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                      DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO 

Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorządowca, pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym, którzy współtworzą samorząd  
naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy za zaangażowanie, dobre decyzje, kreatywne pomysły, a także za 
wspólną troskę i pracę na rzecz Gminy Stronie Śląskie. Życzymy powodzenia w realizacji nowych, 
ambitnych celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

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



 • VII miejsce w rankingu Związku 
Powiatów Polskich za 2017 r. - w dniu 27 
kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowym 
Ice Kraków, podczas IV Europejskiego 
Kongresu Samorządów, Z-ca Burmistrza 
Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec 
odebrał wyróżnienia, jakie nasz samorząd 
otrzymał w ogólnopolskim rankingu gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich za 2017 r. 
przeprowadzonym przez Związek Powiatów 
Polskich. Gmina Stronie Śląskie uplasowała 
się na VII miejscu wśród gmin miejskich  
i miejsko - wiejskich. Stronie Śląskie 

otrzymało też tytuł Super Miasto. Ranking był nieodpłatny. 
Organizatorzy przekazali naszej Gminie voucher na 
artykuły promocyjne, które do końca 2018 r. będziemy 
mogli bezpłatnie opublikować na stronach:  
www.magazynfakty.pl, www.rynekinwestycji.pl  
oraz www.magazynvip.pl. 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Stronie Śląskie. 

I. Nieruchomości położone we wsi Stary Gierałtów, KW nr SW1K/00043446/0: 
1) dz. nr 602/1 o pow. 2006m2, cena wywoławcza netto - 70 000 PLN, wysokość wadium – 3 500 PLN, 
2) dz. nr 602/2 o pow. 2002m2, cena wywoławcza netto - 70 000 PLN , wysokość wadium – 3 500 PLN, 
3) dz. nr 602/3 o pow. 1277 m2, cena wywoławcza netto - 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN, 
4) dz. nr 602/4 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto - 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN, 
5) dz. nr 602/5 o pow.1278 m2, cena wywoławcza netto - 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN. 
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem 139MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
jednorodzinna z usługami. 
II. lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki o pow. 25,89 m2 oraz 
pom. przynależnego piwnica o pow. 5,14m2. Cena wywoławcza 40 000,00 PLN, kwota wadium 2 000,00 PLN. 
Przetargi odbędą się w dniu 22 czerwca 2018 r. od godz. 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, (wg. kolejności nieruchomości)  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , -dot. poz. I, „Przetarg – 
ul. Mickiewicza 33/3” dot. poz. II, przelewem najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto 
gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez 
Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka - Przetargi, ogłoszenia i komunikaty – 
przetargi – zbycie nieruchomości – 2018 r. 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 
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• Bezpłatna pomoc prawna  
w Stroniu Śląskim 

 
Informujemy, że w 2018 roku,  

tak jak w roku ubiegłym jest możliwość 
korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej  
w Stroniu Śląskim, przy ulicy Zielonej 5,  

tel: 533 37 675. 

Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej www.stronie.pl w zakładce  
„dla mieszkańca” - „porady prawne”. 
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• Przywrócenie połączeń autobusowych na trasie Stronie Śląskie -Wrocław - Stronie Śląskie - po interwencji Burmistrza Stronia 
Śląskiego Zarząd PKS w Kłodzku S.A. podjął decyzję o przywróceniu połączeń autobusowych na trasie Stronie Śląskie - Wrocław -Stronie 
Śląskie w systemie weekendowym. Kursy realizowane będą pilotażowo w piątki, soboty i niedziele. Jednocześnie wysłano do Burmistrza 
Stronia Śląskiego zawiadomienie, że niezwłocznie złożone zostaną wnioski o wydanie stosownych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie. 

• Nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie - na sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego w dniu 27 kwietnia 2018 r. zostały wręczone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na 
obszarze Gminy Stronie Śląskie za 2017 r. n/w podmiotom: 

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Morawka 38 w Stroniu Śląskim w wysokości 15 000,00 PLN, 
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 65 w Stroniu Śląskim w wysokości 7 500,00 PLN, 
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Morawka 10 w Stroniu Śląskim w wysokości 3 750,00 PLN. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie 
Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na rok następny. 
Zgłoszenia do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku. 
Nagrody mogą być przyznawane właścicielom i współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki mieszkalne lub 
usługowo-mieszkalne, lub na terenie których znajdują się obiekty małej architektury, będące ze względu na swe położenie, elementy i detale 
architektoniczne oraz znaczenie dla historii obiektami kultury materialnej, godnymi upowszechniania i zachowania dla przyszłych pokoleń. Ta 
sama osoba lub ten sam podmiot mogą otrzymać nagrodę tylko jeden raz. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. 

