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NA UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIEJSJIEJ 
STRONIA ŚLĄSKIEGO 

CETiK , DNIA 27 MAJA 2015 r. godz. 16:00 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE SKŁADA ŻYCZENIA 

DO ŻYCZEŃ  

DLA WSZYSTKICH MAM  

I DZIECI DOŁĄCZAJĄ 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz 

 oraz w imieniu Radnych 

Gminy Stronie Śląskie 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Ryszard Wiktor   

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Siekiereczki" 

30 lat - GRATULUJEMY!!! 

Z NOTATNIKA 
STRAŻNIKA  

str. 11 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

ZAPRASZAJĄ 
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PRZETARGI 

  Położenie 

Nr działki 

pow. w  
ha 

KW 

Nr 

Obciążenia nierucho-
mości 

Okres umowy Cel umowy 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowania 

Wysokość 
czynszu 

w zł/ha 

rocznie 

(netto) 

Termin 
wnoszenia 

czynszu 
dzierżaw- 

nego 

Wadium 

w zł. 

1. Goszów 

2 

     11,35 

  

  

44182 

  

  

Nieruchomość 

jest obciążona 

umową dzierżawy  
do 30.09.2015 r. 

pięć lat 

(obowiązująca 

od 01.10.2015 r.) 

  

Na cele rolne 

  

GO.6R 

- teren użytków rolnych 

  

400,00 

  

  

  

kwartalnie 

  

200,00 

2. 
Goszów 

  

część 

  

4 

     23,16 

  

  

44182 

  

  

  

Nieruchomość 

jest obciążona 

umową dzierżawy  
do 30.09.2015 r. 

pięć lat 

(obowiązująca 

od 01.10.2015 r.) 

  

Na cele rolne 

  

GO.6R 

- teren użytków rolnych 

  

  

400,00 

  

  

  

kwartalnie 

  

500,00 

3. 

Stara 
Morawa 

  

część 

  

99/1 

      3,30 

  

  

43444 

  

  

  

Nieruchomość 

jest obciążona 

umową dzierżawy  
do 30.09.2015 r. 

pięć lat 

(obowiązująca  
od 01.10.2015r.) 

  

Na cele rolne 

  

RP  
- teren użytków rolnych 

 

        400,00 

  

  

kwartalnie 

  

100,00 

4. 

Stara 
Morawa 

  

część 

  

158 

11,65 

  

44201 

Nieruchomość 

jest obciążona 

umową dzierżawy  
do 16.10.2015 r. 

pięć lat 

od 17.10.2015r. 

  

Na cele rolne 

  

RP  
 - teren użytków rolnych 

  

       400,00 

  

  

kwartalnie 

  

250,00 

5. 

Stary 
Gierałtów 

  

część 

  

105/7 

7,00 

  

71831 

Nieruchomość 

jest obciążona 

umową dzierżawy 

do 30.09.2015 r. 

pięć lat 

od 01.10.2015r. 

  

Na cele rolne 

  

14R 

-teren użytków rolnych z 
napowietrzną linią 

SN.20kV i strefą ochronną 

 

 

  

       400,00 

  

  

kwartalnie 

  

150,00 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących 
własność  Gminy Stronie Śląskie: 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku 
trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy.Zmiana czynszu dokonywana będzie 
najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w 
oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu. 
1.Przetarg odbędzie się dnia  26 czerwca 2015 roku o godz.: 12:00 poz. 1;  12:15 poz. 2 ;  12:30 poz. 3;  12:45 poz.4;   13:00  poz. 5  
w Urzędzie  Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. 
nr…… ” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy 
Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu 
na konto Gminy Stronie Śląskie. 
3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. 
4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. 
5.Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni 
od dnia zamknięcia przetargu. 
6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się 
stosownym pełnomocnictwem .Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia 
wadium. 
7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyższej ceny. 
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.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, (tel.74 8 11-77-21). 
10.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie 
w formie właściwej  dla ogłoszenia o przetargu. 
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WYWALAMY GRATY Z CHATY - INFORMACJA 

ZASŁUŻENI DLA KAZACHSTANU I WOLNOŚCI 

BYSTRZYCA KŁODZKA. Bardzo miła i podniosła uroczystość o charakterze kameralnym miała dziś miejsce w tutejszym ratuszu. 
Konsul Saken Tauyekel z Ambasady Kazachstanu w Warszawie, w imieniu swojego kraju, wręczył Medale 70-lecia Zwycięstwa 

