
W związku z organizacją drugiej edycji maratonu narciarskiego SGB 
ULTRABIEL, który odbędzie się 11 marca 2017 w Bielicach w Górach 
Bialskich, zachęcamy mieszkańców i turystów do korzystania ze szlaku 
narciarstwa biegowego i przygotowywania formy do udziału w maratonie 
(www.ultrabiel.pl). Zapisy ruszą już wkrótce. 

Szlak łączy miejscowości położone w dolinach (Bielice, Nowa 
Morawa, Kamienica, Kletno, Janowa Góra, górna stacja kolei "Żmija"  
w Ośrodku Narciarskim "Czarna Góra" w Siennej) z wyższymi partiami 
Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. Czekają Państwa łagodne podjazdy  
z krótkimi stromszymi odcinkami, długie wypłaszczone odcinki na 
wysokościach ok. 1000 m n.p.m. (Dukt nad Spławami, Droga nad Lejami, 
Żmijowiec) i zjazdy. 
Bezpłatne mapy szlaku dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. 11), w CETIK-u i w siedzibie PTTK. Prosimy o zaopatrzenie się w mapy 
przed wyjściem w teren. Informacje o aktualnych warunkach śniegowych na szlaku oraz kontakty do wypożyczalni nart biegowych 
dostępne są na stronie internetowej 
www.stronie.pl, zakładka Narciarstwo 
biegowe. Prosimy o zapoznawanie się  
z komunikatami podawanymi w internecie, 
przed wyruszeniem na szlak. Życzymy 
śnieżnej zimy i miłych wycieczek na 
biegówkach. 

   Klementyna i Józef Janiszewscy 17 grudnia b.r. obchodzili swoją 53 rocznicę ślubu („ Złote Gody”)  
i właśnie z tej okazji Burmistrz Stronia Śląskiego wręczył  Szanownym Jubilatom pamiątkowe medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie.   
   Szczęśliwej wędrówki w stronę kolejnych Jubileuszy! Niech Wam zdrowie 
dopisuje, a szczęście miłości wtóruje. Wszystkiego najlepszego życzy 
Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze 
świąteczne życzenia. Dużo zdrowia, radości, 
optymizmu i uśmiechu. Niech zbliżające się 

Święta spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu,  

a nadchodzący Nowy Rok - 2017 spełni 
Państwa plany zawodowe, społeczne i osobiste. 

oraz przyniesie wiele satysfakcji. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

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

ROZPOCZĘCIE SEZONU BIEGÓWKOWEGO 

 

Monika Ciesłowska 
U.M. 
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FOTORELACJA Z NAJNOWSZYCH INWESTYCJI 
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

 
 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY 

Projekt budżetu gminy na 2017 r. – pozytywna opinia RIO. 
   Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię  
o przedłożonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego projekcie 
uchwały budżetowej na 2017 rok. Projekt uchwały będzie m.in. 
przedmiotem obrad na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
odbędzie się 30 grudnia br. 
Gmina Stronie Śląskie otrzyma dofinansowanie na budowę 
kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa! 
   Miło jest nam poinformować, że Gmina Stronie Śląskie otrzyma 
dofinansowanie na budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara 
Morawa. Całkowita wartość projektu to 6 111 020,28 PLN, z tego 
dofinansowanie to 5 194 367,24 PLN. Jest to milowy krok  
w kierunku udostępnienia w przyszłości nowo odkrytych partii 
Jaskini Niedźwiedziej. 
Odbiór i przekazanie do eksploatacji nowo wybudowanych 
dróg. 
   W dniu 14 grudnia nastąpił odbiór i przekazanie do eksploatacji 
dwóch inwestycji drogowych, tj. drogi wewnętrznej na terenie 
działek nr 170, 175 w miejscowości Bolesławów oraz ul. Stromej - 
obręb Stronie Wieś. Inwestycje drogowe dostały dofinansowanie  
z Programu Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w łącznej kwocie 
446 932,00 PLN. Całkowita wartość w/w inwestycji to 702 394,34 
PLN. 
Trwa modernizacja ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim. 
   Do końca br. zakończy się modernizacja ul. Szkolnej w Stroniu 
Śląskim. Zadanie polega na wymianie krawężników, wymianie 
podbudowy, wykonaniu stabilizacji, położeniu nowej nawierzchni 
asfaltowej oraz przełożeniu chodników. Całkowita wartość zadania 
to 358 010,54 PLN, z czego gmina dostała dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa w wysokości 191 000,00 PLN. 
Trwa remont Urzędu Miejskiego wraz z otoczeniem. 
   Trwają prace budowlano – remontowe w Urzędzie Miejskim  
w Stroniu Śląskim oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Do końca 
br. uruchomiony zostanie nowy parking dla klientów urzędu, do 
którego wjazd będzie prowadził od strony sklepu DINO. 
Przewidzianych jest tam 29 miejsc parkingowych. Oddane zostaną 
do użytkowania również trzy biura usytuowane na najwyższej 
kondygnacji budynku o pow. użytkowej 83 m². W celu poprawy 
jakości obsługi klientów, została również podjęta decyzja  
o remoncie dwóch toalet z wc usytuowanych na parterze budynku. 
Nepomucen wróci na swoje dawne miejsce. 
   W miesiącu grudniu br. figura św. Jana Nepomucena, która do tej 
pory była usytuowana przy Kościele Parafialnym w Stroniu Śląskim 
wróci na swoje dawne, historyczne miejsce, tj. stanie w pobliżu 
Urzędu Miejskiego (w miejscu, gdzie stał kiosk „Ruchu”). Starsi 
mieszkańcy naszej gminy pamiętają, że dawniej była ona 
usytuowana w pobliżu mostu, przy wejściu do parku od strony ul. 
Kościuszki. Figura została odrestaurowana, całkowity koszt zadania 
to 35 000,00 PLN, z tego gmina uzyskała dofinansowanie  
w wysokości 15 000,00 PLN. 
Samoobsługowa, ogólnodostępna toaleta stanęła przy ulicy 
Kościuszki. 
   Przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, w pobliżu budynku 
„Poczty Polskiej” została usytuowana toaleta wolnostojąca. Gmina 
Stronie Śląskie na budowę toalety przeznaczyła w budżecie na 2016 
rok kwotę w wysokości 135 000,00 PLN. Dostęp do toalety będzie 
możliwy po wrzuceniu do automatu 1 zł. 
Budowa nowego placu zabaw. 
   W Stroniu Śląskim, w pobliżu Przedszkola Miejskiego został 
wybudowany we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza 
Spółdzielnia” nowy plac zabaw dla naszych najmłodszych 
mieszkańców. Koszt całkowity zadania to kwota 60 000 PLN. 
 

