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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW 
       BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza dziesiąte  przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż 
nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.  
Nieruchomości  położone we wsi Goszów, KW nr SW1K/00044525/5:  
1)  dz. nr 28/2 o pow. 1625m2, cena wywoławcza netto - 55 000 PLN,  wysokość wadium  – 2 800 PLN, 
2) dz. nr 28/8 o pow. 1578 m2, cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN, 
3) dz. nr 28/9 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN, 
4) dz. nr 28/15 o pow.1579 m2,cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN, 
5) dz. nr 28/16 o pow.1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN, 
6) dz. nr 28/22 o pow.1438m2, cena wywoławcza netto-  50 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 500 PLN. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn – 
nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu  doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 
23%. 
Przetargi odbędą się w dniu 5  sierpnia  2019 r.  od godz. 9:00 do 10:15 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 ….” ,  przelewem  najpóźniej  do  dnia 30 lipca  2019 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 – 2019 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. 

 BUDOWA REMIZY OSP ROZPOCZĘTA 
W dniu 21.06.2019 r. ruszyły prace związane z budową 

budynku remizy OSP w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej.  
Będzie to budynek jednokondygnacyjny kryty dachem 
wielospadowym z użytkowym poddaszem. W obiekcie znajdą się 
między innymi biura, świetlica, pomieszczenia gospodarcze oraz 

cztery stanowiska dla 
pojazdów bojowych.  
Tuż przy budynku znajdą się powierzchnie utwardzone dla 
pojazdów bojowych oraz dla 11 samochodów osobowych.  
W lipcu wykonane zostały prace ziemne wraz  z wylaniem ław  
i ścian fundamentowych.   
Zakończenie prac związanych  z budową i zagospodarowaniem 
terenu przewidziane jest na październik 2020 r. 

     OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI JUŻ WKRÓTCE W STRONIU ŚLĄSKIM 
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwocie 100 tys zł na 

budowę 2 otwartych stref aktywności (siłownie 
plenerowe, place zabaw, strefy relaksu)  
na terenach zielonych przy ul. Świerkowej  
i ul. Żeromskiego. Koszt realizacji zadania przy ulicy 
Świerkowej to 140 tys. zł, a przy ul. Żeromskiego  
120 tys. zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza 
Spółdzielnia” przekaże 30 tys. zł na budowę 
otwartej strefy aktywności przy ul. Żeromskiego. 
Pozostała kwota zostanie przekazana z budżetu 
Gminy Stronie Śląskie. 
Realizacja zadania nastąpi jeszcze w tym roku.  
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     PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SENIORÓW 
JUŻ ZA NAMI 
10 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 
Seniorów, na którym zostali wyłonieni: Przewodniczący - 
Pani Jolanta Bogiel, Zastępca Przewodniczącego - Pani 
Eleonora Witkowska oraz Sekretarz - Pani Krystyna 
Szuber.  Rada Seniorów poruszyła między innymi 
następujące tematy: Mobilna Karta Seniora, 
Ogólnopolska Karta Seniora, udział w Olimpiadzie 
Seniorów w Ziębicach i inne możliwości aktywności 
sportowej seniorów,  utworzenia Klubu lub Domu Seniora.  
 

      P I E R W S Z A  T Ę Ż N I A 
SOLANKOWA W KOTLINIE 
KŁODZKIEJ  JUŻ OTWARTA! 
28 czerwca 2019 r. miało miejsce 
uroczyste otwarcie tężni solankowej 
w parku miejskim w Stroniu Śląskim. 
Gmina Stronie Śląskie złożyła 
wniosek  o dofinansowanie tego 
projekt i otrzymała dofinansowanie 
z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska  
w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis. Całkowity koszt inwestycji wynosi  
192 000,00 zł. Partnerem projektu po stronie czeskiej 
jest Stare Mesto. Solanka wspomaga leczenie między 
innymi: chorób dróg oddechowych, chorób 
laryngologicznych, niedoczynności tarczycy, 
dolegliwości dermatologicznych czy stanów 
przemęczenia w wyniku spadku odporności na stres. 
Przyjmuje się, że oddychanie przez godzinę 
powietrzem nasyconym mikroelementami z solanki 
odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem 
! Warto dodać, że jest to pierwsza tężnia solankowa  
w Kotlinie Kłodzkiej.   
Rozwiewając wątpliwości - tężnia jest 
ogólnodostępna,  a korzystanie z niej 
jest bezpłatne! Drodzy Mieszkańcy, 
Turyści, korzystajcie  z 
dobroczynnych właściwości naszej 
nowej atrakcji. Dbajmy o tężnię, 
szanujmy teren wokół niej, aby mogła 
służyć nam jak najdłużej.  

