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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 r. 

● Komisja stwierdziła, że jedynym kandydatem w wyborach był ŁOPUSIEWICZ ZBIGNIEW zgłoszony przez KWW GOSPODARNA 
GMINA. 

 ● Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 7 obwodowych komisji wyborczych właściwych do 
przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:  patrz str. następna → 

WYNIKI WYBORÓW 

BURMISTRZA 

WYCIĄG Z PROTOKOŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA 

STRONIA ŚLĄSKIEGO. Sporządzony dnia 17.11.2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą  

w  Stroniu Śląskim.  

KILKA SPOSOBÓW NA NUDĘ! - KALENDARIUM IMPREZ 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy? Gdzie i o której 

godzinie? 
Rodzaj grudniowej imprezy  

6.12.2014 CETiK 

10.00 

● „Mikołaj” - Wręczanie paczek dzieciom (dostarczonych przez rodziców) 

oraz interaktywny program mikołajkowy dla dzieci pt. „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem" (gry i zabawy ruchowe, tańce świąteczne, konkursy 

oraz quizy).  

11.12.2014 CETiK 

10.00 - 14.00 

Pobór krwi organizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi "Brylant"  

ze Stronia Śląskiego.  

14.12.2014 Hala SPA  

„Jaskinia  

Niedźwiedzia”  

14.00 

„Strońska Gwiazdka” - Stoiska z rękodziełami, występy artystyczne m.in. 

Przedszkolaków, CETiKu, Grupy Teatralnej „Magia Szaleństwa” z Woje-

wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. 

Więcej informacji nt. imprezy pod adresem: www.jaskinianiedzwiedzia.pl  

27.12.2014 CETiK 

19.00 

Koncert zespołu „PIVO” - W ramach projektu PO STRONIE ROCKA.  

Dodatkowo jako  support zaprezentuje się stroński zespół rockowy  

„SHAKIN PORK”. 

28.12.2014 CETiK 

19.00 

Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu Międzynarodowej 

Grupy Operowej Sonotrio Ensemble. Wstęp wolny! Więcej nt. imprezy pod 

adresem: http://www.cetik.stronie.pl/526/karnawalowa-gala-operowo-

operetkowa-w-cetiku.html 

30.12.2014 CETiK 

12.00 

V FORUM KULTURALNE - Zapraszamy wszystkie osoby prywatne, stowarzy-

szenia i firmy zajmujące się organizacją imprez kulturalnych, sportowych  

i turystycznych na terenie naszej gminy. Forum ma pomóc w opracowaniu 

wspólnego kalendarza imprez, które organizowanie będą na terenie Gminy 

Stronie Śl. w roku 2015.  

20.12.2014 CETiK Występ zespołu „U Studni” - Koncert poezji śpiewanej.  Wstęp wolny!  

Więcej nt. imprezy pod adresem: www.cetik.stronie.pl 

7.12.2014 CETiK 

13.00 

● „Polsko - Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe” - Uczestnikami imprezy będą 

przedstawiciele 15 różnych organizacji w tym 13 z Polski i 2 z Czech, które 

zaprezentują stół z tradycjami bożonarodzeniowymi i wyroby rękodzielni-

cze. W programie także liczne konkursy i występy artystyczne zespołów 

amatorskich.    2 
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1 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnie-

niem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 
* * * 6 1 3 5 

2 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 

* * * 2 7 3 4 

3 
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych 

na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 
* * * * * * 1 

6 Liczba kart wyjętych z urny * * * 2 7 3 3 

7 
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwo-

dowej komisji wyborczej) 
* * * * * * 0 

8 Liczba kart ważnych * * * 2 7 3 3 

9 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) * * * * * 5 8 

9a 
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” jednocześnie za i prze-
ciw wyborowi kandydata. 

* * * * * * 9 

9b 
w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw 
wyborowi kandydata 

* * * * * 4 5 

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. – 9b. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9. 

10 
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem i przeciw wyborowi kan-
dydata (z kart ważnych) * * * 2 6 7 5 

10a Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata * * * 1 3 6 5 

10b Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata * * * 1 3 1 0 

Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8. 
● Komisja stwierdziła, że: 
Liczba głosów stanowiąca więcej niż  połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza miasta wynosi 1338. Wymaganą liczbę głosów 
uzyskał i został wybrany na burmistrza miasta 

Nazwisko i imię – imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy 

ŁOPUSIEWICZ ZBIGNIEW KWW GOSPODARNA GMINA 

WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 130 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów 
ważnych: 

WYNIKI WYBORÓW 

RADY MIEJSKIEJ 

 RADA MIEJSKA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

1. 
SŁAWIK Remigiusz Michał 

zgłoszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr  3 
* * * 4 3 

2. 
DOBROWOLSKI Stanisław 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18 
* * * 5 6 

3. 
CYGANIK-ŚMIERTKA Janina Krystyna 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19 
* * * 3 1 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