w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej z hitlerowskim najeźdźcą osobom, które 
walnie do tego się przyczyniły. W tym przypadku chodzi o Józefę Dzyrę ze 
Starego Gierałtowa (gm. Stronie Śląskie), Franciszkę Bojdę z Międzylesia, 
Edmunda Frydryka z Bystrzycy Kłodzkiej i pośmiertnie o Wandę Isańską 
z woj. lubelskiego. W latach II wojny światowej, jeszcze jako bardzo młodzi 
ludzie pracowali oni w jednej z kazachskich kopalni, która była zakładem 
zmilitaryzowanym, produkując na potrzeby armii wyzwoleńczej.  
Obecni na tym spotkaniu burmistrzowie Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, 
Międzylesia Tomasz Korczak i Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz 
zgodnie przyznali, że dopiero po latach dowiadujemy się o trudnych 
i zarazem bohaterskich losach co niektórych mieszkańców ziemi kłodzkiej. 
Ich skromność jest godna podziwu i podkreślenia. 
fot. Grzegorz Szczygieł  

W DNIACH ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
09.06.2015 - OBSZAR MIEJSKI - 10.06.2015 - OBSZAR WIEJSKI 

Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 w dniu zbiórki przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych - dot. SM, Wspólnot 
Mieszkaniowych itp.) w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym umożliwiającym dojazd do nich 
samochodem ciężarowym. 
Należy wystawiać TYLKO: 
- meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych 
pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji. 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki, tostery, roboty, 
komputery, myszy komputerowe, klawiatury itp.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oddany w całości, bez 
wymontowania elektroniki. 

Po koniec maja dostępna będzie nowa bezpłatna mapa turystyczna okolic Stronia 
Śląskiego i Starego Mesta w skali 1:35 000.  Poza treścią topograficzną, rewers 
mapy zawierał będzie informator w języku polskim, czeskim, angielskim 
i niemieckim, w tym wykaz atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych, 
obiektów noclegowych i gastronomicznych.  Mapy otrzymać będzie można w: 
informacji turystycznej w Stroniu Śląskim  (w Centrum Edukacji, Turystyki  
Kultury, w siedzibie PTTK oraz na basenie), w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim, w informacji turystycznej w Starym Meste, w Kłodzku oraz we Wrocławiu 
(Dworzec PKP). Będziemy je przekazywać wszystkim zainteresowanym osobom 
i instytucjom, aby zwiększyć promocję naszej okolicy i ułatwić turystom 
planowanie pobytów. 

Monika Ciesłowska, UM 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis. „Przekraczamy granice” 

MAPA WSZYSTKO CI POWIE 
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 ZAPRASZAMY  

 

 



S T R .  5  

 
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 Gawron e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

Rok XV, Numer CXXVII 

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA - MAJ  

●30 kwietnia w ramach projektu „Jakie początki takie będzie wszystko” odwiedzili nas motocykliści Panowie Jan i Mariusz Barczuk 
z Bystrzycy Kłodzkiej. Dzieciom bardzo podobała się atrakcja, każdy mógł usiąść na motorze i odpalić silnik oraz dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy na temat maszyn i jazdy na nich. Serdecznie dziękujemy naszym motocyklistom za poświęcenie dla nas 
swojego wolnego czasu i cenną lekcję. 
● 4 maja podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dzieci z grup „Słoneczka” i „Pszczółki” recytowały w CETiK-u 
wiersz „ Kto Ty jesteś?”, natomiast „Krasnale” i „Sowy” przepięknie zatańczyły „Poloneza”. 
● 21 maja o godz. 9.30 odbyła się międzygminna spartakiada sportowa, 
której organizatorami były: P. Monika Laska i P. Marta Kowalczyk . 
Udział w zawodach wzięły dzieci sześcioletnie z naszego przedszkola 
oraz z Przedszkola w Polanicy i Lądku Zdroju. 
Patronat honorowy objął Pan Zbigniew Łopusiewicz - Burmistrz Stronia 
Śląskiego. Serdecznie dziękujemy Radnemu Powiatu Kłodzkiego Panu 
Kazimierzowi Drożdżowi za wsparcie finansowe naszej spartakiady. 
●29 maja w ramach projektu „Jakie początki takie będzie wszystko” 
odwiedzi nas pilot śmigłowców wojskowych Pan Dawid Smolik. 
● 30 maja zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na piknik rodzinny. Będzie 
super zabawa, fajne atrakcje i mnóstwo pysznego jedzenia. 
●Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok 
szkolny 2015/2016 odbędą się: 14 maja, 18 czerwca,  
27 sierpnia o godz. 14.00. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

WIOSENNY BAL PRZEBIERAŃCÓW W „BAJLANDII” 

Tradycyjnie bal przebierańców w naszym przedszkolu był 
zaplanowany na czas karnawału, jednak problemy zdrowotne 
nie pozwoliły dzieciom bawić się na nim. Na pewno byłoby im 
przykro, gdyby nie mogły zaprezentować swoich wymarzonych 
kreacji. 