       S P O T K A N I E  
W KANCELARII SZEFA 
PREZESA RADY MINISTRÓW 
3 lipca 2019 r. Burmistrz Stronia 
Śląskiego Dariusz Chromiec wraz 
z  Prezesem SPA Jaskinia 
Niedźwiedzia Renatą Nowak 
spotkali się z Szefem Kancelarii 
Prezesa Rady Min istrów  
w Warszawie, Panem Michałem 
D w o r c z y k i e m .  S p o t k a n i e 
dotyczyło omówienia źródeł 
f i n a n s o w a n i a  i n w e s t y c j i 
strategicznych dla rozwoju Gminy 
S t r o n i e  Ś l ą s k i e  
i regionu tj. udostępnienie dla 
ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej 
w Kletnie, remont i modernizacja krytej pływalni w Stroniu 
Śląskim czy projekt odwiertu geotermalnego w Bolesławowie. 
Minister  Michał Dworczyk wyraził zainteresowanie naszymi 
działaniami i poparł zasadność ich realizacji.  
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       SIERPIEŃ W CETIKU 
►W dniach 27 - 28 lipca 2019r. (sobota/niedziela) 
na terenie łowiska pstrągów/agroturystyki "Raj 
Pstrąga" w Goszowie odbędzie się "WEEKEND Z 
PSTRĄGIEM". Organizatorem wydarzenia jest "Raj 
Pstrąga" w Goszowie. Szczegółowa informacja o 
wydarzeniu pod nr. tel. 512 866 477. Szczegóły 
wkrótce na plakatach.   
►W dniach 28 - 29 lipca 2019r. (niedziela/
poniedziałek)  Czarna Góra Resort zaprasza na 
Festiwal Biegów Czarna Góra. Szczegółowa 
informacja na stronie www.czarnamila.pl  oraz pod 
nr. tel. 74 884 34 06. Organizatorzy oprócz 
wspaniałej sportowej rywalizacji i charytatywnego 
celu przygotowali całą masę atrakcji. W tym m.in. 
koncert Mezo, strefy dziecka, możliwość 
“teleportacji” najszybszym w Polsce wyciągiem 
narciarskim “Lukstorpedą”, wspólne ognisko, 
konkursy z fajnymi nagrodami np. Vouchery na 
nocleg w apartamentach w Czarna Góra Resort 
czy zapas c iastek  od Xawerego .  
►W dniach 29 - 30 lipca 2019r. (poniedziałek/
wtorek) na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie 
się wieloetapowy wyścig rowerowy pn. "SUDETY 
MTB CHALLENGE". 15-ta edycja SMTBC 
przeprowadzona zostanie na wyjątkowych trasach 
polsko-czeskiego pogranicza, trzymających 
odpowiedni balans pomiędzy wymagającymi 
sekcjami technicznymi, niekończącymi się singlami, 
a transferowymi drogami szutrowymi i 
widokowymi duktami. Istotnym elementem 
odróżniającym tegoroczną jubileuszową odsłonę 
zawodów będzie ograniczona do niezbędnego 
minimum logistyka etapowa. Dwie miejscowości 
(Stronie Śląskie oraz Głuszyca) będą bazami 
imprezy. W zawodach udział biorą zawodnicy z 
całego świata. Zachęcamy do kibicowania! 
szczegółowa informacja na stronie http://
www.mtbchallenge.com/etapy. Organizator: G&G 
P r o m o t i o n  G r z e g o r z  G o l o n k o .  
►W dniach 29.07 - 02.08.2019r. w godz. 10:00 - 
12:00 zapraszamy do CETiK-u na WARSZTATY 
MUZYCZNE dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie 
warsztatów odbędzie się pokaz powarsztatowy w 
trakcie trwania "Strońskiej Drezyniady" w dniu 3 
sierpnia. Zajęcia bezpłatne!   
►3,10,17,24.08.2019r. (sobota) w godz. 12:00 - 14:00 
na Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie odbędą 
się Jarmarki Produktu Lokalnego. Na Jarmarkach 
będzie można zakupić rękodzieło, swojskie ciasta 
oraz chleby.  Tel. 74 8142499.   
► W każdy wtorek przez wakacje w godz.17-19 w 
Starym Gierałtowie pod WIATĄ POD BOCIANEM 
odbywa się kiermasz lokalnych produktów. Na 
kiermaszu   można zakupić rękodzieło, swojskie 
ciasta oraz chleby.   
► 3.08.2019r. od godz. 13:00 (sobota) zapraszamy 
na STROŃSKĄ DREZYNIADĘ. Impreza odbędzie się 

