
   Pół wieku temu odkryto najpiękniejszą Polską jaskinię – Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Dla jaskini 
to nie wiele, jednak dla osób związanych z jej odkrywaniem, badaniem, ochroną i udostępnianiem to 
znaczący jubileusz. Z tego powodu wszyscy zaproszeni goście spotykali się w Stroniu Śląskim i Kletnie 
w dniu 24 września 2016 r. aby wziąć udział w uroczystościach związanych z 50 -tą rocznicą odkrycia 
Jaskini. Do Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przybyło prawie 300 osób, gdzie 
odbyła się część oficjalna, na której nie zabrakło odznaczeń, przemówień, akcentów muzycznych oraz 
sympatycznego występu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim. Jaskinia w Kletnie 
prowadzona przez SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. została wyróżniona przez Ministra Sportu  
i Turystyki odznaką honorową „Za zasługi dla Turystyki”. Następnie uroczystości przeniosły się do 
Kletna do Jaskini Niedźwiedziej, gdzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej osobom zasłużonym dla jaskini, a niestety już nieżyjącym. Po odsłonięciu tablicy ok. 120 
osób zwiedziło Jaskinię, a następnie wszyscy udali sie na poczęstunek do kamieniołomu Kletno I. 
   Odkrycie Jaskini Niedźwiedziej 14 października 1966 r. było przypadkiem, który na zawsze zmienił 
życie wielu osób, zmienił też oblicze Gminy Stronie Śląskie, która zyskała rozgłos i obiekt turystyczny, 
który przyciąga jak magnes co roku rzesze turystów. To fenomen przyrody, który od momentu odkrycia 
stanowi cenny obiekt badań naukowych, a od chwili udostępnienia dla ruchu turystycznego jest  atrakcją 
o randze międzynarodowej. Od udostępnienia 1983 roku, Jaskinię zwiedziło ok. 2 mln. 300 tys. osób. 
   Jaskinia została odkryta podczas prac eksploatacyjnych w kamieniołomie Kletno III 14 października 
1966 roku. Po odstrzale, pracownikom odsłonił się otwór, a w jego wnętrzu natknięto się na dużą liczbę 
kości ssaków. Kilka dni później dokonano fachowych oględzin miejsca, oszacowano długość korytarzy 
(wówczas odkryto 200 metrów) i zbadano znajdujące się wewnątrz jaskini kości, które okazały się być 
szczątkami prehistorycznych zwierząt, głównie niedźwiedzia jaskiniowego – stąd też wzięła się nazwa 
jaskini. W następnych latach prowadzono dalszą eksplorację i prace badawcze, a od 1977 roku jaskinię 
wraz z otuliną uznano prawnie chronionym rezerwatem przyrody. Dla ruchu turystycznego jaskinia 
otwarta została w czerwcu 1983 roku. 
   Korytarze jaskini rozłożone są horyzontalnie i znajdują się na kilku poziomach połączonych tzw. 
kominami, ich łączna długość wynosi obecnie prawie 5 kilometrów. Różnica pomiędzy poziomem 
górnym i dolnym wynosi maksymalnie ok 100 m. Tym samym jest to jedna z największych  
i najgłębszych polskich jaskiń. 
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50-LECIE ODKRYCIA JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE 

   Trasa turystyczna wiedzie przez część udostępnionych do zwiedzania partii środkowych wygodną i oświetloną trasą turystyczną. Dolne 
partie jaskini, w których znajdują się najbardziej okazałe formy naciekowe podziwiać można na filmie zrealizowanym przez speleologów  
w nowo odkrytych partiach Jaskini Niedźwiedziej w 2012 roku.  Od niedawna jaskinia oferuje też nową atrakcję – przygoda ze speleologią 
czyli przejście ekstremalne w Starych Dolnych Partiach Jaskini Niedźwiedziej. W jaskini panuje unikalny mikroklimat, z temperaturą 6 stopni 
Celsjusza i wilgotnością powietrza zazwyczaj sięgającą 100 %, to właśnie dzięki tym warunkom powstają zjawiskowe nacieki, z których 
słynie jaskinia, w jej wnętrzu żyją także różne gatunki nietoperzy, natrafiono również na ślady kuny i ryjówki górskiej.  
   Z okazji jubileuszu pojawi się ciekawa publikacja w formie albumu pt. „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 50 lat od odkrycia - historia, ludzie, 
przyroda” oraz  odznaka okolicznościowa. 
   Korzystając z okazji zapraszamy Mieszkańców Stronia Śląskiego na bezpłatne zwiedzanie jaskini które odbędzie się w niedzielę 6 listopada, 
wystarczy dokonać rezerwacji w siedzibie Spółki przy ulicy Kościuszki 20a w Stroniu Śląskim ( w budynku basenu ) lub telefonicznie pod  
nr. 74 814 12 50. Więcej o jaskini na www.jaskinianiedzwiedzia.pl. 