Dalsza część tekstu na str. 3 → 

Publiczna toaleta - z ogrzewaniem podłogowym, 
przewijakiem dla dzieci, bezprzewodową ładowarką  
do telefonu, z elektronicznym monitoringiem toalety. 

Kompleksowa modernizacja drogi w Bolesławowie  
wraz z budową wzdłuż niej odwodnienia. 

Kompleksowa modernizacja ulicy Stromej  
wraz z budową wzdłuż niej odwodnienia. 

Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej 
wraz z budową wzdłuż niej odwodnienia. 

Remont Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 
wraz z otoczeniem. 



Iwona Dziuba 
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   Dnia 8 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim odbyło 
się przedstawienie edukacyjno-ekologiczne pt. 
„Zielony Kopciuszek” w którym uczestniczyły 
dzieci z klas II - III Szkoły Podstawowej. 
Aktorzy Teatru Kultureska, którzy przygotowali 
spektakl, przedstawili nową, „ekologiczną” 
wersję bajki o Kopciuszku. Spektakl pokazał 
dzieciom jak ważny jest szacunek wobec 
przyrody, przypomniał zasady segregowania 
odpadów obowiązujące w naszej gminie, 
poszerzył wiedzę dzieci w zakresie ochrony 
powietrza, a także ukazał negatywne skutki 
palenia śmieci w piecach i wytwarzania dużej 
ilości spalin samochodowych. 
Baśniowa atmosfera przedstawienia sprawiła, 
że wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły  
w wydarzeniu, bawiły się i tańczyły wraz  
z aktorami, ucząc się jednocześnie pro-
ekologicznych zachowań. 
Przedstawienie zostało sfinansowane przez 
Gminę Stronie Śląskie ze środków, które 
pochodziły z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

EKOKOPCIUSZEK 

Gmina przejmuje dwa budynki od Województwa Dolnośląskiego. 
   W dniu 21 grudnia br. gmina przejmie dwa budynki od Województwa Dolnośląskiego, mowa o budynku Morawka 42 i 43. W budynkach 
tych powstanie łącznie 28 mieszkań komunalnych – gmina zleciła w tym zakresie opracowanie niezbędnej dokumentacji. 
Spotkania w sprawie uruchomienia dodatkowego zespołu Pogotowia Ratunkowego. 
   W miesiącu grudniu br. Burmistrz Stronia Śląskiego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego odbyli spotkania w sprawie 
uruchomienia dla Gminy Stronie Śląskie i Gminy Lądek – Zdrój dodatkowego zespołu Pogotowia Ratunkowego wraz z lekarzem. W jednym 
ze spotkań uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Michał Dworczyk. W chwili obecnej czekamy na wyniki podjętych rozmów. 

 

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. (Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie) informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 9 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U.2015.139 
z dnia 2015.01.27)informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZWiK Sp. z o. o. na terenie Gminy Stronie Śląskie.  

Do stawek netto przedstawionych 
w tabeli obok dolicza się podatek 
od towarów i usług w wysokości 
zgodnej z obowiązującymi prze-
pisami. Przy założeniu, że w roku 
2017 zostanie utrzymana stawka 
podatku VAT w wysokości 
obecnie obowiązującej tj. 8%. 
Ceny oraz stawki opłat netto  
i brutto za dostarczoną wodę wraz 
z odprowadzaniem ścieków będą 
takie, jak  w tabeli. 

Lp  
Taryfowa grupa  

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena/stawka Jednostka 
miary Netto / Brutto 

1 2 3 4 5 

1. 
Gospodarstwa domowe, 

pozostali 
cena za 1m3 dostarczonej wody 3,33 / 3,60 zł / m3 

2. 
Gospodarstwa domowe, 

pozostali* 
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4,07 / 4,40 zł / m3 

3. Przemysł szklarski cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,27 / 5,69 zł / m3 

4. 
Gospodarstwa domowe, 

przemysł, pozostali 

Opłata abonamentowa dla odbiorców  
rozliczanych według: 
1) wodomierza głównego, 
2) wodomierza lokalowego, wodomierza 
własnego lub urządzenia pomiarowego 
ścieków, 
3) ryczałtem. 

  
 

  
zł / m-c/ 
odbiorcę 

4,51 / 4,87 
2,70 / 2,92 

  
   

3,23 / 3,49 

 ZWIK PRZEDSTAWIA NOWE TARYFY  



Natalia Gancarz - CETiK 
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11 grudnia 2016 r w CETiK-u odbyły się III Polsko – Czeskie Stoły 
Bożonarodzeniowe. Swoje Stoły zaprezentowało 11 wystawców, częstując 
przepysznymi potrawami odwiedzających imprezę. Z wyrobami 
rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się 18 stoisk.  Każdy stół, za 
ogromny wkład w przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek od 
organizatora. Zostały ufundowane również nagrody przez Fundatorów, 
które otrzymali: 
● nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego – Przedszkole Miejskie im. Jana 
Powała II, 
● nagrodę Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - LZŚ Siekiereczki 
KGW Stary Gierałtów, 
● nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie  
 pana Zdzisława Kozickiego - Sołectwo Kamienica, Karczma i Browar 
Kamienica, 
● nagrodę Pana Stanisława Jurcewicza Senatora VII i VIII kadencji - 
Restauracja Kaczka i Wino, 
● nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek – Zdrój pana Grzegorza 
Pietruńko – Sołectwo Stronie Wieś, 
● nagrodę CETiK-u – Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej. 
   Nagrodzone zostały również dzieci biorące udział w konkursach 
bożonarodzeniowych  takich jak: Anioł Bożonarodzeniowy oraz plakat – 
Boże Narodzenie oczami dziecka. Wyniki konkursu znajdują się na naszej 
stronie internetowej www.cetik.stronie.pl.  
Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg zorganizowała kiermasz 
ozdób świątecznych oraz ufundowała dwa pojedyncze wyjazdy do 
Europarlamentu w Brukseli, które zdobyły pani Małgorzata Szczepanek 
oraz pani Grażyna Kuś. Dochód z kiermaszu zostanie wpłacony na Fundusz 
Wieczysty COOLturalne Stronie i przeznaczony na działania kulturalne dla 
dzieci.   
Imprezie towarzyszyły przepiękne występy dzieci z Przedszkola Miejskiego 
im. Jana Pawła II, Młodzieżowej Orkiestry Dętej MINI BAND działającej 
przy CETiK-u, Grupy baletowej pani Marii Kijak działającej przy CETiK-u 
i Przedszkolu Miejskim, Siekiereczek, Kapeli z Ulicy Hutniczej oraz 
Bystrzyckiego Chóru Dziecięcego i Zespołu Wokalnego Con Grazia z PSM 
I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej.  
Dziękujemy serdecznie Wszystkim Osobom oraz Instytucjom zaangażo-
wanym w organizację Imprezy. 