Dlatego dzień 14 kwietnia 2015 roku był bardzo 
niecierpliwie wyczekiwanym dniem. Przedszkolaki zjawiły się w 
świetnych humorach i przepięknych przebraniach na naszym 
„wiosennym balu przebierańców”. Zabawa nie miała końca, a 
maluchy – jak co roku – już zastanawiają się nad strojem na 
kolejny bal. ……………………….…………………………………………………….. 
    Magdalena Anders 
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SZKOŁA PODSTAWOWA - WYNIKI KONKURSÓW 

→ 

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS „Kangur Matematyczny”. 

Po rozwiązaniu zadań i oddaniu karty odpowiedzi każdy 
uczestnik otrzymał  drobny upominek „Magiczny wąż”. 
Uczniowie z naszej szkoły otrzymali wyróżnienia: 
Bartek Wędziński z klasy IV a i Przemek Borecki z klasy IV.  
W  swoich kategoriach wiekowych najlepsi w szkole to: 
Dawid Milke z klas drugich, Wiktoria Stawiarska z klas trzecich, 
Jakub Lewicki z klas piątych.   …………………………………………………  
Szkolny koordynator konkursu Małgorzata Sokołowska. 

 

KONKURS LITERACKI "OKOLICA W LITERĘ UJĘTA"  

K o n k u r s  b y ł  s k i e r o w a n y  d o  k l a s  I - I I I . 
Zorganizowano  wystawę prac konkursowych na korytarzu 
szkolnym. Następnie prace wysłano do organizatora etapu 
międzygminnego - Biblioteki Publicznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej.Ogłoszenie wyników etapu międzygminnego 
odbędzie się w maju 2015 roku. Życzymy sukcesów! 
Organizator szkolny konkursu: Anita Mrozek  

WYNIKI   OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU    
EKOLOGICZNEGO   „EKO-PLANETA” 

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas V i VI ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.  
Uczniowie brali udział w dwóch formach konkursu:Praca 
indywidualna (pisało 6 uczniów)-  temat: ” Zwierzęta wokół nas” 
-laureaci to:……………………………………………………………………………. 
GABRIELA KOZŁOWSKA- praca wyróżniona + I miejsce w szkole 
MARTYNA BALICKA- praca wyróżniona 
MILENA GANCARZ- praca wyróżniona 
Test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru+ część 
opisowa (pisało 3 uczniów)- laureaci to: 
MIKOLAJ KAWECKI – 30 pkt/ 38 możliwych 
FILIP PRĘTKI              _29 pkt/ 38 możliwych 
MARTYNA OLEKSY -   25 pkt/38 możliwych 
Gratuluję- szkolny organizator :Maria Zimna 

WYNIKI   OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU    
„GALILEO”   Z   PRZYRODY 

15 uczniów z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim brało udział w konkursie. 
Obejmował on materiał programowy klas IV-VI + pytania  
z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, 
przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych. Testy miały 
charakter wieloprzedmiotowy i korelowały z innymi 
przedmiotami: historia, matematyka, technika. 
Klasy IV- 767 uczestników, max ilość punktów -52 
BARTOSZ WĘDZIŃSKI—43 pkt- 10 miejsce- dyplom laureata 
NATALIA GRZELAK -38 pkt- 15 miejsce- dyplom wyróżnienia 
ANGELIKA DEMITRAS - 38pkt - 15 miejsce-dyplom wyróżnienia 
BARTOSZ JASIK              - 34 pkt- 19 miejsce- dyplom uznania 
Klasy V- 849 uczestników, max ilość punktów- 52 
GABRIELA KOZŁOWSKA   - 48 pkt-5 miejsce- dyplom laureata+ 
nagroda książkowa 
MARTYNA MŁYNARCZYK - 40 pkt-13 miejsce - dyplom wyróżnie 
NICOLL KOŁACZYK – 40 pkt-13 miejsce- dyplom wyróżnienia 
EWELINA CIEŚLA  - 36 pkt-17 miejsce-dyplom uznania 
JAKUB STEBLEJ - 27 pkt-26 miejsce- dyplom uznania 
Klasy VI-839 uczestników, max ilość punktów-52 
DOMINIKA WAWRZYŃSKA-43 pkt- 10 miejsce- dyplom laureata 
BARTOSZ JANICA  -38 pkt- 15 miejsce- dyplom wyróżnienia 
MIKOLAJ KAWECKI -38 pkt-15 miejsce-dyplom wyróżnienia 
OLIWIA ZIELIŃSKA -37 pkt-16 miejsce-dyplom uznania 
MARTYNA BALICKA - 34 pkt- 19 miejsce-dyplom uznania 
SZYMON BIAŁEK -23 pkt-30 miejsce-dyplom uznania 
Gratuluję-szkolny koordynator: MARIA ZIMNA 

