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 2015-12-22 

 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, 

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
składamy Państwu najlepsze życzenia. 

Niech ten czas będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia  
i zatrzymania od codziennego pędu. Życzymy wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, pokoju i miłości, a także poczucia prywatnego  
i zawodowego spełnienia, które będzie Państwu towarzyszyć  

przez cały Nowy 2016 Rok! 

W imieniu Radnych Gminy Stronie Śląskie  
- Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

  

   Nadeszła zima, a wraz z nią zbliża się ten piękny czas związany 

ze Świętami Bożego Narodzenia  oraz Nowym Rokiem.  

Chcemy więc złożyć wszystkim Pracownikom  

i Mieszkańcom najlepsze życzenia świąteczne –  

dużo radości, pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia  

oraz spełnienia najskrytszych marzeń dla Was  

i dla Waszych najbliższych. 
  

  

Życzą: Joanna Chromiec – Dyrektor WCPD  
                                              w Stroniu Śląskim 

oraz Krzysztof Stasiak – z-ca Dyrektora WCPD  
                                w Stroniu Śląskim 

    Zarząd Klubu HDK „Brylant” w Stroniu Śląskim  

składa najserdeczniejsze życzenia  

wszystkim Mieszkańcom Stronia Śląskiego, 

Wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża  

i Honorowym Dawcom Krwi oraz ich rodzinom.  

Życzymy przede wszystkim zdrowia, ale także 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

i Szczęśliwego Nowego 2016 Roku. 

   Serdecznie dziękujemy ks. Krzysztofowi Kaufowi - 
proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca 
NMP z Bolesławowa za podarowanie mieszkańcom naszej 
gminy trzech tirów smacznych jabłek.  
  

    
   

Burmistrz Stronia Śląskiego  
Zbigniew Łopusiewicz 

NAGRODA DLA 
DWÓCH 

MIESZKAŃCÓW 
STRONIA ŚLĄSKIEGO 

DARMOWA POMOC 
PRAWNA 

NOWE TARYFY ZA 
WODĘ NA ROK 2016 

PRZETARGI  
W GMINIE  

STRONIE ŚLĄSKIE 

MYŚLIWI  
I ICH ŚWIĘCI 
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 PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

   Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  
zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490) Burmistrz  Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  n/w 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie: 

Warunki 
przetargu str. 3 

 Lp. Położenie Nr i pow. działki  

w m2 

Księga  

wieczysta,  

KW Nr 

Przeznaczenie 

i   sposób jej zagospodarowania 

Cena  

wywoławcza 

 w PLN 

Kwota 

wadium 

w PLN 

1. Stary Gierałtów 347/2  ,  676 

  

SW1K-
/00043446/0 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagro-
dowa z usługami – symbol z plany 85MN/MR/U, teren 
użytków rolnych rolne z drogami gospodarczymi transportu 
rolnego leśnego – symbol z planu 82.R 

15 000,00 

brutto 

800,00 

Lp Położenie Nr i pow. 

działki 

w m2 

Księga wieczy-

sta KW Nr 

Przeznaczenie 

i  sposób jej 

zagospodarowania 

Cena wywoławcza  

w   przetargu 

w PLN netto 

  

Kwota 

wadium 

w  PLN 

Termin przetargu 

godzina 

1 2 3 4 6 8 9 10 

1. 

  

  

Stronie 
Wieś 

  

63/3 

1455 

SW1K/000 

69537/3 

 
W planie zagospodarowania prze-
strzennego  wsi Stronie Śląskie 
nieruchomości oznaczone są  sym-
bolem 12.MN/UT – przeznaczone 
są pod zabudowę  jednorodzinną 
oraz obiekty i usługi związane  
z obsługą ruchu turystycznego. 

  

50 900,00 

+ należny podatek VAT 

2 600,00 13.01.2016 r. 

 9 : 00 

2. 

  

  

Stronie 
Wieś 

  

  

63/4 

1474 

  

SW1K/-
00069537/3 

  

51 500,00 

+ należny podatek VAT 

2 600,00 13.01.2016 r. 

9 : 15 

3. 

  

Stronie 
Wieś 

  

63/5 

1380 

  

SW1K/-
00069537/3 

  

48 000,00 

+ należny podatek VAT 

2 400,00 13.01.2016 r. 

9 : 30 

4. Stronie 
Wieś 

  

63/6 

1465 

 

SW1K/-
00069537/3 

  

51 000,00 

+ należny podatek VAT 

2 600,00 13.01.2016 r. 

9 : 45 

  
5. Stronie 

Wieś 
63/7 

1374 

SW1K/-
00069537/3 

48 000,00 

+ należny podatek VAT 

2 400,00 13.01.2016 r. 

10 : 00 

6. Stronie 
Wieś 

63/8 

1554 

 

  

SW1K/-
00069537/3 

  

54 000,00 

+ należny podatek VAT 

  

2 700,00 13.01..2016 r. 

10 : 15 

  

   
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 
 

Terminy odbytych przetargów: pierwszy -23 października 2015 r. 

