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PODZIĘKOWANIA  
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

Serdecznie dziękuję wolontariuszom z Gminy Stronie 
Śląskie i Lądek-Zdrój, strażakom z Oddziału Miejsko - 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Stroniu Śląskim, 
pracownikom Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim, 
policjantom z Komisariatu Policji w Lądku - Zdroju, 
pracownikomSudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
w Kłodzku, pracownikom SPA Jaskinia Niedźwiedzia 
Sp. z o.o. oraz wszystkim osobom, które pomogły w 
organizacji Triathlonu Stronie Śląskie 2015. Państwa 
zaangażowanie przyczyniło się do bezpiecznego 

przeprowadzenia pierwszych zawodów triathlonowych w naszej Gminie, co było dla nas dużym wyzwaniem. 
Zawody zostały pozytywnie ocenione przez zawodników. Zapoznajemy się z wszystkimi uwagami dotyczącymi 
tegorocznej edycji triathlonu i prowadzimy wstępne rozmowy nad organizacją jego kolejnej edycji w 2016 r.  
Więcej o wydarzeniu na stronie …    Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego 

„GRZYBOMANIA”  
19 września  

2015 



 
Burmistrz Stronia Śląskiego 

ma zaszczyt zaprosić 
 

Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie 
 

na uroczyste otwarcie Kaplicy św. Onufrego,  
które odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku  

o godz. 12:00 przy ul. Kościuszki 66A 
w Stroniu Śląskim  
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ZAPROSZENIE 

SOŁECTWO NOWY GIERAŁTÓW 

  
 
 
 
W ramach Sołeckiej Strategii Rozwoju miejscowości 
Nowy Gierałtów na terenie Wiejskiego Placu Zabaw 
i Spotkań zostały zamontowane urządzenia siłowni 
plenerowej. Całkowity koszt to kwota 20.000 zł. 
Inwestycja ta została sfinansowana nagrodą (10.000 zł.) 
uzyskaną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na 
„Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie” w 2014r. 
oraz pomocą w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.  ……… 
………………………………………………… . .                                                                                                
    Józef Kałużny, UM 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - PROGRAM 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

W ramach środków Funduszu Spójności - Program Infrastruktura i Środowisko 
opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie.  
Dokument ten wyznacza kierunki działań mające na celu ograniczenie niskiej 
emisji do powietrza atmosferycznego. Wskazuje potencjalne źródła 
finansowania działań, zarówno dla 
Gminy Stronie Śląskie, jednostek jej 
podległych, a także właścicieli 
nieruchomości prywatnych, wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych. 
Dokument ten po przyjęciu przez 
Radę Miejską Stronia Śląskiego 
dostępny będzie do wglądu na stronie 
gminy. 

                  Lech Kawecki, UM 
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FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2016 

WYPRAWKA SZKOLNA  2015/2016 

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 
2016. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) 
i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest 
na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne 
społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany 
termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu 
wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje 
m o ż l i w o ś ć  z ł o ż e n i a  o f e r t y  w  g r u d n i u ) .  
Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny:  http://
pozytek.gov.pl/index.php?document=3851  
W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i 
Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji 
Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza 
przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego 

Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 
września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 
(Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) 
w sali 510.   
Czas spotkania - ok. 3-4 godzin.  
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 28 sierpnia 2015 r. 
na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną 
zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 31 sierpnia 2015 r. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
  

Sławomir Wójcik 
Wydział Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, Urząd Marszałkowski    
Województwa Dolnośląskiego 

                                                                                                

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna”, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników 
szkolnych. 
Warunki: 
1) kryterium dochodowe – 574 zł netto na osobę w rodzinie( lub 
mniej) 
2) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                             
( uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,                                      
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,                                     
z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym lub 
znaczącym , z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją,                                                    
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera , 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku , gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wskazana powyżej) 
3) poza kryterium dochodowym – w uzasadnionych przypadkach , 
np. wielodzietność , alkoholizm, narkomania w rodzinie itp. 
DOKUMENTY:   
Wniosek ( pobrany w szkole) 
Zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień lub zaświadczenie, 
że rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny lub 
dodatek do zasiłku rodzinnego) 
Faktura ( rachunek, paragon za zakup podręczników) 

 
Dokumenty należy składać do 07 
wrześna 2015 r. do godz. 12 ºº                    
w sekretariacie szkoły. 
Informacje : sekretariat szkoły tel. 
74 8 141 231 
    
