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UWAGA NA ŻMIJE!!! 

Nasza gmina została zakwalifikowana do konkursu pn. „PODWÓRKO NIVEA” w którym do wygrania 
jest darmowa budowa kolorowego i bardzo atrakcyjnie wyposażonego placu zabaw na terenie Stronia 
Śląskiego. Zasady konkursu są proste! - Wygrywa największa ilość głosów! Szansę ma każda, nawet 
najmniejsza miejscowość - wystarczy spojrzeć na listę zwycięzców z poprzedniego roku. Dlatego gorąco 
zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zasad tej akcji i przyczynienia się do budowy, jakże 
pożądanego, nowego obiektu z szeregiem atrakcji dla miejscowych pociech.   
Sugerujemy, aby na czas głosowania tj. od 5 maja do 30 czerwca b.r. ustawili sobie Państwo  
w komputerze stronę startową www.nivea.pl i w tej witrynie internetowej codziennie, po wcześniejszej 
jednorazowej rejestracji, oddawali głos na naszą gminę. 

Ostrzegamy, że żmije rozpoczęły okres godowy i w związku z tym, częściej niż zwykle, można 
spotkać je na swojej drodze. Należy wzmóc czujność i zachować szczególną ostrożność przede 
wszystkim w czasie spacerów po parkach miejskich, zielonych skwerach, lasach oraz wszędzie tam, 
gdzie rośnie trawa, ale również w okolicach osiedli mieszkaniowych. Mimo że liczba ukąszeń przez 
żmije nie jest duża, co roku setki tych gadów giną z rąk wystraszonych ludzi. Zaznaczmy 
jednocześnie, że żmija jest gadem pod ochroną i jest to stworzenie pożyteczne, pełniące ważną rolę 
w naturalnych ekosystemach.  

Róże są piękne, bo kwiaty mają.,  
Lecz są nietrwałe, bo przekwitają.  
A Wasza miłość niech się rozwija,  
Niech trwa na wieki i nie przemija.  

Szczęśliwej podróży 
Do kolejnych Jubileuszy! 

Niech dobry los się kłania w pas. 
Sto lat, sto lat jeszcze raz!  

  
ZŁOTE GODY 

   W kwietniową sobotę, dokładnie 9 dnia wspomnianego miesiąca, Państwo Teresa i Edward Bal obchodzili swoją 50-tą rocznicę 
małżeństwa, która zwana jest „złotymi godami”. Z tej też okazji Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz wręczył „złotym” 
małżonkom medale nadane przez Prezydenta RP, które są wyrazem szacunku i uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej 

oraz swoistą formą podziękowania za 
wspaniały przykład, jaki dają 
młodemu pokoleniu.   
  

LITERACKIE PRÓBY 
I SUKCESY  

UCZNIÓW ZSS 
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

 
 

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 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Stronie Śląskie:  
Opis nieruchomości: 

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 261/1  
o pow. 0,5800 ha, (pow. dz. zgodna z ewidencją gruntów)położona  
w obrębie wsi Stary Gierałtów dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr 
SW1K/00043446/0, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Stary Gierałtów nieruchomość w/w przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu -63MN , 
tereny zieleni nieurządzonej z wodami powierzchniowymi –symbol 
planu-64ZN/Ws. Część nieruchomości o pow. 0,20 ha jest obciążona 
umową dzierżawy obowiązującą do 31.12.2017r. 
Cena wywoławcza – 120 000,00 PLN brutto, kwota wadium- 6 000,00 
PLN, 
 
Warunki przetargu : 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. d godz. 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala 
konferencyjna). Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr 261/1”, należy 
wpłacić w pieniądzu przelewem najpóźniej do 9 maja 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. Przetarg jest ważny 
bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej 
ceny wywoławczej. Oferent, który nie wygra przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni 
od dnia zamknięcia przetargu. 
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. 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik 
przetargu powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamości, 
potwierdzający 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. 
 
Koszty zawarcia umowy sprzedaży i koszty wieczystoksięgowe w całości 
ponosi nabywca. 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie  
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
 
Dodatkowe informacje o 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. 

 Na podstawie zarządzenia  z dnia  5 kwietnia 2016 r. Burmistrz 
Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz  n/w 
nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy 
na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie 
Śląskie, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie na cele 
rolne, oznaczonych nr geodezyjnymi :  

1. Obręb Goszów 

-  KW Nr -  SW1K /00044525/5, 

- wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  200,00 zł., 

2. Obręb Stronie Śląskie Wieś 

nr 8 o pow. 0,7600 ha, KW Nr SW1K /00043437/4 , wysokość 
stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  200,00 zł., 

nr 243/2 o pow. 3,1065 ha, KW Nr 65456, wysokość stawki 
czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  200,00 zł., 

3. Obręb Sienna 

nr 68/7 o pow.0,9700 ha       85/1 o pow. 0,8000 ha       86 o pow. 
0,3000 ha 

-  KW Nr -  SW1K /00043443/9, 

- wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  200,00 zł., 

- Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego 
roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania 
umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody 
Dzierżawcy.   
Zmiana czynszu  dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego 
każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 marca. 
Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji 
dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie 
wymagała formy aneksu.                                                                                                          
                                                                                                                                 
      Burmistrz Stronia Śląskiego                                                                                                     
           Zbigniew Łopusiewicz 

