stroniu Śląskim. 

    Funkcjonariusze wykonali 5 wywiadów środowiskowych 

dla Urzędu Skarbowego, 2 wywiady dla Urzędu Miejskiego 

dot. wymeldowania, udzielili 10 asyst dla Policji oraz 3 asysty 

dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 

Śląskim. Dodatkowo w ramach współpracy ze Strażą Leśną 

prowadzili kontrole obszarów leśnych w naszej gminie pod 

kątem nielegalnej wycinki choinek w okresie przed-

świątecznym. 

  W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób 

wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów zielonych.  

W ramach kontroli  pouczono 3 osoby. W trakcie patrolu 

stwierdzono 3 osoby parkujące pojazdami na terenach 

zielonych. Dwie z nich ukarano mandatami karnymi  

1 pouczono.  

  W miesiącu grudniu funkcjonariusze przyjęli 14 zgłoszeo 

telefonicznych od mieszkaoców z prośbą o interwencję.   

  W miesiącu grudniu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami 

Policji 19 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na 

zapewnienie spokoju i bezpieczeostwa publicznego patro-

lując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas 

wspólnych patroli w ramach „Akcji Święta i Sylwester” 

prowadzili kontrole trzeźwości kierujących pojazdami. 

Dodatkowo  w trakcie wspólnych służb podejmowali 14 

interwencji porządkowych oraz  zabezpieczali 2 miejsca kolizji 

drogowych.   

  Strażnicy miejscy wykonali łącznie 45 patroli, z czego 30 

pieszo i 15 samochodem.    

            Komendant Straży Miejskiej 

                    Jacek Zegarowicz 
  Ogłaszamy konkurs na nazwy, jakie możemy nadad ratrakowi  

i skuterowi, dzięki którym będziemy mogli w najbliższych latach 

utrzymywad szlak narciarstwa biegowego w Górach Bialskich  

i Masywie Śnieżnika. Prosimy o zgłaszanie propozycji na adres 

mailowy: strategia@stronie.pl lub telefonicznie 74 811 77 22  

do dnia 09.02.2015 r.   

Autorzy wybranych nazw 

otrzymają nagrody rzeczowe 

podczas uroczystej prezentacji 

zakupionego sprzętu, jaka będzie 

miała miejsce na rozpoczęcie 

imprezy na nartach biegowych  

„I NARTOZAURY 2015” w dniu 21.02.2015 w Kletnie. Zachęcamy 

do zgłaszania swoich propozycji!   

                                               Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

 
 

KONKURS NA NAZWĘ RATRAKA  

I SKUTERA 

SPEŁNIJ TRZY WARUNKI I ZOSTAŃ 
„NARTOZAUREM” 

● wymagająca doświadczenia w poruszaniu się na biegówkach 

w terenie górskim (Pętla Doliny Kamienicy 15 km). Warunkiem 

otrzymania tytułu "NARTOZAURA” będzie spełnienie trzech 

warunków: → wzbogacenie swojego stroju narciarskiego  

o atrybut „dinozaura”, → przejście jednej z tras na nartach 

biegowych, → po zejściu z trasy, odwiedzenie Muzeum Ziemi  

w Kletnie, z unikalną kolekcją skamieniałych jaj dinozaurów 

oraz mini parkiem jurajskim (bilety w cenie: 5 zł/os.). 

Zapewniamy przewodników na trasach, gorący posiłek po 

przejściu tras, ognisko i muzykę, pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe w konkursach. Zorganizujemy także 

transport ze Stronia Śląskiego do Kletna i z powrotem (godziny 

wyjazdu i powrotu, program i regulamin imprezy podamy  

w najbliższym czasie na www.stronie.pl). Imprezę poprowadzi  

Henryk Sytner znany dziennikarz radiowej Trójki”,  

a zrelacjonuje ją na swojej antenie radiowa „Jedynka”. 

Zgłoszenia na imprezę proszę kierowad na adres mailowy: 

strategia@stronie.pl. lub telefonicznie 74 811 77 22 (pn - pt 

7.30 - 15.30). Zapraszamy!                                      

Projekt „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-

polskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 

  21.02.2015 Zapraszamy na polsko-czeską imprezę na nartach 

biegowych – I NARTOZAURY 2015. Start i zakooczenie: Kletno.  

