
   Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła inwestycję pn. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim wraz z otoczeniem”. Jest to ostatni etap remontu Urzędu, który trwa od 1998 roku. 
   Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu wokół urzędu miejskiego wraz z budową 
fontanny, oświetlenia terenu, utwardzenia placu przed urzędem płytami granitowymi, budową parkingu 
na kilkadziesiąt samochodów za budynkiem wraz z drogą dojazdową. 
Inwestycja obejmuje również remont elewacji budynku, adaptację części przestrzeni strychu na 
pomieszczenia biurowe, budowę instalacji przeciwpożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, montaż klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych. 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę grudnia tego roku. Całkowita wartość wynosi 2 mln 12 
tys. złotych brutto. 
  Roboty wykonuje firma Zakład Budowlany „EMBUD” Emil Gruś z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. 

  

Rok XV, Numer CXXXIII 

 

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY 

Nakład - 1000 egz. 

ISSN 1734-0403 

     B I U L E T Y N  S A M O R Z Ą D O W Y  G M I N Y  S T R O N I E  Ś L Ą S K I E  

W TYM NUMERZE: 

S  T  R  O  Ń  S  K  I  E 

             Rok XVI, Numer CXLII 

 2016-08-26 

 

 

 

  

3 

  

4 

  

5 

 
 

 

7 

  

8 

 URZĄD MIEJSKI WIZYTÓWKĄ GMINY 

 

   Z okazji rozpoczynającego się nowego roku 
szkolnego 2016/2017, w imieniu Samorządu Gminy 
Stronie Śląskie, składamy wszystkim Nauczycielom  
i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. 
Spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości.  
   Wszystkim Uczniom życzymy, aby spełniły się 
Wasze marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza 
umożliwiła Wam osiągnięcie kolejnych sukcesów  
w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was 
bezpiecznym miejscem, do którego będziecie z miłą 
chęcią przychodzić.  
Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów życzymy 
cierpliwości i konsekwencji w wychowaniu młodego 

pokolenia oraz miłych, a nawet wzruszających przeżyć związanych ze zdobywaniem nowych 
doświadczeń i osiągnięć. 

Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz 
W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wiktor 

 

USTRONIE MORSKIE, 
CZYLI ALTER EGO 

STRONIA ŚLĄSKIEGO 

FESTIWAL „STACJA 
LITERATURA 21”  
I EUROPEJSKIE 

FORUM LITERACKIE 

SEZON NA GRZYBY, 
CZYLI 

„GRZYBOMANIA” 

VI EDYCJA 
STROŃSKIEGO 

RAJDU 
TURYSTYCZNEGO 

NAJNOWSZE 
INWESTYCJE 

CZARNA GÓRA 
RESORT 

Za utrudnienia związane z remontem - PRZEPRASZAMY. 



Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz 

 

Rok XVI, Numer CXLII 

 PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

 
 

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 
 

S T R .  2  

 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy 
Stronie Śląskie, będącymi podatnikami podatku rolnego na dzierżawę na okres trzech lat  n/w nieruchomości, położonej na terenie wsi 
Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne. 
 
             Obręb Stary Gierałtów 
       - cz. działki Nr  98 (AM-2) – o pow. 0,49 ha,  
       -  KW Nr – SW1K /00043446/0, 
       - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,  
       -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie 
        - kwota wadium wynosi – 80,00 zł.  
 
 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 1 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 1 stycznia. 
Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.                                                                                                                             
 Przetarg ograniczony do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych  obszarów wiejskich na 
terenie Gminy Stronie Śląskie. 
 
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój 
nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 12 września 2016 r. :   
• kserokopia dowodu wpłacenia wadium, • oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie  (co najmniej przez pięć 

lat), • oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,  
 Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 
w dniu  13 września 2016r.  
 
1. Przetarg odbędzie się w  dniu 16 września  2016 r. od godz. 12:00   w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. 
nr 17(sala konferencyjna).  
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 12 września 2016 r.  na konto 
Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową 
wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.                                         
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości , a w przypadku  uchylenia 
się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia 
zamknięcia przetargu. 
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym 
pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku 
osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego 
dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.   
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej. 
7. 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. 
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                   

OGŁOSZENIE WYKAZU 
 
Na podstawie zarządzenia z dnia 9 sierpnia 2016 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w 
nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, położonych w obrębie wsi Rogóżka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:  
 

a/ - działka Nr 36 – o pow. 1600 m2 , KW -SW1K/00043441/5 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych 
- wartość nieruchomości w PLN (netto) – 48 000 + należny podatek VAT, 

b/ - działka Nr 37 – o pow. 1400 m2 , KW -SW1K/00087618/7 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych, 
RP – użytki rolne, 
-wartość nieruchomości w PLN (netto) – 42 000 + należny podatek VAT, 

c/ - działka Nr 38 – o pow. 1600 m2 , KW -SW1K/00043441/5 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych, 
RP – użytki rolne, 
- wartość nieruchomości w PLN (netto) – 48 000 + należny podatek VAT, 
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USTRONIE MORSKIE, CZYLI ALTER EGO STRONIA ŚLĄSKIEGO 

d/ - działka Nr 39 – o pow. 1400 m2 , KW -SW1K/00043441/5 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych, 
RP – użytki rolne, - wartość nieruchomości w PLN (netto) – 42 000 + należny podatek VAT, 

e/ - działka Nr 40 – o pow. 11400 m2 , KW -SW1K/00087618/7 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych, 
RP – użytki rolne, 
- wartość nieruchomości w PLN (netto) – 33 000 + należny podatek VAT, 

f/ - działka Nr 43 – o pow. 400 m2 , KW -SW1K/00087618/7 – mpzp – KDW- teren dróg dojazdowych wewnętrznych, 
- wartość nieruchomości w PLN (netto) – 12 000 + należny podatek VAT. 
 
Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 na okres 21 dni i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.stronie. 
dolnyslask.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego  
w Stroniu Śląskim tel.74 811-77-15 lub 41. 

 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz 

   12 sierpnia b.r. w sali narad urzędu gminy, wójt Ustronia Śląskiego - Jerzy Kołakowski 
oraz burmistrz Stronia Śląskiego – Zbigniew Łopusiewicz podpisali list intencyjny 
w sprawie współpracy. Jak czytamy w liście: „Ustronie Morskie i Stronie Śląskie deklarują 
wolę podjęcia działań na płaszczyźnie wzajemnej promocji, oraz w dziedzinie kultury, 
sportu i turystyki. Zakres współpracy będzie obejmował m.in.:           
●  promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,  
● organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. 
spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego,            
● wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi,  
● współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostakimi oświatowymi,  
● tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych 
i sportowych.                  
   Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne 
partnerstwo i współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące 
wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom".  Szczegóły partnerstwa omówione 
zostaną podczas rewizyty w Stroniu Śląskim w dniach 15 – 18 września br. Zachęcamy 
naszych mieszkańców do odwiedzenia naszej nadmorskiej „fili” Stronia Śląskiego. 

M.Ciesłowska, U.M 

   W dniu 16.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku - insp. 
mgr Pan Andrzej Sidorowicz - Radzikowski oraz Zastępca 
Komendanta Komisariatu w Lądku Zdroju - del. podkom. 
Pani Monika Hulboj złożyli gratulacje i życzenia 
Kierownikowi Posterunku Policji w Stroniu Śląskim - 
asp.szt. Panu Janowi Hoszko, z okazji 30-lecia służby  
w Policji. Do gratulacji i życzeń dołączył się w imieniu 
samorządu lokalnego Zastępca Burmistrza Stronia 
Śląskiego Pan Dariusz Chromiec i pracownicy Urzędu 

                      Miejskiego w Stroniu Śląskim.  
Pan Jan Hoszko obchodzi w tym roku 
jubileusz 30-lecia pracy w Policji. 
Niewiele osób świętuje dziś takie 
jubileusze. Jeszcze mniej osób decyduje 
się na tak długi staż pracy w służbach 
mundurowych. Szczerze gratulujemy  
i dziękujemy Panu Janowi Hoszko za 
wytrwałość "na posterunku", życzymy 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności! 

JUBILEUSZ 30-LECIA SŁUŻBY PANA JANA HOSZKO 
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   Między 16 a 18 września w Stroniu Śląskim odbędzie się organizowane przez Biuro Literackie międzynarodowe wydarzenie: Stacja 
Literatura 21 z towarzyszącym festiwalowi Europejskim Forum Literackim. Z tej okazji przedstawiamy Państwu rozmowę  
z dyrektorem festiwalu - Panem Arturem Bursztą, pochodzącym właśnie ze Stronia Śląskiego.   

Powrót do korzeni 
z Arturem Bursztą 

rozmawia Aleksandra 
Olszewska 

  
Wracasz do Stronia 
Śląskiego po dwudziestu 
latach, realizując tutaj 
festiwal uznawany przez 
wielu za najważniejsze 
tego typu wydarzenie  
 w Polsce i jedną  

z najbardziej rozpoznawalnych kulturalnych polskich marek. Dlaczego 
już nie Wrocław i skąd pomysł, by przenieść imprezę do Twojego 
rodzinnego miasta?   
 
Wyjeżdżałem ze Stronia Śląskiego z przymusu, ale zawsze czułem się 
częścią tej społeczności, nie potrafiąc do końca odnaleźć się ani  
w Legnicy, gdzie uruchomiłem festiwal w 1996 roku, ani we Wrocławiu, 
gdzie w 2004 roku zaprosił nas prezydent Rafał Dutkiewicz. W tamtym roku 
obchodziliśmy dwudziestolecie festiwalu i z tej okazji zorganizowaliśmy 
dwadzieścia zagranicznych wydarzeń, między innymi w Barcelonie, 
Berlinie, Edynburgu, Kopenhadze, Moskwie, Rydze, New Delhi i Oslo, ale 
także w liczącym ledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców Taborze  
w Czechach. I właśnie tam, zachwycony atmosferą miejsca i wydarzenia, 
zadałem sobie szalone pytanie – a czemu nie przenieść festiwalu do Stronia 
Śląskiego?  
 
W Polsce nieomal wszystkie najważniejsze kulturalne wydarzenia 
realizowane są w dużych miastach. Tobie udało się doprowadzić do 
festiwalu z setką gości z blisko trzydziestu krajów w miejscowości 
mającej sto razy mniej mieszkańców niż Wrocław. Na dodatek 
wydarzenie firmuje Unia Europejska, Literary Europe Live – platforma 
zrzeszająca kilkanaście międzynarodowych instytucji literackich, oraz 
wspiera prestiżowa szwajcarska fundacja.  
 
Budżet trzydniowej Stacji Literatura 21 to więcej niż połowa środków, 
jakimi przez cały rok dysponuje CETiK. Kulturalne festiwale w Polsce 
kosztują czasami nawet kilka milionów złotych. Oczywistym jest, że na takie 
wydatki nie stać małych miast i gmin. My także nie zorganizowalibyśmy 
imprezy w Stroniu Śląskim, gdyby nie to, że od kilku lat działamy  
w międzynarodowych organizacjach, które postanowiły wesprzeć 
tegoroczną edycję festiwalu.  
 