OGŁOSZENIE WYKAZU 

28/1 o pow.0,1819 ha, 28/2 o pow.0,1625 ha,  

28/3 o pow.0,1738 ha, 28/4 o pow.0,1812 ha, 

28/5 o pow.0,1857 ha, 28/6 o pow.0,2070 ha,  

28/7 o pow.0,1593 ha, 28/8 o pow.0,1578 ha, 

28/9 o pow.0,1579 ha, 28/10 o pow.0,2256 ha,  

28/11 o pow.0,2172 ha, 28/12 o pow.0,1607 ha, 

28/13 o pow.0,1150 ha, 28/14 o pow.0,1529 ha,  

28/15 o pow.0,1579 ha, 28/16 o pow.0,1578 ha, 

28/17 o pow.0,1476 ha, 28/18 o pow.0,1217 ha,  

28/19 o pow.0,1150 ha, 28/20 o pow.0,1217 ha, 

28/21 o pow.0,1814 ha, 28/22 o pow.0,1438 ha,  

28/23 o pow.0,1599 ha, 28/24 o pow.0,1412 ha, 

28/25 o pow.0,1286 ha, 28/26 o pow.0,0875 ha,  

28/27 o pow.0,1264 ha, 28/28 o pow.0,1578 ha, 

28/29 o pow.0,2057 ha, 28/30 o pow.0,1780 ha, 28/31  
o pow.0,0731 ha o łącznej pow.5,0170 ha 
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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 

  „DMUCHACZ SZKŁA” ODRESTAUROWANY 

 
   Zakończyły się prace przy renowacji rzeźby 
pn. „ Dmuchacz Szkła ” autorstwa Borysa 
Michałowskiego – profesora wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i autora m.in. 
pomnika Pomordowanych Profesorów 
Lwowskich stojącego przy gmachu 
Politechniki Wrocławskiej oraz pomnika 
Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi. 
Dzieło pochodzi prawdopodobnie z 1965 
roku i jest wyrazem szacunku oraz ukłonem  
w stronę bohaterów pracy 1945 - 1965. 

Odnowieniem wspomnianego obiektu zajął się p. Kazimierz Durawa  
z Zakładu Obróbki Kamienia Naturalnego „Głaz”, a jego pracę 
nadzorował konserwator sztuki - p. Piotr Wanat. Koszt tego zadania 

wyniósł 36 900 zł. brutto i w całości został 
on pokryty ze środków gminnych. 
Niszczejąca rzeźba od jakiegoś czasu 
znajdowała się w zagajniku przy ul. 
Mickiewicza jednak z uwagi na charakter 
dzieła odnoszący się bezpośrednio do 
historii i tradycji Stronia Śląskiego – 
pomnik został przeniesiony i usytuowany  
w miejscu starej bramy wejściowej na teren 
Huty Szkła Kryształowego „Violetta”.  
  

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o. o. 
Krzysztof Irzyński 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z satysfakcją informuje, iż w ubiegłym roku 2015 zostały wygospodarowane środki finansowe 
w wysokości blisko 528 tys. zł, które pozwoliły zrealizować poniższe niezbędne inwestycje i remonty : 

 

Obecnie Zakład eksploatuje blisko 100 km rurociągów, oczyszczalnię ścieków, 7 lokalnych pompowni ścieków, 2 ujęcia wody, 2 pompownie 
wody i 2 zakłady uzdatniania wody. Obsługuje 3.373 odbiorców (3.820 wodomierzy głównych, lokalowych, własnych i dodatkowych). 

Systematycznie i od lat realizowane przez Zakład zadania remontowe chronią posiadany majątek gminny przed zużyciem i niszczeniem,  
a rozbudowywana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna służy poprawie życia mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. 

Obowiązujące obecnie taryfy opłat za wodę i ścieki w Gminie Stronie Śląskie są najniższymi w Kotlinie Kłodzkiej i jednymi z najniższych  
w Polsce. 

 

1) wybudowano odcinek blisko 600 m kanału sanitarnego w Starej Morawie współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego; w efekcie pozyskano nowych usługobiorców  
i uzbrojono działki gminne, 

148.126,33 zł 
(dofinansowanie 

111.094,00 zł) 
2) zakończono budowę wodociągu w ul. Polnej w Stroniu Śląskim;  w efekcie uzbrojono tereny  

i uzyskano drugostronne zasilanie miasta w razie awarii, 
89.755,15 zł 

  
3) zakupiono gotowe środki trwałe m.in.: urządzenie wysokociśnieniowe z przyczepą, zgrzewarkę 

do rur PE, lokalizator kabli, zbiorniki na wodę – poprawiono jakość świadczonych usług  
i poszerzono ich zakres, 

71.950,08 zł 

4) kontynuowano budowę myjni samochodowej – posłuży ochronie środowiska naturalnego, 6.033,64 zł 

5) wykonano remont dachu budynku administracyjnego w Strachocinie, 18.726,96 zł 

6) wykonano remont dachu budynku stacji uzdatniania wody w Goszowie, 46.900,00 zł 
  

7) wymieniono 8 szt. niesprawnych zasuw w budynku stacji uzdatniania wody w Goszowie -  
ograniczono straty wody, 

120.000,00 zł 

8) wymieniono rynny i pomalowano pomieszczenie hali filtrów w budynku stacji uzdatniania  
wody w Nowej Morawie, 

4.239,36 zł 

9) wykonano remont kraty wstępnej na oczyszczalni ścieków w – poprawiono funkcjonowanie 
oczyszczalni. 

21.850,00 zł 

Wydatkowano razem 527.581,52 zł 

INWESTYCJE ZWiK  

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 

  

   Do końca maja 2016 r. wszystkie gminne szlaki rowerowe 
zostaną odnowione i uproszczone.     

   Czterocyfrowe numery (5721-5729), 
zastąpione zostaną jednocyfrowymi, 
poprzez usunięcie pierwszych trzech 
cyfr (572 1 – 572 9). 
   Przebieg szlaku 5728 (teraz 8)  
w Stroniu Śląskim wsi został 
zmieniony - skręca on teraz z asfaltowej 

drogi gminnej, na wysokości dużej 
domkowej kapliczki i „Monte Negro”, na 
drogę gruntową w kierunku nowej, wysoko 
położonej, szerokiej leśnej drogi  
i dalej, zgodnie z oznakowaniem, do 
Janowej Góry (na tym odcinku równolegle 
z gminnym szlakiem pieszym nr 3 „Doliną 
Janówki”).     
   Przyczyną zmiany jest problem  
z podmokłym terenem, po którym 
wcześniej poprowadzony był szlak.   
W ostatnich latach powstała wyżej 

położona, szeroka leśna droga, stąd decyzja o zmianie przebiegu 
szlaku na tym odcinku.  
   Oznakowanie krajowych szlaków rowerowych nie ulega 
zmianie. Zapraszamy na rowery i życzymy udanych wycieczek ! 