DOBROWOLSKI Stanisław 
zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18 

* * * 5 6 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 147 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:  

1. 
DYLĄG Zbigniew Wojciech 

zgłoszony/a przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, Lista nr  16. 
* * * 6 8 

2. 
LINDE Roman Zenobiusz 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 4 5 

3. 
CZERWIŃSKA Wiesława Barbara 

zgłoszony/a przez KWW WIESŁAWY CZERWIŃSKIEJ, Lista nr  20 
* * * 3 4 
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Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:  

DYLĄG Zbigniew Wojciech 
zgłoszony/a przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, Lista nr  16. 

* * * 6 8 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 168 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. SZULC-KWIATKOWSKA Justyna Natalia * * * 2 3 

2. 
FLOROWSKI Jan 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 9 0 

3. 
KUŹNIARZ Jolanta Krystyna 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19 
* * * 5 5 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

FLOROWSKI Jan 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 9 0 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 151 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
KROSTA Andrzej Stefan 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 5 5 

2. 
ROBASZEWSKI Janusz Lucjan 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 3 9 

3. 
SNOPKOWSKA Monika Genowefa 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 
* * * 5 7 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:  

SNOPKOWSKA Monika Genowefa 
zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 

* * * 5 7 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 151 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
SZWEJ Bogusław Jacenty 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM Lista nr  6. 
* * * 1 4 

2. 
JANISZEWSKA Gabriela Maria 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 8 1 

3. 
ŁUKASIEWICZ Andrzej 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 
* * * 5 6 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

JANISZEWSKA Gabriela Maria 
zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 

* * * 8 1 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 203 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
CHODZIN Joanna Beata 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * * 5 

2. 
ROBAK Hanna 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 1 9 

3. 
RAMZA Arkadiusz Mirosław 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 
* * * 5 9 

4. 
BIAŁY Jan Zbigniew 

zgłoszony/a przez KWW NADBRZEŻNA, Lista nr  23. 
* * 1 2 0 
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 Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

BIAŁY Jan Zbigniew 
zgłoszony/a przez KWW NADBRZEŻNA, Lista nr  23. 

* * 1 2 0 

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 160 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
KAPUSTA Henryk Kazimierz 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 2 2 

2. 
NAJDUCH Cyprian Kamil 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 4 8 

3. 
KORZUN Krzysztof 

zgłoszony/a przez KWW KRZYSZTOF KORZUN, Lista nr  25. 
* * * 4 5 

4. 
MARTYNOWSKA Barbara Krystyna 

zgłoszony/a przez KWW BARBARA MARTYNOWSKA, Lista nr  27. 
* * * 4 5 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

NAJDUCH Cyprian Kamil 
zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 

* * * 4 8 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 171 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
KONIK Ewa Monika 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 3 7 

2. 
PRUCHNICKI Andrzej Janusz 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 2 7 

3. 
WIKTOR Ryszard 

zgłoszony/a przez KWW RYSZARD WIKTOR, Lista nr  22. 
* * 1 0 7 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

WIKTOR Ryszard 
zgłoszony/a przez KWW RYSZARD WIKTOR, Lista nr  22 

* * 1 0 7 

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 166 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:       str. obok → 

1. 
SZATAN Julian Tadeusz 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 2 8 

2. 
WĘGRZYN Miłosz Kacper 

zgłoszony/a przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM,Lista nr 16. 
* * * 7 6 

3. 
GŁOWACKA Amelia Maria 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 3 4 

4. 
ŚWIRTA Ewelina Agnieszka 

zgłoszony/a przez KWW RAZEM, Lista nr  30. 
* * * 2 8 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

WĘGRZYN Miłosz Kacper 
zgłoszony/a przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, Lista nr 16. 

* * * 7 6 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 227 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:  str. obok → 
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1. 

PRUCHNICKA-KUTELA Elżbieta Anna 
zgłoszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr  3. 

* * * 2 5 

2. 
SZUBER Krystyna Maria 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 1 4 

3. 
HATALSKI Wojciech 

zgłoszony/a przez KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, Lista nr  16. 
* * * 7 1 

4. 
MATKOWSKI Paweł Grzegorz 

zgłoszony/a przez KWW NASZE OSIEDLE, Lista nr  17. 
* * * 1 3 

5. 
DUDZIAK Dorota 

zgłoszony/a przez  KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 3 2 

6. 
PAKUŁA Zdzisław Józef 

zgłoszony/a przez KWW ZDZISŁAW PAKUŁA, Lista nr  21. 
* * * 7 2 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

PAKUŁA Zdzisław Józef 
zgłoszony/a przez KWW ZDZISŁAW PAKUŁA, Lista nr  21. 