na placu przed CETiK-iem w charakterze pikniku 
rodzinnego. Głównym punktem wydarzenia będą 
wyścigi drezyn ręcznych w pięciu kategoriach:  VIP, 
RODZINNA, KOBIETY, MĘŻCZYŹNI i OPEN. Dla 
osób, które nie będą chciały wziąć udziału w 
wyścigach proponujemy przejażdżki drezyną 
spalinową. Szczegółowy plan imprezy 
przedstawiamy  na plakacie wewnątrz Nowinek. 
Udział bezpłatny!   
► W każdy poniedziałek sierpnia O GODZ. 17:00 
zapraszamy do CETiK-u na warsztaty pt. 
"GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - AKTYWNE LATO". 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 sierpnia. 
Prosimy zabrać ze sobą maty do ćwiczeń. Wstęp 
wolny!   
►9.Stroński Rajd Turystyczny . W tym roku 9. 
edycja Strońskiego Rajdu Pieszego i Rowerowego 
w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich i 
Krowiarkach odbędzie się w dniach 16 - 18 sierpnia 
(piątek - niedziela). Dodatkową atrakcję będzie 
zakończenie drugiego dnia rajdu w Kletnie. Już od 
14 lat odbywają się tam Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów. 
Zasoby do eksploracji pochodzą z wyrobisk 
dawnej kopalni uranu, dzisiaj stanowiącej obiekt 
turystyczny, udostępniony do zwiedzania jako 
Kopalnia Uranu w Kletnie-Podziemna Trasa 
Turystyczna. Organizatorzy zapraszają turystów 
pieszych oraz rowerowych. Organizatorem 
wydarzenia jest STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
REGIONALNEGO "MASYW ŚNIEŻNIKA".   
►12.08.2019r. od godz. 10:00 (poniedziałek) 
zapraszamy do CETiK-u na POBÓR KRWI, 
organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" ze Stronia 
Śląskiego.   
►13.08.2019r. przed CETiK-iem w MAMMOBUSIE 
odbędą się badania mammograficzne.  
► 17.08.2019r. (sobota) w Kletnie na Starej Hałdzie 
odbędą się MISTRZOSTWA W POSZUKIWANIU 
MINERAŁÓW, impreza o randze międzynarodowej 
z super nagrodami. Organizatorem jest KOPALNA 
URANU W KLETNIE, tel.  601889243.  
Zapisy do zawodów będą przyjmowane w godz. 
13:00 - 14:00.14:00 - 14:30 losowanie działek. Start 
zawodów o godz.14:30. Impreza potrwa do godz. 
17:00. Impreza zwyczajowo odbędzie się na hałdzie 
w Kletnie, około 200m od centralnego parkingu. 
Lokalizacja nie jest przypadkowa, Kletno to 
„Mekka” dla zbieraczy minerałów, jest to obszar 
niezwykle bogaty mineralogicznie – stwierdzono tu 
występowanie blisko 50 pierwiastków, które tworzą 
około 60 różnych minerałów takich jak: ametyst, 
kwarce krystaliczne, morion, kwarc dymny i 
kryształ górski, fluoryt, kalcyt, malachit, azuryt, 
marmur w kilku kolorach, rudy żelaza i wiele 
innych. Mistrzostwa poprzedzi godzinny kurs 
rozpoznawania minerałów, pod okiem geologów 
zawodnicy otrzymają garść niezbędnych porad i  
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informacji. Teren hałdy zostanie podzielony na 
działki, około 20m2 każda, drużyny liczą od 1 do 3 
zawodników, spośród siebie wytypują kapitana , 
który będzie prowadził rozmowy z jury. Przed 
rozpoczęciem zabawy drużyny wylosują swoja 
działkę. Zawody odbędą się w trzech kategoriach: 
dzieci i młodzież do lat 15, dorośli oraz rodziny. 
Poszukiwania potrwają 45 minut dla juniorów i 90 
minut w kategorii dorosłych i rodzin. Każda z 
drużyn wybiera jeden okaz, który będzie oceniany 
przez jury. Na najlepszych organizatorzy 
ufundowali cenne nagrody. Ilość miejsc jest 
ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy.  
Link do strony z zapisami: https://kletno.pl/
mistrzostwa  
► 15.08.2019r. dobędzie się wycieczka rowerowa 
do NOWEJ WSI NA FESTYN PARAFIALNY. 
Organizator: Strońska Grupa Rowerowa. Szczegóły 
wkrótce.   
► 24.08.2019r. o godz. 17:00 (sobota) zapraszamy 

do CETiK-u na wernisaż MIĘDZYNARODOWEGO 
PLENERU MALARSKIEGO pn. "Stronie Śląskie - 
Kletno". Wstęp wolny! Szczegóły wkrótce na 
plakatach.   
►24-25.08.2019r. (sobota-niedziela) na Placu 
Spotkań w Nowym Gierałtowie odbędzie się 
impreza pn. "JAGODZISKO". Organizatorzy: 
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu 
Śnieżnika, Sołectwo Nowy Gierałtów, tel. 74 8142 
720. Szczegóły wkrótce na plakatach.  
► Warsztaty taneczne/ taniec nowoczesny dla 
dzieci (street dance) do lat 11 (grupa I) oraz 
powyżej lat 12 (grupa II)  w terminie 26 – 30 
sierpnia. Prowadzący „Studio tańca” Dominika 
Olejnik. Zajęcia bezpłatne, zapisy w biurze 
Centrum!   
 