Agnieszka Zaucha,UM Monika Ciesłowska, UM 

UPROSZCZENIE OZNAKOWANIA 
GMINNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH 



Burmistrz Stronia Śląskiego  
Zbigniew Łpousiewicz 
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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 

RUSZA II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami  
Gminy Stronie Śląskie w sprawie Budżetu Obywatelskiego  

jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok 

 

Od 6 czerwca do 29 lipca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 

Od 22 sierpnia do 2 września 2016 r. Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, 
możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie 
gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, 
które projekt będzie generował w przyszłości przez Zespół ds.  
Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego list do konsultacji 

Od 12 września do 7 października 2016 r. w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do 
realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Stronie Śląskie na 2017 r. 

Do 21 października 2016 r. Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  
DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW:  

OD 6 CZERWCA 2016 R. DO 29 LIPCA 2016 R.  
 
   W dniu 30 marca 2016 r. Rada Miejska Stronia Śląskiego, na wniosek Burmistrza Stronia Śląskiego, zdecydowała o 

ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz określiła sposób zgłaszania projektów do tego budżetu i zasady wyboru projektów do 
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, poprzez  konsultacje społeczne.  
   W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 120 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji 
pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł i  przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie 
Śląskie.   
   Z kwoty Budżetu Obywatelskiego wynoszącej 120 000,00 zł, 100 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie 
Śląskie, natomiast 20 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie. 
   Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie 
(pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie 
Gminy Stronie Śląskie.  
Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie 
Śląskie, osiedla, ulice, itp.  
   Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 6 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską, 
dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI. 
   W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów. 
Powołana przez Burmistrza Stronia Śląskiego Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 2 września 2016 r. dokona weryfikacji 
zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz możliwości ich realizacji, w tym możliwości pokrycia kosztów, które 
realizacja projektu będzie generowała w latach przyszłych. 

   Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, 
w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku –  
w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.  
   Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej: 
http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem 
http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI. 

   Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, adres e-mail: 
sekretarz@stronie.pl   
   Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszam wszystkich 
stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. 

                 
                

      



Ze strażackim pozdrowieniem  
 

Dh Zbigniew Łopusiewicz  
Burmistrz Stronia Śląskiego  
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   Druhny i Druhowie!  
Dnia 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka” i z tej okazji przekazujemy 
wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie  
Gminy Stronie Śląskie i działaczom Związku OSP RP wyrazy  
szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie na rzecz 
ochrony naszego życia i mienia. Dzięki Waszemu twórczemu  
współdziałaniu, Waszej postawie, sumiennej pracy oraz profesjonalnej 
działalności społecznej, darzymy Was ogromnym zaufaniem i czujemy 
się bezpiecznie, za co jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni.  
Życzymy, aby trud jaki podejmujecie, był dla Was źródłem osobistej 
satysfakcji, a olbrzymia pasja z jaką oddajecie się swojej pracy była  
przekazywana z pokolenia na pokolenie.   

   
 
 
  
 

4 MAJA „ DZIEŃ STRAŻAKA”  

oraz 

Dh Dariusz Chromiec  
Prezes OMG ZOSP RP  

w Stroniu Śląskim 

JUBILEUSZ 1050 ROCZNICY  
CHRZTU POLSKI 

   14 kwietnia b.r. o godz 20.10 odbyło się wspólne ogólnopolskie 
przedsięwzięcie Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które miało na celu 
upamiętnienie 1050-lecia Chrztu Polski. Głównym założeniem był 
przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na 
zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych ognisk  
w całym kraju, które rozpoczęło się zapaleniem ognia przy krzyżu 
na Giewoncie. W związku z czym jednostki OSP ze Stronia 
Śląskiego, Starego Gierałtowa i Bolesławowa przyłączyły się  do 
tego przedsięwzięcia i rozpaliły 14 kwietnia b.r zgodnie  
z przepisami bhp i ppoż, trzy ogniska symbolizujące jedność 
narodową oraz obecność Ducha Świętego. Poniżej przedstawiamy 
fotografie z tego lokalnego wydarzenia. 

W dniu 9 kwietnia 2016 roku delegaci na  
X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w Stroniu Śląskim wybrali władze związkowe szczebla 
gminnego. Wydarzenie to sfinalizowało etap kampanii sprawozdawczo 
- wyborczej w ochotniczych strażach pożarnych  w naszej gminie. 
Zjazd gminny, który odbywa się raz na pięć lat jest nie tylko 
zwoływany w celu wybrania władz oddziału gminnego, lecz przede 
wszystkim w celu podsumowania mijającej kadencji oraz 
zaplanowania głównych kierunków działań na kolejne lata.   
   Wśród zaproszonych gości znaleźli  się Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Kłodzku – dh Ryszard Drozd, Zastępca 
Komendanta KP PSP w Kłodzku – dh Ryszard Lewandowski, Członek 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego – dh Kazimierz Drożdż,  Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Ryszard Wiktor oraz Burmistrz Stronia Śląskiego – 
dh Zbigniew Łopusiewicz.    
   Do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Stroniu 
Śląskim wybrano:   
   dh Dariusz Chromiec – Prezes  
   dh Władysław Wilczek – Wiceprezes/Komendant Gminny   
   dh Wiesław Woś – Wiceprezes   
   dh Ewa Laudacka – Sekretarz   
   dh Jarosław Kołaczyk – Członek  
   dh Joanna Jasionowska – Członek   
   dh Barbara Praczyk – Członek   
   dh Grzegorz Derwiński – Członek   
   dh Krzysztof Sokołowski – Członek     