W programie: rozstrzygnięcie konkursu na nazwę gminnego 

ratraka i skutera, uroczysta prezentacja zakupionego sprzętu, 

rekreacja na nartach biegowych, biesiada z ogniskiem i muzyką. 

Uczestnicy będą mieli trzy trasy do wyboru: ● rekreacyjna dla 

dzieci (3-4 km), ● rekreacyjna (Pętla Góry Młyosko, 10 km),  
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● Spotkanie autorskie 

Dnia 12.12.2014 r. gościliśmy panią 

Zenobię Adamczyk, która  w książce pt. 

„Mied biust jak C.C” opowiada o swojej 

walce z rakiem piersi. Podczas spotkania 

autorka wielokrotnie powtarzała jak 

wielkie znaczenie ma profilaktyka  

i samokontrola, jak bardzo istotne  

w walce z chorobą  jest pozytywne 

podejście i wsparcie rodziny. Pomimo 

przykrych przeżyd pani Zenobia 

wspominała budujące aspekty swoich 

zmagao – ludzi, których poznała  

i z którymi zaprzyjaźniła się, swoje pasje 

oraz radowanie się drobnymi przyjemnościami i  samym życiem. 

 

● Kółko teatralne 

Od listopada w bibliotece 

działa kółko teatralne na 

które uczęszczają dzieci  

z dwóch grup wiekowych – 

7 oraz 12- latki. Obecnie 

trwają próby do spektaklu 

o tematyce prozdrowotnej,  

w którym dzieci młodsze  

i starsze połączą swoje siły.

  

 

● Język angielski dla dzieci. 

Zachęcamy  do skorzystania z  multimedialnego kursu językowego. Kurs 

FunEnglishskłada się z kilkuset filmów, piosenek, edukacyjnych gier, 

fotolekcji i interaktywnych dwiczeo. Łączy naukę z zabawą - dzięki czemu 

młodzi użytkownicy s zybko zdobywają kolejne umiejętności językowe. 

Dzieci w wieku 10-12 lat serdecznie zapraszamy we wtorki o 15.30.   

● Audiobooki 

Zapraszamy do wypożyczania książek do słuchania. W ofercie dostępne są 

książki dla najmłodszych, klasyka oraz literatura współczesna. 

   

              Biblioteka Miejska zaprasza od poniedziałku do piątku  

 w godz. 8.00 do 18.00, w soboty od 9.30 do 13.30.   

 Oferujemy szeroki wybór nowości wydawniczych oraz  

 darmowy dostęp do Internetu. 

 

    Usługi:  

        ksero  A4 – 0,20 zł 

        faks- 1 zł / strona 

             druk  A4 kolor – 1, 5 zł, powyżej 5 stron – 1 zł 

  

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 
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  Rozpoczął się rok 2015, który jest dla klubu honorowych 

dawców krwi „Brylant” rokiem bardzo ważnym a zarazem 

pracowitym.  

  W czerwcu mija czterdzieści lat humanitarnej działalności 

naszego klubu. Przez cały okres naszej aktywności zebraliśmy 8 

tysięcy 835 litrów krwi. Obecnie członkowie naszego klubu 

całkowicie zabezpieczają potrzeby szpitali na krew dla 

mieszkaoców naszej okolicy. Zapraszamy do odwiedzenia 

siedziby HDK i przekonania się, że 40 lat naszych działao nie 

zostało zmarnowane ( ul. Mickiewicza 2 nad policją II piętro  

kontakt Tel. 782 718 022 ). Zodnie z tradycją i zwyczajem 

chcielibyśmy zorganizowad uroczyste obchody naszego 

jubileuszu, jednak krwiodawstwo jest czynem wysoce 

humanitarnym i nie przynosi korzyści materialnych. W związku  

z powyższym zwracamy się do lekarzy, aptekarzy, wszelakich 

instytucji, właścicieli domów wczasowych, a także sołtysów  

o wsparcie naszych planów. Przyjmiemy każdą pomoc, 

organizacyjną, rzeczową, a najlepiej finansową. Wysztkie gesty 

dobrej woli można przekazad osobiście lub wpłacid na konto; 

Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Rejonowy  ul. Czeska 

26  57-300 Kłodzko. kontakt Tel. 782 718 022 

Informujemy czytelników Nowinek Strooskich, że w roku 2014  

krew oddało honorowo 302 dawców daje to 136.409 mil 

oddanej krwi. 