W Jaskini znaleziono 
znaczącą ilość kości 
należących do 
niedźwiedzi jaskiniowych. 

Wielka kaskada 

Woda w jaskini świadczy  
o dobrej kondycji groty. 

W 2012 r. odkryto Partie Mastodonta - 
Sekcja Grotołazów Wrocław oraz Sekcja 
Speleologiczna Niedźwiedzie. 

V GRZYBOMANIA 
2016 

KRAJOWA MAPA 
ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA 

CO SŁYCHAĆ  
W KLUBIE HDK 

„BRYLANT”? 

GĘSINA CZY 
WOŁOWINA? 

SPRAWOZDANIE  
Z BAJKOWEGO 

PIKNIKU 
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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 

W 1972 r. odkryto Nowe 
Dolne Partie jaskini. 
Od lewej Dumański, 
Bieroński, Łukaszewicz 
i Panek. 

Uroczystości przy  
Jaskini 24-09-2016 r. 

Jaskinia 
Niedźwiedzia 

została 
odznaczona - 

Odznaką 
honorową Za 
zasługi dla 
turystyki - 

odznaczenie 
wręczył 

wojewoda  
dolnośląski 

Paweł  Hreniak. 

Otwarcie jaskini 
dla ruchu 

turystycznego - 
czerwiec 1983 r. 

Otwór wejściowy do Jaskini w kamieniołomie Kletno 
III  

Stalaktyty i misy 
martwicowe. 

KRUSZYNKO. PAMIĘTAMY.  
NA ZAWSZE Z NAMI! 

 8 października b.r. obchodziliśmy 10 rocznicę śmierci nieodżałowanego księdza 
Stefana Witczaka, który znany był częściej jako Kruszynka. Ceniony za niepospolitą 
skromność, wzorową empatię, bezinteresowność, energię do wszelkich działań  
i poświęcenie, powszechnie znany i szanowany. W częstych opiniach i wspomnieniach 
określany jest jako prawdziwy ksiądz. Był kapelanem wielu organizacji: strażaków, 
myśliwych, leśników, byłych żołnierzy Armii Krajowej, Solidarności polsko-czesko-
słowackiej, kapelanem kapeli i innych. Otaczał troską wszystkie dzieci organizując im 
kolonie, zespół piłkarski, czy wyjeżdżając z nimi na naukę języka czeskiego i szereg  
różnych imprez. Ks. Stefan Witczak nie pozostawał obojętny również wobec ludzi 
starszych, schorowanych i inwalidów, którym poświęcił kawałek swojego życia. 
Przyniósł wielu osobom ulgę w cierpieniu tworząc przyparafialną Grupę Charytatywną 
Zespołu Maltańskiej Służby Medycznej. To dzięki Kruszynce powstała w Nowym 
Gierałtowie wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.



Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

Złodziej wykorzysta każdą okazję. Nie zapominaj  
o swoim mieniu w trakcie prac na cmentarzach, 
ogródku działkowym, w trakcie robienia zakupów  
i wycieczek. Pozostawiona bez opieki torebka, 
telefon komórkowy, rower (np. na klatce schodowej) 
i inne cenne rzeczy to doskonały łup dla złodzieja. 
PAMIĘTAJ!  
►Zamykaj drzwi w altanie nawet wtedy, gdy 

porządkujesz działkę - złodziej wykorzysta Twoją nieuwagę i skradnie 
pozostawione w niej rzeczy. 
►Nie zostawiaj cennych rzeczy w samochodzie - wystarczy wybić szybę, by po 
nie sięgnąć. 
►Porządkując groby na cmentarzach lub pracując na działce nie pozostawiaj 
bez nadzoru torebek, dokumentów, telefonów komórkowych i innych cennych 
rzeczy. 
►Zabezpiecz dobrze pieniądze I dokumenty - nie wkładaj ich do tylniej kieszeni 
spodni. 
►Noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę.
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   Policja informuje, że od 28 października do 2 listopada 2016 r. 
nastąpi zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach  

w Stroniu Śląskim. 