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP  
w Stroniu Śląskim wybrano:  
   dh Ryszard Gutek – Przewodniczący  
   dh Janusz Gondko – Sekretarz  
   dh Kazimierz Nuckowski – Członek  
            dh Dariusz Chromiec 
                                   Prezez ZOMG ZOSP RP  
               w Stroniu Śląskim 

 

X ZJAZD ODDZIAŁU  
MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP  

W STRONIU ŚLĄSKIM 



1. Wielkanocne warsztaty artystyczne.  
   W środę, dnia 23.03.2016 r. 
gościliśmy klasę II d z panią 
Aleksandrą Dumańską. 
Podczas kreatywnych zajęć 
dzieci bawiły się przygoto-
wując masę solną. Ugniatanie 
i wałkowanie ciasta okazało 
się świetnym treningiem dla 
rąk,  można było też 

poeksperymentować z różnymi barwnikami i przy okazji trochę się pobrudzić 
;) W efekcie powstały kolorowe baranki i zajączki pachnące cynamonem,  
a także wesołe pisanki ozdobione metodą decoupage. 
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Nasze przedszkole zakwalifikowało się do 
programu „Dzieciństwo bez próchnicy”.  
W dniu 16 marca przyjechała do nas 
niecierpliwie wyczekiwana pani Karolina 
Adamiec – edukator z programu. 
Poprowadziła bardzo ciekawe zajęcia,  

w których nasze przedszkolaki bardzo chętnie i z wielkim 
entuzjazmem wzięły udział. Na zakończenie każdy otrzymał 
zestaw do mycia zębów, a przedszkole dostało maskotki królika 
Pampisia i zestawy edukacyjne z klepsydrami odliczającymi czas 
mycia zębów i kolorowankami. Od teraz dzieci jeszcze chętniej 
myją zęby i opowiadają o tym w przedszkolu. 

Magdalena Wacławska 
 
 

„ DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY ” W „ BAJLANDII 

  

   Już marzec, wiosna, a przedszkolaki ciągle przygotowują wiele 
ciekawych momentów dla siebie i lokalnego społeczeństwa. 
* 03. marzec - przyjechał do nas Magik i przedstawiał ciekawe  
„ czary - mary ”.  Bardzo nam się podobało. 
* 04. marzec - dzieci z grup starszych były z Panem T. Barzyckim  
w Lądku, aby sprawdzić czy bażanty "stołują" się przygotowanym 
jesienią "podsypie". Obserwowały stado saren, które napotkały,  
tropy zwierząt. Rozpoznawały ich ślady. Wróciły bardzo szczęśliwe. 
* 08. marzec - obchodziliśmy Dzień Kobiet. Dzieci śpiewały piosenki  
i tańczyły dla swoich pań. Chłopcy z grup nie zapomnieli również  
o swoich koleżankach składając im życzenia i wręczając prezenty. 
* 10. marzec - przeżywaliśmy przywitanie Matki Boskiej Fatimskiej  
w Kościele. Dzieci uczestniczyły we mszy świętej specjalnie 
przygotowanej dla nich. 
* 13. marzec - uczestniczyliśmy w wystawieniu stołów Wielkanocnych 
w CETiKu. Rodzice z każdej grupy przygotowali potrawy 
Wielkanocne, którymi częstowaliśmy gości. Dziękujemy tym rodzicom. 
Dzieci również przygotowały program artystyczny- wiersze, kapela  
z ul. Nadbrzeżnej oraz tańce z okazji 5- lecia CETiKu. Wspaniałe 
występy były nagrodzone ogromnymi brawami. 
* 15 i 22. marzec - dzieci z grupy "Słoneczek" oraz "Krasnali" 
wyruszyli na narty na Czarna Górę dzięki rodzicom z tych grup- 
Państwu Oli i Zbyszkowi Mroczek, Państwu Rosiak, Państwu Szczyrk 
oraz dzięki Panom z wypożyczalni nart, którzy za darmo każdemu 
dziecku wypożyczyli sprzęt. Dziękujemy. 
* 21 marzec - powitaliśmy kolorowym korowodem wiosnę. 
Ogłaszaliśmy to całemu miastu idąc i grając na instrumentach 
perkusyjnych przez Stronie Śląskie. Chyba wszyscy mieszkańcy 
dowiedzieli się, że wiosna nadeszła a zimę pognaliśmy, żeby sobie 
odpoczęła. 
* 25 marzec - rodzice upiekli ciasto po 2-3 z każdej grupy, które 
pracownicy Przedszkola sprzedawali a dochód został przeznaczony na 
rzecz potrzebującej Karolinki L., która kiedyś była naszą wychowanką. 
Karolinka, życzymy Ci zdrowia. 
 
 

PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI 

Z pamiętnika przedszkolaka 
Elżbieta Janota 

  

2. Poranek z Andersenem. 
   Dnia 04.04.2016 r . 
zawitała do nas klasa 3a  
z panią Anettą Oostenbrink. 
Na wstępie dzieci uważnie 
wysłuchały prezentacji  
o Andersenie, rozwiązując 
różne zadania i zagadki 
wykazały się sporą wiedzą na temat 
twórczości baśnio-pisarza, a także 

wykonały wiosenne obrazy przy pomocy szklanych kulek i origami. Tradycją stało się 
sadzenie drzewka przed budynkiem biblioteki i konsumpcja pysznego, czekoladowego 
tortu. Wszyscy świetnie się spisali dlatego każdy otrzymał nagrodę w postaci książki. 

 
Oferta biblioteki  

   Biblioteka Miejska zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00,  
w soboty od 9.30 do 13.30. Oferujemy nowości wydawnicze w postaci książek  
i audiobooków, kiermasz taniej książki, dostęp do Internetu, drukarki, skanera, 

  kserokopiarki oraz faksu. 
 