Myślisz o tym projekcie długoterminowo – czy to jednorazowe 
przedsięwzięcie? 
 
Bardzo bym chciał, żeby mimo wielu przeciwności impreza zagościła tutaj 
na dłużej. Zwłaszcza, że pomysł takiej lokalizacji wspaniale przyjęty został 
przez czytelników z Polski i zagranicy, którzy tak licznie wybierają się do 
Stronia Śląskiego we wrześniu. Cała ta praca będzie miała sens dopiero 
wtedy, gdy towarzyszyć jej będzie też całoroczna praca edukacyjna, której 
adresatem stanie się także miejscowa społeczność. Do tego wszystkiego 
potrzebne są odpowiednie środki pochodzące z różnych źródeł.  
 
Z kim będą się mogły spotkać osoby, które wybiorą się na festiwal? 
Kogo będzie można posłuchać? 

Festiwalowi goście w piątek do południa odwiedzą okoliczne szkoły w 
ramach Lekcji języka poetyckiego. Poznamy uczestników międzynarodowe- 

FESTIWAL „STACJA LITERATURA 21” I EUROPEJSKIE FORUM LITERACKIE 

-go projektu Nowe głosy z Europy. Przy okazji ich wizyty 
powstanie film dokumentalny. Będziemy gościć uczestników 
równolegle prowadzonego projektu Nowe głosy z Polski – 
jedenastu poetów, których łączy w wierszu wrażliwość na 
problemy społeczne. Przyjrzymy się, jak debiutowano dawniej, 
porozmawiamy o ponownym debiutowaniu i zastanowimy się 
nad tym, czym jest dla młodego twórcy druga książka. 
Początkujący krytycy, poeci i tłumacze skorzystają z rad nieco 
starszych koleżanek i kolegów w Pracowniach realizowanych 
w apartamentach Czarnej Góry. W gronie międzynarodowych 
ekspertów będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, jak 
wyszukiwać i wspierać młodych twórców oraz ułatwiać im 
międzynarodową karierę. Nie zabraknie także wydarzeń 
muzycznych. Warto zarezerwować sobie czas między 16 a 19 
września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest oczywiście 
bezpłatny.  
 
Byłeś tutaj drużynowym harcerskim, współzałożycielem 
Fundacji Kultury, kierownikiem "Okrąglaka", szefem 
Klubu Alfa, pracownikiem urzędu miasta, który 
doprowadził do zaadoptowania starego sklepu meblowego 
na nową bibliotekę, współorganizatorem Niemiecko-
Polskich Spotkań Młodych Pisarzy, założycielem Radia 
Śnieżnik i wreszcie najmłodszym radnym, który zdobył 
jedną z największych ilości głosów w wyborach 1994 roku. 
To dla Ciebie powrót do korzeni czy coś więcej?  
 
Wyjeżdżając ze Stronia, mimo młodego wieku dysponowałem 
sporym doświadczeniem i umiejętnościami oraz dyplomem 
menadżera kultury, zdobytym dzięki finansowej pomocy 
gminy Stronie Śląskie. Przenosząc tu z Wrocławia festiwal, 
spłacam dług, jaki zaciągnąłem przed laty. Pierwsza edycja 
festiwalu w Legnicy była rozwinięciem Niemiecko-Polskich 
Spotkań Pisarzy, jakie zainicjował na początku lat 90. Jacek 
Rybczyński. Zdałem sobie sprawę kilka dni temu, że przez te 
wszystkie lata próbowałem rozwijać pomysł profesora na 
artystyczny dialog między twórcami z różnych krajów. To 
Jackowi Rybczyńskiemu chciałbym zadedykować Stację 
Literatura 21. 
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„W Stroniu wsi na grzybobranie chodzą nawet dzieciaki i zbierają 
same kozaki (bo innych nie znają). Mieszkańcy się integrują  
i swoją wieś w ten sposób reklamują! Grzybomania to naszego 
sołectwa mania! 17 września 2016 odbędzie się jubileuszowa, 
piąta edycja festynu Grzybomania. Sołtys i Rada Sołecka Stronia 
Wsi zapraszają do wspólnego przygotowania festynu!”. 
Grzyby w lasach pojawiły się kilka tygodni temu, a Sołectwo 
Stronie Wieś już od kilku miesięcy planuje organizację 
jubileuszowej edycji festynu tradycji grzybobrania, pt. 

Grzybomania. Na ten cel, w maju br. 
Sołectwo pozyskało dotację z Funduszu 
Lokalnego Masywu Śnieżnika, w ramach 
programu grantowego Działaj Lokalnie. Pani 
Sołtys zaprasza wszystkie chętne osoby, 
organizacje i firmy do współorganizowania 
festynu. Pracy do wykonania jest dużo, 
szczególnie, że z okazji jubileuszowej edycji, 
Sołectwo planuje nadać festynowi nieco 

większego rozmachu. 

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI  
V GRZYBOMANII 2016 

  Grzybomania odbędzie się 17.09.2016, w godz. 14-17, na działce sołeckiej  
w Stroniu wsi. W programie degustacja dań grzybowych, konkursy i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, muzyka i niespodzianki. Serdecznie zapraszamy! 