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

74/8143189; 600016417  
oraz Komisariatu Policji 
w Lądku Zdroju  - telefon 
74/8146231. 

   W dniu 14 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego, który został powołany zarządzeniem Nr 360/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Na podstawie 
policzonych głosów na poszczególne projekty, stwierdzono, że: 
Łącznie oddano 801 głosy, z tego: a) 118 głosów nieważnych, b) 683 głosy ważne. 
   Po przeliczeniu głosów ważnych, poszczególne projekty otrzymały nw. liczbę głosów: 

Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy 
koszt w PLN 

Liczba ważnie 
oddanych głosów 

Miejsce wg liczby 
głosów 

Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie Krzysztof Soboń 20.000,00 354 1 

„Zabujana wieś” Marzena Stołypko 20.000,00 329 2 

Na podstawie wyników głosowania, Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego ustalił listę projektów 
wybranych do realizacji: 

1. Na terenie miasta Stronie Śląskie (głosowanie nie 
zostało przeprowadzone w związku ze złożeniem 
projektów o łącznej szacunkowej wartości nie 
przekraczającej kwoty Budżetu Obywatelskiego 
przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie 
miasta Stronie Śląskie): 

Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy 
koszt w PLN 

„Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw” Paweł Gancarz 19.999,99 

Budowa dwóch boksów śmietnikowych  
o wym. 4000 x 5240 

Anna Kluza 19.680,00 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez  
sport – zakup infrastruktury sportowej 

Wojciech Hatalski 19.050,00 

2. Na terenie wiejskim Gminy  
Stronie Śląskie: 

Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN 

Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałto-
wie 

Krzysztof Soboń 20.000,00 

POLICJA OSTRZEGA! NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ! 

Komisariat Policji w Lądku Zdroju 

 

 
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 

Małgorzata Lech 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stroniu Śląskim 

 

 Byłeś wyjątkowym księdzem. 
Nadzwyczajnym człowiekiem i pomimo 
tego, że już nigdy nie usłyszymy Twojego 
donośnego, wręcz operowego głosu, ani 
nie spotkamy Cię w naszym otoczeniu to 
na zawsze wrosłeś w nasze krajobrazy,  
w naszą lokalną kulturę i w nasze serca.  
        

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - WYNIKI 

FESTIWAL CIAST  
UCZNIOWIE ZESPÓŁU SZKÓŁ 

SAMORZĄDOWYCH  

ORAZ RADA RODZICÓW  

ZAPRASZAJĄ  

DNIA 30.10 2016 R.  

W GODZ. 11:00—14:00  

 
OPS APELUJE! 
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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 

   V Grzybomania w dn. 17.09.2016 r. w Stroniu Wsi odbyła się w jesiennej, deszczowej aurze. Na szczęście było ciepło, 
co wzięto za dobry znak – jest szansa na grzyby (tych, w tym roku, jak na lekarstwo)! Konkurs na największą ilość 
czerwonych kozaków wygrał Pan Stanisław Michalak ze Stronia Wsi, któremu udało się znaleźć dwa piękne okazy. 
Śliczny koszyczek z grzybami, wśród których znalazł się czerwony kozak przyniosła trzyosobowa dziecięca reprezentacja  
z rodziny Państwa Warachimów ze Strachocina. Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz przekazał nagrodę 
zwycięzcy, a sam, jak co roku, przybył na festyn z grzybami znalezionymi w gierałtowskich lasach. Były kurki, kanie, 
podgrzybki i kozaki. Konkurs rozpoznawania grzybów o nagrodę Pana Nadleśniczego zwyciężył Daniel Grzelak ze 
Stronia Wsi, a konkurs Grzyborytmy o nagrodę Pani Sołtys Pan Wojciech Idczak z Kłodzka, którego córka – Aleksandra, 