 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

Alicja Witczak 
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   Marzec i kwiecień okazały się być szczęśliwymi miesiącami dla tych uczniów, którzy wzięli udział w konkursach literackich 
zorganizowanych przez różne instytucje.   
   Kilka miesięcy temu zostały ogłoszone dwa konkursy mające wspólny mianownik: losy 
wywiezionych na Syberię. Pierwszy pt. „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939- 1956” 
zorganizowało Koło Sybiraków oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zaś drugi- Historia 
z szuflady. Kłodzkie kresy ogłosiła Fundacja „De Primario” pod patronatem Ośrodka Pamięć  
i Przyszłość. Zadanie polegało na przedstawieniu historii wywiezionych oraz tych, którzy 
zamieszkali tereny Ziemi Kłodzkiej po II wojnie światowej w wyniku przesiedleń.  
Pracy nad tekstami podjęły się dwie uczennice- Natalia Ossowska z kl. I technikum  
i Gabriela Szkotnicka z kl. IIIA gimnazjum (na zdjęciu obie autorki wraz z Panią 
Bronisławą). Aby móc stworzyć prace, musiały poznać ten fragment historii, a przede 
wszystkim poznać kogoś, kto przeżył deportację. Osobą tą, a jednocześnie inspiracją, była 
Pani Bronisława Jura. Na podstawie jej dramatycznych wspomnień dziewczyny napisały niezwykle ciekawe i poruszające utwory- Natalia 
„pamiętnik mamy Pani Bronisławy” pt. Listy z nieludzkiej ziemi oraz „pamiętnik małej Broni” zatytułowany Talizman. Gabrysia swoje 
opowiadanie zatytułowała Cenny kawałek chleba.   
Listy z nieludzkiej ziemi zostały docenione przez jury konkursu Historia z szuflady. Kłodzkie kresy, które przyznało tej pracy 3. miejsce. 
Gratulacje dla Natalii! Wyniki konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939- 1956” zostaną ogłoszone w maju.  
   Marzec przyniósł i inne sukcesy literackie uczniów. Choć początkowo bez wiary w powodzenie i po wielu namowach  
ze strony nauczyciela, to jednak gimnazjaliści przystąpili do pisania wierszy o sporcie na konkurs ogłoszony przez LO w Lądku- Zdroju. Jak 
się później okazało wszyscy debiutanci zostali docenieni. Uczennice kl. IIC: Weronika Filip, Ewelina Surzyn oraz Weronika Urbaniak 
otrzymały wyróżnienia, zaś Mikołaj Dybus z kl. III A zajął 2 miejsce. Gratulacje!  

Niedawno powstały kolejne utwory 
poetyckie- tym razem na konkurs 
Nadleśnictwa oraz Szkoły Podstawowej 
w Lądku- Zdroju: Las źródłem zdrowia. 
Swoje wiersze przesłali: Mikołaj 
Dybus, Weronika Urbaniak, Ewelina 
Surzyn i, zachęceni sukcesami kolegów  
i koleżanek, debiutanci: Piotr Paziewski 
i Angelika Zdobysz z kl. IIIA. Wyniki 
zostaną ogłoszone wkrótce, ale najwa-
żniejsze, iż literackie chęci i apetyty na 
sukcesy wciąż rosną.   

               A.Tatarynowicz 

LITERACKIE PRÓBY I SUKCESY  
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

   7 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim odbył się finał XI Powiatowego Konkursu o zdrowiu. 
Do zmagań konkursowych zakwalifikowało się 11 dwuosobowych drużyn. Podczas konkursu uczniowie prezentowali 
przygotowaną piosenkę o zdrowiu oraz wykonywali zadania praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Umiejętności uczniów oceniała komisja w składzie: pani Urszula Łączyńska-Ramza - lekarz internista, pani Marlena 
Cymer-Biała - lekarz stomatolog, pani Grażyna Łanucha- lekarz ginekolog, pani Mariola Danielewska - Powiatowa 
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Kłodzko, pani Iwona Kijek - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 
Kłodzko. 

I. miejsce Szkoła Podstawowa Lewin Kłodzki 
II. miejsce Szkoła Podstawowa Lądek Zdrój drużyna I ex aequo     
        Szkoła Podstawowa Lądek Zdrój drużyna II 
III. miejsce Szkoła Podstawowa Trzebieszowice drużyna II ex aequo  
        Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie drużyna I 
IV. miejsce Miejski Zespół Szkół Kłodzko ex aequo Szkoła Podstawowa Kłodzko drużyna I 
V. miejsce S.P. Stronie Śl. drużyna II 
VI. miejsce S.P. Ołdrzychowice Kłodzkie 
VII. miejsce S.P. Złoty Stok drużyna II 
VIII. miejsce S.P. Złoty Stok drużyna I 
Organizatorzy dziękują Gminie Stronie Śląskie za sfinansowanie nagród dla wszystkich 

uczestników oraz Radzie Rodziców za ufundowanie poczęstunku. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Maria Zimna, Irena Kolczyńska, Jarosław 
Grzybowski, Jadwiga Staśko , Adrian Młynarczyk. 

 

 
FINAŁ IX POWIATOWEGO KONKURSU O ZDROWIU 

   Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim pragną podziękować Pani Urszuli Łączyńskiej-
Ramza, Pani Grażynie Łanucha, Pani Marlenie Cymer-Białej, Pani Marioli 
Danielewskiej i Pani Iwonie Kijek za wieloletnią współpracę w promowaniu 
zdrowia. 
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FOTORELACJA Z MARCOWYCH IMPREZ W CETiK-u 

• III Gminne  
Stoły Wielkanocne  

i 5-lecie działalności 
CETiK-u. 

• Koncert  
Dominiki Zamary  

w Kaplicy św. Onufrego. 

• Koncert Grażyny Łobaszewskiej  
z zespołem. 

• Koncert zespołu Superhalo  
w CETiK-u. 

   Wyjazd dla uczniów SP w Stroniu Śląskim na Czarną Górę odbył się 
23.03.2016r. W wyjeździe wzięło udział 33 uczniów SP oraz z 5 osób dorosłych - 
nauczyciele - M. Balicka, A. Młynarczyk, A. Michorczyk oraz rodzice -  
E. Brodzińska i J. Gąsior.  
 