  Dyrektor                                
         Małgorzata Ozga 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  
1 września 2015 r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte, godz. 9:00 klasy IV - VI 

godz. 10:00 klasy I - III 
 

Zespół Szkół Samorządowych,  
godz. 9:00 
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"STROŃSKA DREZYNIADA" - RELACJA  
8 sierpnia 2015r. na placu przy CETiKu odbyła się IV edycja 
"STROŃSKIEJ DREZYNIADY", imprezy kolejowej, przyciągającej do 
Stronia Śląskiego mnóstwo entuzjastów kolei i nie tylko. Każdy, 
kto wziął udział w imprezie, z pewnością wrócił 
do domu zadowolony. W trakcie trwania "DREZYNIADY", można 
było przejechać się za darmo drezyną spalinową oraz wziąć 
udział w wyścigach drezyn ręcznych, gdzie do wygrania były 
wartościowe nagrody w postaci sprzętu turystycznego. 
Konkurowano w pięciu kategoriach: VIP, RODZINNA, KOBIETY, 
MĘŻCZYŹNI, OPEN na odcinku 380 metrów. Trasę najszybciej 
pokonała załoga złożona z przedstawicieli Gminy Stronie Śląskie, 
Lecha Kaweckiego i Tomasza Olszewskiego, którzy  
uzyskali czas 1,07,80, czas ten jednak nie był brany pod uwagę w 
ogólnej klasyfikacji, ponieważ kategoria VIP startowała poza 
konkursem. W konkursie, czyli w pozostałych czterech 
kategoriach, najszybciej pokonali trasę Panowie Karol Browarek i 
Przemysław Wółkiewicz, uzyskując czas przejazdu 1,09,40, 
równocześnie Panowie pobili zeszłoroczny rekord  
przejazdu za co otrzymali nagrodę pieniężną, ufundowaną przez 
strońskich radnych. Ponadto imprezie towarzyszyły występy: 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego "Siekiereczki", ZUMBa na zakończenie zagrał zespół 
Siloe Rockers. Pogoda dopisała, chociaż było troszeczkę za 
gorąco (pomogli nam strażacy ze Stronia Śląskiego, ustawiając na 

placu przed targowiskiem tzn. płaszcz wodny, gdzie każdy mógł 
się ochłodzić za co serdecznie dziękujemy), uczestnicy przybyli 
bardzo licznie, świetnie się bawiąc w przyjaznej, sportowej 
atmosferze. Pozostaje nam zaprosić wszystkich na kolejną 
"DREZYNIADĘ", która odbędzie się w przyszłym roku. 
………………………………………………………… . . .  
Wyniki w poszczególnych kategoriach (I miejsce): …………………  
Kat. VIP: Tomasz Olszewski, Lech Kawecki czas: 1,07,80  
Kat. Rodzinna: Wółkiewicz Przemysław, Mateusz Zboiński czas: 
1,17,20  ……………………………………………………………………………...  
Kat. Kobiety: Witek Katarzyna, Rusztecka Monika czas: 1,20,10  
Kat. Mężczyźni: Wółkiewicz Przemysław, Browarek Karol czas: 
1,09,40  ………………………………………………………………………...  
Kat. Open: Krzysztof Bajda, Tomasz Cyrek czas: 1,18,00  
 
Paweł Dywański, CETiK  
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IV MIJANKA ROWEROWA ZA NAMI 

ORAZ V STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY 

9 sierpnia br. ponad 60 rowerzystów spotkało się przy 
rowerowej bramce na granicy gmin Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój, 
gdzie przygotowano dla nich miły poczęstunek: wiśniowy 
kompocik i lemoniadę cytrynowo-miętową oraz pyszny 
jabłecznik. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, wszyscy udali 
się na rowerową przejażdżkę, odwiedzając zarówno Lądek-Zdrój, 
jak i Stronie Śląskie. Na zakończenie, mijankowicze zjechali do 
Stronia Śląskiego, gdzie ugoszczeni zostali przez gospodarzy 
„Górskiego Poranka”. Były gorące kiełbaski, pomidory, 
ogóreczki, domowe soki i soczyste owoce dla ochłody. Wszystkie 
dzieci otrzymały bryloczki z diodami LED, które zwiększą ich 
bezpieczeństwo na drogach, a najliczniej reprezentowane 
rodziny - wodoodporne sakwy 
rowerowe firmy Crosso i pamiątkowe 
dyplomy. Z Lądka-Zdroju zwyciężyła 
5-osobowa rodzina Państwa 
Banaszek, a ze Stronia Śląskiego - 
egzekwo dwie 6-osobowe 

reprezentacje rodzinne: rodzina Państwa Olszewskich i Targoszy 
oraz rodzina Państwa Rapacz i Topiłko. Gratulujemy! Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę i certyfikat udziału. 
Mijanka odbyła się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz 
dzięki dotacji, jaką otrzymali oni od Funduszu Lokalnego 
Masywu Śnieżnika w ramach programu grantowego "Działaj 
Lokalnie". Finansowy wkład własny do projektu ufundowały 
Rady Miejskie Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju. 
Osobowości prawnej wolontariuszom udzielił ULKS "Czarna 
Góra". Poczęstunek na bramce przygotowały Sołectwa Stójków i 
Strachocin, a ognisko odbyło się dzięki gościnności gospodarzy 
"Górskiego Poranku" w Stroniu Śląskim. Dziękujemy i do 

zobaczenia za rok! 
 