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.  
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Coolturalny Zalew 
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spektakl „Pchła Szachrajka” 

Coolturalny Zalew 

koncert Roberta Kasprzyckiego spektakl taneczno — muzyczny „Todo Cambio” 

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Lądku—Zdroju warsztaty tańca w CETiK-u 

warsztaty tańca w CETiK-u 

koncert Roberta Kasprzyckiego 

spektakl  „Todo Cambio” 

warsztaty tańca w CETiK-u 
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        NAD ZALEWEM W STAREJ MORAWIE BYŁO... COOLTURALNIE!  
 
Dnia 6 lipca 2019 r. nad Zalewem w Starej Morawie odbyła się impreza plenerowa „COOLTURALNY 
ZALEW” Podczas imprezy zostało przeprowadzonych wiele konkursów między innymi takich jak: 
p ływanie na „BYLE CZYM” ,  czy „BICIE MORSKIEJ PIANY NA CZAS”  
Do konkursu pływanie na „BYLE CZYM” zgłosiły się drużyny ze Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju  
i Warszawy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Hawajska na grubym” z Warszawy otrzymując nagrodę 
pieniężną w wysokości 400 zł, drugie miejsce zajęły „Lądeckie Siły Zbrojne” otrzymując 300 zł, natomiast 
trzecie miejsce zajęła drużyna ze Stronia Śląskiego „Atomówki”, które otrzymały nagrodę w wysokości 
200 zł.  Podczas imprezy zostało zaprezentowanych szereg występów powiązanych z działalnością 
instytucji takich jak Młodzieżowa Orkiestra Dęta MINI BAND, Siekiereczki, Chór bez granic czy MatiPerka.  
W konkursie przeprowadzonym na scenie „Bicie morskiej piany na czas” wzięło udział 5 osób, które 
zgłosiły się z publiczności. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę w wysokości 200 zł, drugie 100 zł, 
 a trzecie 50 zł. Za czwarte i piąte miejsce również były nagrody w postaci bonów ufundowanych przez 
naszych partnerów.  Wieczorem zaprezentował się zespół DOXXX, a na deser wystąpiła gwiazda 
wieczoru CZADOMAN. Zabawy było co niemiara.   
Serdeczne dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym mogliśmy 
zorganizować to wspaniałe przedsięwzięcie. Zapraszamy do współpracy za rok.   
 

                                                                                                                                
  Natalia Gancarz, CETiK  
                                                                                                                                

„Na rowerze - na kole, život je šťastný - życie jest 
wesołe!” to polsko-czeski projekt, który gmina Stronie Śląskie 
realizuje przy współpracy z wieloletnim  partnerem, Starym 
Mestem. Jak nazwa podpowiada, ma on na celu promocję 
turystyki rowerowej oraz wzrost ruchu turystycznego na 
pograniczu państw. Działania zostały rozpoczęte  
w listopadzie 2018 r. i mają trwać do listopada bieżącego 
roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.  

Jednym z etapów realizacyjnych było wydanie 
przewodnika rowerowego po okolicy Stronia Śląskiego i 
Starego Miasta, zawierającego mapy tras rowerowych  
i singletracków wraz profilami przewyższeń i stopniami 
trudności oraz inne przydatne podczas wycieczek informacje. 
Przypominamy, że publikację można pozyskać bezpłatnie 
m.in. w Urzędzie Miejskim czy Centrum Edukacji, Turystyki  
i Kultury w Stroniu Śląskim, a także drogą pocztową. Materiały 
dostępne są w dwóch wersjach językowych: polsko-czeskiej 
oraz angielsko-niemieckiej.  

W ramach działań projektowych zorganizowano 
również otwarcie sezonu rowerowego 2019, które odbyło się  
1 maja na Przełęczy Płoszczyna. Zaproponowano dwie trasy 
dojazdu na miejsce docelowe: MTB o długości 30 km oraz 
rekreacyjną 11,5 km. Spotkanie rowerzystów umiliły m.in. obiad 
z widokiem na lasy i góry, ognisko oraz koncert kapeli  
z Czech.  

W myśl przewodnich założeń programu, reprezentanci z Polski i 
Czech mieli okazję promować nasz region na targach rowerowych 
w Pradze i Warszawie. Ponadto podejmowane są rozmaite akcje 
reklamowe w lokalnej i ogólnokrajowej prasie, na tematycznych 
stronach internetowych oraz podczas wydarzeń kulturalnych. 
Niebawem pojawi się film promocyjny, pokazujący, że na rowerze 
życie naprawdę jest wesołe, zwłaszcza u nas!  