• Powiatowy Dzień Strażaka - W dniu 11 maja br. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłodzku oraz Komenda Powiatowa PSP  
w Kłodzku zorganizowali uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Strażaka” w Kłodzku. Spotkanie zostało poprzedzone Mszą św. w kościele  
o. Franciszkanów w intencji strażaków i ich rodzin, a następnie na Placu Miast Partnerskich odbyły się oficjalne uroczystości, w tym 
wręczenie nominacji i odznaczeń. Podczas uroczystości uhonorowani zostali druhowie z Gminy Stronie Śląskie:  

1. Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,  
2. Mariusz Fryczkowski OSP Stronie Śląskie – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,  
3. Bartosz Bulka OSP Stronie Śląskie – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Wszystkim odznaczonym gratulujemy i składamy serdeczne podziękowania!  
             Dariusz Chromiec - Prezes Oddziału MG ZOSP RP w Stroniu Śląskim 



• Sprzedaż używanych materiałów budowlanych - Gmina Stronie Śląskie wznawia sprzedaż 
kostki drogowej "trylinka". Cena brutto 1 zł/szt. Więcej informacji można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich pok. 12 lub pod nr tel. 74 811 77 41.  
• Opracowano koncepcję na udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej - 
opracowano koncepcję rozwiązań techniczno-budowlanych przedsięwzięcia mającego na celu 
udostępnienie dla ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. 
Obecnie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 
wokół Jaskini Niedźwiedziej.  
• Podpisano umowę na opracowanie projektu Parku Morawka - 30 kwietnia br. została 
podpisana umowa z pracownią architektoniczną Maciej Woś z Wrocławia na opracowanie 
projektu Parku Morawka wg. wybranej przez komisję konkursową koncepcji. Planuje się 
zakończenie prac projektowych do końca bieżącego roku. Koszt opracowania dokumentacji 
projektowej wynosi 120 000 zł brutto. 

• Remont ulic Okrężnej w Stroniu Śląskim - 22 maja br. została podpisana umowa na remont ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim  
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Drogmost sp.z o.o. z Kłodzka. Termin zakończenia prac związanych z tą inwestycją 
określono na 31 października br., koszt inwestycji wynosi 300 000 zł, przy czym pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację 
remontu ulicy Okrężnej w wysokości 240 000 zł. 
• Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim - 22 maja br. rozstrzygnięto zapytanie 
cenowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim. Prace polegać będą na ociepleniu 
elewacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość prac budowlanych wyniesie 98836,12 złotych brutto. 

• Remont drogi do cmentarza w Stroniu Śląskim - 22 maja br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych 
Drogmost sp.z o.o. z Kłodzka na remont drogi do cmentarza, która łączy ulicę Kościelną z ulicą Górną w Stroniu Śląskim. Termin zakończenia 
tej inwestycji określono na 22 października br. Koszt remontu wynosi 690 000 zł i pokryty zostanie ze środków własnych gminy. 

• Nominacja do nagrody “Super Samorząd 2018” - jest nam miło poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej 
“Kruszynka” oraz władze Gminy Stronie Śląskie zostali nominowani do nagrody “Super Samorząd 2018”. W tym roku wyłoniono 15-stu 
nominowanych spośród prawie 350 grup. Uroczysta Gala Super Samorząd 2018 odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 13.00 w Zamku 

Królewskim w Warszawie. W gali  będzie uczestniczyć Zastępca Burmistrza - 
Dariusz Chromiec.   
 
• Najlepsze stypendystki Stronia Śląskiego - 27 kwietnia br. podczas 
kwietniowej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Burmistrz Stronia Śląskiego 
wręczył nagrodę mieszkance Stronia Śląskiego Aleksandrze Soroko, najlepszej 
absolwentce Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju 
w roku szkolnym 2017/2018, za uzyskanie średniej ocen 5,5. 
  Tego samego dnia Burmistrz Stronia Śląskiego, podczas uroczystego apelu  
w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, wręczył nagrodę Partycji 
Jabłońskiej, najlepszej absolwentce Technikum w roku szkolnym 2017/2018, za 
uzyskanie średniej ocen 5,27. 
   Serdecznie gratulujemy takich osiągnięć i życzymy powodzenia na dalszej 
drodze edukacji. 
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 W ostatnim czasie Burmistrz Stronia Śląskiego odznaczył dwie pary małżeńskie pamiątkowymi Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jedną z tych par byli Państwo Antonina i Edward Bieleccy, którzy 
niedawno obchodzili 59 rocznicę ślubu. Natomiast swoją 50-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Maria  
i Marian Matejek.   
Pragniemy Państwu złożyć szczere gratulacje i podziękować za godny podziwu przykład, jaki dają Państwo 
młodemu pokoleniu. Jednocześnie życzymy zdrowia, przyjaźni i miłości na kolejne lata życia we dwoje.  

 „DIAMENTOWA ROCZNICA ŚLUBU I ZŁOTE GODY”  



   W dniach od 11 do 13 maja br. 
drużyna AN-MAR Oldboys 

Kryształ Stronie Śląskie oraz drużyna 
Jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starym Gierałtowie 
przebywała na Węgrzech w pobliżu 

miejscowości Dombovar, gdzie 
odbywał się międzynarodowy 
amatorski turniej piłkarski  

drużyn 6 - osobowych.   