 

KONKURS RECYTATORSKI  

12 maja 2015 w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski 
przygotowany dla klas I-III i IV - VI czyli dla wszystkich chętnych. 
W młodszych klasach frekwencja była imponująca, ponieważ 
wystąpiły trzydzieści dwie osoby. Ze starszych jedenastu 
uczniów. Dzieci zaprezentowały wiele różnych wierszy, zdarzyły 
się nawet duety. Ciekawym wystąpieniem była recytacja wiersza 
pt. " Stronie, Stronie" przez Julię Zielińską a napisanego przez 
mamę dziewczynki.Jury oceniające młodsze dzieci w składzie :  
A. Michorczyk, E. Pruchnicka -Kutela, D. Borecka i A. Stercuła 
zgodnie przyznało nagrody: 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, odwagę i 
pokonanie dużego zdenerwowania przed występem. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!! Książki, które 
stanowiły nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Radę 
Rodziców ze szczególnym zaangażowaniem Pani Kazimiery 
Jasik. Specjalne podziękowania dla niezależnego jury i Pana Jana 
Zięby za przygotowanie nagłośnienia. Org.: E. Kozłowska,  
D. Borecka, A.Ostenbrink…………………….…………………..……………….. 

I miejsce -  Oliwii Ryczko z klasy IIa 
II miejsce—Klaudii Młynarczyk z klasy III a 
                      Zuzannie Ezeryńskiej z klasy IIa 
III miejsce - Marii Laudackiej z klasy III b 
                      Weronice Szumskiej z klasy IIIa 
Jury w składzie : A.  Oostenbrink, D. Borecka , A. Stercuła , 
oceniając starsze dzieci uznało, że należy przyznać: 
I miejsce -     Karolinie Bieszke z klasy VI a 
II miejsce-     Marcelinie Serafińskiej z klasy IV a 
III miejsce -   Gabrieli  Kozłowskiej z klasy V b. 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2015 r. 

Grupa inicjatywna ze 
Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim 
s k ł a d a j ą c a  s i ę  

z nauczycieli, rodziców i uczniów pozyskała pieniądze  
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w wysokości 3000 zł 
na realizację projektu "ZDOBYWAJMY RAZEM SZCZYTY, CZAS 
TEN BĘDZIE ZNAKOMITY!".  
Projekt będzie realizowany od września do grudnia br. Jego 
celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie turystyki pieszej, nordic walking i narciarstwa 
biegowego. W trakcie trwania planowane są wycieczki, 
warsztaty, konkursy i wiele innych ciekawych zajęć. Zapraszamy 
do udziału uczniów SP oraz rodziców i nauczycieli. Projekt 
przygotowały: p. M. Balicka, S. Madejczyk, D. Jezierska, 
H. Kulbicka, A. Pruchnicka-Kutela.  
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 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZADOWYCH  