   Serdeczne podziękowania dla właściciela Szkółki Narciarskiej na 
Kubusiowej Polanie - Pana Krzysztofa Olszewskiego, za udostępnienie taśmy 
do nauki jazdy na nartach oraz pomoc instruktorską dla początkujących. 
 Wyrazy wdzięczności również dla Pana Remigiusza Sławika za bezpłatne 
wypożyczenie zestawów narciarskich- nart, butów, kasków i gogli dla osób 
nieposiadających własnego sprzętu. 
 Dziękujemy również Państwu Haczkiewicz za udostępnienie uczestnikom 
wyjazdu wszystkich tras narciarskich w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra 
za symboliczną opłatą. 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
UPRAWIAJĄ NARCIARSTWO ZJAZDOWE 
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MAJOWY WYKAZ IMPREZ W CETiK-u  

►30 kwietnia 2016r. (sobota) od godz. 15:00 zapraszamy do Parku  
Miejskiego w Stroniu Śląskim na STROŃSKĄ KWIETNIÓWKĘ. 
Organizator: CETiK, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.   
W programie:   
♥ godz. 15:00 - Program dla dzieci pt. „Wesoły świat smerfów” - 
zabawy, zgadywanki, piosenki skierowane do dzieci, malowanie 
twarzy.  
♣ godz. 16:30 - Występ grupy baletowej Pani Marii Kijak, 
działającej przy CETiK-U oraz w Przedszkolu Miejskim.  
♠ godz. 16:45 - Występ zespołu „SILOE ROCKERS”.  
♦ godz. 17:30 - Biesiada Grecka - Wystąpi zespół  „MYTHOS”.  
♥ godz. 20:15 - Zespół „A TU PER TU” - Największe hity  muzyki 
tanecznej lat 80-tych.  
♣ godz. 22:00 - Dyskoteka „Pod gwiazdami”.  
♠ godz. 00:00 - ZAKOŃCZENIE   
 
►02 maja 2016r. (poniedziałek) zapraszamy na „Dzień flagi na 
rowerze”. Planujemy przejazd na rowerach przez Stronie Śląskie. 
Prosimy o zabranie ze sobą flag. Trasa łatwa i dla każdego. 
Spotkanie przy CETiK-u o godz. 11:50, wyjazd na trasę o godz. 
12:00. pojedziemy w asyście strońskiej Straży Miejskiej. 
Organizatorzy: Strońska Grupa Rowerowa i CETiK.   

►03 maja 2016r. o godz. 9:00 (wtorek) Strońska Grupa Rowerowa 
oraz SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. zapraszają na 
wycieczkę rowerową do Kłodzka. Spotkanie uczestników o godz. 
8:50 przed Halą Sportową SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”. 
Planowany powrót do Stronia ok. godz. 16:00. uczestnictwo  
w wycieczce jest bezpłatne.   
 
►03 maja 2016r. o godz. 13:00 (wtorek) w Kościele Parafialnym  
w Stroniu Śląskim odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.  
 
►04 maja 2016r. o godz. 12:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u na 
gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczysta Akademia zostanie przygotowana przez uczniów Szkoły 
Podstawowej, Zespołu Szkół Samorządowych oraz dzieci  
z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.   
 
►W dniach 07, 14, 21 i 28.05.2016r. W GODZ. 12:00 - 14:00 
(soboty) w  Nowym Gierałtowie na Placu Spotkań odbywać się 
będą Jarmarki Produktu Lokalnego. Szczegóły pod nr tel. 
 74 8142 499.   
 
►31 maj 2016 r. (wtorek) Przedszkole miejskie im. Jana Pawła II 
organizuje Międzygminną Spartakiadę Przedszkolaków. Miejsce: 
boisko „Orlik” w Stroniu Śląskim. Szczegóły dotyczące wydarzenia 
dostępne są pod nr. tel. 74 8141465.   
 
►20 - 21 maja 2016r. (piątek - sobota) w ramach rajdu rowerowego 
pn. „Cyklo Glacensis”, którego organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku, Strońska Grupa Rowerowa ma zamiar 
zorganizować dwie wycieczki rowerowe. Wycieczki będą kończyły 
się w Lądku - Zdroju, gdzie będzie odbywała się tegoroczna edycja 
„Cyklo”. „Cyklo Glacensis” jest rowerową imprezą polsko-czeską, 
która odbywa się raz w Polsce raz w Czechach, w imprezie udział 
bierze ok. 300 rowerzystów. W tym roku na miejsce zlotu wybrany 
został Lądek - Zdrój. Szczegóły dotyczące wycieczek (trasa, 
godziny wyjazdu) już wkrótce będą dostępne na stronach 
internetowych oraz na plakatach. Gmina Stronie Śląskie w trakcie 
trwania „Cyklo” przygotuje stoisko promocyjne, na którym 

rowerzyści będą mogli otrzymać fachową informację o atrakcjach 
Gminy oraz otrzymać mapy i przewodniki rowerowe gratis.   
 
►26 maja 2016r. (czwartek) zapraszamy na wycieczkę rowerową  
z cyklu „Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę”. 
Spotkanie uczestników o godz. 9:45 przed Halą Sportową SPA 
„Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śl. Na zakończenie wycieczki 
ognisko z pieczeniem kiełbasek nad Zalewem w Starej Morawie. 
Uczestnictwo jest bezpłatne. Organizatorzy: SPA „Jaskinia 
Niedźwiedzia” oraz Strońska Grupa Rowerowa.   
 
►W dniach 26 maja - 1 czerwca 2016r. na terenie Gminy Stronie 
Śląskie odbędzie się XXII Turniej Miast i Gmin (STMiG). 
Szczegółowa informacja o imprezie na stronie www.federacja.com.pl 
oraz pod nr. tel. 606341722.   

►29 maja 2016 r. (niedziela) zapraszamy na strońskiego „Orlika”, 
gdzie odbędzie się turniej w piłkę nożną o Puchar Szeryfa Stronia 
Śląskiego.Szczegóły pod nr. tel. 74 8141 604.Organizator SPA 
"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.   
 