Jerzy Rapacz 

Ze sportowym pozdrowieniem - Animator Orlika 
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      KONCESJE ALKOHOLOWE 
Przypominamy, że z dniem 31.05.2018 r. roku upływa termin zapłaty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe Gminy 
Stronie Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 
Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010.  
Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

► W dniach 2, 9, 16, 23, 30 czerwca 2018 r. w godz. 12:00 -14:00 (sobota) na Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie odbywają się Jarmarki 
Produktu Lokalnego. Na Jarmarku można zakupić produkty lokalne w postaci: dżemów, ciast, nalewek, rękodzieło artystyczne itp. 
► W dniach 9 i 24 czerwca 2018 r. (niedziela) odbędą się wycieczki rowerowe. Spotkanie uczestników o godz. 9:45 przed Halą Sportową 
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim. Organizatorzy Strońska Grupa Rowerowa oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedź-
wiedzia”. Uczestnictwo bezpłatne!!! Szczegółowa informacja na stronie www.jaskinianiedzwiedzia.pl 
► 11 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (poniedziałek) w CETiK-u odbędzie się pobór krwi. Organizatorem akcji jest KHDK „Brylant”  
w Stroniu Śląskim. 
►13 czerwca 2018 r. w godz. 16:00 -18:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u na wykład Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia pt. „Dodaj życia do 
lat i pozostaw po sobie ślad” poprowadzi pisarka Jolanta Szwalbe. Wstęp wolny. Organizatorzy Wyższa Szkoła „Edukacja we Wrocławiu 
Oddział w Kłodzku”. 
► 20 czerwca 2018 r. w godz. 16:00 - 20:00 (środa) zapraszamy na zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu III Wieku. 
Spotkanie odbędzie się na terenie ogródków działkowych w Stroniu Śląskim (ognisko). Szczegółowy program dostępny będzie na  
zajęciach, które odbędą się 13 czerwca w CETiK-u. Udział bezpłatny! 
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Dnia 3 maja 2018 r. przy ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim na boisku „Orlik” 
odbył się „Turniej o Puchar Szeryfa” w piłce nożnej. Na rozpoczęciu sportowej 
imprezy o godz. 10:00 stawiło się ponad 40 zawodników – 5 drużyn. W imieniu  
„Szeryfa” imprezę otworzył Zastępca Burmistrza Dariusz Chromiec. Piłkarze 
rywalizowali w drużynach złożonych z maksymalnie dziesięciu zawodników  
(7 grających, 3 rezerwowych). Spotkania  rozgrywane były systemem „każdy  
z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych 
punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną  
0 pkt. Najlepsza okazała się drużyna „An-Mar Oldboys” ze Stronia Śląskiego, 
pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce zdobyła drużyna FC 3 
Maj.  Trzecie miejsce przypadło drużynie „Piękni i Młodzi” z Gierałtowa. Czwarte 
miejsce zdobyła drużyna „Morawka DDL”,  a piąte „Twoja Niania”. Uczestnicy 
turnieju podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem prezentując wysoki 
poziom gry, więc emocji nie brakowało. Wyłoniony został również „Król strzelców” którym został Tomasz Kubies z drużyny FC 3 Maj, 
zdobywając łącznie 6 bramek. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i  duchu sportowej rywalizacji. Zwycięska drużyna w składzie:  
J. Rapacz, T. Olszewski, Z. Margowniczy, A. Jasik, K. Piechnik, D. Rodak, T. Piechnik, A. Adamczewski, K. Bąk, F. Rodak,  otrzymała 
„Puchar Szeryfa” oraz złote medale, wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom, a w szczególności panu M. Krysmanowi za podjęty trud, jakim było 
sędziowanie spotkań turniejowych i zaprosić  mieszkańców gminy do korzystania z obiektu sportowego Orlik przy ulicy Sudeckiej.  
Do zobaczenia na Orliku! 

  SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU O PUCHAR SZERYFA W PIŁCE NOŻNEJ 2018 R. 
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   W turnieju wzięło udział łącznie 
sześć drużyn, w tym dwie z Niemiec, 
dwie z Węgier oraz dwa nasze zespoły. Rozgrywki były prowadzone w dwóch grupach po trzy zespoły. Drużyna Oldboys AN-MAR Kryształ 
Stronie Śląskie w grupie A zajęła pierwsze miejsce, natomiast drużyna OSP Stary Gierałtów w grupie B zajęła drugie miejsce. W meczu  
o trzecie miejsce drużyna OSP Stary Gierałtów przegrała z gospodarzami z Węgier 5:2, zajmując 4 miejsce w turnieju. W meczu finałowym, 
drużyna AN-MAR Oldboys Kryształ Stronie Śląskie pokonała drugą drużynę gospodarzy 5:1 i zajęła pierwsze miejsce w turnieju, strzelając w 
całym turnieju 10 bramek, tracąc zaledwie jedną. Warto zaznaczyć, że pierwsza edycja tego turnieju odbyła się w roku ubiegłym w Starym 
Gierałtowie. Kolejna edycja w następnym roku zostanie ponownie zorganizowana na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zawodnicy obydwu 
drużyn składają podziękowania dla Pana Zbigniewa Łopusiewicza, Burmistrza Stronia Śląskiego za udzielenie wsparcia finansowego na 
pokrycie części kosztów wyjazdu na Węgry.        

OSP STARY GIERAŁTÓW OLDBOYS NA WĘGRZECH 

NIE PRZEGAP MAJOWYCH WYDARZEŃ! 