uczennica Szkoły Muzycznej w Kłodzku, zagrała dla gości na skrzypcach. Grzybomaniacy mogli przywołać wspomnienia z ubiegłorocznych 
edycji festynu oglądając film – prezentację oraz jubileuszową wystawę zdjęć. Można też było wykonać pamiątkowe zdjęcie ze specjalnie 
przygotowaną grzybową scenografią. Były zajęcia plastyczne dla dzieci oraz konkurs rozpoznawania gatunków drzew po korze. Najlepszy  
w identyfikacji drzew okazał się Lech Kawecki, który wygrał tą konkurencję. Chętni mogli zakupić wiklinowe kosze. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich i mieszkanki Stronia Wsi serwowały dania z grzybami oraz ciasta domowej roboty. Pomimo deszczu, chętnych na słodkości  
i grzybowe specjały nie zabrakło. Gościom przygrywał DJ oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy „Siekiereczki”. 
   Dziękuję Burmistrzowi, pracownikom Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Karczmie Hubertus z Siennej, 
Oddziałowi Miejsko-Gminnemu ZOSP RP w Stroniu Śląskim i Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Panu Stanisławowi 
Kurowskiemu z Kamienicy, sponsorom nagrody dla Oli Idczak, która zagrała koncert na skrzypcach, mieszkańcom wsi oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie festynu. Szczególne podziękowania dla uczestników, których nie odstraszyła deszczowa pogoda i przybyli na 
nasze jubileuszowe grzybowe święto. Zapraszamy za rok! 

Czesława Piechnik 
Sołtys Sołectwa Stronie Wieś 

V GRZYBOMANIA 2016 



 • 6 listopada 2016r. (niedziela) Stroński Park Aktywności "Jaskinia  
Niedźwiedzia" oraz BT "Manikar" zapraszają mieszkańców Stronia 
Śląskiego do bezpłatnego zwiedzenia Jaskini Niedźwiedziej  
w Kletnie. Uwaga wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Dla 
pierwszych 45 osób transport gratis. Rezerwacji można dokonywać 
przez tel. 74 8141 250 lub osobiście w biurze SPA "Jaskinia 
Niedźwiedzia". 
 • 10 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 12.00 w CETiK-u odbędzie 
się Uroczysta Akademia z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI oraz 
ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA (Akademię przygotują uczniowie 
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim we współpracy 
jednostek oświatowych - Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola 
Miejskiego). Odbędzie się przedstawienie pt. „Etiuda o wolności”  
w wykonaniu młodszej grupy teatralnej „Młodzi Teatralni” z CETiK-
u w reżyserii Pauliny Bagińskiej. 
 • 9 i 10 listopada 2016r.(środa i czwartek) - zapraszamy na seanse 
Kina 7D przy CETiK-u. Szczegóły już wkrótce na plakatach. 
 • 11 listopada 2016r. (piątek) w ramach cyklu "Gmina Aktywna  
z Natury - Poznaj Swoją Okolicę" Strońska Grupa Rowerowa oraz 
Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" oraz CETiK 
zapraszają na NOCNĄ WYCIECZKĘ ROWEROWĄ. Spotkanie 
uczestników przed Halą Sportową SPA  
"Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim o godz. 19:45. Wyjazd na 
trasę o godz. 20:00. Uczestnicy MUSZĄ posiadać lampki rowerowe 
(tył, przód) lub "czołówkę" oraz kamizelki odblaskowe lub odzież  
z odblaskowymi wstawkami. Długość trasy dostosujemy do 
warunków atmosferycznych oraz kondycji uczestników (trasa może 
zostać skrócona). Planowana trasa: Hala Sportowa SPA „Jaskinia 
Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim->Lądek Zdrój->Radochów-
>Trzebieszowice->Radochów->Lądek Zdrój-> Stronie  
Śląskie. Długość ok. 20 km. Będziemy przejeżdżali przez Lądek więc  
mieszkańcy Lądka mogą się przyłączyć do wycieczki przy budynku 
"Barbara" ok. godz.20.30. Planowany powrót do Stronia godz. 23:00. 
Prosimy ciepło się ubrać. 
 • 12 listopada 2016r. (sobota) o godz. 16:00 CETiK zaprasza do 
Kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śl. (ul. Kościuszki 66A) na koncert 
pt. Polonezy Polskie w wykonaniu Macieja Pabicha (fortepian). 
Koncert odbędzie się w ramach cyklu "Strońskiej Onufriady". Wstęp 
wolny! Informacja o koncercie: Maciej Pabich – profesor w Katedrze 
Fortepianu Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Studia ukończył z wyróżnieniem pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego. 
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną  
w kraju i za granicą. Koncertował jako solista 
recitali, koncertów kameralnych i koncertów 
symfonicznych w wielu miastach w Polsce, we 
Francji, Niemczech, na Węgrzech oraz w Rosji. 
Współpracował z wieloma wybitnymi 
dyrygentami, m. in. J. Salwarowskim,  
J. Simonowem, J. Maksymiukiem, A. Duczmal, 
B. Jarmołowiczem. Z upodobaniem występuje  
również jako kameralista. Jest laureatem II 
nagrody oraz wielu nagród pozaregu-
laminowych dla najlepszego Polaka na I 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. F. Liszta we Wrocławiu w  1999 r. W 1997 
r. został laureatem Estrady Młodych Festiwalu 
Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV 
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. 
F. Liszta we Wrocławiu. Polonezy Polskie - 
Maciej Pabich – fortepian, Antologia poloneza 
pisanego na fortepian od VIII wieku po 
początek XX. Utwory kompozytorów znanych 