 

 

III POLSKO-CZESKIE STOŁY BOŻONARODZENIOWE - 
STROŃSKA GWIAZDKA W CETIKU 

MIKOŁAJ W CETIKU 

FOTORELACJA Z IMPREZ W CETIKU 

●7 stycznia 2017r. o godz. 13.00 (sobota) zapraszamy do 
CETiK-u na III STROŃSKIE KOLĘDOWANIE pod 
honorowym patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego Pana 
Zbigniewa Łopusiewicza. Szczegółowy program już wkrótce.
   
 ●11 i 25 stycznia 2017r. o godz. 16.00 (środa) w CETiK-u 
odbędą się wykłady Uniwersytetu III Wieku. 11 stycznia 
odbędzie się wykład pt. „Środowisko, przyroda - relacje  
z człowiekiem”, który poprowadzi Pani Małgorzata 
Żochowska. 25 stycznia odbędzie się wykład pt. „Kamienie  
i ich moc, czyli o niezwykłych właściwościach minerałów”, 
który poprowadzi Pani Monika Patkowska. Zajęcia odbywają 
się bezpłatnie.   
●15 stycznia 2017r. o godz. 15.00 (niedziela) zapraszamy do 
CETiK-u na 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
w trakcie której zbierane będą pieniądze na ratowanie życia  
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na 
zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.   
W programie: Licytacje, występy artystyczne, koncerty itp., 
sprzedaż fantów i ciast, inne atrakcje.  
Około godz. 20.00 organizatorzy przewidują światełko do 
nieba. Organizatorem WOŚP w Stroniu Ślaskim jest Zespół 
Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.   
●21 stycznia 2017r. (sobota) o godz. 17:00 zapraszamy do 
CETiK-u na HIP-HOP FESTIVAL- Po Stronie Hip-Hopu. 
Wstęp wolny!   
●28 stycznia 2017r. (sobota) o godz. 16:00 zapraszamy do 

CETiK-u na otwarcie wystawy 
zdjęć z podróży do Tajlandii, 
Kambodży i Laosu, podróżni-
ków ze Stronia Śląskiego Jurka 
Wilczyńskiego i Luny Holskiej. 
 
 Więcej o imprezach na stronie: 
        www.stronie.cetik.pl 

RELACJA Z III POLSKO-CZESKICH STOŁÓW 
BOŻONARODZENIOWYCH 

PRZEGLĄD MINIATUR KOMEDIOWYCH 

STYCZEŃ 2017 W CETiK-u 
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  W dniu 21 listopada b.r. we wrocławskiej operze delegacja 
Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka 
„uczestniczyła w II ogólnopolskiej gali EDD podsumowującej 
Europejskie Dni Dziedzictwa w skali całego kraju. Jest to  
największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny.  
Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają bezpłatnie do 
zwiedzania dla szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, 
przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, insceni-
zacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, 
spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorod-
nym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych  
i wiekowych. 
Towarzystwo bierze udział w akcji od trzech lat . W tym roku  
a były to już 24 obchody EDD w Polsce. Promowaliśmy  
najciekawsze miejsca w Bielicach i Nowych Bielicach.   
W promocji wzięło udział ok 30 osób. Podsumowanie w operze 
uświetnili artyści opery wrocławskiej. Wrocław i San Sebastian 

są w tym  roku Eu-
ropejskimi Stolicami 
Kultury. Na zakońc-
zenie organizatorzy 
podjęli uczestników  
gali bankietem. 
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PODSUMOWANIE EDD 

Prezes Towarzystwa  
Makarewicz Mieczysław 

III STROŃSKIE KOLĘDOWANIE 



Z poważaniem DARZ BÓR - Jolanta Bogiel 

   22 listopada br. ośmiu uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych pod 
kierunkiem p. Anny Najbor przyszła do siedziby Nadleśnictwa Lądek Zdrój  
w Strachocinie, aby dowiedzieć się „Skąd się biorą drzewa w lesie?” tym razem 
już w „realu”. Doświadczony 40-letnią praktyką leśniczy - szkółkarz p. Jan 
Tomaszewicz i leśnik p. Piotr Ceglarski pokazali rezultat pracy wielu ludzi  
w znajdującej się obok siedziby tz. „doniczkarni” w miejscu, gdzie 
„przechowywane” są gotowe do posadzenia w terenie sadzonki: świerka, sosny, 
modrzewia, jodły, buka. Prześledzono cały cykl dozorowania oraz pielęgnacji, 
ale aby drzewka miały 2 lub 3 lata i były przygotowane do wysadzenia muszą 
gdzieś urosnąć. Pojechaliśmy więc do największej, naturalnej leśnej górskiej 
szkółki w Polsce - Leśnictwo Lądek Zdrój w Górach Złotych. 
   Na północno - wschodnim zboczu „Mamczynej Góry” / 650 m n.p.m /  
o powierzchni całkowitej 2,13 HA w tym produkcyjnej 1,83 HA  znajdują się 
właściwe miejsca wzrostu roślin z nasion. Pan Jan wyjaśnił dlaczego tworzy się 
długie pasma naprzemienne danego gatunku, przysypuje piaskiem i dba  
o nie przez cały okres wegetacji, a także opowiedział w jaki sposób zabezpiecza 