 

Rok XVIII, Numer CLXIII 

1. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Z okazji Światowego Dnia Książki, dnia 27.04.2018 r. gościliśmy grupę Żabek z Przedszkola Miejskiego. Dzieci podczas zajęć poznały 

Tappiego – sympatycznego wikinga o wielkim sercu i jego najbliższego przyjaciela renifera Chichotka oraz innych niezwykłych mieszkańców 
Szepczącego Lasu. W trakcie warsztatów czytaliśmy fragmenty książki pt. „Tappi i wspaniała przyjaźń”, następnie dzieci przyporządkowały 
imiona bajkowych postaci i nazwy miejsc do ilustracji. Podczas „burzy mózgów” zebraliśmy słowa opisujące przyjaźń i zasady bycia 
prawdziwym przyjacielem. Przy pomocy kłębka wełny stworzyliśmy „nić przyjaźni” – każdy miał powiedzieć coś miłego o swoim koledze. 
Podczas kolejnego zadania, którym było poszukiwanie ukrytych zagadek, przedszkolaki mogły wykazać się umiejętnością współpracy. Na 
zakończenie grupa otrzymała kolorowanki z Tappim i szablony zakładek – żabek. 
2. Tydzień Bibliotek. 

W dniach 9 – 14 maja przeprowadziliśmy cykl spotkań czytelniczych dla grup przedszkolnych – kolejno odwiedziły nas Słoneczka, Jeżyki, 
 i Motylki. Podczas warsztatów opartych na serii książek pt. „Tappi i przyjaciele” Marcina Mortki, czytaliśmy, bawiliśmy się i rozmawialiśmy  
o tym czym jest przyjaźń i co to znaczy być prawdziwym przyjacielem. 
3. Teatrzyk Kamishibai. 

Dnia 16.05.2018 r. gościliśmy dwie grupy przedszkolaków - Biedronki oraz Pszczółki. Dzieci poznały kamishibai, czyli japoński teatrzyk,  
w którym baśnie i opowiadania przedstawiane są w postaci papierowych slajdów. Przedszkolaki wysłuchały bajki pt. „Mój przyjaciel Kemushi” - 
opowieści o przemianach, jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku. Narratorem w tej pięknej historii jest dziecko, które opowiada  
o swoim przyjacielu - gąsienicy Kemushi mieszkającej w domku na drzewie. Podczas zabawy ruchowej dzieci przedstawiły poszczególne fazy 
przeistaczania się małej gąsieniczki w motyla. Było też poszukiwanie motyli wśród regałów z książkami oraz zawody w skręcaniu motylków na 
sznurku. Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki oraz zostały zapewnione, że są zawsze mile widzianymi gośćmi w naszej bibliotece. 
Serdeczne podziękowania należą się Bibliotece CKiR w Lądku-Zdroju za wypożyczenie teatrzyku. 
4. Filcowanie na mokro. 

W deszczowy poranek, dnia 17.05.2018 r. , zawitała do nas klasa III „c” wraz z panią Anitą Mrozek. Dzieci własnoręcznie wykonały ciekawe 
kolczyki, które podarują swoim ukochanym mamom. Fantastyczne warsztaty filcowania na mokro poprowadziła pani Paulina Bera z Biblioteki 

CKiR w Lądku-Zdroju. Było dużo piany, 
śmiechu i twórczej zabawy. 
5. Noc Bibliotek 
Serdecznie zapraszamy do biblioteki 9 czerwca 
2018 r. o godz. 18.00 na spotkanie autorskie  
z Bartłomiejem Grzegorzem Salą - historykiem, 
etnologiem, krajoznawcą i pisarzem, który  
w niezwykle barwny sposób przedstawia  
w swoich książkach polskie legendy oraz 
zawarte w nich opowieści o stworach, duchach, 
wilkołakach i wampirach. Jest autorem takich 
książek jak „Legendy zamków sudeckich”, 
„Wycie w ciemności. Wilki i wilkołaki Europy”, 
„Wodospady polskich Sudetów i Karpat”,  
a także publikacji „Drewniane zabytki polskich 
Karkonoszy” i „Księga karpackich zbójników”.  
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„RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ MAKULATURĘ’’- KONKURS DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. 
Celem konkursu jest promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych,  
a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 W Waszych domach lub biurach zalegają stare gazety, niepotrzebne 
książki, papiery lub inne surowce wtórne? Przynieście je do szkoły. 
 Konkurs trwać będzie od 14 maja 2018 r. do 12 października 2018 r.  
i będzie polegać na zbiórce jak największej ilości makulatury. Zwycięska klasa 
otrzyma nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego. 
Zachęcamy do wsparcia uczniów przez rodzinę, znajomych, sąsiadów. 
 Szczegółowe informacje na temat konkursu w regulaminie – www.stronie.pl 
oraz dostępne w Szkole Podstawowej i Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 
 