oraz tych, którzy zostali zapomniani, a w swoich czasach święcili 
wielkie triumfy w Europie. 
O utworach, a także o kompozytorach i ich czasach opowie 
wykonawca koncertu. Wykaz utworów: 
Michał  Kleofas Ogiński – Polonez nr 6, Polonaise  „ Pożegnanie 
Ojczyzny” Karol Kurpiński - Polonez d-moll Alfons Szczerbiński – 
Polonez na Pamiątkę  Przyjęcia Konstytucyi w Polsce 3 Maja 1791 
Ludwik Nowicki – Polonez z Poematu „ Pan Tadeusz” Adam Wroński 
– Polonez „ Jeszcze Polska nie zginęła” J. Zarębski - Grande 
Polonaise op.6 I.J. Paderewski - Polonez H - dur z cyklu "Tańce 
polskie" op. 9 nr 6 F. Chopin -    Andante spianato et Grande 
Polonaise brillante op. 22. 
 • 13 listopada 2016r. (niedziela) - Strońska Grupa Rowerowa oraz 
Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" zapraszają na 
wycieczkę rowerową z cyklu "Gmina Aktywna z Natury...." - 
Zakończenie Sezonu Rowerowego. Spotkanie uczestników przed Halą 
SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim o godz. 9:45, wyjazd 
na trasę o godz. 10:00, powrót ok. godz. 14:00. Trasa o dł. ok. 20 km. 
Dla średniozaawansowanych.  
Trasa: Hala Sportowa SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu  
Śląskim->Stara Morawa->Bolesławów->Nowa Morawa->Droga 
Krzyżowa nad Bolesławowem->Stara Morawa- Zalew. 
Na zakończenie wycieczki nad Zalewem w Starej Morawie odbędzie 
się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po ognisku wśród uczestników 
zostaną rozlosowane akcesoria rowerowe. Uczestnictwo w wycieczce 
jest bezpłatne! 
 • 16 i 30 listopada 2016r.(środy) w godz. 16:00 - 18:00 zapraszamy 
do CETiK-u na wykłady Uniwersytetu III Wieku. Wykłady bezpłatne! 
16.11.2016  odbędzie się wykład pt. "Radość ze słyszenia",30.11.2016 
- "Witaminy i minerały". 
 • 19 listopada 2016r. (sobota) o godz. 18:00 zapraszamy do CETiK-u 
na spektakl pt. "Przegląd Miniatur Komediowych" w wykonaniu 
zespołu teatralnego z Dobrzenia Wielkiego. Wstęp wolny! 
 •  25 listopada 2016r. (piątek) o godz. 10:30 Przedszkole Miejskie im.  
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zaprasza na Konkurs Recytatorski. 
Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej CETiK-u. Wstęp wolny! 
 