* * * 7 2 

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 181 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
BIRÓWKA Dorota 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 1 5 

2. 
JANOTA Elżbieta Halina 

zgłoszony/a przez KWW NASZE OSIEDLE, Lista nr  17. 
* * * 1 8 

3. 
CHILICKI Andrzej Mirosław 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  16. 
* * * 2 2 

4. 
PAWLĘGA Tomasz Mariusz 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 
* * * 3 7 

5. 
LASKOWSKA Magdalena Joanna 

zgłoszony/a przez KWW MAGDALENA LASKOWSKA, Lista nr  28. 
* * * 5 2 

6. 
KOBIAŁKA Katarzyna 

zgłoszony/a przez  KWW KATARZYNA KOBIAŁKA, Lista nr  29. 
* * * 3 7 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

LASKOWSKA Magdalena Joanna 
zgłoszony/a przez KWW MAGDALENA LASKOWSKA, Lista nr  28. 

* * * 5 2 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 187 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
SIEMKOWSKI Zbigniew 

zgłoszony/a przez KKW SLD LEWICA RAZEM, Lista nr  6. 
* * * 1 6 

2. 
CZERKAWSKI Jarosław Karol 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 4 1 

3. 
RYCZEK Wiesław Andrzej 

zgłoszony/a przez KWW WIESŁAW RYCZEK, Lista nr  31. 
* * 1 3 0 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

RYCZEK Wiesław Andrzej 
zgłoszony/a przez KWW WIESŁAW RYCZEK, Lista nr  31. 

* * 1 3 0 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 184 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:  str. następna → 
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1. 
GRZELAK Katarzyna Anna 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * * 4 5 

2. 
BRZEZICKA Krystyna Irena 

zgłoszony/a przez KWW KRYSTYNA BRZEZICKA, Lista nr  26. 
* * 1 3 9 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

BRZEZICKA Krystyna Irena 
zgłoszony/a przez KWW KRYSTYNA BRZEZICKA, Lista nr  26. 

* * 1 3 9 

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 219 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
FRODYMA Zbigniew Paweł 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * 1 2 0 

2. 
MAKAREWICZ Mieczysław Kazimierz 

zgłoszony/a przez KOMITET WYBORCZY KRUSZYNKA, Lista nr  24. 
* * * 9 9 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:  

FRODYMA Zbigniew Paweł 
zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 

* * 1 2 0 

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat. 

1. Głosów ważnych oddano 213 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. 
GULIJ Dariusz Jerzy 

zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 
* * 1 1 9 

2. 
PRĘTKI Marek Henryk 

zgłoszony/a przez KWW OBYWATELSKIE STRONIE, Lista nr  19. 
* * * 9 4 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

GULIJ Dariusz Jerzy 
zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr  18. 

* * 1 1 9 

RADA POWIATU 

            

WYNIKI WYBORÓW 

DO RADY POWIATU 

Okręg wyborczy nr 7 utworzony dla wyboru Rady Powiatu Kłodzkiego obejmuje 3 mandaty. 

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały 

najwyższe ilorazy wyborcze: 

●         1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość, 

● 1 mandat dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP, 

● 1 mandat dla listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem. 

► Radnymi zostali wybrani: 

1) GÓRNIAK Maria z listy nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość - 413 głosy. 

2) DUKAT - KRZONKALLA Maria Teresa z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP - 462 głosy 

3) DROŻDŻ Kazimierz Antoni z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem - 527 głosy 
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 Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