 WRZUCAMY: 
*KSIĄŻKI, GAZETY, ZESZYTY 
*TORBY PAPIEROWE 
*KARTON, TEKTURĘ 
 

 NIE WRZUCAMY: 
*OPAKOWAŃ Z DOMIESZKĄ TWORZYW 

SZTUCZNYCH 
*FOLII ALUMINIOWYCH 
*PAPIERU TŁUSTEGO I ZABRUDZONEGO 

WIEŚCI Z BILIOTEKI MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

Alicja Witczak  
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

► Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim  

• W podróż do Egzotycznych Indii - We wtorek 17.04.2018 r., w ramach realizacji 
programu turystyczno-krajoznawczego „Siedmiomilowe buty”, uczniowie klas III „a”, III „d”, 
IV „d” wzięli udział w spotkaniu z panią Aleksandrą Jóźwiak, podczas którego mieli 
możliwość wirtualnego zwiedzania Indii. Pani Aleksandra Jóźwiak w bardzo ciekawy sposób 
przybliżyła uczestnikom Indie - kraj bardzo zróżnicowany, z ciekawymi tradycjami, religiami 
i kulturą. Odpowiadała na liczne pytania dzieci. Dzięki prezentacji, która zawierała niezwykły 
materiał fotograficzny i ciekawostki, uczniowie poznali zwyczaje, kulturę, przyrodę i kuchnię 
prezentowanego kraju. Dowiedzieli się, że nieodłącznym elementem indyjskiego życia są 
m.in. „święte krowy”, które mogą swobodnie poruszać się po ulicach miast, dlaczego kobiety 
w Indiach noszą bindi – czerwony znak na czole, poznali tradycyjne stroje hinduskie (sari-
strój kobiety i dhoti – strój mężczyzny). Podczas spotkania uczniowie mogli obejrzeć 
pamiątki przywiezione z Indii (figurki, narzuty, chusty, banknoty), jak również przyprawy, 
które zainteresowały wszystkich wyglądem i zapachem. Na koniec niezwykłej „wyprawy” dzieci spróbowały słodyczy przywiezionych z Indii. 
 
• Dzień Promocji Zdrowia - 27 kwietnia 2018 roku odbył się w Szkole Podstawowej apel kierowany do dzieci z klas młodszych. Spotkanie 
dotyczyło profilaktyki zdrowia. Uczniowie z klasy II „a” i III „a” zaprezentowali przedstawienie o tym, w jaki sposób należy dbać o zdrowie. 
Były również dobre rady dla każdego w tematyce higieny osobistej. Wszyscy powinniśmy troszczyć się o zdrowie, dlatego tak ważne jest, 
żeby mieć tego świadomość od najmłodszych lat.  
 
• Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego klas IV-VII „EKO-PLANETA” - Uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim uczestniczyli w XV edycji konkursu „Eko-Planeta”. Konkurs prowadzony był przy współpracy 
merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez 
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. 
Do konkursu przystąpiło 7 uczniów z naszej placówki. Uczniowie brali udział w następujących kategoriach: 
A) w teście konkursowym, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska zgodnie z obowiązującym programem nauczania. 
Tatiana Stercuła - 21 pkt, Jakub Mach - 20 pkt, Kacper Kołaczyk -18 pkt 
B) praca indywidualna –„Ptaki parków, lasów i łąk”. Wyróżnienia: Aleksandra Mętel, Martyna Majka, Dominika Smiłowska, Bartosz Jasik. 
Serdecznie gratulujemy! 
 
•Sukcesy przyrodnicze uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.  
10 maja 2018 r. w CETiKu w Stroniu Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom międzygminnych konkursów przyrodniczych: 

1. Interdyscyplinarny konkurs wiedzy z zakresu edukacji leśnej (organizator Szkoła Podstawowa Trzebieszowice): 
I miejsce – Zuzanna Ezeryńska, II miejsce – Jakub Jurczak, Karol Sypek, Natalia Zalot, Anna Sztuka, III miejsce – Kordian Jewulski, 
Tobiasz Bora, Milena Olszewska, Zuzanna Tais, Julia Łanucha. 

2. Konkurs przyrodniczo-literacki „Las potrzebuje przyjaciół - Leśne opowieści” (Organizator Szkoła Podstawowa Lądek - Zdrój): 
Kategoria rodzajowa - poezja - III miejsce Dawid Milke, Kategoria rodzajowa proza - II miejsce Tatiana Stercuła. 

3. Konkurs przyrodniczo-plastyczny „Kwiaty i owoce leśne” (organizator Nadleśnictwo Lądek-Zdrój): Wyróżnienia otrzymała  
Vanessa Jewulska i Tatiana Stercuła. 
Serdecznie dziękujemy sponsorowi - Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za zakup nagród oraz gratulujemy uczestnikom konkursów! 
 
• Sukcesy naszych uczniów na międzygminnym konkursie ortograficznym! - W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Lądku Zdroju 
odbył się coroczny Międzygminny Konkurs Ortograficzny, na którym bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie. Igor Nuckowski z klasy VI „c” 
zajął II miejsce, Igor Augun z klasy VI „a” III miejsce, Natalia Ślifirz z klasy III „d” i Antoni Szatan z klasy III „c” zostali wyróżnieni.  

 
 

 

 

• W ramach podsumowania zajęć z trzeciego modułu projektu „Cztery Żywioły - Woda, 
Ogień, Powietrze, Ziemia wokół nas”, które trwały od lutego do kwietnia odbyła się  
w sobotę 28 kwietnia br. wycieczka do Explora Parku do Wałbrzycha. Uczestnicy wycieczki 
mogli w doświadczalny sposób poznawać reguły matematyki, fizyki, techniki. Uczestniczyli 
w warsztatach matematycznych. Przechodzili przez kolejne stanowiska badając, dociekając, 
poszukując i odkrywając wiedzę. Mogli korzystać z około 120 interaktywnych zabawek, gier 
logicznych, modeli, programów multimedialnych. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni  
i bogatsi o wiedzę. Od maja w Szkole Podstawowej rozpoczęły się zajęcia z ostatniego 
modułu - zgłębianie wiedzy o ziemi. 
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•Akcja „Nie bądź sknera, kup pampera!” zakończona sukcesem! - Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim składają serdeczne podziękowania wszystkim 
ludziom dobrej woli za olbrzymie zaangażowanie i bezinteresowne wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum 
dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.  