Szkolenie w zakresie udzielania  
pierwszej pomocy 
przedlekarskiej 

06.05.2015 r., w ZSS w Stroniu Śl., odbyło się 
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej dla klasy II liceum mundurowego, 
przeprowadzone przez przedstawicieli służb 
mundurowych KADET.PL. W ramach edukacji 
mundurowej uczniowie odbywają szkolenia z 
różnych dziedzin np. musztra, strzelectwo, I 
pomoc. Podczas poligonów doskonalą swoje 
umiejętności pod nadzorem specjalistów w 
danym zakresie. Instruktorzy Kadet.pl 
przygotowali z naszą "mundurówką" pokaz 
ratownictwa medycznego z wykorzystaniem 
sprzętu specjalistycznego (defibrylator AED, 
sztuczne rany), który zaprezentowali uczestnikom 
"Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu" . 
Perfekcyjne wykonanie zadań przez naszych 
uczniów, pod czujnym okiem instruktorów zostało 
bardzo wysoko ocenione przez młodzież 
gimnazjalną, jak również komisję konkursową, w 
skład której wchodziły przedstawicielki SANEPID-u 
w Kłodzku oraz lekarze ze Stronia Śl. 
07.05.2015 r., w ZSS w Stroniu Śl., odbyła się IX 
edycja "Powiatowego Konkursu Wiedzy o 
Zdrowiu" dla szkół gimnazjalnych, którego 
głównymi celami jest promowanie zdrowego stylu 
życia, profilaktyka uzależnień oraz pierwsza 
pomoc przedmedyczna. Od wielu lat patronat 
honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz 
Stronia Śl., SANEPID w Kłodzku, w tym roku 
pozyskaliśmy również patronat kina Cinema 3 D 
"Twierdza" w Kłodzku. 
Do zmagań konkursowych przystąpiło 8 
gimnazjów z powiatu kłodzkiego z Kłodzka, Nowej 
Rudy, Polanicy, Stronia Śl., Szczytnej i Żelazna. Po 
trzech etapach - teście z wiedzy teoretycznej, 
wykonaniu ulotki antyalkoholowej oraz części 
praktycznej (wykonanie RKO oraz zaopatrzenie 
złamania podudzia) czołowe miejsca zajęły: 
1. Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Zespole 
Szkół Samorządowych w Stroniu Śl., w składzie: Tomasz Jasik kl. IIb, Katarzyna Łanucha kl. III c i Aleksandra Soroko kl. III c; 
2. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku w składzie: Maria Greniuk, Monika Nowak, Natalia 
Pawłów; 
3. Gimnazjum im. dr J. Matuszewskiego w Polanicy Zdr., w składzie: Joanna Barańska, Daria Gancarczyk, Martyna Żołna. 
Składamy serdeczne podziękowania CZŁONKOM KOMISJI KONKURSOWEJ, RADZIE RODZICÓW ZSS w Stroniu Śl., za ufundowanie 
poczęstunku, oraz OPIEKUNOM drużyn za przygotowanie uczniów. Dziękujemy również sponsorom nagród - GMINIE STRONIE ŚL., 
kierownictwu kina CINEMA 3D w Kłodzku za zaproszenia na film dla pierwszych trzech miejsc ufundowane przez dystrybutora 
KINO ŚWIAT, bezpłatną projekcję filmu "Bogowie" dla szkoły, która zwyciężyła, ufundowaną przez dystrybutora NEXT FILM oraz 
instruktorom służb mundurowych KADET.PL, za pokaz ratownictwa medycznego oraz apteczkę z wyposażeniem dla 
organizatorów. 
Organizatorzy konkursu: D. Jaworek, I. Kolczyńska, J. Nowak, E. Waszak 
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Projekt „Umiem Pływać” to ogólnopolska kampania edukacyjno-
promocyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierająca naukę 
pływania, adresowana do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
W kampanii wzięło udział 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim, którzy od marcado maja uczestniczyli w 20 godzinach 
bezpłatnych zajęć. Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest 
gwarancją efektywnej nauki dzieci. W ramach zajęć dzieci otrzymały Kartę Małego Pływaka oraz zdobywały cztery stopnie 
umiejętności: I stopień: RYBKA, II stopień: FOKA, III stopień: NUREK oraz IV stopień: DELFIN.  
Akcja została wsparta przez firmę firmy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., która jest organizatorem kampanii „Radość z 
pływania” Kinder + Sport. W ramach akcji otrzymaliśmy sprzęt sportowy w postaci 15 desek i ósemek (pullboy) do nauki pływania 
oraz 2 zestawy taśm do podwodnego slalomu. 
Kolejny cykl kampanii będzie organizowany w miesiącach wrzesień – grudzień.  Zapraszamy do udziału. 

UMIEM PŁYWAĆ  

POLSKO — CZESKIE  
ROZGRYWKI SPORTOWE 

16 maja w zaprzyjaźnionym czeskim 
Stary Mescie odbyła się kolejna edycja 
polsko – czeskich rozgrywek 
sportowych. Mieszkańcy Stronia 
Śląskiego i Strego Mesta rywalizowali w 
następujących dyscyplinach: tenis 
stołowy, tenis ziemny, siatkówka, mini 
golf oraz kręgle. 
Zapraszamy naszych mieszkańców do 
udziału w polsko – czeskich rozgrywkach 
sportowych, które odbędą 19 września 
w Stroniu Śląskim. 

 

OTWARCIE SEZONU  
NAD ZALEWEM W STAREJ MORAWIE 

Stroński Park Aktywności „Jaskinia 

Niedźwiedzia” zaprasza wszystkich 
mieszkańców Stronia Śląskiego na 
otwarcie  sezonu wakacyjnego nad 
zalewem w Starej Morawie 
13 czerwca 2015 o godzinie 9:00 
otwarte zostanie strzeżone kąpielisko, 
w tym dniu dla wszystkich wstęp 
bezpłatny i  do godziny 12:00  
wynajęcie sprzętu pływającego gratis!!! 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO 

WYPOCZYNKU 

Ostateczna kolejność II ligi kobiet sezonu 2014/2015 grupy VIII dolnośląsko-lubuskiej 
1. MLKS UKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚLĄSKIE 
2. KS UNIA LUBISZYN TARNÓW 
3. GKS GORZOVIA GORZÓW 
4. UKS ŻAK GIERAŁTOWIEC 
5. UKS WARTA KOSTRZYN N/O 
6. UKTS LUBSKO 
Drużyna MLKS UKS Śnieżnik Stronie Śląskie wygrała 
rozgrywki II ligi kobiet i będzie walczyła w barażu  
o I ligę ! 
 