W roku 2015 odbędzie się 6 akcji poboru krwi ; 16 luty, 28 

kwiecieo, 29 czerwiec, 25 sierpieo, 20 październik, 22 grudzieo.  

Planujemy też skorzystanie ze specjalnego autobusy – 

ambulansu 

 

 

Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” ? 

Resztki kalwarii w Młynowcu 

znajdują się ok. 4 km na płd-

wsch. od centrum Stronia 

Śląskiego. W odległości 10 m 

od ostatniego domu w wsi 

Młynowiec, już za górami  

i lasem, znajduje się pierwszy 

krzyż kalwarii. Stąd w górę, 

skosem po stoku, wiedzie ślad 

dróżki, a przy niej – kolejne 

stacje drogi krzyżowej 9 

kamiennych krzyży zamiast 

brakujących Kamiennych 

wstawiono 5 krzyży brzozo-

wych/we wsi Młynowiec nigdy 

nie było kościoła, a jednak znalazła się jakaś pobożna dusza, 

która kiedyś tę kalwarię ufundowała. Na krzyżach nie ma 

jednak tradycyjnych stygmatów w postaci daty bądź inicjałów 

fundatora, czy twórcy. Brak jakichkolwiek wzmianek, kto był 

fundatorem, kto zbudował i kiedy powstała. Członkowie 

Naszego towarzystwa uporządkowali teren kalwarii  

i postawili tablice informacyjne. Zapraszamy do odwiedzenia 

tego urokliwego zakątka naszej gminy. 

  03.10.2014 delegacja Towarzystwa w składzie Maria Bobko, 

Barbara Staniszewska oraz niżej podpisany wzięli udział  

w podsumowaniu Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

2014 w muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Za czynny 

udział w akcji otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz nagrody 

książkowe. W pażdzierniku zaś ukooczyliśmy remont dwóch 

kapliczek słupowych jakie jeszcze pozostały do remontu 

.Finansowo remont wsparło Starostwo w Kłodzku  

i Urząd miasta i Gminy Stronie Ślaskie. 

               Prezes Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej   

TAJEMNICZA KALWARIA  

W MŁYNOWCU 

Fotografia z dnia poboru krwi w CETiK -u—HDK „Brylant” 

Jacek 

SUKCES NASZYCH UCZENNIC 

  Małgorzata Lewicka i Julia Nowak z klasy  

V a zajęły II miejsce  w Międzygminnym  

Konkursie  Plastycznym na Najładniejszą  

Szopkę  Bożonarodzeniową dla uczniów 

klas  0 – VI ogłoszonym przez Szkołę 

Podstawową nr. 1 w Lądku Zdroju. Opiekun: J. Grzybowski.  

Klasy IV: 
1. Bartosz Wędzioski- 27 miejsce  /  937  uczestników 
2. Karolina Prorok - 27 miejsce  /  937  uczestników 
3. Angelina Demirtas - 28 miejsce  /  937  uczestników 
Klasy V: 
 1. Martyna Oleksy - 35 miejsce / 1225 uczestników 
2. Zuzanna Wyniczenko - 36 miejsce / 1225 uczestników 
Klasy VI: 
1. Filip Prętki - 30 miejsce / 1384 uczestników 
2. Olga Śmiłowska - 33 miejsce / 1384 uczestników 
3. Milena Gancarz - 35 miejsce / 1384 uczestników 
4. Mikołaj Kawecki - 36 miejsce / 1384 uczestników 

   Gratuluję! Szkolny koordynator - Maria Zimna  

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

PRZYRODNICZEGO „OLIMPUS” 
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„POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM"  

   W dniu 03 grudnia 2014 roku  w CETIK-u w Stroniu 

Śląskim odbyła się Konferencja podsumowująca 

realizację dwuletniego projektu systemowego pod 

nazwą " Pokieruj swoim życiem”  realizowanego 

przez Gminę Stronie Śląskie/ Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stroniu Śląskim. Projekt był 

współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

  Na Konferencję zaproszonych zostało 42 gości m.in. 

przedstawiciele władz lokalnych, instytucje 

współpracujące z Ośrodkiem w realizacji niniejszego 

Projektu oraz jego uczestnicy. Na Konferencji 

szczegółowo omówiono problematykę związaną  

z Europejskim Funduszem Społecznym i związanym  

z nim Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki  

w ramach którego, realizowany jest Projekt. Ponadto przybliżono działania w ramach priorytetu 7 - Promocja Integracji 

Społecznej. Szczególną uwagę zwrócono na  instrumenty aktywnej integracji, które organizowano dla uczestników przez cały 

okres realizacji Projektu.    