        PROJEKT „NA ROWERZE – NA KOLE”! 
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

BAJLANDIA 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

♦ 26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Pożegnaliśmy oficjalnie naszych drogich 
Absolwentów, a wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. 
♦ 3 lipca prawie całe nasze przedszkole pojechało na rodzinną 
wycieczkę do ZOO we Wrocławiu. Dzieci razem z rodzicami 
oprócz zwiedzania rozwiązywały przygotowane przez 
wychowawczynie zadania, za które dzieci zostały później 
nagrodzone. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

♦ 1 czerwca w ogrodzie przedszkolnym odbył 
się  Piknik Rodzinny. W programie nie 
zabrakło ciekawych atrakcji, pysznego 
jedzonka i świetnej zabawy. Głównymi 
atrakcjami tego dnia był dmuchany zamek, 
tor przeszkód, wata cukrowa, popcorn, 
pyszne domowe ciasta, straż pożarna i wiele 
innych niespodzianek przygotowanych dla 
dzieci. Dziękujemy rodzicom za wszelką 
pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego 

pikniku dla naszych milusińskich i wspaniałą współpracę  
w roku szkolnym 2018/2019 . 
♦ Absolwenci naszego przedszkola jak już przystało  
w tradycji w czerwcu odwiedzili Jaskinię Niedźwiedzia  
w  Kletnie. Zostali oprowadzeniu po jej wnętrzu, gdzie mogli 
podziwiać piękno natury naszego rejonu. Dziękujemy SPA 
Jaskninia Niedzwiedzia za możliwość zwiedzenia jaskini.  
 
 
 
 
 

♦7 czerwca odbyła się „Parada Postaci Bajkowych”  
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Uczestnicy parady przemaszerowali w barwnym 
korowodzie ulicami Stronia Śląskiego i przed Urzędem 
Miejskim wysłuchali bajki czytanej przez Zastępcę 
Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Lecha Kaweckiego. 
♦ 14 czerwca w Parku Miejskim odbył się  Powiatowy 
Przedszkolny Festiwal Piosenki Polskiej lat 60-tych pt. 
„Kwiaty we włosach”. Tematem przewodnim były utwory z lat 60. Odwiedziły nas dzieci z różnych 
przedszkoli. Były solowe występy wokalne, pokazy tańca, ciekawe atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. 
♦ 16 czerwca w ramach „Dzieci swojemu miastu” dzieci młodsze  zatańczyły „Wiosenną poleczkę” i „Hop 

siup”, dzieci starsze zatańczyły „Taniec 
Belgijski”, „Twista” i „Sophię” 
Gratulujemy dzieciom przepięknych 
występów i dziękujemy wychowawcom 
za przygotowanie programu 
artystycznego. 
♦ 18 czerwca o godz. 9.00. odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Dyrekcja, nauczyciele i dzieci z grup 
młodszych pożegnały absolwentów 
Przedszkola. 
 



POWITANIE WAKACJI  W STRONIU WSI 
Dnia 27.06.2019 r. Pani Sołtys i Rada Sołecka zaprosiły 
dzieci sołectwa Stronie Wieś do uczestnictwa w wycieczce 
na Czarną Górę. Najważniejszym punktem programu był 
zjazd zjeżdżalnią grawitacyjną „Czarna Żmija”. Wszystkie 
dzieci wraz z opiekunami były zachwycone ogromem 
wrażeń. Następnie wszyscy zjechali na Działkę Sołecką, 
gdzie brali udział  w licznych zabawach i konkursach  
z nagrodami. Na zakończenie każdy upiekł sobie 
kiełbaskę. Dopisały i pogoda i humory.  
        Sołtys Stronia Wsi    
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      Spotkanie XXX lat wolnych wyborów 
22.06.2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej 
Lądeckiej "Kruszynka", tak jak 5 lat temu 
zorganizowało w Nowym Gierałtowie spotkanie z 
okazji obchodów XXX lat częściowo wolnych 
wyborów. Zaprosiliśmy ponownie posła na sejm 
tamtej kadencji Pana Krzysztofa Komornickiego, 
który opowiadał o kulisach wydarzeń roku 1989. 
Serdeczne podziękowania dla Pana Krzysztofa za 
udział w spotkaniu, mimo problemów  
ze zdrowiem. Na zakończenie uczestnicy złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Przyjaźni Polsko-
Czechosłowackiej na Przełęczy Gierałtowskiej  
 podzięce za trud działaczy opozycji  w dążeniu 
do demokratyzacji w obu krajach oraz zapalili znicz dla 
tych, których nie ma już wśród nas. 
                 Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław 

SUDETY MTB CHALLENGE 
 
W dniach 29-30 lipca 2019 r. na terenie 
Gminy Stronie Śląskie odbędzie się I i II 
etap imprezy z cyklu ,,Sudety MTB 
Challenge’’. Rozpoczęcie zawodów 
odbędzie się o godz. 10:00 w Parku 

miejskim (nastąpi chwilowe wstrzymanie ruchu).  
W pierwszym dniu trasa poprowadzi uczestników poprzez 
ul. Turystyczną, Nową Morawę, Kletno oraz okolice Janowej 
i Czarnej Góry. W drugim dniu przewidziano objazd 
uczestników przez Młynowiec, Nowy Gierałtów, Lutynia, 
Stary Gierałtów i Goszów. 