   W dniu 7 sierpnia br. 70 rowerzystów i rowerzystek - mieszkańców gmin Lądek - 
Zdr. i Stronie Śl. oraz turystów wzięło udział w corocznym letnim spotkaniu fanów 
jazdy na rowerze. Dwie grupy rowerzystów wyruszyły o tej samej godzinie z Lądka - 
Zdr. i ze Stronia Śl., by spotkać się na granicy gmin, gdzie na działce sołeckiej  
w Strachocinie, Pani Sołtys, wraz z mieszkankami przygotowała poczęstunek 
(pyszna orzeźwiająca lemoniada cytrynowo - miętowa, ciasto i ciasteczka, pączki  
z piekarni „Pączek”). Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę i certyfikat 
udziału. Dalej, uczestnicy udali się przez Strachocin w kierunku kościoła w Stroniu 
Śląskim, nad tamę na rzece Morawka i przez osiedle Morawka i Goszów dotarli do 
Raju Pstrąga, gdzie odbyło się ognisko. W tym roku dla uczestników przygotowane 
zostały dwie bramki – lądecka i strońska, a dzięki wsparciu licznych lokalnych 
sponsorów, z okazji 5-tych urodzin Mijanki, wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe 

upominki (kaski, błotniki, zapięcia, bidony, pompki, lampki, 
odblaski i torebki rowerowe, koszulki, bilety wstępu do 
lokalnych atrakcji turystycznych, vouczer na kolację i wiele 
innych). Na zakończenie ogniska, Maciej Tur z Lądka-
Zdroju, który wraz z mamą Gracjaną – współorganizatorką 
Mijanki, uczestniczył we wszystkich edycjach (od 2012 r.), 
zdmuchnął świeczkę na mijankowym torcie, który 
przygotowany został specjalnie dla tych uczestników, którzy 
nie opuścili żadnej Mijanki. Zaśpiewano „Sto lat”. Pogoda  
i nastroje dopisały. Fotorelacja oraz lista sponsorów imprezy 
dostępna jest na stronie: www.facebook.com/stronie  
Dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim osobom, które 

pomogły w organizacji wydarzenia. W Mijance może wziąć udział każdy, kto potrafi jeździć na rowerze – niezależnie od wieku i kondycji. 
Zawsze jedziemy powoli, dostosowując tempo do najmłodszych, a cała trasa liczy ok. 15 km. To wspaniała okazja na rowerową przejażdżkę w 
gronie rodziny, czy znajomych. Cieszymy się, że w Mijance coraz chętniej biorą udział wielopokoleniowe rodziny oraz turyści i już dziś 
zapraszamy na VI Mijankę w 2017 r.!       
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● Zakończono przebudowę schodów terenowych 
nad przystankiem przy ul. Kościuszki i schodów 
łączących ul. Kościuszki z ul. Kościelną – obok 
budynku nr 54. 
Schody obok budynku Kościuszki 54 zostały 
gruntownie przebudowane. Zmieniono stopnie, 
spoczniki, poręcze. Wejście na ulicę Kościelną 
stało się wygodniejsze i bezpieczniejsze.  
Przełożono również nawierzchnię na ciągu pieszym prowadzącym do schodków. Na schodach nad przystankiem wymienione zostały stopnie 
na prefabrykowane oraz nawierzchnia na spocznikach. Koszt przebudowy schodów to około 60 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy 
Stronie Śląskie. 

● Trwają prace przy realizacji inwestycji „Remontu 
stadionu w Stroniu Śląskim. W ramach prowadzonych prac 
powstanie nowy mur oporowy wraz z trybunami – 400 
miejsc siedzących, nowe ogrodzenie z koszy gabionowych 
połączone z wypełnieniem przęseł sztachetami drewnia-
nymi, przełożony zostanie chodnik przy ulicy Sportowej. 
Koszt inwestycji to blisko 700 000 złotych, przy 
dofinansowaniu z Budżetu Państwa na poziomie 520 000 
złotych. 

 

V MIJANKA ROWEROWA  
STRONIE ŚLĄSKIE – LĄDEK-ZDRÓJ 

 

ODNAWIAMY KAŻDY ZAKĄTEK  
STRONIA ŚLĄSKIEGO 



S T R .  7  Rok XVI, Numer CXLII 

 

 
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 

 

   W dniach 13-15 sierpnia 2016 r. w Kamienicy przy Browarze 
Kamienica odbyła się 6 już edycja STROŃSKIEGO RAJDU 
TURYSTYCZNEGO. W rajdzie udział wzięło 120 osób (47 os. 
trasa piesza, 73 os. trasa rowerowa), mieszkańców Gmin Stronie 
Śląskie, Lądek-Zdrój oraz turyści z całej Polski. Trasy rajdu 
zaplanowano dla turystów rowerowych oraz pieszych. 
Przewodnikami grup byli: piesza - Marcin Wojrach, rowerowa 
Paweł Dywański i Andrzej Krosta. Wszystkim uczestnikom 
podobała się konwencja 3 dniowego rajdu twierdząc, że  
w przyszłym roku również wezmą udział w kolejnej edycji Rajdu 
Strońskiego. VI Stroński Rajd Turystyczny zorganizowany został 
przy wsparciu i współpracy ze strony Gminy Stronie Śląskie, 
Kompleksu Gastronomiczno - Hotelowego Puchaczówka, CETiK, Stacji Narciarskiej Kamienica, współpraca: Strońska Grupa Rowerowa. 
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy i osób życzliwie wspomagających działania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Masyw 
Śnieżnika”. W atmosferze przyjaźni i zabawy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki oraz cenne nagrody w konkursach rozgrywanych na 
trasach Rajdu, ufundowane przez: Nad Stawami, Kopalnię Uranu, Pensjonat Kosówka, Usługi z zakresu leśnictwa i zieleni miejskiej 
„Lynx”, sklep Bongo, Enter F.S., Browar Kamienica, 
Górski Poranek. Fotorelacja z rajdu rowerowego: Julian 
Jasicki. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!   