  Oprócz władz gminnych głos zabrali sami uczestnicy.  Mówili o swoich odczuciach i przemyśleniach związanych z udziałem  

w projekcie. Uczestnicy dostrzegali szanse jaką otrzymali w związku ze swoim udziałem w Projekcie. Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim realizuje Projekty systemowe od 2012 roku. Obecny trwa od 1.04.2013 roku do 31 

grudnia a jego łączna wartośd wynosiła 218.785,40 zł. W ramach dwuletniego projektu podpisano łącznie 16 kontraktów 

socjalnych. Uczestnikami projektu było 16 osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji 

zawodowych i społecznych, oraz szans na rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności 

zawodowej, korzystających z pomocy społecznej z Gminy Stronie Śląskie. W ramach projektu uczestnicy otrzymali m.in. wsparcie 

psychologiczne (grupowe i indywidualne), doradcy zawodowego w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy.  Ponadto brali 

udział w licznych warsztatach oraz kursach zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, mających na celu zdobycie 

nowych umiejętności.   

  W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowano ponad 96 godzin warsztatów/treningów podnoszących kompetencję społeczne, z tego 

uczestnicy skorzystali prawie z 46 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Przeprowadzono ponad 30 godzin 

treningów/warsztatów podnoszących kompetencję zawodowe. W ciągu dwóch lat zostały zorganizowane kursy zawodowe  

w ilości 588 godzin takie jak: kurs prawa jazdy kat. B, kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i obsługi przyjęd 

okolicznościowych, opiekun osoby starszej, monter - składacz okien, konserwacja i utrzymanie terenów zielonych, obsługa 

wyciągów narciarskich w wysokim i niskim prowadzeniu liny sterowanych z maszynowni kat II, pomoc kuchenna, pracownik 

gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP do 1 kw. oraz ABC działalności gospodarczej z elementami rachunkowości.  

Dla uczestników Projektu była przyznana comiesięczna pomoc finansowa jako wsparcie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

  Należy wspomnied, że dzięki środkom z Unii Europejskiej wyposażono Ośrodek w sprzęt, którego zakup nie byłby możliwy bez 

dofinansowania (m.in. komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny), wyposażono pomieszczenie  

w Ośrodku w szafy metalowe, biurko, krzesło. Do plusów, niewątpliwie należy także możliwośd zatrudnienia 

dodatkowego pracownika socjalnego, do realizacji projektu.   

  Przez ostatnie 2 lata realizowano zajęcia/warsztaty/ treningi, które miały na celu zwiększenie szans podopiecznych do 

funkcjonowania w społeczności lokalnej, czy też prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy. Uczestnicy deklarowali wzrost 

zaufania we własne możliwości, zwiększenie motywacji do zmiany swojego życia.  Niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na 

zmniejszenie izolacji społecznej.  Zawiązało się wiele przyjaźni, będących dla siebie wsparciem po zakooczeniu udziału  

w Projekcie. Zwieoczeniem Konferencji był występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Lądka- Zdroju. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej   

    –   Koordynator Projektu 
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IDZIE LUTY - UBIERZ BUTY I BAW SIĘ W CETiK-u 

 

 

04.02.2015  

godz. 20.00  

KONCERT THE ROCKING KIND OF VIOLINE: "J.S BACH MEETS 

QUEEN" w wykonaniu Hans Die Geige live. Sala widowiskowa 

CETiK. Wstęp wolny! 