 

► Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim 
W piątek 17 kwietnia 2018 r. w naszym Przedszkolu odbył się „Bal Witaminkowy”. 

Przedszkolaki przebrały się tego dnia za swoje ulubione warzywa i owoce. Rodzice, którzy 
przygotowali stroje, wykazali się wyobraźnią i pomysłowością - dzieci poprzebierane za 
marchewki, truskawki, groszki, dynie czy kukurydzę wyglądały jak prawdziwe owoce  
i warzywa. Wszystkie przedszkolaki wzięły udział w zabawie tanecznej, 
prowadzonej przez p. Małgorzatę Wontor wśród dzieci młodszych  
i p. Elżbietę Janotę wśród dzieci starszych. Wesołe pląsy przy 
piosenkach o tematyce „witaminkowej” i konkursy na wesoło bardzo 
podobały się przedszkolakom. Mamy nadzieję, że „Bal Witaminkowy” 
zachęcił je do codziennego zjadania zdrowych pokarmów. 
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 ► Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. 

• 10 maja 2018 roku, w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się XII już edycja Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla uczniów gimnazjów z powiatu kłodzkiego. Corocznie 
konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego, oraz PSSE  
w Kłodzku. Głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień 
oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodzieży. W tym roku  
w zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 szkół, oprócz naszych uczniów gimnazjaliści 
 z Lądka - Zdrój, Żelazna, Polanicy - Zdrój, Szczytnej oraz Dusznik - Zdrój. Najlepszy wynik 
uzyskała drużyna z Polanicy - Zdrój, nasza drużyna uzyskała zaszczytną drugą lokatę. 
Organizatorki konkursu składają serdeczne podziękowania Komisji Konkursowej, Gminie 
Stronie Śląskie, za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców ZSS w Stroniu Śląskim, za 
ufundowanie poczęstunku oraz opiekunom drużyn za przygotowanie uczniów. 
• Uczennice i uczniowie ZSS w Stroniu Śląskim, pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego, wzięli udział w powiatowych zawodach lekkoatletycznych w Słupcu. Uczniowie 
rywalizowali w biegu na 100, 300, 600, 1000 i 2000 metrów oraz w pchnięciu kulą i skoku  
w dal. Do finału na 100 m dostał się uczeń klasy 2 „a” gimnazjum i ostatecznie zajął trzecie 
miejsce z czasem 12,58. Gratulacje. 

 
►Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia”  
• W dniu 20 kwietnia przedszkolaki w ramach akcji sprzątania świata wysprzątały okolicę przedszkola. Dzielnie nazbierały dwa worki śmieci. 
• Od 20 do 26 kwietnia w naszym przedszkolu gościł Krecik – w ramach programu „Krecik poznaje Polskę”. Dzieci bawiły się z nim, 
pokazywały naszą okolicę i zabrały na wycieczkę na Górę Oliwną w Bolesławowie.  

• 10 maja obchodziliśmy „Niebieski 
Dzień – Dzień Wody”.  
• Tego samego dnia odbył się finał  
konkursu plastycznego pn. „Kwiaty  
i owoce leśne” organizowanego przez 
Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Cztery 
uczestniczki z naszego przedszkola 
zostały wyróżnione, a jedna z nich - 
Michalina zajęła I miejsce w kategorii 
przedszkole. Jesteśmy bardzo dumni  
i gratulujemy!  
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PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II  
W STRONIU ŚLĄSKIM ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ  
DO RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI  

O JAK NAJSZYBSZE ZGŁOSZENIE SIĘ  
DO SEKRETARIATU  PRZEDSZKOLA W 
 CELU PODPISANIA OŚWIADCZENIA  

DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA.  



Strońska Grupa Rowerowa 

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku TPDBL ,, KRUSZYNKA ‘’ w Starym Gierałtowie obchodziło 25 – lecie swojej działalności. Z tej okazji 
odbyło się spotkanie w Domu Gościnnym u Majów  
w Bielicach. Uczestniczyli w nim członkowie 
Towarzystwa, a także zaproszeni goście m.in. 
przedstawiciele władz miasta i Gminy Stronie 
Śląskie, innych Towarzystw działających na terenie 
Ziemi Kłodzkiej oraz sympatycy i sponsorzy 
wspierający działalność naszego Towarzystwa. 
Przedstawiono dość szczegółowo 25 lat działalności 
poparte zdjęciami, wręczono okazjonalne dyplomy. 
Przypomniano o tym, że gierałtowskie rondo nosi 
imię Ks. Stefana Witczaka - ,,Kruszynki”. W ramach 
promocji wszyscy uczestnicy Jubileuszowego 
Spotkania otrzymali mini przewodnik dla 
dociekliwych ,,Ciekawostki w dolinie górnego biegu 
rzeki Białej Lądeckiej”, który wydało Towarzystwo. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki  
w wykonaniu Moisesa Bethencourta i lampce wina. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym a pani Ani Sobańskiej – Maj za pomoc  
w przygotowaniu.  
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Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW w Stroniu Śląskim zaprasza wszystkie dzieci do lat 14 wraz z rodzicami i dziadkami na otwarte zawody 
spławikowe z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na stawach w Stroniu Śląskim  
w dniu 03.06.2018 ( niedziela ). Program zawodów: 
1. Godz. 13.30-13.50   zbiórka zawodników i zapisy. 
2. Godz. 13.50-13.55   powitanie zawodników i krótka odprawa. 
3. Godz. 14.00 rozpoczęcie zawodów. 
4. Godz. 17.00 zakończenie zawodów. 
Po zawodach wspólny poczęstunek i wręczenie nagród wszystkim dzieciom. W razie 
niepogody zawody zostaną przełożone na następną niedzielę. Przez cały okres wakacyjny 
w każdą środę o godz. 15.00 na stawach będą prowadzone zajęcia w szkółce wędkarskiej 
dla dzieci chcących poznać tajniki wędkarstwa. Zapewniamy sprzęt i opiekę w czasie 
zajęć. 
 