Informacja o imprezach dostępna pod nr. tel. 74 8143 205,  
74 8143 242 oraz na stronie www.cetik.stronie.pl  
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   W dniu 07 kwietnia 2016 roku Naszą 
Gminę odwiedził oznakowany Bus 500+  
z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, w ramach 
kampanii informacyjno – promocyjnej 
programu „ Rodzina 500+ ”. 
Osoby chętne mogły skorzystać z informacji 
dotyczącej programu oraz uzyskać pomoc  
w wypełnianiu wniosku. 

Z notatnika strażnika 
 
Szanowni Państwo. Informuję, że w marcu b.r. strażnicy 
miejscy udzielili  4 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 
10 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 5 
mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe  
i 3 za wykroczenia drogowe. 

   W trakcie 28 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, 
budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół 
Samorządowych, osiedli Morawka  i 40 - lecia ( 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 12 patroli  rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa, 
pobytu uczniów na lekcjach, palenia tytoniu na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie 
oraz zaśmiecania tego terenu. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej 
uczniów na terenie miasta.  
   Funkcjonariusze udzielili 38 asyst dla Policji, 3 dla OPS, 2 dla Kuratora 
Sądowego, 1 dla pracownika SPA, 1 dla Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 
wykonali 4 wywiady środowiskowe (1 dla Urzędu Skarbowego, 1 dla OPS i 2 dla 
Urzędu Miejskiego). W dniu 9 marca b.r. strażnicy miejscy przewieźli 1 osobę 
bezdomną do Schroniska dla osób bezdomnych im. Brata Alberta w Łambinowicach 
k. Nysy. 
   W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy 
luzem w rejonie miasta. W ramach kontroli  1 osobę pouczyli, a 3 ukarali 
mandatami karnymi.  
   W miesiącu marcu 2016r. funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń telefonicznych od 
mieszkańców z prośbą o interwencję. Zabezpieczali  razem z funkcjonariuszami 
Policji i OSP przemarsz „Drogi krzyżowej”. 
   W miesiącu marcu 2016r  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 23 patrole, 
w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 25 interwencji 
porządkowych. Dodatkowo doprowadzili do miejsca zamieszkania 2 osoby będące 
pod wpływem alkoholu, 1 odwieźli do Izby wytrzeźwień  oraz zabezpieczali rejon 2 
kolizji drogowych poprzez kierowanie ruchem. Przeprowadzili kontrolę osób 
objętych procedurą  „Niebieskich Kart”.  
   Strażnicy miejscy wykonali łącznie 51 patroli z czego 32 pieszo i 19 samochodem. 

Z poważaniem 
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz 

TYMCZASEM W OŚRODKU 
 POMOCY SPOŁECZNEJ ... 

• 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.  
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się 
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób 
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział 
biorą średnio 3 osoby.  
 
W ramach działań Punktu Informacyjno 
– Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon 
Zaufania 698 908 002 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. 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI  PUNKTU 
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MARZEC 2016. 

W miesiącu marcu 2016 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla 
Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło  
7 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 25 
porad dotyczących:   
 
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, uzyskania 
miejsca w konkretnej placówce terapeutyczne,   
• 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,   

Mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany 
Specjalista Terapii Uzależnień. 



Kwiiik!!!  
 
   Tak zwykli się witać i żegnać podczas koncertów, kto był, 
wie o co chodzi!   
W końcu Shakin Pork, bo o nich mowa, to w wolnym 
tłumaczeniu „wstrząśnięty wieprzak”. 
   9 kwietnia miała miejsce premiera ich debiutanckiej płyty Shakin Pork - 
„Shakin Pork”. Muzyka to energie-tyczny miks funku, rock ‘n roll’a lat 70, 
alternatywnego rocka z małą domieszką psychodelii a la Hendrix. 
Natomiast kilka dni wcześniej światło dzienne ujrzał pierwszy wideoklip 
zatytułowany „Szkielet”, 
promujący płytę. Teledysk 
do obejrzenia na naszym 
Fan Page’u . 
   Trio pochodzi w pełni ze 
Stronia Śląskiego, gdzie  
w zaciszu Domu Kultury 
Cetik, pracuje nad swoimi 
kompozycjami - kto wie, 
może nawet na drugą płytę. 
Od przez 1,5roku zespół 
zagrał już kilkadziesiąt 
większych i mniejszych 
koncertów. Przez cały ten 
czas występując w tym 
samym składzie, w którym 
to funkcję wokalisty pełni 
perkusista(!):Mariusz „Kodżex” Kędzior – BAS, Mateusz 
„Mysza” Grzegorzewski – PERKUSJA, WOKAL, Maciej 
„Rufuzz” Kolenkiewicz – GITARY. 
   Prosiaki jak zawsze zapraszają na swoje koncerty oferując 
ogromną dawkę humoru i energetycznych dźwięków. 
Najbliższa okazja podczas majówki 02.05.2016 w Lądku. 

S T R .  1 1  Rok XVI, Numer CXXXVIII 

  

 

 
 

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 

  CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”? 