się rośliny przed zwierzyną leśną. Smutnym jest fakt, że tylko przed wandalami niszczącymi ogrodzenia i sadzonki nie mogą ustrzec tablice 
informacyjne o charakterze danego miejsca. Cóż, zachowanie, kultura osobista i poszanowanie tego co „nie moje” wynoszone jest z domów 
rodzinnych i utrwalane  w sobie podobnych ludziach. Porażającym jest moment, kiedy słyszy się choćby od jednego ucznia „a co mnie 
obchodzi jakieś tam drzewko(…)”, „nie będę wieszać tego świństwa (…)”, a właśnie takie zdania padły na spotkaniu 29 listopada br. z p. 
Krzysztofem Kaźmierczakiem - wieloletnim leśniczym w jego Leśnictwie Stronie Śląskie w miejscu zwanym „szkolny lasek” położonym  
w paśmie górskim „Krowiarki”. Przewodnim tematem spotkania było „Dokarmianie ptaków”, gdzie omawiano celowość dokarmiania 
ptaków, czas, rodzaje karmy oraz sposoby jej umieszczania. Uczniowie z wych. p. Małgorzatą Wijatyk po udzielonej instrukcji umieścili na 
drzewach 50 sztuk „kulkowej” karmy dla ptaków śpiewających, po czym dla rozgrzania zmarzniętych rąk rozpalono ognisko, a strażnicy 
Straży Miejskiej  kom. p. Jacek Zegarowicz i p. Łukasz Wójcik przypomnieli zasady zachowywania się w lesie i udzielania pierwszej 
pomocy w razie  omdlenia lub wypadku np. upadku z drzewa, uderzenia przez konar, wychłodzenia i pożaru. 
   Kolejnym punktem było przejście do szkółki leśnej Leśnictwa Stronie Śląskie o powierzchni produkcyjnej 0,83 HA, które miało na celu 
uzyskanie odpowiedzi na pytania chłopców - „dlaczego nawet zimą ścina się i wywozi tyle drzew?”, gdzie uczniowie zobaczyli, jak znakuje 
się drzewo, a także jak w jaki sposób układa i zabezpiecza się na transportującym je samochodzie.  
   6 grudnia br. zorganizowaliśmy jesienny wyjazd w Góry Bialskie w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym nad lewym dopływem rzeki Białej 
Lądeckiej - „Bielawką”, płynący przy Czarnobielskim dukcie. Tutaj od około 3 lat istnieje zespół stawów „Małej retencji górskiej”, o tej 
porze roku w większości zamarznięty i zasypany śniegiem. 300 m niżej na Morawskim Potoku, na rozdrożu spotkaliśmy się z leśniczym 
Leśnictwa Stary Gierałtów i członkiem Koła Łowieckiego „Śnieżnik” p. Arkadiuszem Gawronem. Grupa dowiedziała się jakie funkcje, 
oprócz ochrony przed lokalnymi wezbraniami wody, pełnią zespoły stawów „Małej retencji górskiej. Ogólna wartość obiektów  
w Nadle-śnictwie Lądek Zdrój (39 szt.) to 3 608 475 zł mogących retencjonować 15 398 m3 wody. Rozmawialiśmy o gatunkach drzew, 
różnicy pojęć  słów "drzewo" a  "drewno", wieku  drzew, miejscu  występowania, roli w środowisku, również o  zwierzętach tu wystę-
pujących od jeleni na kornikach kończąc. 
   Zajmującym punktem wycieczki było "czytanie" mapy  - określanie kierunków geograficznych, wyszukiwanie najwyższych  szczytów   
„worka bielickiego” , rezerwatów i letnich szlaków turystycznych  pokrywających się  ze szlakami narciarstwa biegowego  Gminy Stronie 
Śląskie i Czech /" Velky a Maly Sengen" / tworzące transgraniczne pętle.  Pan leśniczy uatrakcyjnił  nam spotkanie ogniskiem i słodyczami  
z okazji Mikołajek, co wielce było przyjemne w tą mroźną aurę.                
   Myślę, że większość uczestników spotkań z leśnikami i myśliwymi dostrzegła fakt, że człowiek może żyć w zgodzie z przyrodą i być jej  
potrzebny, prowadząc różną działalność o każdej porze roku. Myślę również, że poznali wiele  spraw o których nie wyczyta się w mądrych 

książkach, doznali uczuć piękna własnej krainy i zrozumieli, że 
warto dbać o to co się ma wokół  siebie teraz i w przyszłości. 
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W pierwszą niedzielę listopada 2016 roku Ks. Maciej Oliwa 
poświęcił nową kapliczkę postawioną przez Towarzystwo 
Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” w miejscu 
kapliczki domkowej, która uległa zniszczeniu od uderzenia 
pioruna w latach 60-tych. Kapliczka znajduje się obok „Galerii 
na szlaku” w Starym Gierałtowie prowadzonej przez panią 
Marię Markiewicz. To właśnie Ona jest jednym z darczyńców 
obok Fundacji BZWBK. W ramach programu „Tu Mieszkam 
tu zmieniam” można było zakończyć pomyślnie cały projekt. 
Uroczystość uwieńczono degustacją pysznych ciast Pani Marii 
serwowanych w Jej galerii. 

 

JESIEŃ W LESIE 

        Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław 

KAPLICZKA POŚWIĘCONA 
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 1. Pasowanie na czytelnika   
   18 października b.r. do biblioteki zawitała klasa II „d” wraz z panią Dagmarą Borecką. Na 
młodych czytelników czekały różne zadania angażujące zarówno ciało jak i umysł. Najwięcej 
śmiechu i zabawy było podczas wyścigów na „skaczących” piłkach. Swoich młodszych kolegów 
wspierali uczniowie z klasy IV „a”, którzy również zaprezentowali spektakl o książce  
i korzyściach płynących z czytania.  W role bajkowych postaci wcielili się: Martyna Michalak, 
Ewa Staszak, Julia Tomaszewicz, Artur Partyka i Dominik Laska. Dziękujemy wychowa-wczyni 
klasy pani Jadwidze Staśko za współpracę, a aktorom za pomoc i zaangażowanie. Miłym 
zakończeniem spotkania była loteria - wszystkie dzieci otrzymały prezenty w postaci książek  
i słodkości. 
2. Dzień Pluszowego Misia   
25 listopada świętowaliśmy urodziny uko-chanej zabawki wszystkich dzieci. Z tej okazji 
bibliotekę odwiedziła klasa I „a” wraz z panią Anettą Oostenbrink. Uczniowie z klasy IV „b” 
wystąpili w przedstawieniu, którego bohaterami byli Kubuś Puchatek i jego przyjaciele. Dzieci 
miały za zadanie odnaleźć książeczki o misiach, były też zagadki o misiach, rysowanie 
wymarzonych misiów (także z zasłoniętymi oczami), wyścig po misia przez tor przeszkód, oraz 
oczywiście słodkie co nieco. Ten dzień był okazją do połączenia zabawy z nauką oraz integracji 
młodszych dzieci ze starszymi kolegami. Dziękujemy bardzo aktorom z klasy IV „b” oraz ich 
wychowawczyni pani Marii Zimnej za współpracę. W role bohaterów spektaklu wcielili się: Oliwia 
Szychalska, Maks Kozieł, Dawid Milke, Ania Konowalczuk, Zuzia Gałecka, Milena Olszewska  
i Filip Wołowiec. 