STROŃSKA GRUPA ROWEROWA ROZPOCZĘŁA SEZON 
 
 

15 kwietnia na rozpoczęcie sezonu rowerowego Strońska Grupa Rowerowa 
przygotowała dwie trasy: jedna grupa pokonała ponad 30 km udając się przez 
Sienną, Janową Górę i Kletno w kierunku pętli góry Młyńsko i wsi Kamienica,  
a druga grupa udała się na ok. 17 kilometrowy rowerowy spacerek wzdłuż doliny 
rzeki Kamienica, odwiedzając karczmę i warsztat rzeźbiarstwa artystycznego we 
wsi Kamienica oraz zwiedzając malownicze leśne stawy retencyjne na potoku 
Kamienica. Na zakończenie obydwie grupy spotkały się na ognisku z kiełbaskami 
nad zalewem w Starej Morawie, przygotowanym przez SPA Jaskinia 
Niedźwiedzia Sp. z o.o. Podczas Majówki, 1 maja „grupa mocna” udała się na 
czeską stronę gór - przez Bielice do czeskiego schroniska Paprsek i przez Staré 
Město pod Sněžníkem i Przełęcz Płoszczyna wróciła do Stronia Śląskiego. 2 maja 
w asyście Straży Miejskiej uczczono Dzień Flagi przejazdem przez miasto  
z flagami, a 6 maja odbył się rowerowy spacerek do Starego Gierałtowa, gdzie 
grupę ugościli i opowiedzieli o swoich ogrodniczych pasjach Państwo Bożena  
i Mirosław Zaborscy – właściciele pięknego ogrodu oraz pan Krzysztof 
Mikołajczak – właściciel warsztatu kowalskiego. Dziękujemy za gościnę! 
Spacerek zakończył się wiosenną herbatką z pokrzywy przygotowaną dla 
uczestników wycieczki przez gospodarzy „Raju Pstrąga” w Goszowie. Kolejne 
wycieczki rowerowe zaplanowane są na 27 maja (Góry Bialskie, trasa przez Stary 
Gierałtów na Przełęcz Dział i Wielkie Rozdroże, Suchą Drogą pod kalwarię pod 
Suszycą, powrót do Stronia Śląskiego przez Nową Morawę) oraz 9 czerwca  
„na lody do Lądka-Zdroju” (z opcją wydłużenia trasy do „Zamku na Skale”  
w Trzebieszowicach). Informacje dostępne będą na plakatach oraz na Facebooku 
(grupa otwarta Strońska Grupa Rowerowa). Zapraszamy do udziału! 
          

25-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DOLINY BIAŁEJ LĄDECKIEJ „KRUSZYNKA”  

M. Bobko 

ZAPRASZAMY NA WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA 

Z wędkarskim pozdrowieniem - G.Urbaniak - Prezes Koła 
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ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSACH  
O TEMATYCE LEŚNEJ  

ZORGANIZOWANYCH PRZEZ  
NADLEŚNICTWO LĄDEK -ZDRÓJ ORAZ 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1  
W LĄDKU-ZDROJU.  

STROŃSKA MAJÓWKA W PARKU MIEJSKIM  
W STRONIU ŚLĄSKIM 

KONCERT DOMINIKI ZAMARY  
PT. PERŁY OPEROWE  
W KAPLICY ŚW. ONUFREGO  

GMINNE OBCHODY UCHWALENIA  
KONSTYTUCJI 3 MAJA W CETIKU  

 

Informacja ze spotkania Radnych 
 z mieszkańcami 

 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Wiesław Ryczek, Magdalena 
Laskowska i Zdzisław Pakuła zorganizowali w środę 09 maja 2018 
roku, kolejne już spotkanie z mieszkańcami poświęcone sprawom 
samorządowym, w którym uczestniczył także Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wiktor. Aby utrzymywać stałą więź (kontakt)  
z mieszkańcami Radni organizują dwa razy w roku takie spotkania, 
spotkają się z pojedynczymi mieszkańcami, oraz zapraszają do swojego 
biura, czynnego w każdy pierwszy wtorek miesiąca w budynku 
Morawka 31 (przychodnia na Morawce). Radni przedstawili tematy 
jakimi zajmowała się Rada podczas posiedzeń sesji i poszczególnych 
komisji, informację z działań podejmowanych w zakresie ochrony 
zdrowia, dofinansowań do wymiany pieców, linii kolejowej do Stronia, 
kursowania autobusów, planów zagospodarowania parku Morawka, 
inicjatyw uchwałodawczych, składanych interpelacji i wniosków jakie 
były przedstawiane organom Gminy do rozpatrzenia. 
Radni zebrali także nowe wnioski i sugestie mieszkańców, aby zająć się 
nimi i spróbować je zrealizować. 
Kolejne spotkanie zorganizowane będzie za 3-4 miesiące, jako 
podsumowujące całą czteroletnią kadencję Radnych. 