Warunki przetargu :   

1. Przetarg odbędzie się w dniu  30 grudnia 2015 r.  o godz. 12:00   w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala  

konferencyjna).  

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „ Przetarg-działka nr ” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia   

22 grudnia 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  0020 -  

za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. 

3. 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. 

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. 

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy 

uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis 

(wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.  

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne 

powyżej ceny wywoławczej. 

8. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych. 

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia 

o przetargu. 

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki 

Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel.74 811- 77 -15 lub 41. 

 



Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

S T R .  3  Rok XV, Numer CXXXIII 

 

 

 

Uwaga! Dnia 24 grudnia 2015 r. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 
będzie nieczynny.  
    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 824/14  Burmistrza Stronia Śląskiego  
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia   dodatkowych dni 
wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego  
w Stroniu Śląskim - w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Miejski  
w Stroniu Śląskim będzie nieczynny.  

Warunki przetargu : 

1. Przetargi odbędą się w  dniu 13 stycznia  2016 r. w ww. godzinach (co 15 min wg kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  

ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).  

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  

7 stycznia  2016 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. 

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia 

umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia 

przetargu. 

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. 

Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis 

wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo 

oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.   

6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne 

powyżej ceny  wywoławczej. 

8. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych. 

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla 

ogłoszenia o przetargu. 

10. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 

 Nr i pow. Działki w ha  Przeznaczenie i sposób jej zagospo-
darowania, KW Nr SW1K-

/00043441/5 

 2/1            4 

13,25       3,50 

 Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki, 
tereny użytków rolnych 

 8               9 
6,56        11,02 

 Tereny zieleni leśnej, tereny użyt-
ków rolnych 

 10         11        12 
3,99      0,16     5,12 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki 

 13       14 

4,37    7,45 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki, 
tereny użytków rolnych, tereny ziele-
ni leśnej 

 15/1 

 3,59 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki 

 15/2 

 0,37 

 Tereny zieleni leśnej 

 16  

0,92 

Tereny użytków rolnych, tereny 
zieleni leśnej. 

 17          19 

5,18       6,35 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki, 
tereny użytków rolnych, tereny ziele-
ni leśnej 

 20 

1,30 

 Tereny użytków rolnych, tereny 
zieleni leśnej 

 21 

3,51 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki, 
terenu użytków rolnych, tereny ziele-
ni leśnej 

 22 

2,36 

 Tereny budowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usługi turystyki 

 Nr i pow. Działki w ha  Przeznaczenie i sposób jej zagospo-
darowania, KW Nr SW1K-

/00043441/5 

  23        24        25 
5,34      2,53     2,70 

Tereny użytków rolnych, tereny 
zieleni leśnej 

Ogółem: 89,57 ha 

Powierzchnia działek zgodna z ewidencją gruntów Gminy Stronie Śląskie 

Cena wywoławcza w PLN netto: 12 300 000,00 + należny podatek VAT 

Kwota wadium w PLN: 1 230 000,00 

Przetarg odbędzie się w dniu  5 lutego  2016 r. r. o godz. 12:10 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-Rogóżka” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 
1 lutego  2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  
0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie 
Śląskie. 

Pozostałe warunki przetargu, od punktu nr 3 do punktu nr 10  są takie 
same jak w powyższych dwóch przetargach. 

 

 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. , Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie informuje, że zgodnie  

z art. 20 ust.1 i 2 oraz z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U.2015.139 z dnia 2015.01.27) od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r. obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

odbiorców korzystających z usług ZWiK Sp. z o. o. na terenie Gminy Stronie Śląskie.  

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą następujące: 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka 

Jednostka miary 
brutto 

1 2 3 4 5 

1. Gospodarstwa domowe, pozostali cena za 1m3 dostarczonej wody 3,57 zł / m3 

2. Gospodarstwa domowe, pozostali* 
cena za 1 m3 odprowadzonych ście-

ków 
4,18 zł / m3 

3. Przemysł szklarski 
cena za 1 m3 odprowadzonych ście-

ków 
5,78 zł / m3 

4. 
Gospodarstwa domowe, przemysł, 

pozostali 

Opłata abonamentowa dla odbior-
ców rozliczanych według: 

4) wodomierza głównego 

5) wodomierza lokalowego, wodo-
mierza własnego lub urządze-
nia pomiarowego ścieków 

6) ryczałtem 

  

 
  

4,10 
 

3,01 
 

2,66 

  

zł / m-c/ odbiorcę 

 NOWE TARYFY ZA WODĘ NA ROK 2016 

*za wyjątkiem przemysłu szklarskiego 

 

DRUGA OSP W KSRG 

   Oczekiwanie na włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie do Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego zakończyło się sukcesem. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją  

Nr I/96 KSRG  włączył  z dniem 19 października 2015 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Gierałtowie do 

krajowego sytemu ratowniczo - gaśniczego do dnia 31 

grudnia 2020 roku.   