Szczegółowa informacja o imprezach dostępna jest na stronie:  
www.cetik.stronie.pl lub pod nr. tel. 74 8143 205, 74 8143 242. 
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IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE – LISTOPAD 2016 



   Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej 
społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym  
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, 
w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji. 
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 
1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp., 

• w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu, 
3) informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Informacje prezentowane na mapach 
będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.  
Źródło: [http://www.policja.pl] 

 Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. 
 W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. 
 Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. 
 Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. 
 Link do mapy:  https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html 
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Najważniejszy dzień dla naszych Przedszkolaków przypadł w tym roku szkolnym na dzień 4 
października. Wtedy do naszego Przedszkola przybyły odświętnie ubrane dzieci wraz  
z rodzinami. Zaprosiliśmy też pana wiceburmistrza Dariusza Chromca, radnego Dariusza 
Gulija, sołtysa Bolesławowa Eugeniusza Tarnowskiego i księdza proboszcza Krzysztofa 
Kaufa. W tym doborowym towarzystwie pani dyrektor Irena Foremnik pasowała wszystkie 
dzieci na prawdziwych przedszkolaków. Po zakończonej uroczystości dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i słodkości, a wszystkich zaprosiliśmy na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 
Informujemy, że od 1 września Punkt Przedszkolny „Bajlandia" w Bolesławowie jest 
przekształcony w Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia". Zapraszamy 
też na naszą stronę internetową: www.przedszkole-stronieslaskie.pl 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W „BAJLANDII” 

Magdalena Wacławska  

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

NARZEKANIE NA NUDĘ SUROWO ZABRONIONE! 

 

 

1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 

   Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych,  
a następnie Dzień Zaduszny. Pamiętajmy 
szczególnie w tych dniach o tych, których już 
nie ma wśród nas. Uporządkujmy groby, 
zapalmy znicze, złóżmy kwiaty.  
Wspomnieniem, refleksją, zadumą obejmijmy 
bliskich, kochanych, tak ważnych w naszym 
żciu. Niech pamięć będzie znakiem, że nie 
wszystko umiera.  Pamiętając nie tylko  
o naszych najbliższych, nie pozwólmy, aby  
w tym szczególnym dniu były groby, na 
których nie zapłonie żadna świeczka. 
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim. 
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   W Szkole Podstawowej od 4.07.2016 do 
16.12.2016 r. realizowany jest projekt FLMŚ DL IX 
"Czytam, więc myślę i marzę". W ramach realizacji 
projektu promowane jest czytelnictwo poprzez 
rozmaite działania.  
 

● Haeppening na ulicach Stronia Śląskiego 
 29 września b.r. odbył sie w szkole dzień projektowy, podczas 
którego zaproszeni goście czytali głośno przyniesione przez siebie 
ulubione książki, dzieci projektowały hasła promujące czytelnictwo, 
pisały czego życzą sobie książki, rozmawiały o swoich ulubionych 
książkach i ich bohaterach, wybierały najciekawsze fragmenty, motta 
z książek. Zakończeniem tego pracowitego dnia było przejście ulicami 
miasta z przygotowanymi hasłami i zawieszenie ich na ogrodzeniu 
szkoły do przeczytania przez przechodniów.  
● Warsztaty ceramiki- projektowanie okładki do książki 
 Warsztaty odbyły się w dwóch dniach. Pierwszego dnia zajęcia 
odbyły się w szkole. Uczniowie projektowali okładkę do książki  
i wykonywali projekt lepiąc w glinie. Następnie prace zostały 
wypalone przez p. S. Orlickiego w jego pracowni w Kątach. Drugim 
etapem prac było przejście piesze do Kątów Bystrzyckich do 
pracowni ceramicznej i szkliwienie wypalonych prac. Po skończonej 
pracy uczestnicy wycieczki posilili sie kiełbasą z ogniska  i wrócili do 
domu w radosnych nastrojach.  