FOTORELACJA Z MINIONYCH IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ CETiK 
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► 3 maja br. krwiodawcy wraz z pocztem sztandarowym (Kazimierz Dąbrowski, Małgorzata Perlak, 
Bogumił Michalak) wzięli udział w gminnych obchodach Konstytucji 3-go Maja. Uroczysta Akademia 
zorganizowana była w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Po akademii poszliśmy wraz ze sztandarem 
do kościoła na uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. 

► 8 maja br. obchodziliśmy Światowy Dzień Polskiego Czerwonego Krzyża i właśnie w tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie 
krwiodawców Zarządu Klubu HDK „Brylant” oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Kłodzka. Na spotkaniu zostały 
wręczone odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca  Krwi. Odznaczenia otrzymali: Dorota Drąg, Jagoda Placek, Jarosław Kwiatkowski, 
Maciej Such, Kamil Matuszkiewicz, Jakub Rębiałkowski. Wszystkim bardzo gratulujemy. Również tego dnia Sekretarz Zarządu Okręgowego 
Andrzej Kacik zorganizował konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu.  

► W klubie trwają przygotowania do zorganizowania loterii fantowej, która odbędzie się w Parku Miejskim podczas uroczystych obchodów 
„Dni Stronia Śląskiego” w dniu 2 czerwca br. Zapraszamy!   

► Dnia 9 czerwca br. Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje w Kielcach event promujący krwiodawstwo „Trasę 
Czerwonej Nitki 2018”. RCKIK Wałbrzych przyznało naszemu klubowi cztery miejsca i w związku z tym na wspomnianym wydarzeniu HDK 
„Brylant” Stronie Śląskie reprezentować będą następujący krwiodawcy: Antoni Cygan, Małgorzata Perlak, Anna Słowiak, Jagoda Placek. 

►26 maja br. dwie trzy osobowe drużyny naszego klubu wezmą udział w spartakiadzie krwiodawców w sportach obronnych na Jamrozowej 
Polanie w Dusznikach Zdroju. 

►22 – 24 czerwca br. w Kobylnikach w Inowrocławiu odbędzie się X Memoriał 
Kazimierza Derendy w strzelaniu sportowym z KBKS. Nasz Klub będzie 
reprezentowała dwuosobowa drużyna. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.  

W przeciągu br. kalendarzowego delegacja naszego klubu będzie uczestnikiem 
licznych jubileuszy. Będziemy reprezentantem naszego sztandaru we Wrocławskim 
Klubie HDK PCK „Polar” – Whirlpool, w Rudzie Śląskiej w Stowarzyszeniu HDK 
RP klub im. Henryka Dunanta przy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
w Świdniku w Klubie HDK przy „PZL – Świdnik” S.A.  

 Jacek M. 
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI  
PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO  

W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018  

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?  

W miesiącu kwietniu 2018 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób 
z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 5-6 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 - Konsultacyjnym udzielono 
13 porad dotyczących: 
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, 
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych, 

• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin 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 osoby. 
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002 od poniedziałku do środy  

w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy 
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 

  mgr Elżbieta Kordas,  pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

     

 
OGŁOSZENIE O NABORZE: 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

- ASYSTENT RODZINY. 
 

Niezbędne wymagania są na stronie 
Ośrodka Pomocy Społecznej: 

www.stroniesl.naszops.pl 
 

Umowa o pracę na czas określony. 
Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Zielona 5 

57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 8141424 

                                                                         
   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stroniu Śląskim 
Małgorzata Lech 



PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4.  Ocena połączeń PKS i PKP na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz 

Powiatu Kłodzkiego. 
5. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 

rok. 
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok - projekt nr 1. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie 
Śląskie za 2017 rok - projekt nr 2. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
 Śląskie na 2018 rok – projekt nr 3. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie  
w  granicach części obrębu Stronie Lasy - Jaskinia Niedźwiedzia – projekt nr 4. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Morawa – 
 Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 5. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie 
 Śląskie – projekt nr 6. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – projekt nr 7. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI /327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie 

 ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie 
 Śląskie – projekt nr 8. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

 gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie – projekt nr  
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości 

 zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 22, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 10. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 
 projekt nr 11. 
17.Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt od nr 12 - 17. 
18.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
19.Interpelacje radnych. 
20.Zapytania i wolne wnioski. 
21.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
22.Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  57- 550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 12  Faks 74  811 77 32      
 Email: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

  

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 odrzucania nadesłanych materiałów 
zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
października 2015 r.   
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem 
oraz precyzyjnym i logicznym wywodem  myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na 
jeden z poniższych adresów e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl, 
a.zaucha@stronie.pl lub dostarczyć osobiście. 

 

Redaktor naczelny:  
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Agnieszka Zaucha  

W dniu 2 czerwca  2018 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

udzielają  bezpłatnie podstawowych informacji 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 1630- 1730 

     • 5 czerwca 2018 roku dyżur w biurze pełni  
              Pan Wiesław Ryczek. 

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. 

BIURO RADNEGO  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

  

 

     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.  

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ  
30 MAJA 2018 R. O GODZINIE 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO  

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor  