 Drodzy Państwo. Informuję, że w miesiącu wrześniu i październiku 2014r. strażnicy miejscy udzielili 20  pouczeń za 
wykroczenia porządkowe i 16 za wykroczenia drogowe. 
W okresie tym nałożyli również 18 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 6 za wykroczenia drogowe 
 W trakcie 61 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, rejony osiedli, targowisko, budynki Urzędu 
Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, jaskini niedźwiedziej w Kletnie oraz rejon 
supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania wykroczeń  społecznie  uciążliwych.   Dodatkowo objęli patrolem rejony 
ogródków działkowych i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich 
rejonie.  
 Strażnicy miejscy dokonali 35 patroli rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach, palenia 
tytoniu na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania tego terenu. Ujawnili 4 uczniów zaśmiecających teren przy szkole, 
który wysprzątali w ramach pracy społecznej.   Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta. Ujawnili 3 
nieletnich, którzy zostali odprowadzeni na zajęcia. 
 W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie przeprowadzili:              
► W dniu 17.09.2014r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola – rok Trznadla” uczestniczyli, wspólnie ze strażakami z OSP  
w Stroniu Śląskim i Nadleśnictwem Lądek Zdrój, w zajęciach plenerowych połączonych z teoretyczną i praktyczna nauką udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 
► W dniu 25.09.2014r, w ramach tematu kompleksowego „Ruch uliczny” 
pogadanki z grupami przedszkolnymi połączonymi z zajęciami praktycznymi  
w terenie. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię w miejscach dozwolonych. Po tym spotkaniu dzieci z grup 5, 6-letnich 
poszły na wycieczkę na najbliższe skrzyżowanie w towarzystwie strażników, na 
którym mogły wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę i nauczyć się bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię.  
► W dniach 02.10.2014r., 06.10.2014r i 10.10.2014r pogadanki połączone  
z prezentacjami multimedialnymi z 4 klasami gimnazjalnymi i 1 klasą technikum 
ZSS z tematyki: „Odpowiedzialność karna nieletnich”.  
Funkcjonariusze udzielili 24 asyst dla Policji, 8 asyst dla pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz 3 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 
Wykonali 19 wywiadów środowiskowych (13 dla Urzędu Skarbowego i 6 dla 
Urzędu Miejskiego).  
► W dniu 24.09.2014r uczestniczyli wspólnie z pracownikami OPS w Stroniu 
Śląskim w szkoleniu zorganizowanym w ramach wdrażania programu rządowego 
dotyczącego „Standardów wychodzenia z bezdomności”.                                                                           
 

► W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach 
kontroli ukarano 1 osobę a 2 pouczono.                                                                                                                                                                    
► W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady skontrolowano 2 posesje, których właściciele zwiększyli liczbę osób 
zgłoszonych do wywozu śmieci oraz dostawili pojemnik na odpady.                                                                                                                    
► W miesiącu wrześniu i październiku funkcjonariusze przyjęli 40 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.  
► W miesiącu wrześniu  i październiku 2014r  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 41 patroli, w trakcie których zwracali 
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 41 interwencji 
porządkowych, 3 osoby poszukiwane doprowadzili do Posterunku Policji oraz odwieźli do miejsca zamieszkania 5 nietrzeźwych 1 
osobę zatrzymano do wytrzeźwienia w Kłodzku. Uczestniczyli w poszukiwaniach 2 osób zgłoszonych jako zaginione oraz 
zabezpieczali miejsce zgonu 1 osoby.                                                      
► W ramach kontroli „Niebieskiej karty” dotyczącej przemocy, skontrolowano trzy rodziny.                                          
► W dniach 01-05.09.2014r w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zabezpieczali wspólnie  
z funkcjonariuszami Policji rejon Szkoły Podstawowej. W trakcie działań  zwracali uwagę na bezpieczne odprowadzanie dzieci przez 
rodziców do szkoły oraz reagowali na patologiczne przyzwyczajenia wysadzania dzieci z samochodów bezpośrednio na przejściach 
dla pieszych. Pouczono 12 osób. 

Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

● Pasowanie na czytelnika 

W październiku uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej 

oficjalnie stali się  czytelnikami. Dnia 15.10.2014 gościliśmy klasę 

2 „a”  z panią Anetta Oostenbrink, a dnia 17.10.2014 klasę 2 „b”  

z panią Elżbietą Wądrzyk. 

Na wstępie dzieci obejrzały teatrzyk lalkowy   ,w którym grą 

aktorską  i  animacją pacynek zajęli się  ich starsi koledzy ze 

szkoły.  Uczniowie byli pod wrażeniem kolorowej scenografii, 

którą stanowił pięknie ozdobiony zamek. Dzieci brały czynny 

udział w przedstawieniu odpowiadając na pytania zadawane 

przez bohaterów, z uwagą słuchały próśb i skarg książek. 

  Następnie przyszedł czas na konkursy - uczniowie wykazali się 

świetną znajomością baśni ,bajek i wierszy, a ich wiedza została 

nagrodzona Zwieńczeniem naszego spotkania była uroczysta 

przysięga młodych czytelników. Pragnę serdecznie podziękować  

Marlenie Pronżyńskiej, Annie Gołysz, Lenie Gawrońskiej, Kindze 

Nycel, Mateuszowi Surzynowi i Rayanowi Kałuży - uczniom klasy 

5 b za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć. 

● Nowość - audiobooki w bibliotece. 

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania „książek do słuchania” 

na płytach CD. W ofercie dostępne są  bajki dla najmłodszych,  

klasyka dla starszych oraz pozycje z literatury  współczesnej.  

● Kurs języka angielskiego FunEnglish. 