VI EDYCJA STROŃSKIEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO JUŻ ZA NAMI 

CETiK - FOTORELACJA Z SIERPNIOWYCH IMPREZ 

 

MIJANKA 
MIĘDZYGMINNA 

 STROŃSKA 
DREZYNIADA 
 PRZY CETiK-u 

WAKACYJNE 
WARSZTATY 
PLASTYCZNE  
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   Czarna Góra Resort to nowoczesny, prężnie rozwijający się ośrodek górski. Rokrocznie powstają tu 
nowe inwestycje, które cieszą turystów zarówno latem jak i zimą. Ośrodek stale umacnia swoją 
pozycję w ścisłej czołówce polskich resortów narciarskich i coraz częściej jest doceniany na arenie 
międzynarodowej. Podczas gali World Ski Awards w 2015 roku Czarna Góra Resort otrzymała tytuł 
Najlepszego Resortu Narciarskiego w Polsce!  
 
Jakie nowości czekają na narciarzy w nadchodzącym sezonie?  
 

Nadchodzący sezon zimowy przyniesie wiele zmian! Obecnie w Czarna Góra Resort powstaje najnowocześniejsza i najszybsza 6-osobowa 
kolej linowa. Ta wyczekiwana przez entuzjastów białego szaleństwa inwestycja na zawsze zmieni oblicze Czarnej Góry i Ziemi Kłodzkiej. 6-
osobowa kanapa firmy Leitner Ropeways wyposażona będzie w miękkie podgrzewane siedzenia, żółte osłony przeciwwietrzne  
i specjalny system ‘KID STOP’ zwiększający bezpieczeństwo. Prędkość przejazdowa kolei wynosi 6 m/s dzięki czemu wjazd na szczyt 
Czarnej Góry będzie trwał niecałe 4 minuty. Dziennik budowy kolei można śledzić na stronie czarnagora.pl. Również przed nadchodzącą zimą 
zakończone zostaną prace nad profilowaniem nartostrad A, B FIS oraz H. Równe trasy dużo łatwiej naśnieżyć i utrzymać w trakcie sezonu. To 
bezpośrednio przełoży się na jakość przygotowania stoków, która w tym roku będzie jeszcze wyższa, niż w poprzednich latach. W trakcie 
rozbudowy jest też system sztucznego naśnieżania. Ośrodek Czarna Góra Resort zakupił 27 nowych armat śnieżnych. Wsezonie 2016/2017 do 
naśnieżania stoków używanych będzie łącznie 62 armat i 35 lanc śnieżnych. Już tej zimy naśnieżana będzie także trasa A na całej jej długości. 
O wydajności rozbudowanego systemu naśnieżania niech świadczy fakt, iż w ciągu 100 godzin pracy będzie on w stanie pokryć trasy: A, B 
FIS, G, H oraz wszystkie pola narciarskie 50 cm warstwą śniegu. Z końcem bieżącego roku baza noclegowa Czarna Góra Resort ulegnie 
powiększeniu. Aparthotel Czarna Góra zapewni dodatkowe 500 miejsc noclegowych dla najbardziej wymagających. Goście hotelu będą mogli 
korzystać między innymi z basenu, strefy SPA & wellness, restauracji, sal konferencyjnych, drink baru oraz stref rozrywki dla dzieci  
i dorosłych.  

    NAJNOWSZE INWESTYCJE CZARNA GÓRA RESORT 

● W dniach 3, 10, 17, 24 września 
(soboty) w godz. 12.00 - 14.00 na Placu 
Spotkań w Nowym Gierałtowie odbędzie 
się Jarmark Produktu Lokalnego. 
Będzie można nabyć produkty lokalne 
takie jak: sery, chleby, dżemy, miody, 
nalewki, świeże jaja, sezonowe owoce,  
a także przetwory. Tel. 74 8 142 499. 
Impreza rekreacyjna. 

● 3 września (sobota) zapraszamy na VI Międzynarodowy Rajd na 
Śnieżnik. Rajd rozpoczyna się w Kletnie, spotkanie uczestników przy 
parkingu PTTk o godz. 10:00. Jest to cykliczny rajd dla turystów 
pieszych polskich i czeskich. Grupa polska wyrusza  
z przewodnikiem na trasę z Kletna, natomiast grupa czeska 
rozpoczyna wędrówkę od schr. Navrsi (cz.). Turyści o określonej 
godzinie spotykają się na szczycie Śnieżnika gdzie rozdawane są 
certyfikaty, chleb ze smalcem oraz pamiątkowe gadżety. W drodze 
powrotnej ze szczytu do Kletna, w schr. "Na Śnieżniku" rozdawane są 
pączki. Ze strony polskiej organizatorem jest Stroński Park 
Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim.   
Tel. 74 8 141 604, Impreza turystyczno/rekreacyjna.  

● 10 września (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy na strońskiego 
"Orlika" na Turniej Oldbojów w piłkę nożną. Organizatorem 
turnieju jest Jerzy Rapacz oraz Stroński Park Aktywności "Jaskinia 
Niedźwiedzia". Swój udział w imprezie zapowiedzieli oldboje KS 
Kryształ, Piasta Nowa Ruda, Concordii Knurów, Nysy Kłodzko, 
Polonii Bystrzyca Kł., Trojana Lądek - Zdrój i Sparty Paczków. Wstęp 
wolny, zachęcamy do kibicowania. Tel.74 8143203. Impreza 
sportowa.     

● 17 września (sobota)  zapraszamy na imprezę pn. Grzybomania, która 
odbędzie się na Placu Spotkań w Stroniu - Wieś. Organizatorzy: 
Sołectwo Stronie Śląskie,Grupa Odnowy Wsi. Impreza rekreacyjna,  
tel. 74  814 30 97 oraz 74 811 84 00, 605 257 320  
www.stroniewies.stronskiewioski.pl.   