Gratulujemy trenerowi Leszkowi Kawie oraz 

zawodniczkom i życzymy powodzenia  

MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie 
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Turniej Halowej Piłki Nożnej  
w Stroniu Śląskim Puchaczówka CUP 2015 

6 miejsce zajął SPP "Kryształ" Stronie Śląskie w Turnieju halowym "Puchaczówka CUP 2015" drużyn z rocznika 2005 i młodsi 
rozgrywanym w Stroniu Śląskim. 
 
 Zespół Kryształu Stronie Śląskiego rywalizował w Sobotę 28.03.2015r w zawodach organizowanych przez Stroński Park Aktywności 
oraz przez klub KS "Trojan" Lądek-Zdrój. Do turnieju, który odbył się w hali sportowej w Stroniu Śląskim zgłosiły się następujące 
drużyny takie jak: Nysa Kłodzko, Polonia Bystrzyca Kłodzka, Orlik Kłodzko, SPP "Kryształ" Stronie Śląskie, dwie drużyny Trojanu oraz 
drużyna FC Góra prowadzona przez Trenera Tomasza Gąsieckiego ,która pokonała ponad 200km w jedną stronę aby uczestniczyć 
w Turnieju. 
 Zespoły były podzielone na dwie grupy, w grupie 1 Nysa Kłodzko prowadzona przez Trenera Kamila Krzywdę wygrała wszystkie 
mecze pokonując 6;0 Trojan I, Kryształ Stronie Śląskie 3;0 oraz FC Góra I 1;0.W grupie II zwycięstwo Polonii Bystrzyca Kłodzka 
opiekunem której jest Trener Bogdan Mikunda wyniki: Trojan II 2;0 ,FC Góra 3;0 oraz z Orlik Kłodzko. 
 W meczu o 7miejsce rozegrano małe derby Trojan II wygrał z Trojan I  2;1 a następne 6 miejsce zajął SPP "Kryształ" Stronie 
Śląskie ,który prowadzony przez  Trenera  Wojciecha Hatalskiego musiał uznać wyższość drużyny przyjezdnej FC Góra I ,która zajęła 
5miejsce. O miejsce 3 rywalizowały drużyny Orlik Kłodzko prowadzony przez trenera Roberta Sawickiego i FC Góra II, drużyna z 
Góry wygrała 2;1. Następnie w meczu o 1 miejsce Nysa Kłodzko przegrała z zespołem Polonii Bystrzycy Kłodzkiej aż 3;0 
Najlepszym bramkarzem uznano przez wszystkich trenerów zawodnika Nysy Kłodzko Wiktora Przybyłę, najlepszego zawodnika 
turnieju uznano piłkarza Polonii Bystrzyca Kłodzka Bartłomieja Burzynskiego, a najlepszym strzelcem zawodów został zawodnik 
Fc Góra Antoni Gąsiecki zdobywca 7goli.Wszyscy wyróżnieni młodzi zawodnicy z rąk Prezesa "Puchaczówki" oraz Przewodniczącej 
Komisji  Oświaty, Sportu i Zdrowia Stronia Śląskiego Pani Magdaleny Laskowskiej otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy 
a oprawą muzyczną zajął się DJ Mysza. 
Ponadto Prezes Puchaczówki  ufundował statuetkę dla najmłodszego zawodnika turnieju gracza SPP "Kryształ" Stronie Śląskie Jacka 
Okszynica rocznik 2009. Turniej zakończył się bardzo miłym akcentem urodzinowym ponieważ zawodnik 
Trojanu Szymon Sobolewski w dniu 28.03.2015 skończył 10 lat wszyscy zawodnicy oraz zebrani rodzice i zaproszeni goście 
odśpiewali solenizantowi 100 lat a rodzice podarowali tort dla wszystkich. 
        Trener Wojciech Ziobro 

Sprawozdanie z „Turnieju o Puchar Szeryfa” w piłce nożnej 2015 

Dnia 2 maja 2015 r. przy ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim na boisku „Orlik” odbył się „Turniej o puchar Szeryfa” w piłce nożnej.  
W tym roku pogoda wreszcie dopisała, na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się ponad 40 zawodników. 
Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z max. 9 zawodników ( 7 grających , 3 rezerwowych ). 
Spotkania  rozgrywane były systemem “każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych 
punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała  3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 
Najlepsza okazała się drużyna „Oldbojów” ze Stronia Śląskiego, pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z Lądka Zdr. „Piekarnia Marcela”.  Trzecie miejsce przypadło drużynie „Fanatyków ze Stronia”. Czwarte miejsce 
zdobyła drużyna z Polanicy Zdr. a piąte Młoda Kadra ze Stronia Śl. Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym 
zaangażowaniem prezentując wysoki poziom gry, więc emocji nie brakowało.  
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i  duchu sportowej rywalizacji . 
Zwycięska drużyna w składzie: J. Rapacz, T. Olszewski, W. Woś, K. Piechnik, T. Wietrzychowski, A. Ślifirz, J. Majcher, M. Lasota,  
W. Targosz otrzymała „Puchar Szeryfa”, wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. 
Oczywiście nie zabrakło samego „Szeryfa”, który nagrodził zawodników za trud i wspaniałą grę. 
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom i zaprosić  mieszkańców  
gminy do korzystania z obiektu sportowego jakim jest Orlik przy ulicy Sudeckiej.  Do zobaczenia na Orliku! 
                                                                                                          Ze sportowym pozdrowieniem, 