Multimedialny kurs języka angielskiego trwa. Zapraszamy dzieci 

we wtorki od 15.30.  Dzięki funenglish.pl dzieci uczą się myśleć  

i mówić w języku angielskim – i jednocześnie dobrze się bawią. 

Internetowy kurs to setki gier, piosenek, karaoke, filmów, 

fotolekcji i ćwiczeń. Biblioteka otrzymała  bezpłatny dostęp do 

kursu dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece” 

prowadzonym  przez Funmedia we współpracy z FRSI. 

Alicja Witczak – Biblioteka Miejska 

PASOWANIE W SZKOLE  
I W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

► 03 października 2014 r. odbyła się w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte uroczystość pasowania dzieci na  
uczniów. 88 pierwszoklasistów w specjalnych niebieskich, 
galowych strojach z biretami na głowach dumnie                                                               
wkroczyli do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wraz ze 
swoimi wychowawczyniami: 

kl. I „a”- z p. U. Górecką,  
kl. I „b”- z p. S. Wołoszyn, 
kl. I „c”-  z p. M. Jezierską,   
kl. I „d”- z p. A. Dumańską. 
S w o j ą  o b e c n o ś c i ą 
uroczystość uświetnili 
zap roszen i  gośc ie :                                                                     
pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Małgorzata 
Ozga, pani Dyrektor 
Przedszkola Celina Chęś - 

Drańczuk, Ksiądz Proboszcz Ryszard Szul, Przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Kazimiera Jasik oraz dumni rodzice naszych 
pierwszoklasistów. Uczennica kl. IVb  Kornelia Szkudlarek 
powitała pierwszoklasistów w imieniu starszych kolegów  
i koleżanek. Uczniowie swoim występem artystycznym oraz 
uroczystym ślubowaniem udowodnili, że w pełni zasłużyli na 
miano uczniów naszej szkoły. Pani Dyrektor symbolicznym 
ołówkiem pasowała każdego ucznia. Na koniec uroczystości 
dzieci dostały od pani Dyrektor z Przedszkola i pani 
Przewodniczącej Rady Rodziców słodkie upominki, a od 
rodziców kuferki z niespodzianką. 
► Pasowanie na przedszkolaka w „Bajlandii” 

W dniu 28 października 2014 roku odbyła się bardzo ważna 
uroczystość w życiu naszego przedszkola. Pani Irena Foremnik 
pasowała wszystkie maluchy na prawdziwych przedszkolaków. 
Dzieciom towarzyszyli nie mniej przejęci rodzice i inni 
członkowie ich rodzin. Wśród zaproszonych Gości byli 
wiceburmistrz Dariusz Chromiec, nadleśniczy Mieczysław 
Krywieńko, radny Dariusz Gulij oraz sołtys Bolesławowa 
Eugeniusz Tarnowski. Uroczystość ta była okazją do 
zaprezentowania „Bajlandii” w nowej odsłonie, po remoncie: 
wymieniliśmy meble (środki na ich zakup przekazało 
Nadleśnictwo Lądek Zdrój) i okna, odmalowaliśmy  
i ozdobiliśmy pięknymi malunkami pomieszczenia. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że środki na zakup okien pochodzą  
z wielkiej akcji, którą przeprowadziliśmy z inicjatywy 

Magdalena Anders 

Ludzi Dobrej Woli i Serca. Od marca do czerwca ludzie ci przed 

Wielkanocą robili palmy oraz ozdoby wielkanocne, a także kilkakrotnie 

piekli ciasto które było sprzedawane przy okazji różnych imprez  

w Bolesławowie, natomiast okna zostały wstawione przez firmę 

„Oknostart”. W dniu pasowania wszystkim tym osobom zostały wręczone 

podziękowania oraz pamiątkowe odznaki „Przyjaciel Bajlandii”.  

Po remoncie nasze dzieci jeszcze chętniej przychodzą do przedszkola i są 

bardziej zadowolone. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 

się to tej sytuacji. 
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU 
ŚLĄSKIM PIELĘGNUJE PATRIOTYZM 

 

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO 

galowych strojach z biretami na głowach dumnie                                                               

zap roszen i  gośc ie :                                                                     

NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE 
CZYLI PRĘŻNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE IM. BOHATERÓW 

WESTERPLATTE 

Już tradycją stał się coroczny udział naszej szkoły  
w imprezie „Dolnośląski Festiwal Nauki”. 