Grupa inicjatywna  
„Ludzie na rowerach” 

Monika Ciesłowska, Gracjana Tur,  
Paweł Dywański,  Andrzej Krosta 

W dniach 14 – 16.08 2015 r. Odbyła się V edycja Strońskiego 
Rajdu Turystycznego w Masywie Śnieżnika. Przez 3 dni w rajdzie 
uczestniczyło 101 osób. (43 os. trasa piesza, 58 os. trasa 
rowerowa). W tym roku biuro rajdu miało swoją siedzibę 
w Karczmie przy Stacji Narciarskiej Kamienica gdzie 
zorganizowano również nieodpłatne pole namiotowe. W sobotę 
na uczestników rajdu czekało ognisko natomiast tradycyjnie 
w niedzielę na zakończenie zmagań przygotowano grilla. 
W atmosferze przyjaźni i zabawy uczestnicy otrzymali dyplomy 
i upominki oraz cenne nagrody w konkursach rozgrywanych na 
trasach Rajdu, ufundowane przez: Pensjonat Kosówka, Hotel 
Górski, Pensjonat Złote Góry, Czarną Górę, Kopalnię Uranu, Nad 
Stawami, Pensjonat Monte Neve, wypożyczalnię Wildcat, sklep 
Bongo. V Stroński Rajd Turystyczny zorganizowany został przy 
wsparciu i współpracy ze strony Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika, CETiK, Gminy Stronie Śląskie, Stacji Narciarskiej 
Kamienica. Serdeczne podziękowania za ognisko i grilla 
w szczególności za przepyszną grochówkę dla Kompleksu 
Gastronomiczno – Hotelowego Puchaczówka :)  
               Organizator …………... 
                         Agnieszka Gawron 
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NAJTRUDNIEJSZY TRIATHLON W POLSCE 

→ 

Tak swój udział w Triathlonie Stronie Śląskie 16.08.2015 wspomina Ewa Bugdoł 
(www.ewabugdol.com) – profesjonalna triathlonistka z Częstochowy, 6 - krotna  Mistrzyni 
Polski w Triathlonie na Dystansie Długim, 1-wsza w Światowym Rankingu Kobiet w 
Triathlonie na Dystansie Długim: 
„Zdobyłam złoty medal Mistrzostw Polski, a także punkty do rankingu ITU (…). Muszę 
przyznać, że jeszcze na tak wyczerpującej trasie nie startowałam w Polsce. Sądzę, że 
triathlon w Stroniu Śląskim zasłużył sobie na miano najtrudniejszych zawodów w Polsce. 
Polecam je wszystkim, którzy lubią wyzwania i czują się dobrze w górach. Zawody były 
zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i myślę, że zapiszą się na stałe w kalendarzu 
imprez triathlonowych.” 
Jako szczególnie trudną, ale bardzo piękną, zawodnicy uznali trasę kolarską Crosstriathlonu 
(biegnąca drogami leśnymi zboczem góry Młyńsko oraz wokół doliny Kamienicy przez Leje). 
Triathlon Stronie Śląskie rozegrano na 4 dystansach. Na dwóch walczono o medale 

Mistrzostw Polski; w crosstriathlonie – pływanie 1km, jazda na rowerze na dystansie 25 km i bieg na dystansie 8 km oraz na 
dystansie długim ITU – pływanie 3 km, rower 80 km, bieg 20 km. Medalistami Mistrzostw Polski oprócz klasyfikacji generalnej 
zostawali również zawodnicy w kategoriach wiekowych.    

Mistrzynią Polski w crosstriathlonie została Sabina Rzepka 
(02:17:47) - AZS-AWF Katowice przed Katarzyną Czerwińską 
(02:21:49) – Trinergy Team z Warszawy i Natalią Rypel 
(02:27:09) - WOPR Kędzierzyn-Koźle. Złoty medal w 
crosstriathlonie wywalczył Sylwester Swat (01:54:23) – Swat 
Team z Przeźmierowa, srebrny - Bartosz Banach (01:56:50) – 
„Cztery Brzozy” z Gdańska i brązowy – Tomasz Szala (01:59:22) 
– Elemental Team z Warszawy.     
Mistrzynią Polski na długim dystansie ITU została Ewa Bugdoł 
(05:43:03) z WLKS Kmicic Częstochowa. Aktualna liderka 
Światowego Rankingu Kobiet na tym dystansie wyprzedziła 
Aleksandrę Góralską (06:01:51) z Pniew i Danielę Kamińską 

(06:17:57) – MKS Sambor Tczew. Kolejny, dwudziesty szósty już 
tytuł mistrza Polski zdobył, ale tym razem na dystansie długim 
ITU - Przemysław Szymanowski (04:57:00) – Pay Trade Kmicic 
Częstochowa przed Marcinem Neumanem (05:00:45) – AZS-
AWF Katowice i Łukaszem Kalaszczyńskim (05:02:10) – PTT 
Delta Płock. Rozegrano jeszcze 2 wyścigi na dystansie 22 km 
( 0,75 km pływanie, 16 km rower i 5 km bieg ), na którym 
zwyciężyła Justyna Czeladzka (01:34:23) z Olkusza i Marek 
Strachota (01:04:00) ze Szczecina oraz na dystansie 44 km 
(pływanie 1,5 km, rower 32 km i bieg 10 km ), na którym 
bezkonkurencyjni byli: Justyna Lesicka (02:47:35) ze Szczecina i 
Bartłomiej Buczek (02:16:42) ze Skwierzyny.  