 

TAK WIELE DZIEJE W SIĘ  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

● Czerpanie papieru w Wapienniku  
 Uczniowie ze szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach 
przygotowanych przez Państwa Rybczyńskich w Wapienniku. 
Podziwiali życie nietoperzy w obserwatorium oraz poznali technikę 
czerpania papieru metodą ręczną.  

● Warsztaty z ilustratorami Państwem Olgą i Januszem Baszczak  
 13.10 2016 r. gościliśmy w naszej szkole ilustratorów książek 
dla dzieci Państwa Baszczak. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób 
krok po kroku powstają ilustracje do książek. Zobaczyły gotowe 
realizacje. Następnie wykonywały zakładki do książek techniką 
filcowania na sucho. Było to ich pierwsze filcowanie, a jednak radziły 
sobie doskonale. Każdy wykonał niepowtarzalną pracę. Pani Olga  
i pan Janusz dokładnie tłumaczyli na czym polega ta technika, 
cierpliwie wspierali wszystkie dzieci w wykonywaniu prac.   
   Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie tych zajęć.  
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   Wróciliśmy po wakacjach do naszego Przedszkola i znowu zaczęło się dziać, o czym Wy szanowni 
mieszkańcy będziecie się dowiadywać na łamach Nowinek. 
   W tym roku szkolnym w Przedszkolu znajduje się jedna grupa żłobkowa oraz siedem grup 
przedszkolnych.  
   * Już 24 września grupa „SŁONECZEK” i „ŻABEK” oraz zespół „ELGO” wystąpiły i uczciły 50-Lecie 
Jaskini Niedźwiedziej. Dziecki deklamowały wiersze specjalne napisane na tę okazję, „Kapela  
z ulicy Nadbrzeżnej”- 5 - latki z Przedszkola zaśpiewały i zagrały na instrumentach opisując walory naszej 

Jaskini Niedźwiedziej a na koniec pięknego przedstawienia zatańczyli „ Jaskiniowcy ” z grupy dyskotekowej „ELGO”- 5-6 latki. Występ bardzo 
się podobał sądząc po ilości przyjmowanych gratulacji. Brawo przedszkolaki! 
   * 30 września- wielki dzień dla dzieci, gdyż w tym właśnie dniu odbyło się pasowanie. Grupy wybrały nazwy i przygotowały się do tego 
ważnego wydarzenia - śpiewały piosenki i recytowały wiersze.   
   Pani Dyrektor pasowała dzieci wielkim ołówkiem, a tuż po tym symbolicznym geście wszystkie pociechy otrzymały medale przedszkolaka.  
Przedstawiamy nazwy wszystkich grup: I- MISIE- 2,5 latki, II- JEŻYKI- 3-4 latki, III- BIEDRONKI - 4 latki, IV- SŁONECZKA- 5 latki,  
V- ŻABKI- 5 latki, VI- SÓWKI- 6 latki, VII- MOTYLKI- 6 latki. 

   W sobotę 01 października br. w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II  
w Stroniu Śląskim odbył się Bajkowy Piknik w ramach projektu „Śnieżka, co 
na Czarnej Górze mieszka”. Na imprezę zaproszono rodziców, dzieci  
i wszystkich sympatyków przedszkola.  
   Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Celina Chęś - Drańczuk. Na pikniku 

było mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Radę Rodziców i pracowników przedszkola. 
W sobotnie przedpołudnie ogród przedszkolny zmienił się nie do poznania. Wszędzie 
bawiły się dzieci w przepięknych kolorowych strojach. Animacje muzyczne prowadził Pan 
Daniel, każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się: wóz strażacki i radiowóz policyjny. Naszym pociechom najbardziej przypadł do gustu zamek do skakania, zjeżdżania, jazda na 
quadzie. Powodzeniem cieszyło się także malowanie twarzy przez zdolne dziewczęta z Zespołu Szkół Samorządowych z klasy II „T” oraz  
z klasy I gimnazjum ( Alę Gawron i Kamilę Pronżyńską oraz Mariannę Borowiak, Kingę Korniluk i Anię Gołysz ).  
   W przedszkolnej  gastronomii, powodzeniem cieszyły się bigos i przepyszne ciasta upieczone przez naszych rodziców oraz popcorn. 
Nieustannie wydłużała się kolejka i ciągle przybywało smakoszów! Tym oto sposobem nasze zapasy wyczerpały się w błyskawicznym tempie. 
Pogoda sprzyjała i umożliwiła nam wspólne spędzenie czasu w rodzinnej atmosferze. Piknik zakończył się  dopiero po południu. Wszystkim 
osobom, którzy przyczynili się do organizacji owej imprezy jeszcze raz serdecznie dziękujemy.  
   Piknik dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego  przez   
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz Funduszu Lokalnego  Masywu Śnieżnika.                     