23.10.2014r. uczniowie klas: III C i kl. V wraz  
z opiekunami pojechali do Kamieńca Ząbkowickiego na 
zajęcia zorganizowane w pięknym Pałacu wybudowanym 

z inicjatywy Marianny Orańskiej. Oprócz zwiedzania tego 
niezwykłego miejsca dzieci uczestniczyły w warsztatach:  
„ Strój kobiecy w różnych epokach”, „I ty możesz zostać 
archeologiem” oraz w zajęciach artystycznych z plastykiem 
architektury krajobrazu. W Sulisławicach k. Ząbkowic uczniowie 
brali udział w wykładzie praktycznym pt. „Podróż do wnętrza 
Ziemi” i zajęciach pt. „O wodzie co się chowa pod Ziemią” 
prowadzone przez dr hab. Roberta Tarkę- hydrogeologa  

z Wydziału Nauk o Ziemi  
i Kształtowania Środowiska 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Uczestnicy wyprawy wrócili pełni 
wrażeń, bardzo zafascynowani 
udziałem w ćwiczeniach  
i laboratoriach pod kierunkiem 
wspaniałych ludzi nauki. 

 
MOBILNE PLANETARIUM 

ASTROLAB. 
W dniach 27, 28. 10. 2014r. 

od b y ł y  s ię  p okazy 
astronomiczne w przenośnym,  
lecz profesjonalnym planetarium 

firmy Portable Planetariums. Planetarium przenośne 
jest  unikalnym narzędziem dydaktycznym, pozwalającym na 
pokazanie zjawisk astronomicznych i geograficznych 
zachodzących na niebie oraz zilustrowanie praw fizycznych 
rządzących ruchem ciał niebieskich. Dla młodszych i starszych to 

okazja do poszerzenia 
swojej wiedzy i odbycia 
cudownej podróży  
w niezwykły świat 
astronomii. Pokazy  
w planetarium orga- 
nizowane w szkołach są 
zgodne z podstawą 
programową z zakresu 
wiedzy o środowisku, 
geografii, astronomii  
i fizyki. Każdy seans 
dostosowany jest do 
wieku uczestników.  

 

Sylwia Madejczyk 

07 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość 
związana z obchodami Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Występy artystyczne 
zaprezentowały dzieci 
ze wszystkich grup 
wiekowych.  
10 listopada w CETiK- u, 
podczas odchodów 
Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości dzieci  
z grup: Jeżyki i Sowy 
zatańczyły Krakowiaka, 
 a Krasnale i Żabki 

zaśpiewały pieśń „Przybyli ułani pod okienko”.  

W miesiącu wrześniu 2014 roku odbyło się 9 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie  
w spotkaniu uczestniczyło 9 osób.  Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę,  
w godzinach od 17.00 – 20.00.   

W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym  w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy 
Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać  z poradnictwa w 
zakresie  problemu uzależnień oraz przeciwdziałania  przemocy 
domowej.   

W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym udzielono 14  porad dotyczących:  
► możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach 
stacjonarnych,  
► uzyskania miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej 
pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków  
o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ► wspierania 
w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły 
osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla osób 
uzależnionych ► działań zapobiegających oraz pomocy   
w  radzeniu sobie z nawrotem  – porady dotyczyły osób 
biorących udział w zajęciach terapeutycznych dla osób 
uzależnionych ► wsparcia dla członków rodzin oraz osób  
będących w związkach z  pijącymi ► problemów związanych  
z przemocą domową, rozbrajania mechanizmów nakręcających 
stosowanie przemocy. 
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
funkcjonuje Telefon Zaufania  698908002: od poniedziałku do 
środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu 
informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad 
prawnych. 
           mgr Elżbieta Kordas      
  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 
          (W następnym nr „Nowinek” → „Uzależnienie chorobą emocji”) 



S T R .  1 0  Rok XIV, Numer CXX 

 
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 Szlendak e-mail: a.szlendak@stronie.pl 

 

 

 
Co słychać w klubie HDK „Brylant”? 

Zarząd PZERiI w dniu 16.10.2014r. w  Dworku Galosa  zorganizował spotkanie z okazji 

Międzynarodowego  Dnia Seniora w którym uczestniczyło 130 osób. Wśród  zaproszonych gości byli: 

Burmistrz Stronia Śl. Pan Zbigniew Łopusiewicz, Ksiądz Proboszcz Ryszard Szul, Radny Powiatowy Pan 

Kazimierz Drożdż. Nasi sponsorzy : Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec  

z małżonką Panią Joanną Dyrektor Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej, Radni: Pani Gabriela 

Janiszewska, Pani Wiesława Czerwińska, Pan Zdzisław Pakuła i Jan Florowski. Pan Burmistrz 

zacytował Marka Twaina „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją lecz starzeją się, bo 

przestają się bawić” i złożył uczestnikom spotkania życzenia. Uczennice z Zespołu Szkół 

Samorządowych będące pod opieką Pani Agnieszki Tatarynowicz wykonały krótki program 

artystyczny. Lampką  szampana wznieśliśmy toast  za miłe spotkanie i za zdrowie uczestników 

spotkania. Pani Dorota i Pan Piotr Dudziakowie  również w tym roku sprawili nam niespodziankę  

i zasponsorowali nam piękny, duży tort z fajerwerkami, fontanną i mgłą – dziękujemy. Do tańca 

przygrywał DJ Pan Julian Margowniczy. Uczestnicy bawili się doskonale zapominając o swoim wieku. 