W Stroniu Śląskim, siódmej edycji Enea 
Tri Tour (cykl liczy 8 triathlonów, przy 
czym Triathlon Stronie Śląskie jest 
jedynym rozgrywanym w górach) 
zawody ukończyło 148 triathlonistów, 
w tym zawodniczka z USA i triathlonista 
z Francji. Najstarszy zawodnik miał 54 
lata, a najmłodsi uczestnicy – 19 lat. 
Wyjątkowo licznie i udanie 
zaprezentowali się reprezentanci 
z Opolszczyzny. Zachęcamy do 
treningów i podjęcia triathlonowego 
wyzwania w 2016 r. Organizatorami 
Triathlonu Stronie Śląskie były firmy: 
Endu Sport Sp. z o.o. z Poznania oraz 
JNB Sp. z o. o. z Chyb.  
Więcej informacji na: www.facebook.com/
stronie. Zdjęcia: www.sport-fotopress.pl.  
   
 Monika Ciesłowska, UM 

Gmina Stronie Śląskie to doskonały obszar do uprawiania kolarstwa górskiego, liczne, 
dobrze oznakowane trasy rowerowe, wspaniałe panoramy górskie a po ciężkim wysiłku 
pozwalające odpocząć, wiaty odpoczynkowe, przyciągają rowerzystów z całej Polski. My 
którzy lubimy jeździć na rowerach górskich i pochodzimy STĄD, postanowiliśmy założyć 
grupę rowerzystów, pasjonatów. Od 5 lat w Stroniu Śl. działa GRUPA ROWEROWA, 
licząca łącznie ok. 50 osób, złożona z mieszkańców Stronia Śl., Lądka Zdr., Krosnowic, 
Wrocławia oraz turystów z całej Polski, którzy przyjeżdżają do Stronia aby uczestniczyć 
w licznie organizowanych imprezach rowerowych (Mijanka, 3 dniowy Rajd Turystyczny, 
wycieczki rowerowe "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę" itp.). 
Uczestnictwo w wycieczkach jest bezpłatne, z pewnością grupa przestała by istnieć 
gdyby nie pomoc sponsorów: SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" jest organizatorem ogniska, 
które organizowane jest nad Zalewem w Starej Morawie, zawsze na zakończenie każdej 
wycieczki. Pomagają nam też: CETiK, Urząd Miejski w Stroniu Śl. oraz pensjonaty i hotele 
działające na terenie Gminy Stronie Śl. a także Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego 
we Wrocławiu. Ostatnio od sponsorów Jerzego Rapacza, który jest właścicielem 
pensjonatu i wypożyczalni rowerów oraz od Moniki Figurskiej właścicielki Agroturystyki 
"Nad Stawami" w Kletnie, otrzymaliśmy fundusze na zakup 
2 KRÓTKOFALÓWEK MOTOROLA T80, które umożliwią nam 
swobodny kontakt w trakcie trwania wycieczek rowerowych 
latem i narciarskich zimą. Krótkofalówki już wypróbowaliśmy 
na RAJDZIE TURYSTYCZNYM, który odbył się w dniach 14/16 
sierpnia w Kamienicy. W najbliższym czasie chcemy jeszcze 
pozyskać fundusze na koszulki rowerowe, za pomocą których 
będziemy mogli reklamować Gminę Stronie Śl.  oraz atrakcje 
znajdujące się na jej terenie. Najbliższa wycieczka rowerowa 
(cykl Gmina Aktywna z Natury...) odbędzie się 27 września br. 
(niedziela), start jak zawsze sprzed hali SPA "Jaskinia 
Niedźwiedzia" w Stroniu Śl. o godz. 10.00. Serdecznie 
zapraszamy do udziału! 
    Paweł Dywański, CETiK 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI – WAKACYJNE WARSZTATY  

WY MI A N A  MI ĘD Z Y NA R OD O WA 
S T R ON I E  Ś LĄ SK I E   

-  L A  MA C H IN E  

W dniach  11-18.07.2015r.  14 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i 5 z Zespołu Szkół Samorządowych przebywało wraz 
z opiekunami we Francji w zaprzyjaźnionej miejscowości 
La Machine. Uczestnicy wyjazdu brali udział w warsztatach judo, 
pokazie w pasiece, zabawach nad wodą, malowaniu graffiti oraz 
zwiedzili kopalnię. Wyjazd był bardzo udany. Wszyscy mają 
wiele wspaniałych przeżyć.  