3. Spektakl Mikołajkowy   
 w Przedszkolu Miejskim  
    6 grudnia to dla każdego dziecka magiczny  
i długo wyczekiwany dzień. Grupa „Żabki” pod 
opieką pani Doroty Brandiuk i we współpracy z naszą biblioteką przygotowała 
mikołajkowy spektakl dla swojego ulubionego świętego i dla pozostałych przedszkolaków. 
Dzieci pięknie poprzebierane wspaniale przywitały Mikołaja wierszykami i piosenkami. 
Później była też mikołajowa zumba i inne tańce - słowem wiele śmiechu i zabawy do utraty 
tchu, aż w końcu nadszedł najbardziej wyczekiwany czas – wręczanie wymarzonych 
prezentów. 7 grudnia przedszkolaki ponownie wystąpiły w spektaklu o Mikołaju. Tym 
razem na widowni gościliśmy rodziców i bliskich naszych małych aktorów. 
     4. Kurs na języki obce  
    Nasza biblioteka oferuje naukę pięciu języków obcych: angielskiego (w tym angielskiego 
biznesowego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Każdy użytkownik 

może uzyskać tu bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów przeznaczonych dla dorosłych, a także 
dla dzieci od 10 roku życia. Kursy są dostępne na multimedialnej platformie https://lerni.us/. Składają 
się z filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych, modułów nauki słówek czy 
sprawdzających poprawność wymowy. Metoda nauczania opiera się na naturalnych procesach 
poznawczych. Wykorzystuje tak zwaną immersję językową, czyli całkowite zanurzenie w języku, 
dzięki któremu w szybkim tempie można opanować wybrany język, a efekty widoczne są już po kilku 
sesjach nauki. Biblioteka oferuje dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs na języki 
obce”. Jest to nowy program firmy Funmedia realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Z kursu można korzystać samodzielnie w godzinach pracy biblioteki. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki. 
5. Anielskie warsztaty świąteczne - Podczas warsztatów rękodzieła, które odbyły się w dniach 7-9 grudnia, uczestnicy stworzyli piękne 
ozdoby choinkowe i na świąteczny stół – papierowe anioły, wesołe bałwanki oraz kolorowe bombki.  
6. Nowości książkowe - W ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 500 zł, które w całości zostało przeznaczone na zakup nowych 
książek oraz audiobooków. Jak wiadomo dobra książka to najlepszy sposób na długie, zimowe wieczory, zachęcamy więc do odwiedzania 
biblioteki. 

 

 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 

Alicja Witczak – Biblioteka Miejska 

   Sołectwo Nowy Gierałtów 6 grudnia b.r. odwiedził św. Mikołaj, który oczywiście 
przyniósł dla dzieci prezenty. Całą niespodziankę dla naszych Milusińskich 
przygotowała Rada Sołecka i Sołtys. Oprócz zorganizowania paczek, przygoto-
waliśmy dla dzieci  słodki poczęstunek - ciasta, słodycze,owoce i napoje. Nie dało 
się ukryć, że dzieciaki były bardzo zadowolone! Dziękujemy naszemu świetnemu  
i świętemu Mikołajowi za poświęcony czas, przybycie oraz podarowanie uśmiechu 
naszym sołeckim pociechom. Składam również serdeczne podziekowania Radzie 
Sołeckiej, dzięki której mieliśmy przyjemność bawić się wspólnie przy tak ciepłej 
atmosferze. 

Sołtys 

MIKOŁAJ U DZIECI W NOWYM GIERAŁTOWIE 
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      ●ZBIÓRKA   KARMY   ZAKOŃCZONA   SUKCESEM 
W listopadzie 2016r.  uczniowie klas I-VI ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 
wzięli czynny udział w zbiórce karmy i akcesoriów (smycze, obroże, miseczki, zabawki, produkty przeciw pchłom  
i kleszczom) dla psów i kotów, podopiecznych fundacji „Pod Psią Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju. 
Zebrano 67kg mokrej karmy, makaron, ryż. Serdecznie dziękuję nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za aktywne 
włączenie się do akcji. Opiekunowie fundacji odwiedzą naszą placówkę w styczniu 2017r. Szkolny koordynator: 
Maria Zimna 
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Magdalena Wacławska 

W dniu 6 grudnia b.r. nasze Przedszkole odwiedził długo i niecierpliwie wyczekiwany 
święty Mikołaj. Przeszczęśliwe i grzeczne dzieci przywitały gościa piosenką, a później 
dostały kolorowe paczki. Na koniec Mikołaj również otrzymał drobne podarki przygo-
towane przez maluchów i obiecał, że za rok znów się pojawi. Dzieci już czekają… 

 

PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI 

   Za nami listopad i wiele ciekawych chwil spędzonych 
w przedszkolu.  
* 02 listopada uczciliśmy pamięć zmarłych, 
odwiedziliśmy cmentarz i zapaliliśmy znicze. 
* 03 listopada spotkaliśmy się z panem T. Barzyckim z 
okazji święta Hubertusa - patrona myśliwych. Gość 
przedstawił nam legendę o św. Hubertusie, wręczył dla 
naszego przedszkola przepiękną gęgawę, bo ten rok jest 
rokiem gęgawy a nasze przedszkole bierze czynny udział  
w tym projekcie. 
* 10 listopada obchodziliśmy Dzień Niepodległości w 
przedszkolu i nie zabrakło nas też w Cetiku. Dzieci 

starsze przedstawiły program artystyczny z tej okazji śpiewając i tańcząc. 
* 18 listopada odwiedzili nas aktorzy z największego objazdowego teatru lalek „Pinokio”. 
Oglądaliśmy bajkę pt.: „Mała myszka”. 
* 25 listopada w CETiK-u odbyła się kolejna edycja międzygminnego konkursu 
recytatorskiego „Antologia poezji dziecięcej” pod patronatem Zastępcy Burmistrza Dariusza 
Chromca. Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem o czym świadczyła spora ilość 
uczestników imprezy. W tym roku wiersze recytowały dzieci z Przedszkola Publicznego ze 
Stronia Śląskiego, z Przedszkola Publicznego z Lądka Zdroju, z Przedszkola Niepublicznego 
„Bajlandia” z Bolesławowa oraz dzieci z klas I ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. 
* 26 listopada odbył się bal Charytatywny na rzecz przedszkola. Dochód z balu to 11.058 zł, 

który zostanie wydany zgodnie z założeniem na budowę boiska na terenie przedszkola.  
* 29 listopada uczestniczyliśmy w projekcie przygotowanym przez Stowarzyszenie „Tratwa” skupiające studentów. Studenci z Francji  
i Rumunii prowadzili zajęcia animacyjne w języku angielskim. Dzieci przeżyły nowe, ciekawe doświadczenie i bardzo fajnie się bawiły. 
Nawiązujemy współprace z przedszkolem Z La Machine we Francji. Chcemy poznać obyczaje, tradycję, flagę, nauczyć się kilku zwrotów 
grzecznościowych i zabaw przedszkolnych od przyjaciół z Francji. 
* 30 listopada - dzieci w Przedszkolu obchodziły Dzień Magii i Wróżb w ramach projektu „Śnieżka, co na Czarnej Górze mieszka”. Tego 
dnia dzieci mogły się przebrać za dobre wróżki, czarodziejów i inne postaci. Dobra Wróżka Matylda wypowiadała zaklęcia "czary-mary, 
czary-mary niech się spełnią andrzejkowe czary". Tego dnia dzieci wróżyły swoje przyszłe zawody, bawiły się ze swoimi Paniami i Wróżką 
przy muzyce a na koniec otrzymały od wróżki tace ze słodkim poczęstunkiem. 