Całość imprezy podzielona jest łącznie na V Etapów, 
których zakończenie przewidziane jest na 2 sierpnia 2019 r. 
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       CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK?  
       Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi "Brylant"   
w Stroniu Śląskim serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi 
Stronia Śląskiego oraz pracownikom Urzędu Miasta za 
sfinalizowanie sprawy z kontenerami Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Jednocześnie zwracamy się do 
mieszkańców o wrzucanie odzieży do kontenerów, nie 
stawiania obok. My ze swojej strony będziemy starali się 
utrzymywać porządek wokół kontenerów. Jeśli ktoś z 
mieszkańców zobaczy, że kontener jest pełen proszę 
dzwonić pod  nr telefonu 782 718 022. 

► W sobotę 22 czerwca drużyna w składzie Antoni Cygan, 
Joanna Pałys oraz Grzegorz Pałys startowali w zawodach 
strzeleckich w Kobylnikach. Drużynowo zajęli pierwsze 
miejsce, a Joanna Pałys pierwsze miejsce wśród kobiet.  

►W sobotę 13 lipca odbyły się jak co roku rozgrywki 
piłkarskie drużyn honorowych dawców krwi powiatu 
kłodzkiego. W tym roku  mecze odbyły się w Kudowie - 
Zdroju. Muszę się podzielić bardzo dobrą wiadomością 
drużyna Klubu HDK "Brylant" zajęła pierwsze miejsce! 
Drugie miejsce gospodarze czyli Klub HDK im Zbyszka 
Iwanickiego z Kudowy Zdroju. Trzecie miejsce Klub HDK 
przy Zakładzie Karnym w Kłodzku, chociaż po pierwszym meczy ruszyli ostro do boju byłem 
przekonany ,że to właśnie oni zdobędą zwycięstwo, w każdym następnym meczu opadali z sił i zajęli 
miejsce trzecie. Zawodnik tego klubu był mistrzem strzelania bramek. Czwarte miejsce zdobyli  Klub 
HDK przy Placówce Straży Granicznej oraz Gminny Klub HDK w Lądku Zdroju. 

Przypominamy, że w każdy poniedziałek są dyżury w klubie od godz. 10.00 do godz. 12.00  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia siedziby klubu ul. Mickiewicza 2 - 
budynek Posterunku Policji i Straży Miejskiej.  

                                                                                                                            Jacek M 

      PROMESA DLA SOŁECTWA STARA MORAWA 
Mieszkańcy Starej Morawy przeznaczyli 1000,00 zł z budżetu 
sołeckiego na oczyszczenie krzyża pasyjnego z 1876 roku, 
który znajduje się obok zalewu rekreacyjnego w Starej 
Morawie. Otrzymaliśmy również nagrodę ze Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku w wysokości 1000,00 zł  
na tłumaczenie napisu widniejącego na krzyżu i zamieszczeniu 
tłumaczenia na tablicy.      
                

      Sołtys wsi Stara Morawa Marzena Stołypko 
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       P R Z Y P O M N I E N I E  O  Z M I A N I E  W Y S O K O Ś C I  S T A W K I  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz. 1454 z późn. zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego 
przypomina, że od dnia 01 lipca 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 31 maja 2019, poz. 3680) w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik.  Nowe stawki opłat wynoszą: 
18,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób 
selektywny. 
25,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane  
w sposób selektywny. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojemności wynoszą : 

 
W związku ze zmianą wysokości opłaty, 
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania 
nowych deklaracji.  
Nową deklarację należy złożyć w przypadku 
np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną  
nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana 
sposobu zbierania odpadów komunalnych 

(segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
zmiany.  
✓ Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie 
(15.01/15.03/15,05/15.07/15.09/15.11). 
✓ W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy 
dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.07.2019 r.  
✓ W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując 
wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości  
 porządku w gminach.  