  Hans Wintoch w Niemczech znany jest jako Hans die Geige. Przez 
ponad 40 lat reprezentuje rockowy rodzaj skrzypiec. Inspirował się 
w swojej muzyce znanymi skrzypkami takimi jak: Jean Luc Ponty 
czy Yehudi Menohin oraz zespołami: Kansas,  Bee Gees i Apoca-
lyptica. Stworzył swój niepowtarzalny styl muzyczny. Jego koncert 
jest mieszanką muzyki klasycznej i klasycznego rocka, którego 
wszyscy znamy. Usłyszymy utwory między innymi z filmu Forrest 
Gump, Ave Maria  J.S. Bacha, A Day ENYA, Queen Bohemian 
Rhapsody na skrzypcach. W trakcie koncertu będziemy mogli 
usłyszed również jego wokal w utworach Joe Cockera – Up oraz 
    
Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem słuchając Hansa 
die Geige. Koncertował z takimi zespołami jak: Electric Light 
Orchestra, Mungo Jerry, Omega, Smokie, the Puhdys, Matthias 
Reim a także jako solowy artysta. Jego trasy koncertowe 
obejmowały USA, Australię, Irlandię, Francję, Polskę, Czechy, 
Węgry i oczywiście Niemcy. Wydał 11 solowych albumów Jego 
płyty sprzedały się w ponad 8 milionowym nakładzie. 

14.02.2015  POLSKO - CZESKIE SPOTKANIE NA PRZEŁĘCZY PŁOSZCZYNA. 

Impreza rekreacyjno/sportowa - biegówkowa. Organizatorzy: 

Mesto Stare Mesto,Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, SPA "Jaskinia 

Niedźwiedzia" Sp. Z o.o oraz CETiK w Stroniu Śląskim. Szczegółowa 

informacja pod numerem tel. 74 8117 722 oraz na stronie 

www.stronie.pl 

16.02.2015  POBÓR KRWI W CETIKU. Organizator: KHDK "BRYLANT" w Stroniu 

Śląskim. 

LUTY 2015  HARCE ZIMOWE- STACJA NARCIARSKA KAMIENICA. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Masyw Śnieżnika" oraz 

Stacja Narciarska Kamienica. TEL. 664703366, www.snieznik.pl 

20.02.2015  GMINNY KONKURS RECYTATORSKI.Impreza kulturalna. 

Organizator: Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu 

Śląskim.  Tel. 74 8141465 

21.02.2015  I NARTOZAURY 2015. Impreza sportowo/rekreacyjna odbędzie się 

w Kletnie. Organizatorzy: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, SPA 

"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o oraz CETiK w Stroniu Śląskim. 

Szczegółowa informacja pod numerem tel. 74 8117 722 oraz na 

stronie www.stronie.pl 

 

21.02.2015 

godz. 19.00  

w CETiKu odbędzie się KONCERT MARIUSZA KALAGI. Bilety w cenie 

25 zł. Mariusz Kalaga to obecnie jeden z najpopularniejszych 

piosenkarzy i wykonawców Listy Śląskich Szlagierów oraz TVS. Jest 

znanym i cenionym artystą z wieloletnim stażem, kiedyś członek 

zespołu "Gang Marcela", znany także z Gali Piosenki Biesiadnej 

Zbigniewa Górnego,  Muzycznej Kuchni TVS, Pikników Country, 

jest także wykonawcą przebojów Roya Orbisona. 

Dust in the Wind grupy Kansas. 
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Rok XV, Numer CXXIII BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na 

swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty 

dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i 

Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  

na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

 

 

 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

 

 

  BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego W. RYCZEK, G. 
JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,  M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, 
R. WIKTOR,   
organizują dla mieszkaoców Gminy Stronie Śląskie  
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo / 
udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 2 lutego 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki  Słoneczna), 
● dnia 2 marca 2015 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 
B w Stroniu Śląskim. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się  uzgadniad 
planowane wizyty z na poradę pod nr  tel. 601 259 900. 

  BEZPŁATNE PORADY ZUS 

W dniu 7 lutego 2015 roku  w godz. 11.00-12.00 w/w Radni 

organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje  

z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego 

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 

Wizyty prosimy uzgadniad pod nr tel. 601 259 900. 

BIURO RADNYCH 

 Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 

Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700 

 3 lutego 2015 roku dyżur w biurze pełni Radny Z. Pakuła. 

NOWO OTWARTE BIURO 

Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne  

w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy 

ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę 

o kontakt pod nr 607-552-995.   

 

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. 

 

 

  Zwracamy się do Paostwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% od 

dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS: 

0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strooską 

Młodzież”. 

  Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strooską Młodzież” został 

założony przy Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika dla 

młodzieży z Zespołu Szkoł Samorządowych w Stroniu Śląskim na 

finansowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

   Rada Rodziców ZSS w Stroniu Śląskim . 