Latem w bibliotece czytelnicy nie tylko szukali książek oraz 

schronienia przed upałem , ale również atrakcyjnie spędzali 

popołudnia. Wakacje upłynęły pod znakiem intensywnej 

i twórczej pracy.   W pierwszym tygodniu warsztatów 

trenowaliśmy nasze palce zwijając papierowe paski metodą  

zwaną quilling- uczestnicy stworzyli wielki portret Kubusia 

Puchatka i jego przyjaciół. Tę pracochłonną metodę 

wykorzystaliśmy również przy tworzeniu kartek 

okolicznościowych oraz ciekawej biżuterii. W kolejnych 

tygodniach malowaliśmy różnymi rodzajami farb . Na kubkach, 

szklankach, a nawet szybach  ukazały się motywy roślinne 

i zwierzęce a także bohaterowie znanych bajek. Farbami 

tekstylnymi wypełniliśmy rozmaite wzory  na  koszulkach,  

a uczestnikom tak bardzo spodobało się projektowanie własnych  

t-shirtów, że malowali nawet po kilka sztuk dziennie. 

Na płótnach przy pomocy farb akrylowych powstały obrazy 

przedstawiające wspaniałe okazy miejscowej flory i fauny. 

Dużym powodzeniem cieszył się także tydzień ekologiczny , 

podczas którego zajmowaliśmy się twórczym recyklingiem  

Z góry „śmieci” wykonano  ładne i użyteczne przedmioty 

z plastikowych butelek zrobione zostały skarbonki ( głównie 

świnki ale też inne zwierzątka) oraz ozdobne pudełka na 

drobiazgi, a z butelek szklanych i słoików powstały piękne 

wazony. 

 W sumie w warsztatach uczestniczyło 35 osób . Zarówno dzieci 

jak i dorośli doskonale się bawili, a każdy mógł znaleźć coś 

ciekawego dla siebie. Dziękujemy wszystkim za czas spędzony 

w miłej i przyjaznej atmosferze.  Wielkie podziękowania należą 

się wolontariuszce Wioli Wlaźlak za pomysły oraz pomoc 

w prowadzeniu zajęć.  

  Biblioteka Miejska - A. Witczak 

W pierwszym spotkaniu nowego sezonu w Klasie - A drużyna 
seniorów KRYSZTAŁU STRONIE ŚL. odniosła okazałe zwycięstwo 
pokonując na własnym terenie piłkarzy TĘCZY ŚCINAWKA 
DOLNA 4:0 (2:0). Z dobrej strony pokazali się po raz kolejny 
bracia Przemek i Mariusz Kowalewscy ten pierwszy autor dwóch 
bramek. W przerwie pomiędzy sezonami do naszej drużyny 
dołączył bramkarz Kamil Bajrak będzie to spore wzmocnienie 
dla naszej ekipy.  Kolejne spotkanie na własnym obiekcie 
rozegramy 30 sierpnia o godz. 17:00 z Włókniarzem Kudowa 
Zdr.  Serdecznie zapraszamy. …………………………………………………….  
         WOJCIECH HATALSKI  

WYGRANA NA OTWARCIE SEZONU  
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LETNI TRENING NARCIARZA BIEGOWEGO 

Wspaniałą formą treningu dla narciarza biegowego jest jazda na 
nartorolkach. W dniach 8-10 sierpnia br. pięcioosobowa 
reprezentacja Towarzystwa Narciarskiego Biegówki „Wesoła” 
z Warszawy (www.biegowkiwesola.org) zorganizowała dla 
naszych dzieci kurs jazdy na nartorolkach. W bezpłatnych 
zajęciach, które odbyły się na boisku Szkoły Podstawowej, wzięło 
udział 20 dzieci. Cieszymy się z dobrej frekwencji. Dziękujemy 
organizatorom i uczestnikom. Celem Towarzystwa Narciarskiego 
Biegówki „Wesoła” jest promocja powszechnego uprawiania 
narciarstwa biegowego jako sposobu na zdrowy tryb życia 

w sezonie zimowym oraz budowanie społeczności wokół tej idei. 
Mamy nadzieję, że wszyscy kursanci polubili nartorolki i będą 
wytrwale trenować przez zbliżającym się sezonem 
biegówkowym!            
   Monika Ciesłowska, UM 

Od lipca br. w Urzędzie Miejskim oraz w informacji 

turystycznej w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury oraz 

w siedzibie PTTK w Stroniu Śląskim dostępna jest nowa 

wersja „Przewodnika narciarza” (wydanego po raz 

pierwszy w 2013 r.), prezentującego stacje narciarskie 

oraz szlaki biegowe po polskiej i czeskiej stronie Gór 

Bialskich i Masywie Śnieżnika. Wydanie przewodnika jest 

ostatnim działaniem w ramach realizacji projektu „Jazda 

na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický 

Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie”, realizowanego przez 

Gminę Stronie Śląskie w latach 2013-2015, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 

 

   Monika Ciesłowska, UM 

NOWA EDYCJA  
„PRZEWODNIKA NARCIARZA” 
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KALENDARZ IMPREZ W GMINIE STRONIE ŚLASKIE 
WRZESIEŃ 2015 R 

- 05.09.2015 VI MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY NA ŚNIEŻNIK. 