Dziękuję Panu Burmistrzowi i wszystkim naszym sponsorom. Na szczególne podziękowanie 

zasługuje Pani Monika Galos i jej personel. Dzięki Pani uprzejmości i życzliwości gościnny Dworek jest 

zawsze otwarty dla ludzi starszych. Dziękuję Panu Janowi Jakiwczukowi, właścicielowi kwiaciarni. 

Kwiaty które otrzymaliśmy od Pana pięknie ozdobiły nasze stoły. Dzięki zrozumieniu przez Was 

potrzeb ludzi starszych to spotkanie mogło się odbyć, a my mogliśmy spotkać się ze znajomymi, 

porozmawiać, potańczyć, pośpiewać i zapomnieć choć na chwilę o troskach  

i nękających nas problemach zdrowotnych. 

 Ogłoszenia dotyczące   

Związku umieszczane są  

w gablotach: na budynku 

ul. Mickiewicza 2  

oraz na ul. Nadbrzeżnej. 

 

Przewodnicząca  

   Krystyna Szuber  

KĄCIK SENIORA 

W Biurze Związku wydawane są zaświadczenia na ulgowe 
przejazdy PKP. Dla członków Związku zaświadczenia 
wydawane są bezpłatnie. Inne osoby upoważnione  

do otrzymania takiego zaświadczenia płacą 10zł.  
  Biuro Związku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 2, 

proszę dzwonić domofonem nr 4.                                           
Biuro czynne jest w każdy czwartek od godz. 10ºº do  12ºº. 

19 września  na „ Ranczu U Jana ”  
w Goszowie odbyło się zebranie  
w którym uczestniczyli sołtysi naszej 
Gminy, Pan Kazimierz Drożdż - 
Radny Powiatu Kłodzkiego oraz 
Dyrektor  Dolnośląskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża we Wrocławiu,  Pan Jerzy 
Gierczak kandydat do Sejmiku 
Samorządowego, no i oczywiście ja -
Jacek Matyszkiewicz. v-ce prezes Klubu HDK „ Brylant”. Na zebranie została 

również zaproszona 
Pani Renata Koszalska,  
której to wraz  
z Dyrektorem PCK  oraz 
Panem Kazimierzem 
Drożdżem  wręczyliśmy  
rower na trzech kółkach  
z  e m b l e m a t a m i 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża jako nagroda za 
działalność na rzecz 

PCK, które jest  najstarszą polską organizacją humanitarną.                                                                                                                                 
     Jacek 
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UNIWERSYTET III WIEKU ZAPRASZA NA 
BEZPŁATNE ZAJĘCIA Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ciekawych warsztatach, 

które odbywają się w CETiKu. 

    ● Warsztaty teatralne: odbywają się w poniedziałki w godz. 
18.00 – 20.00 oraz wtorek w godz. 18.00 – 20.00. W warsztatach 
udział biorą dzieci i młodzież ze Stronia Śląskiego. Grupa teatralna 
działa pod nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w zajęciach jest 
bezpłatne.  

  ● Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat, 
zajęcia odbywają się we wtorki: I grupa „starsza” w godz. 15.30 – 
16.30. II grupa „młodsza” w godz. 16.30 – 17.30. Opłata za uczest-
nictwo w zajęciach wynosi 25 złotych /miesiąc (cztery zajęcia)  

    ● Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat: zajęcia  
odbywają się w czwartki w godz. 15.30 – 17.00. Na zajęciach dzieci 
uczą się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny, integrują 
się w grupie.  

● Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów: odbywają się  
w czwartki w godz. 15.30 – 17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest 
bezpłatne.  

   ●Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odbywają 
się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia  bezpłatne. Zapraszamy 
do udziału w zajęciach nowe osoby.  

 ● Warsztaty z baletu dla dzieci: odbywają się w piątki od godz. 
16.00 w dwóch kategoriach -dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz powyżej 
7 lat. Karnet miesięczny (trzy zajęcia) kosztuje 40 złotych.  

   ● Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 19.00 – 20.00 
oraz czwartki w godz. 19.00 – 20.00. Uczestnictwo w zajęciach jest 
płatne - 10 złotych.  

   ● „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia odbywają się co dwa 
tygodnie w środę w godz. 16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne. Szczegó-
łowa informacja o terminach zajęć w biurze Centrum. Warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie dwóch zdjęć wraz  
z wypełnionym kwestionariuszem osobowym(kwestionariusz oso-
bowy można wydrukować ze strony www.cetik.stronie.pl. 