POJEMNOŚĆ: SELEKTYWNE: ZMIESZANE: 

80 l 24,00 zł 34,00 zł 

120 l 36,00 zł 50,00 zł 

240 l 72,00 zł 100,00 zł 

1100 l 180,00 zł 220,00 zł 

      CO DOLEGA NASZYM LASOM? 
DRODZY MIESZKAŃCY I TURYŚCI ! Spacerując i wędrując przez nasze lasy możecie dostrzec gwałtowne 
zmiany w lesie.  Na naszym terenie od 2015 roku panuje susza. Trwające anomalia pogodowe, a przede 
wszystkim brak wody wpływają negatywnie na kondycje lasów świerkowych. W ten sposób osłabione 
drzewa stają się podatne na atak szkodników owadzich - korników. Owady te (m. in. kornik drukarz, 
rytownik pospolity, kornik drukarczyk, drwalnik paskowany)  w zastraszającym tempie doprowadzają 
do śmierci osłabione już suszą świerki. Rozwojowi  takiej niekorzystnej sytuacji sprzyja brak wody, 
wysokie temperatury powietrza (ciepła wiosna, lato i jesień), wiejące silne wiatry (powstające świeże 
wywroty i złomy to również miejsce do rozmnożenia się owadów). Co robią leśnicy? 
Aby ochronić zdrowy jeszcze  las oraz wyhamować postępujący proces 
zamierania świerków podejmujemy następujące działania; 
→ Wystawiamy pułapki feromonowe i klasyczne na szkodniki owadzie aby 
zwalczać i monitorować występowanie korników, 
→ Wycinamy drzewa chore, obumarłe oraz zasiedlone przez owady, 
→ Palimy gałęzie, bo w nich również rozmnażają się szkodliwe owady, 
→ Wywozimy z lasu drewno zasiedlone przez owady, 
→ W miejsca po wyciętych świerkach sadzimy nowe drzewka! 
  
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, wszystkie prace jakie wykonujemy 
prowadzimy z myślą o przyszłych pokoleniach - zarówno dla ludzi i dla lasu, 
zależy nam na zachowaniu trwałości lasu. 
              
                                  Jan Chilarski  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój 
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Punkt kasowy 
GBS w Strzelinie, 
oddział w Stroniu 

Śląskim, 
znajdujący się  

w Urzędzie 
Miejskim  

w Stroniu Śląskim  
jest czynny od 

poniedziałku do 
piątku w godz.  

8.00-12.00. 
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•OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  
W KŁODZKU  
Osrodek Interwencji Kryzysowej "RAZEM" ul. Artura 
G r o t t g e r a  8 ,  5 7 - 3 0 0  K ł o d z k o  
tel.74 865-86-58   
Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy:  
► pourazowym doświadczeniu np. osobom 
doświadczającym przemocy – w tym domowej i 
seksualnej, ofiarom przestępstw, osobom po 
próbie samobójczej, itp.   
► osobom doświadczającym kryzysu 
psychologicznego w sytuacji utraty bliskiej osoby, 
także choroby itp.  Ośrodek prowadzi działania 
mające na celu powrót do równowagi psychicznej 
po przebyciu kryzysu.  Pracownikami ośrodka są 
profesjonalni interwenci z wykształceniem 
psychologicznym i terapeutycznym. Ośrodek jest 
czynny w dni robocze od 11.00 do 16.00, możliwy 
kontakt osobisty i telefoniczny.  
*  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY ul. 
Bohaterów Getta 1 w Kłodzku Tel. 74/8670055.  
Pomoc specjalistów jest bezpłatna: prawnik, 
specjalista ds. przemocy w rodzinie, problemów 
alkoholowych oraz pomocy społecznej, specjalista 
terapii uzależnień.   
* PORADNIA ODWYKOWA I UZALEŻNIEŃ  
ul. Zawiszy Czarnego 2, 57-300 Kłodzko  
tel. 74 867 32 34.   
*   KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA  - 116 123 
Codziennie od 14.00 do 22.00 numer jest bezpłatny. 
Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o 
osobach, które z różnych powodów nie mają 
możliwości bezpośredniego kontaktu z 
psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do 
osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, 
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, 
rodziców potrzebujących wsparcia w procesie 
wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych, a 
także osobom samotnym, cierpiącym z powodu 
depresji, bezsenności, chronicznego stresu.  
•OGÓLNOPOLSKI I CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 
116 111 Codziennie od 12:00 do 22:00. Telefon 116 111 
służy młodzieży i dzieciom potrzebującym 
wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym 
możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o 
sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w 
trudnych sytuacjach.  
Za pośrednictwem strony internetowej 
www.116111.pl można przesłać do konsultantów 
Telefonu 116 111 anonimowe pytania online.  
* TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA 
BEHAWIORALNE -  801 889 880.   