● Między 16 a 18 września w CETiK-u w Stroniu Śląskim 
odbędzie się organizowane przez Biuro Literackie 
międzynarodowe wydarzenie: Stacja Literatura 21  
z towarzyszącym festiwalowi Europejskim Forum Literackim.  
 
Port Literacki – najstarszy polski festiwal poświęcony 
ambitnej literaturze przenosi się w nietypowe miejsce, zyskuje 
nowych partnerów i radykalnie zmienia swoją formułę. Nowa 
nazwa – Stacja Literatura 21 – akcentuje miejsca wydarzeń- 
byłą stację PKP w Stroniu Śląskim, gdzie zaczynały się tory. 
Ten „początek” symbolizuje zorientowanie imprezy na 
nowych autorów, a liczba „21” podkreśla kontynuację 
festiwalu. W ciągu trzech dni poznamy najciekawsze Nowe 
głosy z Europy i Polski, przyjrzymy się drugim książkom  
w dorobku autorów, dowiemy się, jak to jest ponownie 
debiutować i jak debiutowano dawniej. Uzupełnimy warsztat 
krytyków, tłumaczy, poetów i organizatorów imprez a z 
zagranicznymi agentami, dyrektorami, promotorami, 
wydawcami i tłumaczami spróbujemy rozwiązać dość 
poważny literacki problem. Szukacie nowych literackich 
wrażeń? Chcecie spędzić weekend z dala od miejskiego 
zgiełku? Dołączcie do uczestników festiwalowego wydarzenia 
na facebooku. Impreza kulturalna. Tel. 74 8143 205.   

● 25 września (niedziela) zapraszamy na wycieczkę rowerową 
z cyklu "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją 
Okolicę". Spotkanie uczestników o godz. 9:45 przed Halą 
Sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śl. Na 
zakończenie wycieczki ognisko z pieczeniem kiełbasek nad 
Zalewem w Starej Morawie. Uczestnictwo jest bezpłatne. 
Organizatorzy: SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" oraz Strońska 
Grupa Rowerowa. Szczegóły dotyczące trasy już wkrótce na 
stronie CETiKu oraz na plakatach. 

KALENDARIUM WRZEŚNIOWYCH IMPREZ - CETiK 



Jacek M. 
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 CO SŁYCHAĆ W HDK „Brylant”? 

W związku z częstymi pytaniami kto może oddać krew ?  – krew może oddawać każdy, kto: 
- jest w wieku od 18 do 65 lat 
- waży powyżej 50 kg 
- posługuje się językiem polskim 
- przeszedł pozytywnie badania lekarskie poprzedzające pobranie krwi, 
- przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania,  
oraz nr PESEL.  

  Zasada honorowego krwiodawstwa  
   Aktualnie w Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się tym, iż krwiodawcy oddają krew i jej składniki 
dobrowolnie i bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Zasada ta jest realizacją ogólnoświatowej tendencji i kierunku, w którym 
podążyło krwiodawstwo w celu podniesienia norm bezpieczeństwa odnosząc się do krwi 
i składników krwi. Wobec powyższego, część działań w zakresie krwiodawstwa podejmowanych przez organy państwowe, w tym Ministra 
Zdrowia oraz jednostki jemu podległe, jak również przez władze samorządowe oraz inne podmioty, skupia się na propagowaniu idei 
honorowego dawstwa krwi i wskazywaniu, iż krwi nie można „wyprodukować”. Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w krew i jej składniki 
nie były możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, chęć niesienia pomocy innym oraz poświęcenie około 600 000 ludzi rocznie  
w Polsce – dawców wielokrotnych jak też pierwszorazowych. 
Każdego roku, 14 czerwca, na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa, laureata Nagrody Nobla z 1930 r., odkrył grupy 
krwi. Ponadto, w Polsce co roku w dniach 22 – 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. 
 
   W dniu 20 sierpnia na boisku „Orlik” w Stroniu Śląskim rozegrały się mecze piłki nożnej honorowych dawców krwi, w których 
uczestniczyły drużyny Klubu HDK im. Zbyszka Iwanickiego z Kudowy Zdroju, Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku, 

oraz nasza drużyna HDK „Brylant” Stronie Śląskie. Wszyscy uczestnicy  przyjechali na rozgrywki  
z całymi rodzinami i oczywiście kibicami! Po rywalizacji sportowej, jak zawsze odbył się piknik 
krwiodawców i ich rodzin, który w tym roku przygotował dla nas właściciel „Lwa Jaskiniowego” -  
p. Waleszkiewicz wraz ze swoją załogą. W ramach spotkania integracyjnego jedliśmy pstrąga  
i smażyliśmy kiełbaski popijając piwkiem. Rozegraliśmy cztery mecze w których padły 32 bramki, 
średnio 8 bramek na jedno spotkanie. Nasza kadra narodowa powinna brać przykład z naszych 
honorowych piłkarzy (krwiodawców). Pierwsze miejsce wywalczyli sobie krwiodawcy z Kudowy 

Zdrój, drugie miejsce zajęli krwiodawcy z Klubu „Brylant” w Stroniu Śląskim, trzecie miejsce przypadło klubowi przy PCK Kłodzko. Każda  
z drużyn otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom, które wręczał Prezes PCK Kłodzko Pan Kazimierz Drożdż oraz Antoni Cygan Prezes HDK 
„Brylant” w Stroniu Śl. Najlepszym strzelcem bramek został krwiodawca z Kudowy Zdroju kol. Jamrozik Rafał, który otrzymał nagrodę od 
naszego Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - Pana Jana Florowskiego. Całą imprezę zasponsorował Burmistrz Stronia Śląskiego Pan 
Zbigniew Łopusiewicz oraz Pensjonat „Malwina” - Państwo M.D. Kutela. Prezes Klubu HDK im Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta 
Kudowa Zdrój Tadeusz Szełęga oraz jego drużyna zaprosili drużyny z Kłodzka i ze Stronia  Śląskiego na mecze w przyszłym roku do Kudowy 
Zdroju. Zaprosili również kibiców, których tego roku było wyjątkowo dużo. 