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych 
przez CETiK dostępna jest pod numerem telefonów: 

74 8143 205 i 74 8143 242. 

WARSZTATY W CETiKU 

Harmonogram zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 
 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 

w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 
STRONIE ŚLĄSKIE 

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY 

Data Godzina Temat wykładu Wykładowca 

03.12.2014 16.00 

18.00 

Nabycie i rozporządzenie  

prawem własności 

Danuta Fesz-

Grubiak 

10.12.2014 16.00 

18.00 

Choroby cywilizacyjne Zofia 

Chęcińska 

17.12.2014 16.00 

18.00 

„Goodwill jako wartość  

przedsiębiorstwa, czyli policz 

to czego nie można dotknąć”. 

Mirosław 

Mrówka 

                                                                                                                                              

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, prosimy mieszkańców o zwrócenie  
szczególnej uwagi  na osoby z otoczenia, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się 
przed zimą.  
 Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy samotne 
mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony rodziny czy 
instytucji publicznych. 
  Dlatego zwracamy się z apelem aby wszelkie sygnały 
dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać do: 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim -  telefon 
74/8141424 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub  

Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - telefony 74/8143189 ; 600016417  oraz Komisariatu Policji  
w Lądku Zdroju  - telefon 74/8146231.     

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ APELUJE 

Małgorzata Lech - Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Węgrzyn (UKS MLKS Śnieżnik) zajęła drugiej miejsce  

w rozegranym w Krakowie 1. Grand Prix Polski Kadetek  

i Kadetów. Ani niewiele zabrakło, aby wygrać turniej.  

W finale przegrywała w setach 0:3, następnie wyrównała na 

3:3 i niestety w decydującym secie uległa Agacie 

Zakrzewskiej (SCKiS Hals Warszawa). Dobre 8. miejsce zajęła 

także Katarzyna Węgrzyn (Śnieżnik), która w ćwierćfinale 

przegrała ze swoją siostrą.  Gratulujemy! 

SUKCES STRONIANKI W TENISIE 
STOŁOWYM 
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Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 17  Faks 74 811 77 32       

e-mail: a.szlendak@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak 

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów  
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania 
przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym 
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o dostarcza-
nie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na 
adres e-mail: a.szlendak@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

Rok XIV, Numer CXX BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na 

swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty 

dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i 

Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  

na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

 

      

    Międzynarodowa Grupa Operowa Sonotrio Ensemble za-
prasza na Karnawałową Galę Operowo-Operetkową. 

   
W programie: Najpiękniejsze arie, duety i sceny z oper  
i operetek w wykonaniu artystów scen europejskich.     

   
Termin: 28 grudnia 2014, godz. 19:00  

Sala Widowiskowa CETiK w Stroniu Śląskim.  

               Wstęp wolny!     

Międzynarodowa Grupa Operowa Sonotrio to zespół artystów 
operowych z Wiednia, Pragi, Rzymu, Warszawy i Wrocławia. 
Jego członkowie aktywnie występują na ważnych scenach  
Europy, takich jak Narodní Divadlo w Pradze, Opera Kameralna  
w Warszawie, Opera i Filharmonia Podlaska, Opera na Zamku 
w Szczecinie, Piccola Opera w Wiedniu i wielu innych.  
Są ponadto laureatami zagranicznych konkursów wokalnych. 
Międzynarodowa Grupa Operowa Sonotrio istnieje od marca 
2012 roku i ma już w swoim dorobku około 60 koncertów  
w kraju i zagranicą.   

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  

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

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PUNKT  

INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  

● GKRPA funkcjonuje w Stroniu Śląskim 
przy ul. Mickiewicza 2 (tel. 698 908 002). 
Spotkania Komisji odbywają się co drugi 
wtorek miesiąca w godzinach 15:30 - 
17:00.  

● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 
Dzieci i Młodzieży funkcjonuje w Stroniu 
Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 w każdy 
czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 
do 18.00. Punkt prowadzony jest przez 
Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733 
/608 064 771). 

Wykonawcy:      

                   

● Agnieszka Drożdżewska (sopran, Wrocław)  ● Barbara Spitzer 

(sopran, Wiedeń)   ● Anna Wilczyńska (sopran, Wrocław)                 

● Izabela Strzelecka (mezzosopran, Wrocław) ● Tomasz Tracz 

(tenor, Białystok) ● Ivo Michl (baryton, Praga) ● Witold Janusz 

(fortepian, Wrocław)  

 

Prowadzenie: Martyna Witowska (Teatr Ad Spectatores, Wrocław)  