ORGANIZATOR SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" W STRONIU 

ŚLĄSKIM. TEL. 74 8 141604, WWW.JASKINIANIEDZWIEDZIA.PL  

- 12.09.2015 TURNIEJ OLDBOJÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ  

MIEJSCE: BOISKO "ORLIK" W STRONIU ŚLĄSKIM. W TURNIEJU 

UDZIAŁ WEZMĄ: OLDBOJE KS "KRYSZTAŁ"STRONIE ŚLĄSKIE, KS 

"TROJAN" LĄDEK ZDRÓJ, KS "NYSA" KŁODZKO, KS "POLONIA" 

BYSTRZYCA KŁODZKA, KS "UNIA" ZŁOTY STOK. KS "CONCORDIA" 

KNURÓW.  ORGANIZATOR: JERZY RAPACZ, TEL. 74 8143203 

RODZAJ IMPREZY: SPORTOWA ……………………………………………….. 

- 19.09.2015 GRZYBOMANIA NA PLACU SPOTKAŃ STRONIE-WIEŚ 

ORGANIZATOR: Sołectwo Stronie Śląskie, Grupa Odnowy Wsi, 

Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, TEL. 74  814 30 97, 74 811 84 00, 605 

257 320 www.stroniewies,  stronskiewioski .p l  

RODZAJ IMPREZY: REKREACYJNA……………………………………………..  

- 19.09.2015 GODZ. 19.00 KONCERT OPERETKOWY ELŻBIETY 

MAŁGORZATY MACH W CETIKU. BILETY W CENIE 20 ZŁOTYCH. 

REZERWACJA BILETÓW OD 01 WRZEŚNIA POD NR. TEL. 74 8143 

205 LUB W BIURZE CENTRUM.  ……………………………………… 

- 25-26.09.2015 PORT LITERACKI W STRONIU ŚLĄSKIM. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.CETIK.STRONIE.PL LUB POD NR. 

TELEFONU 74 8143 2015. ………………………………………………………….  

- 27.09.2015 WYCIECZKA ROWEROWA Z CYKLU "GMINA 

AKTYWNA Z NATURY-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ". SPOTKANIE 

UCZESTNIKÓW - HALA SPA W STRONIU ŚLĄSKIM GODZ. 9.45.NA 

ZAKOŃCZENIE ODBĘDZIE SIĘ OGNISKO NAD ZALEWEM W STAREJ 

MORAWIE. UCZESTNICTWO W WYCIECZCE JEST BEZPŁATNE.  

ORGANIZATOR: CETIK/SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA", TEL. 74 

8143 242  IMPREZA: TURYSTYCZNO/REKREACYJNA  

Po gorącym i suchym lecie, czekamy na ciepłe deszczowe 
noce i liczymy na wysyp grzybów! Sołectwo Stronie Śląskie już 
rozpoczęło przygotowania do czwartej edycji grzybowego 
festynu pt. „Grzybomania 2015”, który odbędzie się w 
sobotę, 19.09.2015 w godz. 14-17 na działce sołeckiej w 
Stroniu Śląskim wsi. W tym roku nagrodę Pana Burmistrza 
wygra ten, kto na festyn przyniesie największego 
prawdziwka! Jak co roku, piękne przyrodnicze stoisko oraz 
konkurs wiedzy o grzybach z nagrodami przygotują 
pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego. O nagrodę Pani Sołtys będą zaś walczyć 
uczestnicy zabawy, pt. „Wyciskanie grzyba”. Do tańca i 
śpiewu zagra Kapela Podwórkowa z Ulicy Hutniczej. Obiadu w 
ten dzień nie gotujcie, bo Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotują pyszne dania z grzybami oraz słodkie wypieki. 
Więcej informacji o atrakcjach tegorocznej „Grzybomanii” i 
współorganizatorach pojawi się na plakatach pod koniec 
sierpnia. Zapraszamy! 
                                                  Sołtys Czesława Piechnik 

„GRZYBOMANIA” 

 

 
12 WRZEŚNIA 2015 R. GODZ. 9:00 

BOISKO "ORLIK" W STRONIU ŚLĄSKIM 
TURNIEJ OLDBOJÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ  

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA 
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CO SŁYCHAC W KLUBIE HDK BRYLANT? 

STROŃSKA REPREZENTACJA NA CYKLO  GLACENSIS 2015 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO — POŻARNICZE 

W sierpniu  jak co roku obył się trójmecz  piłkarski pomiędzy 
drużynami krwiodawców z Placówki Straży Granicznej z Kłodzka, 
drużyna krwiodawców z Klubu przy Urzędzie Miasta Kudowa 
Zdrój no i nasz klub HDK „Brylant” Gospodarzem w tym roku był 
klub z Kudowy. Graliśmy na „ Orliku” zagraliśmy na słabym 
poziomie zajęliśmy trzecie miejsce, krwiodawcy z Kudowy 
wygrali drugie miejsce krwiodawcy z Placówki Straży Granicznej 
z Kłodzka. Jak zawsze było dużo zabawy ale i rywalizacja też 
była. na zakończenie zostaliśmy poczęstowani kiełbaskami 
z grilla i piwkiem. Jak zawsze jestem optymistą i uważam, 
że w przyszłym roku wygramy. Atutem będzie nasze boisko 
i nasi kibice. 