                                                                                                                     Animatorzy Orlika 
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RODZINNE WĘDKOWANIE 

Zarząd Koła PZW w Stroniu Śląskim zaprasza wszystkie dzieci 
do lat 14 wraz z rodzicami i dziadkami na otwarte zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na stawach 
w Stroniu Śl. w dniu 07.06.2015 r. (niedziela).  
Program zawodów:  ……………………………………………………………….  
1.Godz.13.00-13.50  -  zbiórka i zapisy 
2.Godz.13.50-13.55  - powitanie zawodników i krótka odprawa 
3.Godz. 14.00             - rozpoczęcie zawodów 
4.Godz. 17.00              - zakończenie zawodów 
Po zawodach wszystkie dzieci otrzymają poczęstunek  
i nagrodę. W razie niepogody zawody zostaną przeniesione na 
następną niedzielę. 
Zapraszamy również w dniu 14.06.2015 r. do wzięcia udziału  
w zawodach spinningowych o Puchar Miasta Stronie Śląskie. 
Zbiórka zawodników o godz.6.45 na Zalewie w Starej Morawie. 
Zawody są wolne od opłat dla mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie posiadających kartę wędkarską.   ………………………………  
Zawody są współfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy 
Stronie Śląskie wspierającej realizację zadania publicznego pod 
nazwą ,,Popularyzacja Sportu Wędkarskiego".   ………………………. 

 

CO SŁYCHAC W KLUBIE HDK BRYLANT? 

Raport miesięczny z działalności Punktu 
Informacyjno – Konsultacyjnego  

w Stroniu Śląskim 
 

To co robimy jest tylko kroplą w oceanie,  
ednak gdyby tej kropli zabrakło ocean były o nią uboższy. 

 
Dar 

Gdy Ci zdrowie dopisuje 
Oddaj krew swą co ratuje 

Życie Twoich słabszych Braci 
Przez to wartość swą wzbogacisz 
Chociaż dar Twój jest niewielki 

W oczach innych będziesz Wielki 
                                                                    T. R. 

       W piątek ósmego maja z okazji Miedzynarodowego Dnia 
Czerwonego Krzyża w restauracji „ Finezja ” odbyło się 
uroczyste spotkanie. Uczestnikami spotkania byli :  Dyrektor 
PCK  Jerzy Gierczak oraz Bartosz  Tynowski z Wrocławia,  Zarząd 
Rady Okręgowej PCK z Kłodzka z Prezesem Kazimierzem 
Drożdżem na czele oraz Prezesi Klubów z terenu Kotliny 
Kłodzkiej. Oceniono działalność Rady Rejonowej PCK Kłodzko 
jako bardzo dobrą. Zwłaszcza w sferze finansowej. 
       W dniach od 16 do 20 czerwca w miejscowości Łężyca koło 
Dusznik Zdroju odbędzie się  39 Ogólnopolski Rajd Honorowych 
Dawców krwi „ Czerwona Róża ” Organizatorami są Okręgowa 
Rada HDK PCK we Wrocławiu przy współudziale Dolnośląskiego 
Oddziału PCK. Celem rajdu jest : Promocja honorowego 
krwiodawstwa, Integracja rodzin honorowych dawców krwi, 
Propagowanie zdrowego stylu życia, poznanie piękna i uroków 
Ziemi Kłodzkiej. Członkowie Klubu HDK „ Brylant ” będą 
uczestnikami tego rajdu. 
 

Najbliższa Akcja poboru krwi 26 maja w Lądku Zdroju .  
W Stroniu Śląskim 29 czerwca. 

 

W miesiącu KWIETNIU 2015 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie w 
spotkaniu uczestniczyło 9 - 10  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 14  porad dotyczących: 
- możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej 
- motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych  
- pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
- wspierania w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla 
osób uzależnionych 
- działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu sobie z nawrotem  – porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych 
- wsparcia dla członków rodzin oraz osób  będących w związkach z  pijącymi 
- problemów związanych z przemocą domową, rozbrajania mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy. 