 

 MIKOŁAJKI W „BAJLANDII” 

z pamiętnika przedszkolaka - Elżbieta Janota 

     
WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

●WIECZORNICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ramach realizacji projektu FLMŚ DL IX 
"Czytam, więc myślę i marzę" odbyła się w Szkole 
Podstawowej Wieczornica. Uczniowie zebrali się 
wieczorem w szkole i podczas questu odkrywali 
baśnie z różnych krajów europejskich, które były 
ukryte w poszczególnych krainach. Po rozwiązaniu 
zadań wykonywali postacie do teatru cieni,  
a następnie przygotowywali krótkie przedstawienie 
swojej baśni i prezentowali ją pozostałym 
uczestnikom w teatrzyku cieni. Zajęcia były bardzo 
ciekawe. Było to nowe doświadczenie dla dzieci, 
które spisały się doskonale.  
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   Kategoria wiersz: 
1 miejsce Joanna Zielińska SP Lądek  
2 miejsce Aleksandra Jałowiecka SP Stronie Śląskie 
3 miejsce Tymoteusz Jarzembski SP Lądek Zdrój 

  
 
 

       ● WYNIKI KONKURSU FLMŚ DL IX 
"Młodzi Twórcy Literatury" W ramach realizacji projektu FLMŚ DL IX "Czytam, więc myślę i marzę" odbył się konkurs 
literacki dla uczniów szkół podstawowych mieszkających w gminach leżących w Masywie Śnieżnika pt. "Młodzi Twórcy 
Literatury". Na konkurs wpłynęło 41 prac. Nagrody zakupiono ze środków  Programu "Działaj Lokalnie IX"  Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Lokalnego 
Masywu Śnieżnika. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie. Poniżej przedstawiamy wyniki: 
Kategoria opowiadanie: 

1 miejsce Joanna Zawadzka SP Gorzanów 
2 miejsce Magdalena Nowak SP Pławnica 
3 miejsce Zuzanna Dudek SP Międzylesie 
Wyróżnienie: Dagmara Makarska ZS Międzylesie   
     Lena Smoleń SP Międzylesie 
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●WARSZTATY MALOWANIA NA TKANINIE 
W ramach realizacji projektu FLMŚ odbyły się w SP w Stroniu Śląskim warsztaty 
malowania na tkaninie. Uczniowie projektowali wzory, następnie przenosili go na koszulki 
przy pomocy farb i pisaków do tkanin. Gotowe prace zostały utrwalone i dzieci cieszą się 
teraz własnoręcznie pomalowanymi koszulkami, które z dumą noszą.  Warsztaty 
przeprowadziła Pani Luiza Jałowiecka, której bardzo dziękujemy za profesjonalną pomoc.  
Warsztaty sfinansowano je ze środków FLMŚ DL IX.  

●PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 
W ramach realizacji projektu FLMŚ DL IX odbył się w Szkole Podstawowej im.  
w Stroniu Śląskim Przegląd Pieśni Patriotycznych -Świętujemy Odzyskanie 
Niepodległości. 10 listopada 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej uroczysty apel, 
podczas którego wszyscy uczniowie naszej szkoły zaśpiewali pieśni patriotyczne, 
przypomnieli okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę oraz oddali cześć 
Poległym w obronie Ojczyzny. Śpiewanie pieśni patriotycznych było doskonałą okazją 
do poznania literatury patriotycznej i okoliczności jej powstawania. Uczniowie wraz  
z wychowawcami przygotowali pieśni oraz zadbali o odświętny ubiór i tematyczne 
dekoracje. Dziękujemy prowadzącym za przygotowanie apelu. 

 CO NOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH? 

● Z WIZYTĄ W DOMU DZIECKA - Uczennice technikum i gimnazjum pod opieką p. M.Wijatyk 
i p. K. Ziobro odwiedziły dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku. Podstawowym celem wizyty była 
wspólna, dobra zabawa i dużo uśmiechu.I tak w istocie się stało. Uczennice wspólnie z dziećmi 
udekorowały pierniczi i przyrządziły pyszny czekoladowo-bananowy koktajl. Wszyscy 
wyśmienicie bawili się przy tańcu  belgijka, polowaniu na bizona, zabawie pif-paf i głuchym 
telefonie. 
Pragniemy podziękować szczególnie Panu Janowi Florowskiemu za zafundowanie słodyczy. 
Dziękujemy  również uczestnikom tego spotkania. Doceniamy młodzież, która potrafi znaleźć czas  
i pochylić się nad bliźnim. 

● WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNE NT. „UZALEŻNIENIA  - UŻYWKI I ZDROWIE” - 1 grudnia b.r. podczas 
warsztatów przeprowadzonych w każdej klasie przez zewnętrzną firmę Centrum Profilaktyki Społecznej, uczniowie dowiedzieli się czym są 
substancje pscychoaktywne, jakie są mechanizmy uzależnienia, reasumując, dowiedzieli się dlaczego tak łatwo zacząć, a tak trudno skończyć, 
a także kiedy i gdzie szukać pomocy. Ideą przewodnią CPS jest upowszechnianie naukowej wiedzy o etiologii i przebiegu współczesnych 
zachowań ryzykownych , uzależnień i zaburzeń zachowania. Szczególnym obszarem zainteresowań jest profilaktyka narkotykowa (dopalacze) 
i uzależnień behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym ryzykownym zachowaniom. Trenerzy z firmy CPS dostosowali zajęcia 
warsztatowe do indywidualnych potrzeb i problemów uczniów.  
Osoby odpowiedzialne za organizacje warsztatów - I.Kolczyńska oraz E. Waszak serdecznie dziękują Gminie Stronie Śląskie za 
sfinansowanie tych zajęć. 