Już zbliża się czas naszego jubileuszu 40 Lecie działalności 
klubu. a rozpocznie  się to 29 sierpnia w sobotę o godz. 14 °°  
Uroczystą Mszą Św. w intencji krwiodawców w Kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. 

Serdecznie zapraszamy krwiodawców i ich rodziny oraz 
mieszkańców oraz gości naszej okolicy. 15 :15 z pod kościoła 
przejdziemy ze sztandarami ul. Kościuszki do Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury ( CETiK )  O godz. 16 ³° Akademia 
z wręczeniem odznaczeń zasłużonym krwiodawcom oraz 
przemówienia Gości zaproszonych. O godz. 19 ³° odbędzie 
się poczęstunek przy muzyce „ U Wanata ” Nowy Gierałtów. 
Pod Cetikiem zostanie podstawiony Autokar firmy „ Manikar ” 
przejazd sponsorowany. 

31 sierpnia w CETiKu od godz. 10 °° do 13 °° odbędzie się Akcja 
honorowego oddawania krwi zapraszamy krwiodawców oraz 
chętnych którzy chcieli by podzielić się cząstką siebie z drugim 
człowiekiem, który bardzo tego potrzebuje. 

                                                                                                                                
    Jacek Matyszkiewicz 

W dniu 21.06.2015 r. w Stroniu Śląskim, odbyły się międzygminne 
zawody sportowo—pożarnicze. Gościliśmy zawodników z: 
1. OSP Trzebieszowice—92,53 (czas łączny w sek.) 
2. OSP Stronie Śląskie—100,53  
3. OSP Stary Gieratów—102,90  
OSP Skrzynka 
OSP Bolesławów 
OSP Radochów 
OSP Konradów 
SDH Klášterec nad Orlici 
SDH Stare Mesto 
Kobiety reprezentowała drużyna  
z OSP Trzebieszowice, osiągając wspaniały wynik—103,34  
Chłopcy 15-18 lat: 
1. MDP Stronie Śląskie—104,54  
2. MDP Trzebieszowice—105,12  
3. MDP Stary Gieratów—113,63  
MDP Bolesławów 
 

GRATULUJEMY Uczestnikom osiągniętych wyników :) 

  Tradycyjnie już (od 2002 roku) cykliści 
reprezentujący Gminę Stronie Śląskie wzięli 
udział w corocznym spotkaniu cyklistów 
czeskich i polskich, pt. CYKLO GLACENSIS 
w dniach 15-16.05.2015. Cyklo to spotkania 

integrująco-poznawcze dla polskich i czeskich 
miłośników turystyki rowerowej. 
Organizatorem ze strony polskiej jest 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku, po stronie 
czeskiej imprezie patronuje województwo 
pardubickie. Drużyny cyklistów wyruszyły 
z 10 czeskich i 6 polskich miast. Celem była 
Dolní Morava, Chata Terezka kolo Kralik. Na 
piątkowe spotkanie przybyło ok 300 
cyklistów, w tym 6 cyklistów ze Stronia 
Śląskiego. Gospodarze przygotowali bogaty 
program kulturalno-sportowy zakończony 
zabawą taneczną. W 2016 roku  planowane 
jest spotkanie po polskiej stronie, w Zieleńcu.   

 

  Makarewicz Mieczysław 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA  

Szanowni Państwo, informuję, że w miesiącu lipcu 2015r. 
strażnicy miejscy udzielili 10 pouczeń za wykroczenia 
porządkowe  oraz 13 za wykroczenia drogowe. W okresie tym 
nałożyli również 8 mandatów karnych za wykroczenia 
porządkowe. W trakcie 28 samodzielnych patroli funkcjonariusze 
sprawdzali parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, osiedli 
Morawka  i 40 - lecia oraz rejon supermarketów, gdzie  
dochodziło do dokonywania wykroczeń  społecznie  uciążliwych.   
Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków działkowych, 
zalewu w Starej Morawie i sklepów sprzedających napoje 
alkoholowe. Funkcjonariusze udzielili 16 asyst dla Policji oraz 2 
dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wykonali 1 wywiad 
środowiskowy dla Urzędu Skarbowego oraz 4 wywiady dla 
Policji. W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych 
i popołudniowych działania kontrolne osób wyprowadzających 
psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach kontroli  
pouczono  8 osób. W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki 
na odpady skontrolowano posesje na Morawce. W miesiącu 
lipcu funkcjonariusze przyjęli 19 zgłoszeń telefonicznych 
od mieszkańców z prośbą o interwencję. W miesiącu lipcu 2015r  
odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 14 patroli, w trakcie 
których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas 