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 

                                                                                                       Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

Z wędkarskim  

pozdrowieniem 

                             

Grzegorz Urbaniak 

Prezes Koła  
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       Szanowni Państwo, informuję Państwa, że w miesiącu 
kwietniu 2015r. strażnicy miejscy udzielili 13 pouczeń  
za wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenia drogowe. 
       W okresie tym nałożyli również 12 mandatów karnych 
kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 3 
za wykroczenia drogowe. 
       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 wykroczeń  
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 17 patroli rejonów szkół  pod 
kątem bezpieczeństwa, pobytu 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 uczestniczyli: w dniu 28 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół 
Samorządowych w ramach „Forum przyszłości” wraz 
z przedstawicielami innych służb mundurowych (Policja i PSP) 
przedstawiali warunki podjęcia pracy i funkcjonowanie 
poszczególnych formacji. 

Funkcjonariusze udzielili 17 
asyst dla Policji oraz 2 dla 
pracowników Urzędu 
Miejskiego. Wykonali 2 
wywiady środowiskowe dla 
Urzędu Miejskiego oraz w 
ramach pomocy prawnej 
zrealizowali czynności dla 
Straży Miejskiej w Gliwicach. 

      W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych  
i popołudniowych działania kontrolne osób wyprowadzających 
psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach kontroli  
pouczono 3 osoby oraz nałożyli 2 mandaty karne. Dodatkowo 
zabezpieczali rejon parku w związku ze zwisającą ułamaną 
gałęzią, która została usunięta. 
       W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady 
skontrolowano posesje pod kątem posiadania pojemnika na 
odpady oraz sprawdzili razem z pracownikiem UM  posesje, 
których właściciele zgłaszali uwagi co do wielkości pojemnika 
na odpady.  
       W miesiącu kwietniu funkcjonariusze przyjęli 21 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
       W miesiącu kwietniu 2015r  odbyli wspólnie  
z funkcjonariuszami Policji 22 patrole, w trakcie których 
zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli 
podejmowali 17 interwencji porządkowych oraz doprowadzili 
do miejsca zamieszkania 2 osoby nietrzeźwe.  Dodatkowo 
zabezpieczali rejon kolizji drogowej poprzez kierowanie 
ruchem. W dniach 04 - 06 kwietnia 2015r uczestniczenie 
w ogólnopolskiej akcji „Wielkanoc”.  
       Strażnicy miejscy wykonali łącznie 48 patroli z czego 30 
pieszo i 18 samochodem.  
    Z poważaniem 
   Komendant Straży Miejskiej  
    Jacek Zegarowicz 

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA  

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek 

zapraszają mieszkańców na spotkanie poświęcone sprawom 
samorządowym 

19 czerwca 2015 roku  (piątek) o godzinie 1600  
 

w budynku przy ul. Nowotki 14 „Lew Jaskiniowy” (dawne 
przedszkole na Morawce) 
Program spotkania: 
-przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, 
-informacja o budżecie obywatelskim tworzonym przez 
mieszkańców,  
-informacja o inwestycjach ,   
-sprawy bieżące, wnioski i uwagi mieszkańców. 

SPOTKANIA Z SENATOREM RP 
STANISŁAWEM JURCEWICZEM 

 

Zapraszamy na spotkania 

z Senatorem RP Stanisławem 

Jurcewiczem, które będą 

odbywać się regularnie w 2-gi 

poniedziałek każdego miesiąca 

o  g o d z i n i e  1 1 . 0 0 

w sali konferencyjnej nr 17 

Urzędu Miejskiego w Stroniu 

Śląskim, ul. Kościuszki 55. 

 

Przypominamy naszym 

Milusińskim :) 
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 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 S. DOBROWOLSKI,  
W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,  
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,  organizują dla 
mieszkańców 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 1  czerwca 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki  Słoneczna), 
●  dnia 6 lipca 2015 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B 
w Stroniu Śląskim, 
 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się  uzgadniać 
planowane wizyty  na poradę pod nr  tel. 601 259 900. 

   BEZPŁATNE PORADY ZUS 
 

W dniu 6 czerwca 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 uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

BIURO RADNYCH 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 

Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700 

2 czerwca 2015 roku dyżur w biurze  

pełni Radny Zdzisław Pakuła. 

                                      BIURO RADNEGO ………..…………………….. 
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.………………………………………………...  
Zapraszam również do skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, udzielanych we współpracy z jedną z wrocławskich 
kancelarii prawnych. W celu umówienia terminu porady, 
proszę o kontakt pod nr 74-8141-264..  

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 Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% od 

dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS: 

0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strońską 

Młodzież”. 

  Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strońską 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 . 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora 

   czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17  
   oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10 
                 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/ 
               Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552    

  

 