●POWIATOWY KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE - Dnia 8 grudnia b.r. w Zespole 
Szkół Samorządowych odbył się finał Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie - 
„Unikaj! Przewiduj! Reaguj!” pod honorowym patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego, 
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kłodzku, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim, 
Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim. W zmaganiach konkursowych  
rywalizowało osiem szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłodzkiego. Głównym celem 
było propagowanie prawidłowego zachowania w przypadku  zagrożeń oraz umiejętność 
niesienia pomocy przedmedycznej. Organizatorzy dziękują Gminie Stronie Śląskie za 
ufundowanie nagród  dla każdego uczestnika konkursu. Podziękowania również należą się 
Radzie Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim za zorganizowanie 
poczęstunku podczas przebiegu konkursu.  



 

Jacek M. 
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W miesiącu listopadzie 2016 roku odbyło się 9 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie  
w spotkaniu uczestniczyło 6 osób. Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę,  
w godzinach od 17.00 – 20.00. W każdy wtorek miesiąca  
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 
do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą 
korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy domowej. 

W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsulta-
cyjnym udzielono 25 porad dotyczących: 
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach 

stacjonarnych, 
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób 

Uzależnionych, 
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków  

o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te 
dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych 
dla osób uzależnionych, 

• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie  
z nawrotem – porady dotyczyły osób uzależnionych, 

• wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach 
z pijącymi, 

• problemów związanych z przemocą domową. 
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy 

Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie 
udział biorą średnio 3 - 4 osoby. 

W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
funkcjonuje Telefon Zaufania: 698 908 002 od poniedziałku do 
środy w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje 
dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, 
przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 

mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU 
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO W STRONIU 

 
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 

    Dnia 6 grudnia b.r. w pensjonacie 
„Monte Negro” dzieci Sołectwa Stronie 
Wieś miały przyjemność spotkać się  
z długo oczekiwanym św. Mikołajem, 
którego przywitały szczerym uśmiechem  
i radością. Brodaty gość podczas 
wręczania prezentów był pełen zachwytu 
bo wszystkie dzieci dziękując Mikołajowi 
za podarunek popisywały się przed nim 
swoimi zdolnościami muzycznymi oraz 
recytatorskimi. Zabawą nie było końca, 

ale niestety czas nieubłagalnie biegł do przodu i trzeba było pożegnać się ze Św. Mikołajem. W dziecięcych oczach widać było iskierkę 
nadziei, że za rok jeszcze raz zobaczą się z Mikołajem.  
Sołtys i Rada Sołecka dziękuje właścicielom pensjonatu za bezinteresowne wynajęcie 
lokalu. Wszystkim mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie i czytelnikom „Nowinek” 
życzymy zdrowych spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku.  
   Przedstawicielki KGW Stronie Wieś uczestniczyły w prezentacji Stołów Wigilijnych, 
które odbyły się dnia 11.12.2016 w CETiK-u. Różnorodne potrawy wystawione na stołach 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Oprócz nagrody organizatora 
Panie z KGW otrzymały dodatkową nagrodę sponsorowaną przez Nadleśniczego  
Nadleśnictwa Lądek Zdrój. 
 

FAJNIE JEST W SOŁECTWIE STRONIE WIEŚ  

Przeczytałem ostatnio w Biuletynie Informacyjnym 
S.M. „Nasza Spółdzielnia” artykuł  pt. „Porządek w 
częściach wspólnych”. Na jednym ze zdjęć zobaczyłem 
kontener PCK stojący akurat pod blokiem w którym 
mieszkam (obok kontenera reklamówki z odzieżą). 
Chciałbym uświadomić, że jako reprezentant Polskiego 
Czerwonego Krzyża staram się zawsze powiadamiać 
PCK we Wrocławiu, bo to oni powinni opróżniać 

pojemniki, że kontenery są już pełne. Nie mniej jednak będę się 
starał nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby obok kontenera leżała 
nie odebrana odzież. Ponadto na ul. Kościuszki 57 jest Punkt 
Konsultacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża i tam także można 
pozostawić odzież. Pani Renata zajmująca się PCK dostępna jest 
pod nr tel.607 448 858 i jest zawsze chętna do pomocy. Oczywiście 
można w tej sprawie kontaktować się również bezpośrednio ze mną 
- tel. 728 718 022 -Odbierzemy odzież lub inne rzeczy które mogą 
przydać się jeszcze drugiemu człowiekowi. 
   W porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu  oraz Dyrektorem Centrum Edukacji 
Turystyki i Kultury ustaliliśmy terminy Akcji honorowego odda-
wania krwi w Stroniu Śląskim: 27 luty,  24 kwiecień,  26 czerwiec,  
28 sierpień,  23 październik,  18 grudzień. Tak się składa, że 
wszystkie dni poboru krwi przypadają w poniedziałek. Proszę 
krwiodawców o zapisanie sobie w kalendarzu te daty. 
Co najmniej 10 dni przed terminem oddawania krwi będą 
wywieszane plakaty informujące o terminie oddawania krwi. 
Ponadto jeżeli komuś terminy te nie odpowiadają zawsze można 
oddać krew w Punkcie Krwiodawstwa w Kłodzku (Szpital 
Główny). 
Informuję honorowych dawców krwi, że w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zaczyna 
brakować krwi prawie wszystkich grup : A Rh +,   A Rh -, B Rh +, 
B Rh -, 0 Rh +, 0 Rh -, AB Rh -, jedynie wystarczającą grupą  krwi 
jest grupa AB Rh +. W związku z powyższym prosimy dawców  
o większe zaangażowanie się w oddawanie krwi oraz zapraszamy 
osoby, które ukończyły 18 lat do oddawania krwi. 

CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”? 



   W piątek, 9 grudnia b.r. w Hotelu Maria  
w Wałbrzychu odbyła się uroczysta gala  
z okazji jubileuszu 40-lecia Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. 
Podczas gali wręczone zostały medale  
i odznaczenia dla zasłużonych działaczy 
klubów i związku. 

W pierwszej części imprezy delegat PZPN Andrzej Kowal wręczył 
odznaczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najwyższe Diamentowe 
Odznaczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał Kazimierz Drożdż. 
Natomiast Brązową odznakę honorową PZPN otrzymał Ryszard Wiktor. 