patroli podejmowali 16 interwencji porządkowych oraz 
doprowadzili do zatrzymania 1 nietrzeźwego kierującego. 
Dodatkowo doprowadzili do miejsca zamieszkania 1 osobę 
będąca pod wpływem alkoholu. W dniu 04-07-2015r wspólnie 
z funkcjonariuszami Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
dokonano zabezpieczenia imprezy w Starej Morawie ,, Muzyczny 
Zalew'' gdzie zwracano uwagę na wykroczenia porządkowe oraz 
na akty wandalizmu. Impreza przebiegła spokojnie. W dniach 
od 27-07 do 29-07-2015 r zabezpieczanie wyjazdów z parku 
miejskiego rowerzystów uczestniczących w Maratonie Górskim 
MTB. 
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 48 patroli z czego 18 pieszych, 
15 rowerowych i 15 samochodem.     
       Komendant Straży Miejskiej  
   Jacek Zegarowicz 

W miesiącu lipcu 2015 roku odbyło się 7 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie 
w spotkaniu uczestniczyło 7 - 8  osób.  Spotkania Grupy 
Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek 
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00.  W dniach od 27. 07. do 
07. 08. br.  Punkt  nieczynny z powodu urlopu terapeutki. 
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 15  porad 
dotyczących: 
- możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach 
stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce 
terapeutycznej 
- motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób 
Uzależnionych  
- pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków 
o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane 
do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
- wspierania w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji – porady 
te dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych 
- działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu sobie 
z nawrotem  – porady dotyczyły osób 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, pedagog 

   Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

                                                                                                                                           

POLICJA  OSTRZEGA !!! 

 

 

 

 

 

 

 

UWAŻAJ NA OSZUSTA  PODAJĄCEGO   
SIĘ ZA  ”WNUCZKA”. 

PAMIĘTAJ !!! 

BĄDŹ OSTROŻNY W KONTAKTACH Z NIEZNAJOMYMI. 

NIGDY NIE  PRZEKAZUJ  PIENIĘDZY OSOBOM,  
KTÓRYCH NIE ZNASZ. 

NIE UFAJ OSOBOM, KTÓRE TELEFONICZNIE   
PODAJĄ SIĘ  ZA TWOICH KREWENYCH  LUB PRZYJACIÓŁ. 

ZAWSZE POTWIERDZAJ   „PROŚBĘ O POMOC” – 
SKONTAKTUJ  SIĘ  Z INNYM CZŁONKIEM  RODZINY. 

WSZELKIE TELEFONICZNE  PROŚBY  
O POMOC GROŻĄ UTRATĄ PIENIĘDZY. 

MASZ PODEJRZENIA –  NATYCHMIAST  ALARMUJ 

TEL. : 997   LUB  112 

Raport miesięczny z działalności Punktu 
Informacyjno – Konsultacyjnego  

w Stroniu Śląskim 
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Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

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

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 przesyłanie artykułów 

najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 

Rok XV, Numer CXXX 

 

 

 

  

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, 
W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,   
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,   
organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo / 
udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 7 września 2015 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 
6 B w Stroniu Śląskim, 
●  dnia 5  października 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki   
   Słoneczna), 
 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się  uzgadniać 
planowane wizyty  na poradę pod nr  tel. 601 259 900. 

RRRRR                    BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 5 września 2015 roku  w godz. 11.00-12.00 w/w 
Radni organizują również 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 każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach  1600-1700 . 

1 września 2015 roku dyżur w biurze pełni  

Radny Zdzisław Pakuła 

                                      BIURO RADNEGO ………..…………………….. 
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne 
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy 
ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę 
o kontakt pod nr 607-552-995. Zapraszam również 
do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych 
we współpracy z jedną z wrocławskich kancelarii prawnych. 
W celu umówienia terminu porady, proszę o kontakt pod 
nr 74-8141-264.  

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. 

 

 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora 
   czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17  
   oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10 
                 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/ 
               Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552  

 

 XII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
STRONIA ŚLĄSKIEGO 

31.08.2015 r. godz. 11:00 - UM 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 
4. Usprawiedliwienie przez Radnych nieobecności na 
poprzedniej sesji. 
5. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2015 – 2016. 
Temat referują dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 
Gminy Stronie Śląskie. 
6. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o sytuacji 
mieszkaniowej w Gminie Stronie Śląskie.  
7. Informacja Prezesa SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. 
w Stroniu Śląskim na temat planów przebudowy 
i rozbudowy istniejących obiektów, szkoły, krytej pływalni 
i hali sportowej. 
8. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystywania 
samochodu służbowego Gminy Stronie Śląskie oraz 
wyjazdów służbowych (delegacji) pracowników Urzędu 
Miejskiego za 2014 rok.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położnych we wsi Bolesławów - gmina Stronie Śląskie - 
projekt nr 1. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr 2.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 25 października 2015 r – projekt nr 3. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 4. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
w Stroniu Śląskim na lata 2016 – 2019 – projekt nr 6. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego – projekt nr 7. 
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej 
działalności w okresie między sesjami. 
16. Interpelacje radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
19. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 
    Ryszard Wiktor 