KIBICUJKIBICUJ  

ŻYCIU!ŻYCIU!  

Kolejna informacja powinna ucieszyć miłośników nocnego szusowania. Wszystko wskazuje na to, że 
już nadchodzącej zimy zjazdy najdłuższą nartostradą w Czarna Góra Resort –B FIS o długości 1680 m 
Marek Malec Specjalista ds. marketingu Czarna Góra Resort będą możliwe także po zmroku! 
Oświetlona trasa będzie zatem dostępna dla narciarzy i snowboardzistów od godziny 9.00 do godziny 
22.00 z przerwą na ratrakowanie o godzinie 16.00.  

W jaki sposób inwestycje przełożą się na wizerunek Ziemi Kłodzkiej jako regionu narciarskiego? 

Z całą pewnością inwestycje w Czarna Góra Resort znacząco podniosą atrakcyjność i zwiększą 
rozpoznawalność Ziemi Kłodzkiej jako regionu narciarskiego. Powstała już w latach 70. koncepcja 
dużego ośrodka narciarskiego, umiejscowionego na tych terenach konsekwentnie realizowana jest 

właśnie na Czarnej Górze już od ponad 8 lat, a inspiracją dla kolejnych inwestycji i modernizacji są najlepsze alpejskie kurorty. Osoby 
planujące zimowy wyjazd w góry coraz częściej szukają miejsca, w którym usługi świadczone są kompleksowo. Musi być to miejsce  
w którym mogą zarówno wypożyczyć bądź zakupić sprzęt, spędzić czas na nartach, wziąć lekcje jazdy pod okiem instruktora, dobrze zjeść  
i zatrzymać się na noc. Po nartach nie może zabraknąć dodatkowych atrakcji takich jak baseny i sauny czy miejsca dla dzieci. Dzięki Czarna 
Góra Resort Ziemia Kłodzka staje się właśnie takim miejscem. Każdego roku przyjeżdżają tu setki tysięcy turystów, a liczba ta stale rośnie. 
Cieszy również fakt, że region odwiedzają goście nie tylko z Polski, ale również z Czech, Słowacji, Niemiec i Anglii, co jest niemałym 
sukcesem!  

Jakie są dalsze plany rozwoju ośrodka? 

Dalsze plany Czarna Góra Resort są ogromne! W następnym sezonie planowane jest połączenie Apartamentów i Aparthotelu Czarna Góra  
z Ośrodkiem Narciarskim, w tym celu wybudowana zostanie krzesełkowa kolej linowa. Kolejnym etapem rozwoju będzie rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury przy trasach E i F FIS. W planach jest wymiana wyciągu Proca i zastąpienie go nowoczesną krzesełkową koleją 
4-osobową. Od podstaw zaprojektowany i wybudowany zostanie system sztucznego naśnieżania dla wspomnianych tras. Przewidywana jest 
również budowa snowparku przy trasie E oraz oświetlenie trasy C FIS, natomiast przy górnej stacji nowej kolei 6-osobowej planowana jest 
budowa restauracji z tarasem widokowym. 
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 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

 

 

   Informuję Państwa, że w lipcu 2016 r. strażnicy miejscy udzielili 5 pouczeń za wykroczenia porządkowe 
oraz  3 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 4 mandaty karne kredytowane za 
wykroczenia porządkowe. 
   W trakcie 22 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, 

rejon przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli Morawka  i 40 – lecia oraz rejon 
supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania wykroczeń  społecznie  uciążliwych.   Dodatkowo objęli patrolem 
rejony szlaków turystycznych w naszej gminie, Kletna, zalewu w Starej Morawie, ogródków działkowych  
i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie. 
   Funkcjonariusze udzielili 27 asyst dla Policji,1 dla Powiatowego Lekarza Weterynarii, 5 dla OPS, 2 dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 1 dla Urzędu Miejskiego, 1 dla Sanepidu, 2 dla Kuratorów sądowych oraz wykonali  
2 wywiady środowiskowe (1 dla Urzędu Skarbowego i 1 dla Urzędu Miejskiego).  
   W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy luzem. W ramach kontroli  2 osoby  
pouczono, dodatkowo kontrolą objęto karty szczepień psów (w dwóch przypadkach po interwencji psy zostały 
zaszczepione). Rozwieszono ulotki informacyjne dot. sprzątania po psach na terenie budynku Zielona 5. 
   W miesiącu lipcu 2016r. funkcjonariusze przyjęli 26 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą  
o interwencję. 
   W miesiącu lipcu 2016r  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na 
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 42 interwencje 
porządkowe, 1 osobę odwieziono do Izby wytrzeźwień oraz zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej poprzez kierowanie 
ruchem oraz zabezpieczali rejon zadymienia w lokalu przy ul. Mickiewicza. Przeprowadzili kontrolę osób objętych 
procedurą  „Niebieskich Kart”.  
   W ramach akcji „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” kontrolowali teren kąpieliska w Starej Morawie i  innych 
cieków wodnych na terenie naszej gminy oraz przeprowadzili pogadankę dla dzieci w ośrodku „Menos” na temat 
„Bezpieczne wakacje”.  
 W dniach 25 i 26 lipca zabezpieczali imprezę rowerową Sudety MTB CHALLENGE. 
 W dniu  02 lipca 2016r, razem z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej zabezpieczali imprezę plenerową 
„Rodzinny zalew”, która odbywała się na terenie zalewu w Starej Morawie. Impreza przebiegła spokojnie. 
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 41 patroli z czego 10 pieszo, 12 rowerem i 19 samochodem. 