Leszek Kawa 
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ZA NAMI „OTWARTY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W SIATKÓWKĘ 2016” 

 

 

 

   Dnia 10.12. 2016 r. na hali sportowej Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia  
Sp. z o.o. odbył się cykliczny turniej w siatkówkę. Na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się 
30 zawodników  (5 drużyn). Spotkania  rozgrywane były systemem każdy z każdym. Za wygrany 
mecz  drużyna otrzymywała 2 pkt. Najlepsza okazała się drużyna „Wojbórz” z Wojborza, 

pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce zdobyła drużyna 
„Plus 50” z Kłodzka. Trzecie miejsce przypadło drużynie „Huragan Sienna” ze 
Stronia Śl. Czwarte miejsce zdobyła drużyna „Stronie Śląskie”, na piątym miejscu 
została sklasyfikowana drużyna „Motojar Team” ze Stronia Śląskiego. Uczestnicy 
turnieju podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem prezentując wysoki 
poziom gry, więc emocji nie brakowało. Poniej tabela wyników:                     
Turniej zakończył się w miøej i przyjaznej 
atmosferze oraz zdrowym duchu sportowej 
rywalizacji. Zwycięska drużyna z Wojborza 
otrzymała  „Puchar” natomiast pozostałym 
drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim 

uczestnikom, a w szczególności p. Witoldowi Wyrzykowskiemu z kłodzkiej drużyny Plus 50, który 
zawsze wspiera nas w organizacji oraz przebiegu zawodów siatkarskich. Zapraszamy  mieszkańców gminy do korzystania z obiektu sporto-
wego SPA Jaskinia Niedźwiedzia. Sp. z o.o. 

 

MLKS UKS ŚNIEŻNIK W AKCJI 

W poprzedniej części przedstawiono główne plany i cele drużyny do których należy dodać kilka danych personalnych. 
Co prawda ze składu nikt nie odszedł, ale mamy poważne urazy wymagające zabiegu chirurgicznego (Lasota Mariusz i Sulicki Patryk). 

Najprawdopodobniej kłopoty zdrowotne wykluczą tych zawodników z gry do końca sezonu. Niestety po kontuzji nie może jeszcze wrócić 
Gumpert Bartosz i Pawłowski Mirosław. Do zespołu dołączył zawodnik grający w poprzednich latach w TROJANIE Lądek Zdrój – 
Pierzchała Mateusz. W przerwie letniej do składu dołączyli dwaj piętnastolatkowie: Jabłoński Sebastian (bramkarz) i Kaziuk Kacper, którzy 
już otrzymywali szansę gry i udowodnili, że są naszą nadzieją na przyszłość. Kolejny junior Urzędowski Artur jest przewidywany do 
treningów i gry w drużynie seniorów. 

Kończąc ten 2016 rok chcemy podziękować wszystkim osobom wspierającym oraz zaangażowanym w sprawne działanie naszego Klubu. 
Ponieważ zbliża się okres Świąteczno-Noworoczny pragniemy wszystkim tym, którym nasz Klub leży na sercu złożyć najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz radości podczas kibicowania w nadchodzącym roku. 
         Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie 

                             Kazimierz Drożdż 

PRZYGOTOWANIA DRUŻYNY SENIORÓW SPP KRYSZTAŁ  
DO RUNDY WIOSNA 2017 (cz. 2) 

►8 grudnia b.r. rozpoczął się turniej seniorów ITTF - 27 edycja Finland Open w mieście Kisakallio 
(w Finlandii). Ania i Kasia (z MLKS UKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie) zostały rozstawione przy 
stołach z numerem startowym 9. Dziewczyny docierając do półfinału turnieju drużynowego 
wywalczyły sobie brązowy medal, przegrywając z japonkami Ayami Narumoto i Minami Ando. 
Indywidualnie Ania zajęła 19 miejsce, a Katarzyna 24.   

 

 

►11 grudnia b.r., w niedzielę w Brzegu Dolnym odbył się II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 
Seniorów i Seniorek w tenisie stołowym na który przyjechało 55 zawodników i 19 zawodniczek. 
Naszą sekcję tenisa stołowego w kategorii seniorów reprezentowali Remigiusz Jamróz zajmując 25 
miejsce oraz Patryk Cuch - 49 miejsce. W kategorii seniorek wystartowała Karolina Podyma, która 
wywalczyła sobie pozycję 13-stą i Paula Krysińska zajmując 19 miejsce. 

Nazwa drużyny Punktacja 
  1. Wojbórz 8 
  2. Plus 50 6 

  3. Huragan Sienna 4 

  4. Stronie Śląskie 2 
  5. Motojar Team 0 

 ROZDANO ODZNACZENIA PZPN 

Ze sportowym pozdrowieniem - propagatorzy siatkówki 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

BIURO RADNEGO  

 

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

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

BIURO RADNYCH 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, 
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie  

ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).  
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany  
tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzuca-
nia nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.  
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem,  
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem  
myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każde-
go miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:    
  biuroburmistrza@stronie.pl,  a.zaucha@stronie.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 

W dniu 7 stycznia  2017 roku  Radni Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

organizują  bezpłatne, podstawowe informacje z zakresu ZUS 
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

    Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700 

• 3 stycznia 2017 roku dyżur w biurze pełni  
Pan Wiesław Ryczek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - 
Ryszard Wiktor 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
I. PIERWSZA CZĘŚC SESJI (godzina 10.00): 
1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022 – projekt nr 1. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie 
Śląskie na 2017 rok – projekt nr 2.                                                                    
Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/15 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie – 
projekt nr 3. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskie na rok 2016 - projekt nr 4. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronie 
Śląskie a Gminą Ustronie Morskie – projekt nr 5. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położnych we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt 
nr 6. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położnych we wsi Nowy Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt 
nr 7. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położnych we wsi Bielice - gmina Stronie Śląskie – projekt nr 8. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 
Gminę Stronie Śląskie – projekt nr 9. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 10. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie 
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stronie Śląskie – 
projekt nr 11. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na 
lata 2017-2021 – projekt nr 12. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2017 roku – projekt 
nr 13. 
17.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
w okresie między sesjami. 
18.Interpelacje radnych. 
19.Zapytania i wolne wnioski. 
20.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
21.Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
II. DRUGA CZĘŚĆ SESJI (godzina 13:00): 
1.Życzenia noworoczne. 
 

 
 

 

 

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 30.12.2016 R. O GODZ. 10.00  

W CETiK-U  UL. KOŚCIUSZKI 18, STRONIE ŚLĄSKIE 

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

Zapraszamy do zwiedzania 
kaplicy św. Onufrego  

w Stroniu Śląskim  
(ul. Kościuszki 66 A).  

Poniżej podajemy dni oraz 
godziny otwarcia obiektu:  

Czwartki: 12.00 - 16.00 
Soboty: 10.00 - 14.00  