  Uroczystego wręczenia decyzji w imieniu Komendanta 

Powiatowego  PSP w Kłodzku dokonał Z-ca Dowódcy 

JRG w Bystrzycy Kłodzkiej mł. kpt. Piotr Budnik 

podczas sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 

30 listopada br. Jednostkę OSP w Starym Gierałtowie 

reprezentowali: Jarosław Kołaczyk - prezes, Janusz 

Gondko - naczelnik oraz druhna Kazimiera Smertyga 

przy udziale Komendanta    

Gminnego dh. Władysława Wilczka.            

   Dziękujemy i gratulujemy strażakom z OSP w Starym 

Gierałtowie. 

dh Dariusz Chromiec 
Prezes Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP  

w Stroniu Śląskim 



          Dane Konta:   
    Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza,  
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Gospodarczy Bank  

Spółdzielczy w Strzelinie, Oddział Bystrzyca Kłodzka
 Nr  konta: 84 9588 0004 9700 0299 2000 0450  

     Dopisek "Pomoc dla Doroty"   
     

W miesiącu listopadzie 2015 roku odbyło się 9 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 każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym   

w godz. od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą 

korzystać  z poradnictwa w zakresie  problemu uzależnień oraz przeciwdzia-

łania  przemocy domowej.   

► W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym 

udzielono 20  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. 

Informuję, że od października b.r. we wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. 

Obecnie udział biorą 3 – 4 osoby.  

   W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 

funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do 

środy w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje 

dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, 

przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 

 

 

Burmistrz 
Stronia 

Śląskiego 
oraz 

przyjaciele. 
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 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

ZA LISTOPAD 2015 

mgr Elżbieta Kordas, pedagog, 

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

 

 
 POMOC DLA DOROTY I KRZYSZTOFA 

KOMORNICKICH 

   Każdy, kto Ich zna wie, ile lat działali na rzecz przede 

wszystkim lokalnej społeczności.  

W pożarze stracili dom – wyjątkowe miejsce spotkań  

i wielu ważnych wydarzeń, ale przy tym także majątek 

całego życia. A że oboje przez długie lata pomagali 

innym, można liczyć, że podarowane dobro teraz do 

nich wróci - dlatego okażmy solidarność z Dorotą  

i Krzysztofem Komornickimi.   

   Lokalne Władze Gminy Bystrzyca Kłodzka utworzyły 

konto, na które można wpłacać dowolne kwoty, by 

pomóc im przetrwać te trudne chwile i w dalszej 

perspektywie wrócić do Wójtowic.  

         

      

 WIELKIE PODZIĘKOWANIA  
ZA KAŻDY GEST SOLIDARNOŚCI! 

   JAK SIĘ STARAĆ O MIESZKANIE SOCJALNE? 

  
   Zgodnie z podjęta uchwałą  Nr XXXV/313 /05 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia  21 listopada  2005 r. w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje  
o możliwości składania wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego z Zasobu Mieszkaniowego Gminy Stronie Śląskie w terminie 
do 31 stycznia 2016 r.  
   Składanie wniosków o najem następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który można pobrać  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr 12 lub ze strony internetowej www.bip.dolnyslask.pl, zakładki:   
„ Menu przedmiotowe ” → „ Załatwianie spraw ” → „ Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich ”, ( pkt. 8),  
bądź bezpośredni link na stronę (http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,116,idmp,51,r,r). 
 Dodatkowe informacje  dot. składania w/w wniosków można uzyskać od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:30-15:30  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich, pok. Nr 12,  
tel. 74 811 77 15, e-mail: nieruchomości@stronie.pl. 



Sołectwo Bolesławów 
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   CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ” ? 

 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

WIGILIA W BOLESŁAWOWIE 

   W dniu 12 grudnia b.r.   odbyła się 
w Bolesławowie u państwa Violetty 
oraz Dariusza Gulijów tradycyjna 
już sołecka wigilia. Gospodarz, 
sołtys Eugeniusz Tarnowski, powitał 
licznie przybyłych Gości, nie tylko 
mieszkańców sołectwa, ale również 
z okolicznych miejscowości. Wśród 
nich byli burmistrz Zbigniew 
Łopusiewicz oraz Przewodniczący 
Rady Ryszard Wiktor z radnymi,  

a także ksiądz proboszcz - Krzysztof Kauf. Wszyscy zebrani, zanim podzielili 
się opłatkiem, obejrzeli program artystyczny: „Bajkowe Jasełka” 
przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bolesławowie, 
przedstawienie świąteczne w wykonaniu podopiecznych Wojewódzkiego 
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim oraz występ 
miejscowego zespołu wokalnego. 

Po tych wzruszających chwilach zaproszono wszystkich na wigilijny 
poczęstunek.  
W sympatycznej i rodzinnej atmosferze nasi mieszkańcy znów mieli okazję do 
wspólnych rozmów i integracji. 

 

   ► 27 listopada w siedzibie klubu odbyło się uroczyste spotkanie  

z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa na którym zasłużeni 

krwiodawcy otrzymali odznaczenia.  Przy okazji - serdecznie 

dziękujemy Pani Danucie Dąbrowskiej za upieczenie nam 

przepysznego ciasta!  