 

   Aby zachęcić Państwa do oddawania krwi 
pozwolę sobie odpowiedzieć na poniższe 
pytanie i tym samym przybliżyć Państwu 
temat krwiodawstwa. Co to jest krew ? - 
Krew to płynna tkanka, składająca się  
z krwinek czerwonych, krwinek białych, 

płytek krwi i osocza ( plazmy ). 
- krwinki czerwone są odpowiedzialne za transport tlenu 
do wszystkich komórek organizmu. 
- krwinki białe są odpowiedzialne za obronę organizmu przed 
infekcjami. 
- płytki krwi odpowiadają za zatrzymanie krwawienia. 
- osocze (plazma) stanowi do 55 % objętości krwi, jest to część 
płynna krwi, zawiera białka ( albuminę czynniki krzepnięcia 
białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody 
i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzenie 
produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc. 
Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! 
Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega 
ciągłej wymianie. Nie można uzależnić się od oddawania krwi. 
PROCENTOWY UDZIAŁ GRUP KRWI W NASZEJ 
POPULACJI:   1  %  AB  Rh -       7  %  AB  Rh + 
                         2  %    B  Rh -      15  %     B  Rh +  
                         6  %    0   Rh -      31  %     0  Rh  + 
                         6  %    A  Rh -      32  %     A Rh  + 
Jak wynika z powyższego tylko 15 % populacji polskiej posiada 
grupę Rh ujemną, dlatego też często szpitale borykają się 
niedoborami w tych grupach. W związku z tym zwracamy się 
z gorącą prośbą, do osób, które posiadają grupę ujemną  
o systematyczne uczestnictwo w krwiodawstwie. 
   • 17 marca Zarząd klubu spotkał się w siedzibie klubu  
z przyjaciółmi z „Pomocy Maltańskiej ” z Niemiec. 
Wymieniliśmy swoje doświadczenie w organizacji pomocy 
osobą najbiedniejszym, którym naszym zdaniem należy 
pomagać. Uzgodniliśmy, że podczas następnego pobytu 
przyjaciół z Niemiec w miesiącu październiku podpiszemy 
umowę o wzajemnej współpracy Pomocy Maltańskiej   
a Klubem HDK „ Brylant” w Stroniu Śląskim. Już przed 
świętami  nasi podopieczni odczuli pomoc z naszej strony. 
Polski Czerwony Krzyż Wrocław przekazał nam też dwie  
i pół tony jabłek dosłownie rozeszły się w kilka godzin. 

   • 02 kwietnia we Wrocławiu odbyło się  Zebranie 
Sprawozdawczo Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszymi 
delegatami byli Prezes OR PCK w Kłodzku Kazimierz Drożdż 
oraz sekretarz OR PCK Andrzej Kacik. Prezes Kazimierz 
Drożdż wszedł w skład Zarządu OO PCK natomiast Andrzej 
Kacik został wybrany do Komisji Rewizyjnej.  
   • 05 kwietnia w Kłodzku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo 
Wyborcze Oddziału Rejonowego Honorowego Krwiodawstwa. 
Wybrano nowy Zarząd oraz Delegatów na Zebranie  Oddziału 
Okręgowego honorowego Krwiodawstwa. Delegatami zostali 
Antoni Cygan – HDK Stronie Śląskie oraz Tadeusz Szełęga 
HDK Kudowa Zdrój. Najbliższy pobór krwi odbędzie się jak 
zawsze w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury ( CETIK )  
w dniu 26 kwietnia, Serdecznie zapraszamy. 
              Jacek 
 

NOWA PŁYTA SHAKIN PORK! 

   W odbywających się 84 Mistrzostwach Polski Seniorów w Wałbrzychu 
18 - 22.03.2016 Katarzyna i Anna Węgrzyn po wyeliminowaniu 
faworyzowanej pary Kusinska - Kijok o medal Mistrzostw Polski seniorek 
przyszło im się zmierzyć z wielokrotnymi mistrzyniami Polski - Roksaną 
Załomską -Katarzyną Ślifirczyk. Mimo, że w pierwszym secie prowadziły 
7:1, a także w trzecim 10:8 to niestety po zaciętej walce musiały uznać 
wyższość przeciwniczek. Warto dodać, że dziewczyny są kilka lat a może 
kilkanaście lat młodsze od swoich rywalek. Jak podają portale internetowe, 
utalentowane piętnastolatki muszą poczekać do następnego roku.  

              Leszek Kawa 

SIOSTRY WĘGRZYN TYM RAZEM BEZ MEDALU W DEBLU 

   W dniu 20 marca 2016 
Panie z KGW Stronie Wieś 
uczestniczyły w konkursie 
palm i pisanek wielkanocnych  
w Polanicy Zdrój. Efektem 
uczestnictwa było zajęcie  
I-ego miejsca w „Konkursie 
Palm”, oraz II-go miejsca  
w „Konkursie Pisanek 

Wielkanocnych” wykonanych przez Panią Jadwigę Ryczko. 
   Tradycją lat ubiegłych Panie Stronia Wsi spotkały się  
z okazji Dnia Kobiet w Zajeździe „Oleńka”. Każda z Pań 
otrzymała symboliczny kwiatek.  
            Sołtys Czesława Piechnik 

 STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ  
WYGRAŁO KONKURS - GRATULUJEMY! 



 

 

 

 

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 
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 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ  
STRONIA ŚLĄSKIEGO  

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

   Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim, czynne w każdy pierwszy piątek 
miesiąca, od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B  
w Stroniu Śląskim.   
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607-552-995.   

BIURO RADNEGO  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

 

   W dniu 7 maja  2016 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

organizują  bezpłatnie, podstawowe informacje z zakresu 
ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

 
                              BIURO RADNYCH 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
Słoneczna)  w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 
1600 - 1700 

  10 maja 2016 roku dyżur w biurze pełni Magdalena 
Laskowska. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 
zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie się 
29 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 17 
Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.  
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4.Usprawiedliwienie przez Radnych nieobecności na poprzedniej sesji. 
5.Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej 
na obszarze Gminy Stronie Śląskie.  
6.Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie 
Gminy Stronie Śląskie. Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury  
i Porządku Publicznego. 
7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie 
z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/341/14 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra – projekt 
nr 1. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt 
nr 2. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacjiz mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskiena 2016 rok – projekt nr 4. 
12.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
w okresie między sesjami. 
13.Interpelacje radnych. 
14.Zapytania i wolne wnioski. 
15.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
16.Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

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. 

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 dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   

Zapraszamy do zwiedzania 
kaplicy św. Onufrego  

w Stroniu Śląskim  
(ul. Kościuszki 66 A).  

Poniżej podajemy dni oraz 
godziny otwarcia obiektu:  
Czwartki: 12.00 - 16.00 
Soboty: 10.00 - 14.00  