Z poważaniem, 
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o udzielenie 
pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego 
należy pobierać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim i składać od dnia 1 września do dnia 15 września 2016 roku. 

 
Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej  
z niskich dochodów w rodzinie. 
Dochód uprawniający do otrzymania 
stypendium szkolnego przez ucznia 
nie może być większy od tzw. 
kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do świadczeń z pomocy 
społecznej. Obecnie jest to kwota 
514 złotych na osobę w rodzinie. 

Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziela Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim tel. (74 8141424) lub osobiście 
w godzinach 7.30 do 15.30 w dni robocze. 
 
   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW 
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OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KŁODZKU 
Towarzystwo Społeczne "RAZEM", ul.Artura Grottgera 8,  57-300 Kłodzko, tel.74 865-86-58  
Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy:   
•    po urazowym doświadczeniu np. osobom doświadczającym przemocy – w tym domowej i seksualnej, ofiarom przestępstw, osobom po 
próbie samobójczej, itp.   
•    osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego w sytuacji utraty bliskiej osoby, także choroby itp.   
Ośrodek prowadzi działania mające na celu powrót do równowagi psychicznej po przebyciu kryzysu. Pracownikami ośrodka są 
profesjonalni interwenci z wykształceniem psychologicznym i terapeutycznym.  
•    Ośrodek jest czynny w dni robocze od 11.00 do 16.00.   
•    Możliwy kontakt osobisty i telefoniczny  
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
ul. Bohaterów Getta 1 w Kłodzku, Tel. 74/8670055 
   Pomoc specjalistów jest bezpłatna: prawnik, specjalista ds. przemocy w rodzinie, 
problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej, specjalista terapii uzależnień.  
PORADNIA ODWYKOWA I UZALEŻNIEŃ 
ul. Zawiszy Czarnego 2, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 32 34 
KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA  - 116 123 
Codziennie od 14.00 do 22.00, numer jest bezpłatny.  
   Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów 
nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie 
emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz 
osób niepełnoprawnych, a także osobom samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. 
OGÓLNOPOLSKI I CAŁKOWICIE BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111 
Codziennie od 12:00 do 22:00. 
   Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się 
troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.  
Za pośrednictwem strony internetowej www.116111.pl można przesłać do konsultantów Telefonu 116 111 anonimowe pytania online. 
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE -  801 889 880 
   Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień 
behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia. 
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" - 801 120 002 
•    od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00  
•     w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00  
Pod tym numerem ofiary przemocy uzyskają wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej 
miejsca zamieszkania.  
W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można  uzyskać wsparcie pisząc na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info. 
 PORADNIA TELEFONICZNA "NIEBIESKIEJ LINII" - 22 668-70-00 
•    dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00   •    w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00.   
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. 
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  
   Uczestnikami  programu  korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie mogą być osoby kierowane przez Sąd, 
Policję, Zespoły Interdyscyplinarne, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, a także organizacje pozarządowe, Kościół i inne 
instytucje, które zdiagnozują daną osobę, jako sprawcę przemocy domowej. Uczestnikami programu mogą być także osoby, które same 
podjęły decyzje o uczestnictwie. Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.  
W programie nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej konsultacji 
psychiatrycznej czy neurologicznej. Uczestnikami programu nie mogą być również osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, 
chyba, że przeszły podstawowy program leczenia odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę uczestnictwa terapeuty 
uzależnień. 
Podstawowym  celem  działań  korekcyjno--edukacyjnych jest strategia kierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących 
przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współuczestnictwa w życiu 
rodzinnym.Udział w programie jest bezpłatny. 
  
Informacje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko 
tel. 74 8657580 
E-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl   

WYKAZ INSTYTUCJI I TELEFONÓW  

POMAGAJĄCYM OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE Z POWIATU KŁODZKIEGO 
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  BEZPŁATNE PORADY ZUS 

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

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

BIURO RADNEGO  

 

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

zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.  

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

Zapraszamy do zwiedzania 
kaplicy św. Onufrego  

w Stroniu Śląskim  
(ul. Kościuszki 66 A).  

Poniżej podajemy dni oraz 
godziny otwarcia obiektu:  

Czwartki: 12.00 - 16.00 
Soboty: 10.00 - 14.00  

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

informują, że we wrześniu 2016 r. 
 bezpłatnie porady i udzielanie podstawowych informacji  
z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) nie odbędą się. 
 Przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane. 

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 

      • 6 września 2016 roku dyżur w biurze pełni  
         Pan Zdzisław Pakuła. 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany  tytułów, podtytułów  
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania 
przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym 
językiem oraz 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@interia.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

I N F O R M A C J A 
 

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
obędzie się 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali 

konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55. 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego. 
4.Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie 

Śląskiedo roku szkolnego 2016/2017. 
Temat referują dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy 
Stronie Śląskie. 

5.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – wystąpienie 
przedstawiciela Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Równi 
Choć Różni” w Lądku Zdroju. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi 
Kamienica i Bolesławów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – projekt 
nr 2. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 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 – projekt nr 4. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/16 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskiena 2016 rok – projekt nr 6. 

12.Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z analizy realizacji wniosków w zakresie remontów i inwestycji, 
składanychdo Burmistrza Stronia Śląskiego, przez mieszkańców, 
sołtysów, radnychi inne uprawnione podmioty w 2015 r. 

13.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
w okresie między sesjami. 

14.Interpelacje radnych. 
15.Zapytania i wolne wnioski. 
16.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
17.Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 