   ► 1 grudnia  odbyło się Zebranie Oddziału Rejonowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża - oddział Kłodzko, któremu 

przewodniczył Prezes PCK Kazimierz Drożdż. Zebrani 

ocenili przygotowania do Uroczystej Akademii HDK PCK 

Kłodzko zaplanowanej w dniu 11 grudnia - na którą będzie 

delegowanych siedem osób z naszego klubu. 

   ► 8 grudnia we Wrocławiu odbyła się uroczysta Akademia Oddziału Okręgowego  HDK PCK na której obecni byli Antoni Cygan - prezes 

klubu oraz Kazimierz Dąbrowski - sekretarz klubu, reprezentując przy tym nasz sztandar.  
 Jacek 

W listopadzie bieżącego roku Panie z KGW Stronie Wieś po raz kolejny uczestniczyły w konkursie win i nalewek własnej produkcji  
w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Spotkanie zgromadziło wielu smakoszy tych trunków. Na 69 zgłoszonych nalewek, nasze koleżanki zajęły 
jedno z pierwszych miejsc. Wino wieloowocowe zdobyło nagrodę publiczności.  

    Dnia 6 XII b.r do dzieci Sołectwa Stronie Wieś zawitał św. Mikołaj.  
Po wielkich trudach, z powodu braku śniegu dotarł na miejsce przynosząc obfite 
prezenty. Kilkoro dzieci przywitało św. Mikołaja wierszykami i piosenkami.   
    Na zakończenie dzieci zatoczyły kółeczko i w sympatyczny sposób 
podziękowały za paczki, zapraszając św. Mikołaja na przyszły rok.   

   13 XII 2015 Panie z KGW 
Stronie Śląskie Wieś brały udział  
w zorganizowanych przez CETiK 
Stołach Bożonarodzeniowych, 
gdzie był duży wybór pysznych 
potraw i pachnących ciast 
wigilijnych, przygotowanych przez 
nasze zdolne Panie.  

KGW ZE STRONIA WSI 



Magdalena Anders 

   W ramach projektu mPotęga - Geometryczny świat - gry i zabawy matematyczne w dniu 4 grudnia b.r. w szkole podstawowej odbył się 
Szkolny Dzień Matematyki dla klas I - VI  pt. „ Jak bawić się matematyką? ”. 

   Uczestnicy projektu byli ekspertami. Każda klasa wraz z wychowawcami pracowała nad wybranym przez siebie projektem matematycznym. 
Następnie uczniowie konstruowali bryły, most Leonarda i grali w gry i zabawy matematyczne. Rozwiązywali konkurs z łamigłówkami na 
mistrza łamigłówek i zagadek matematycznych. Podsumowaniem dnia była inscenizacja przygotowana przez klasę V „b” oraz p. Małgorzatę 
Sokołowską pt.: „  Matma da się lubić ” oraz prezentacje projektów wykonanych przez klasy.   
   18.11.2015 odbyły się w naszej szkole warsztaty dla  rodziców „ Jak bawić się matematyką? ”. 

Rodzice obejrzeli prezentację. Dowiedzieli się jakie umiejętności matematyczne rozwijają gry planszowe, karciane oraz zabawy klockami. 
Przedstawiono również jak bawić się z dziećmi w gry karciane, planszowe, układanki typu „Tangram”, układanki 
przestrzenne, origami matematyczne. Po obejrzeniu prezentacji  i dyskusji rodzice grali w gry  i układali układanki.    
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PROJEKT „mPotęga” - SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI 

PARTNER ORGANIZATOR 

 

Małgorzata Sokołowska 

„CHODŹMY W GÓRACH ZDZIERAĆ NOGI”   
- ROZSTRZYGNIĘTE 

   Wyniki międzygminnego konkursu plastycznego pt. „Chodźmy 

w górach zdzierać nogi” w ramach projektu DL VIII 

„Zdobywajmy razem szczyty, czas ten będzie znakomity” 

W konkursie wzięło udział 133 uczniów ze szkół podstawowych gmin 

Masywu Śnieżnika. Dwie prace złożono po terminie. 

Nagrodzone i wyróżnione  prace w kategorii uczniów klas I-III: 

   1miejsce: Dominika Makarska kl. II SP w Międzylesiu 

   2miejsce: Izabela Matkowska kl. I SP w Trzebieszowicach 

   3miejsce: Oliwia Cieśla kl. III SP w Stroniu Śląskim 

wyróżnienie: Wiktoria Polichowska kl. I w Trzebieszowicach 

wyróżnienie: Oliwia Nosek kl. II SP w Trzebieszowicach 

wyróżnienie: Marlena Stuła kl. II SP w Lądku Zdroju 

Nagrodzone i wyróżnione prace w kategorii uczniów klas IV-VI    

   1miejsce: Klaudia Jęczmienna kl. IV SP1 w Bystrzycy Kłodzkiej 

   2miejsce: Zuzanna Bogdał kl. V SP w Ołdrzychowicach Kłodzkich 

   3miejsce:  Monika Jeremiejko kl. VI Zespół Szkół w Wilkanowie 

wyróżnienie: Oliwia Neter kl. V Zespół Szkól w Międzylesiu 

wyróżnienie: Oliwia Majka kl. V Zespół Szkół w Międzylesiu 

wyróżnienie: Damian Traczuk kl. IV SP w Trzebieszowicach 

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!! 