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa 
pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób 
cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, 
tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, 
zakupów, pracy czy jedzenia.   
*  PORADNIA TELEFONICZNA "NIEBIESKIEJ LINII" 
- 22 668-70-00  dni powszednie w godzinach 12.00 
- 18.00.    
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze 
s z c z e g ó l n y m  u w z g l ę d n i e n i e m  o s ó b 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej 
świadków. http://www.niebieskalinia.pl  
•PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA 
OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 
Uczestnikami  programu  korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie mogą być osoby kierowane przez Sąd, 
Policję, Zespoły Interdyscyplinarne, kuratorów, 
pracowników socjalnych, pedagogów, a także 
organizacje pozarządowe, Kościół i inne instytucje, 
które zdiagnozują daną osobę, jako sprawcę 
przemocy domowej. Uczestnikami programu 
mogą być także osoby, które same podjęły 
decyzje o uczestnictwie. Warunkiem przyjęcia do 
programu jest przyznanie się osoby do 
stosowania przemocy domowej. W programie nie 
mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami 
psychicznymi oraz neurologicznymi, bez 
wcześniejszej konsultacji psychiatrycznej czy 
neurologicznej. Uczestnikami programu nie mogą 
być również osoby uzależnione od środków 
psychoaktywnych, chyba, że przeszły podstawowy 
program leczenia odwykowego lub są w trakcie 
takiego leczenia  i posiadają zgodę uczestnictwa 
terapeuty uzależnień. 
•Podstawowym  celem  działań  korekcyjno-
edukacyjnych jest strategia kierunkowana na 
zmianę zachowań i postaw osób stosujących 
przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich 
zdolności do samokontroli emocji i nauki 
konstruktywnego współuczestnictwa w życiu 
rodzinnym. Udział w programie jest bezpłatny. 
Informacje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Kościuszki 7, 
57-300 Kłodzko tel . 74 8657580  
E-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl   

WYKAZ INSTYTUCJI I TELEFONÓW 
POMAGAJACYCM OFIAROM PRZEMOCY  
W RODZINIE Z POWIATU KŁODZKIEGO 
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         RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
         – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA CZERWIEC 2019 

Dane kontaktowe do Radnych VIII 
kadencji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego 

 
Dariusz Gulij                    tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  03stan@wp.pl  
Chmurzyński Marek       tel: 667 884 551  radny@wp.pl 
Erdmański Tomasz        tel: 720 721 517    
                                       radny.tomasz.erdmanski@gmail.com       
Janiszewska Gabriela    tel: 697 278 572  
                                         gabriela_janiszewska@interia.pl 
Kujawiak Krzysztof        tel: 794 989 555  kkujawiak@interia.pl      
Laskowska Magdalena  tel: 575 780 427  magdalg@interia.pl 
Pakuła Zdzisław              tel: 609 142 133 
Ryczek Wiesław              tel: 661 204 395 
Serafin Jacek                  tel: 602 450 823 
jacekserafin75@wp.pl 
Sławik Remigiusz            remigiuszslawik@gmail.com 
Wiktor Ryszard               tel: 601 259 900, 74 8141 552  
                                          ryszardwiktor@vp.pl 

        

 

W miesiącu czerwcu 2019 roku odbyło się  8  

spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 

Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło  

5 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 11 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 Komisj i 
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 bierze 
średnio  5 –6 osób.  
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 

INFORMATOR DLA OFIAR  
PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
  

Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim  
informuje, że osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie mogą uzyskać pomoc: 
  
♠ Komisariat Policji w Lądku Zdroju  ul. Kłodzka 36  
telefony:  997 lub 74 8146 231. 
♠ Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2 
telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417. 
♠ Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.  
ul. Zielona 5 telefon 74 8141 424. 
♠ Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i 
młodzieży w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2  
w czwartki od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771. 
♠ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 
telefon 698 908 002 lub w co drugi wtorek  
w godz. 15.30-17.00. 
♠ Informacje można także zgłaszać w : 
♠ Z e s p o l e  S z k ó ł  S a m o r z ą d o w y c h   
tel. 74 8 141 201 i 7481414231 
♠ NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12, 
tel. 74 8142 901 
♠ NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14  
tel. 74 8141 389. 
♠PORADNIA TELEFONICZNA "Niebieska Linia" 
działa codziennie  w godz. 12.00- 18.00 
 Tel.    22 668-70-00 
PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać  
w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na: 
pogotowie@niebieskalinia.pl 

  
W podanych instytucjach można także zgłaszać  
informację o możliwym stosowaniu przemocy wobec 
innych osób. 



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Fax:  74  811 77 32  email: 

biuroburmistrza@stronie.pl 

 
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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia 
k a ż d e g o  m i e s i ą c a  n a  a d r e s   
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. 
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DTP (layout):  
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 3 sierpnia 2019 roku w godz. 10.00-11.00 Radni Rady 

Miejskiej Stronia Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. 
JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, Z.PAKUŁA, 
R.WIKTOR, J. SERAFIN organizują  bezpłatnie, podstawowe 
informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze 
Radnego  ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Wizyty 
prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.  
 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700.. 6 sierpnia 2019 roku dyżur  
w biurze pełni Pan Zdzisław Pakuła.  

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” - 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA  
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca  w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552 

       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. 

Rok 2019, Numer 177 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.  
Nr kontaktowy do punktu:  533 379 675 
 