 

 
MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI  

W NOWYM GIERAŁTOWIE  

   W dniu 6.12.2015 o godz.17.00 w Domku na Wiejskim Placu 
Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie Rada Sołecka wraz  
z Sołtysem zorganizowała spotkanie dla dzieci ze św.  Mikołajem, 
którym obdarował je świątecznymi paczkami. Następnie wszyscy 
wspólnie biesiadowali przy muzyce i zajadając się słodkim 
poczęstunkiem. Jesteśmy przekonani, że ten wieczór długo zostanie  
w pamięci naszych milusińskich. 

W dniu 4 grudnia 2015 roku do naszego Przedszkola przyjechał 
z wizytą prawdziwy Święty Mikołaj. Długo wyczekiwanego 
Gościa maluchy przywitały radosnym uśmiechem i głośnym 
śpiewem, a on przywiózł dla wszystkich prezenty. Każde dziecko 
z pewnością na długo zapamięta to wydarzenie. Dziękujemy za 
odwiedziny Mikołaju i zapraszamy w przyszłym roku! 

MIKOŁAJKI W „BAJLANDII” 

Sołectwo Nowy Gierałtów 



WICEPREZES DOZTS we WROCŁAWIU  
Leszek Kawa.  
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   Siostry Węgrzyn mają za sobą bardzo udany weekend. 21 - 22 listopada b.r. w hali sportowej  
w Stroniu Śląskim, przy licznie zgromadzonej i żywiołowo dopingującej publiczności klub MLKS 
Śnieżnik zremisował z RKS Cukrownik Chybie - 5 : 5. Tydzień wcześniej w piątek pokonał PGKiM 
Bank Spółdzielczy Arka Ryki - 6 : 4, a w sobotę we Wrocławiu AZS UE Akademię Ekonomiczną 
Wrocław 6 : 4. Aktualnie po 9 kolejkach w pierwszej lidze kobiet Śnieżnik zajmuje 2 miejsce! 
Wyprzedza go jedynie Bronowianka Kraków. Należy wspomnieć, że w rankingu skuteczności Ania 
Węgrzyn jest na I miejscu, natomiast Kasia usadowiła się na miejscu III. W niedzielę - 22 listopada 
b.r. w rozgrywanym w Miliczu II WTK SENIORÓW bliźniaczki Węgrzyn doszły do finału, tym 
razem wygrała Kasia pokonując po zaciętej walce 3 : 2 Anię. W tym samym turnieju, w kategorii 

mężczyzn wygrał mieszkaniec Lądka-Zdrój i zawodnik Ekstraklasy (Odra - Rooben Głoska Księginice) - Adrian Dugiel, który również trenuje 
ze Śnieżnikiem.  

 

Zawodniczki wraz z trenerem składają serdeczne 
podziękowania dla strońskich oraz lądeckich kibiców 
za wspaniały doping, który pobudzał do zaciętej walki.  

ZACIĘTE BLIŹNIACZKI  

 9 grudnia b.r w sejmiku wojewódzkim wicemarszałek i przewodniczący sejmiku 
wręczali Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużonych dla Województwa 
Dolnośląskiego. Odznaki te są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla 
rozwoju oraz promowania Dolnego Śląska w kraju i na świecie. Miło nam 
poinformować, że wśród wyróżnionych i uhonorowanych srebrną odznaką „ Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego ” znalazła się Pani Joanna Chromiec  dyrektor 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, a także Pan 
Robert Drogoś prezes organizacji pozarządowej „Centrum ds. Katastrof i Klęsk 
Żywiołowych „Tratwa”. Jesteśmy dumni, że  posiadamy tak cennych dla rozwoju całego 
Dolnego Śląska mieszkańców, którzy swoją pracą i postawą inspirują do naśladowania 
innych. 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DOCENIŁ I NAGRODZIŁ PRACĘ DWÓCH 
MIESZKAŃCÓW STRONIA ŚLĄSKIEGO 
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   Październik i listopad to dwa wyjątkowe miesiące w całym roku 

myśliwskim - zazwyczaj złota ciepła jesień rozpoczyna w kołach 

łowieckich spotkania i uroczystości związane z ich patronami  

św. Hubertem, św. Eustachym i zapomnianym św. Marcinem.  

   3 października w maleńkiej miejscowości słynnej już 300 lat temu, tej rangi co AKWIZGRAN I BADEN-BADEN, odbyło się po raz 22 

święto myśliwych pod patronatem  świeckiego zakonu św. Huberta z udziałem przeszło 100 Polaków oraz innych delegacji z Europy i około 

5000 gości.  Znajduje się tutaj Hospital z barokową oryginalną apteką, ufundowany przez  Franciszka Antoniego hrabiego Sporka  

z przepięknym kościołem p.w Najświętszej Trójcy w centralnej części zabudowań, przyległe ogrody w stylu angielskim, łąki i pola;  

w dolince płynie Łaba oraz przeciwległe wzgórze na którym pozostały zabytkowe kamienne paradne schody z ornamentyką, prowadzące 

onegdaj do pałacu hrabiego i miasteczka otoczone rzeźbami i kilkuletnimi lipami. To tutaj w części rezydencyjno - uzdrowiskowej  

z licznymi leczniczymi źródłami był dom zdrojowy, gościniec, teatr, biblioteka z 40 000 dzieł. Ozdabiali ten olbrzymi kompleks wybitni 

artyści, tym którego dzieła ocalały do dziś był m.in..  Matthias Bernard Braun i jego kuzyn Antoni Braun. W całości zachował się tylko do 

1740 roku.  Orginały rzeźb  -  personifikacje Cnót i Przywar ludzkich oraz Ośmiu Błogosławieństw znajdują się obecnie w LAPIDARIUM.  

M. Braun stworzył na  świeżym powietrzu w pobliskim lesie w naturalnych skałach potężne figury pustelników, płaskorzeźby Trzech Króli  

i Wizję świętego Huberta.  I tu zaczyna się  historia działań  myśliwskich i leczniczych zgodnych z przyrodą. 300 lat zrobiło swoje i las 

odkrywa czasami tylko fragmenty zamysłu hrabiego F. Sporka przyjaciela polskiego króla Augusta II Mocnego za panowania którego  

i u nas rozpoczął się kult św. Huberta, a obchody tego święta zwane są „hubertowinami”. Również wielowiekowa spuścizna łowiectwa  

polskiego obejmuje  ogromne bogactwo kulturowe między innymi: język, przysłowia i powiedzenia, muzykę, msze hubertowskie, zwyczaje 

i tradycje polowań, ceremoniały, ubiory, twórczość literacką, malarstwo, rzeźbę meble z specjalną ornamentyką, etykę, kuchnię itp. Ten 

ogrom jest fundamentem, historią i dniem dzisiejszym niezmiennego dziedzictwa.  Zostanie on wpisany na Krajową Listę Niematerialnego 

Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO ponieważ  spełnia kryteria Konwencji.  

   Wszystkim myśliwym, ich Rodzinom  i sympatykom  z okazji naszego Święta  życzę  "DARZ BÓR", aby knieje, łąki,  pola i inne miejsca 

były światem całym, a Państwu by napawali się pięknem dzikiej natury na każdym kroku i o każdej porze.  
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   Serdecznie dziękujemy Wszystkim Ludziom 

Wielkiego Serca, którzy przyczynili się do 

zorganizowania naszego X Jubileuszowego Balu 

Charytatywnego. 

   Dzięki Państwa hojności udało się nam pobić 

rekord uzbieranych środków z poprzedniego balu, 

a kwota jaką uzbieraliśmy to 16 261 zł. 

Uzyskane środki będą przeznaczone na rzecz 

naszych Pensjonariuszy. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wszystkim 

Sponsorom i Uczestnikom naszego Balu. 

 

Dyrekcja i Związki Zawodowe Centrum  

w Stroniu Śląskim. 

 

 

  

     Serdecznie dziękuję  Związkom Zawodowym oraz Wszystkim 

Pracownikom, którzy byli zaangażowani w organizację  

X Jubileuszowego Balu Charytatywnego. 

     Dzięki Wam wiem że niemożliwe staje się możliwe. 

                Dziękuję – Joanna Chromiec 

MYŚLIWI I ICH ŚWIĘCI 

Darz Bór  

Jolanta Bogiel  

Diana K.Ł „Śnieżnik"  

   28 listopada 2015 w Toruniu odbyły się ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne w ramach programu 

Lekkoatletyka dla każdego! 

Reprezentacja województwa dolnośląskiego liczyła 44 zawodników z następujących Ośrodków: 

Bolesławiec, Dzierżoniów, Kamienna Góra, Lubin, Lwówek Śląski, Stronie Śląskie, Strzelin, 

Twardogóra, Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec, Żarów. Stronie Śląskie reprezentował Krzysztof 

Dumański. Reprezentacja województwa dolnośląskiego zajęła I miejsce w zespołowej klasyfikacji. 

Gratulacje!!! 
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             SUKCES NA OGÓLNOPOLSKICH HALOWYCH  

       ZAWODACH  LEKKOATLETYCZNYCH W TORUNIU! 



 Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia  

w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej. 

 Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście 

przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta 

radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie 

w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). 

   Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Dostęp do nieodpłatnej pomocy 

prawnej zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 r. 

 Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,  

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej, • osoby, które ukończyły 65 lat, • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, • kombatanci, • weterani, • zagrożeni lub 

poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Co obejmuje? Pomoc prawna będzie polegała na: • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących 

jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;  

• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; • sporządzeniu projektu pisma 

o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy  
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 W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych 
działania kontrolne osób wyprowadzających psy luzem  
w rejonie terenów zielonych oraz w mieście. W ramach 
działań ukarali mandatem karnymi 1 osobę.  
 W dniu 27 października 2015r uczestniczyli  
w spotkaniu w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 
dotyczącego prowadzonych „Niebieskich Kart”. 
 W miesiącu listopadzie funkcjonariusze przyjęli 17 
zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą  
o interwencję, odbyli wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji 19 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na  
  zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na 
  terenie całej gminy. Dodatkowo od 30 października 
  2015r do 2 listopada 2015 w ramach „Akcji znicz” 
   kontrolowali rejon cmentarzy pod kątem 
   bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zmiana organizacji 
    ruchu) oraz kradzieży i dewastacji w rejonie samych 
     nekropolii.  
     Nie odnotowano żadnych groźnych zdarzeń.    
      Podczas patroli podejmowali 29 interwencji 
      porządkowych. 
        Dodatkowo doprowadzili do miejsca zamieszkania  
        1 osobę będąca pod wpływem alkoholu oraz       
        zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej poprzez    
        kierowanie ruchem.  
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 40 patroli  
       z czego 24 pieszych i 16 samochodem. 

 Informuję Państwa, że w miesiącu listopadzie 2015r. 
strażnicy miejscy udzielili 7 pouczeń za wykroczenia 
porządkowe oraz 6 za wykroczenia drogowe. W okresie tym 
nałożyli również 2 mandaty karne kredytowane za 
wykroczenia porządkowe i 2 za wykroczenia drogowe. 
 W trakcie 21 samodzielnych patroli funkcjonariusze 
sprawdzali parki miejskie, rejon garaży, Kaplicy Onufrego, 
osiedla Morawka,  i 40 - lecia oraz rejon ogródków 
działkowych, gdzie  dochodziło do dokonywania wykroczeń  
społecznie  uciążliwych.   Dodatkowo objęli patrolem rejony 
sklepów sprzedających napoje alkoholowe.  
 W ramach współpracy z placówkami oświatowymi  
w naszej gminie przeprowadzili:  
• w dniach 06 i 13 listopada b.r. w Szkole Podstawowej  
w klasach VI pogadankę z prezentacją multimedialną na temat 
„Cyberprzemoc i bezpieczny internet”, 
• w dniu 16 listopada b.r. w Zespole Szkół Samorządowych  
w ramach profilaktyki z klasami I liceum pogadankę 
połączoną z prezentacjami multimedialnymi na temat 
„Dopalacze i narkotyki”,  
• w dniu 16 listopada b.r. w Szkole Podstawowej dla kadry 
dydaktycznej placówki  prezentację multimedialną na temat 
„Cyberprzemoc, bezpieczny internet oraz dopalacze”. 
 Funkcjonariusze udzielili 23 asyst dla Policji, wykonali 
1 wywiad środowiskowy dla Urzędu Skarbowego, 1 wywiad 
dla Urzędu Miejskiego oraz w ramach pomocy prawnej 
wykonywali czynności dla Straży Miejskiej we Wrocławiu.  
W ramach współpracy ze Strażą Leśną podjęli interwencję 
dotyczącą samochodu, który wpadł do rzeki w Kletnie. Pojazd 
usunięto. 
 

 DARMOWA POMOC PRAWNA 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

         Komendant Straży Miejskiej   
   Jacek Zegarowicz 



 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biurobumistrza@stronie.pl 
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prawnego,  doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: • prawa 

pracy, • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, • prawa cywilnego, • prawa karnego, • prawa administracyjnego, • prawa 

ubezpieczeń społecznych, • prawa rodzinnego, • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

    Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,  

z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

  Bezpłatny Punkt Obsługi Prawnej będzie uruchomiony z dniem 4 stycznia 2016 r. w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5. Gmina 

Stronie Śląskie w tym zakresie podpisała porozumienie z Powiatem Kłodzkim. Lokal  udostępniony będzie  w przeciętnym wymiarze  

5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem działania "Punktu". Szczegółowy harmonogram 

funkcjonowania Punktu zostanie określony w umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi do obsługi Punktu 

z zachowaniem zasady, że Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku  pomiędzy godziną 8.00-15.00 oraz nie będzie czynny w dni 

ustawowo wolne od pracy. Porozumienie zostało zawarte na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

• 6 stycznia 2016r. o godz. 14.00 (środa) zapraszamy do CETiK-u 
na II STROŃSKIE KOLĘDOWANIE pod honorowym patronatem 
Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.   
W programie:   
- występy zespołów: Cyraneczki z Gorzanowa, Skrzynczanki ze 
Skrzynki, Siekiereczki z Gierałtowa oraz Kapeli „Z Ulicy 
Hutniczej” ze Stronia Ślaskiego,   
- stoiska z wypiekami świątecznymi i barszczem wigilijnym, kawa 
i herbata.   
• 10 stycznia 2016r. o godz. 15.00 (niedziela) zapraszamy do 
CETiK-u na 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
w trakcie której zbierane będą pieniądze na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów.   
W programie: Licytacje, występy artystyczne: Przedszkolaków ze 
Stronia Śląskiego, LZŚ „Siekiereczki”, zespołów: Hive, Siloe 
Rockers, Zakaz, Opałek, Shaking Pork, pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej, sprzedaż fantów i ciast oraz inne atrakcje.   
Około godz. 20.00 organizatorzy przewidują światełko do nieba.  
Organizatorem WOŚP w Stroniu Ślaskim jest ZSS w Stroniu Śl.  
 
 

• 13 i 27 stycznia 2016r. o godz. 16.00 (środa) w CETiK-u odbędą się  
wykłady Uniwersytetu III Wieku.  13 stycznia odbędzie się wykład  
pt. „Centra energetyczne-7 czakr”, który poprowadzi Pani Małgorzata  
Tumiłowicz. 27 stycznia odbędzie się wykład pt. „ Na bank można mieć  
więcej niż w Banku - czyli jak ocenić czy ryzyko się opłaci?”, który  
poprowadzi Pan Grzegorz Leśniak. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.  
• 17 stycznia 2016r.o godz. 19.30 (niedziela) zapraszamy do CETiK-u 
na spektakl pt. „Zawiane Święta” w wykonaniu Teatru STĄD.  
Informacja o spektaklu: Wigilijna wieczerza w „Kalinie” zapowiada się 
na towarzyską katastrofę: niezadowoleni goście uwięzieni przez 
szalejącą śnieżycę, korowód coraz to dziwniejszych postaci, które 
„przywiało” do pensjonatu, a do tego wszystkiego jeszcze wątek 
kryminalny... Kim jest zabójca? Kim jest Duch Świąt Bożego 
Narodzenia? Przekonajcie się sami. Moc wrażeń gwarantowana.   
BILETY w cenie 12 zł.   
BILETY ULGOWE dla młodzieży szkolnej i seniorów w wieku 60+  
w cenie 10 zł.   
Sprzedaż biletów godzinę przed spektaklem w miejscu prezentacji.  
Rezerwacja telefoniczna:  CETiK, Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18,  
tel. 748143242   
• 23 stycznia 2016r. (sobota) – rejestracja od godz. 9.00 - Zapraszamy  
do Siennej na II Strońską Żmiję 2016 czyli wężykiem na biegówkach 
przez Żmijowiec z konkursem na najlepsze zygzaki w strojach 
narciarskich! Impreza ma charakter rekreacyjny.   
Wszystkich uczestników obowiązuje rejestracja przed imprezą (przy 
dolnej stacji kolei KLH), gdzie otrzymają numer startowy oraz karnet na 
wjazd koleją KLH.   
Karnet na jednorazowy wyjazd koleją KLH: 5 zł + 10 zł kaucji, płatne  
przy rejestracji (10 zł kaucji uczestnicy otrzymają z powrotem przy  
zwrocie swojego  karnetu i numeru startowego na zakończenie imprezy). 
Organizator zapewnia przewodników, gorący posiłek w schronisku  
oraz nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepsze zygzaki w strojach  
narciarskich.  

STYCZEŃ W CETiK-u  



Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytu-
łów 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 dostarczyć osobiście w wersji 
elektronicznej. 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wiktor 
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      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! 

 

   

   Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, że 
biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca 
w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B /piwnica/ 
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ  
STRONIA ŚLĄSKIEGO  

30.12.2015 r., godz.10.00 - CETiK 

 

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 i podstawową obsługę prawną  

/ doradztwo / udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej. 

   • W miesiącu styczniu 2016 roku porady nie będą udzielane. 

                                                     

 

   W dniu 9 stycznia  2016 roku  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. 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

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 16 00 - 17 00 

•  5 stycznia 2016 roku dyżur w biurze pełni Radny Wiesław Ryczek. 

BIURO RADNEGO  

   Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne 
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16.00 do 17.00  
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 tel.74-8141-264.  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

 

 

 

 

 Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Magdalena Laskowska, 
Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek zapraszają mieszkańców 
na spotkanie poświęcone sprawom samorządowym 16 stycznia 
2016 roku  (sobota) o godzinie 15 00 w budynku przy ul. Nowotki 
14 „ Lew Jaskiniowy ” (dawne przedszkole na Morawce). 
Program spotkania: 
► przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, 
► sprawy bieżące, wnioski i uwagi mieszkańców.  
   Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na koncert kolęd  
w wykonaniu dzieci i młodzieży ze scholi parafialnej 
prowadzonej przez Panią Krystynę Rabendę. 

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. 

I CZĘŚĆ ROBOCZA 
1.   Otwarcie sesji. 
2.   Ustalenie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy     

Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2016-2022 – projekt nr 1. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie  

Śląskie na 2016 rok – projekt nr 2. 
Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie 
    na rok 2015 - projekt nr 3. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 
projekt nr 4. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie Gminy Stronie 
Śląskie – projektnr 5. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 6. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2016 roku – projekt 
nr 7. 

11. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
w okresie między sesjami. 

12. Interpelacje radnych. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
15. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

II CZĘŚĆ UROSZYSTA (GODZ. 13:00) 
1.  Uroczyste wręczenie tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY 

STRONIE ŚLĄSKIE”. 
2.   Życzenia noworoczne. 