SPRAWOZDANIE Z BAJKOWEGO PIKNIKU 

Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota 

    Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim  
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych; oraz Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla 

uczniów i studentów przyznał stypendia sportowe, naukowe i artystyczne  na okres od 
października 2016 r. do lutego 2017 r. Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50,00 zł do 
100,00 zł miesięcznie.  
 Wśród stypendystów: Jasik Bartosz, Jaśkiewicz Wojciech, Kawecki Tomasz, Mróz Julia,   
   Sawicka Hanna, Sawicka Maja, Soroko Małgorzata, Skowron Adriana, Urbaniak Zuzanna,  
   Ziobro Jakub. 
 Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

STYPENDIA BURMISTRZA 

CZYSZCZENIE BIBLIOTECZEK 

  

    PRZEDSZKOLAKI ZA STROŃSKIEJ PAKI 

   W ramach realizacji projektu 
FLMŚ DL IX "Czytam, więc myślę  
i marzę"  trwa akcja "Czyszczenie 
biblioteczek".  W związku z tym 
zachęcamy do oddawania na rzecz 
Szkoły Podstawowej literatury 
dziecięcej, która może jeszcze 
posłużyć dzieciom. Książki oraz 
czasopisma oddajemy do sali 32 do 
p. D. Jezierskiej do 10 grudnia b.r. 
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Dziękuję i DARZ BÓR - Jolanta Bogiel 

   10 października b.r. uczniowie Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Ślaskim (15 osób), 2 nauczycielki - p. Małgorzata Wijatyk, Anna Maczkowska wraz z panią Ireną Foremnik (ŚNIEŻNICKI PARK 
KRAJOBRAZOWY) oraz Piotrem Foremnik  (leśniczym Leśnictwa KAMIENICA i myśliwym KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŚNIEŻNIK")  
w pięknym leśnym terenie pod „ŚNIEŻNIKIEM”-1425 m. n.p.m. urządzili sobie naukowy piknik. W stanicy turystycznej upieczono  

w brytfance na ruszcie nadziewaną gęś wg. specjalnego staro -  myśliwskiego przepisu. Specjał ten porównano 
z szynkowymi kiełbaskami, aby potwierdzić co jest smaczniejsze i wartościowsze. Wszystko to pod jednym   
z symbolicznych haseł tegorocznej akcji „Gęś Gęgawa”- „GĘSINA czy WOŁOWINA?” Każdy z uczestników 
otrzymał po kilka oryginalnych starych przepisów na np. zupę z gęsi „Wielki Łowczy”, gęś „po wiedeńsku”, 
gęś „po parysku”, gęś „Bagration” lub „Balzak” itp. Druga część pikniku to obejrzenie pełnej struktury 
hydrotechnicznej 2 zbiorników retencyjnych „LEŚNE ZWIERCIADŁO” na potoku Kamienica, którego źródło 
znajduje się na wysokości 1223 m. n.p.m. z pełnym zachowaniem naturalnego biegu wody (koryt)  
i ukształtowania terenu. Ciekawość wzbudziły po raz pierwszy oglądane przez młodzież zapory  przeciw 
rumowiskowe  oraz nowo powstałe przepławki pozwalające bez przeszkód płynąć rybom w górę strumieni.  
Tę krainę nazywa się „PRZEDSIONKIEM NIEBA”. Piękna to nazwa początku Polski - jej części a naszej 
Małej Ojczyzny - Ziemi Kłodzkiej.  
   Pomysł i współrealizacji „Szlakiem małej retencji wodnej” dokonała niżej podpisana diana K.Ł. „ŚNIEŻNIK” 
kierująca podziękowania wymienionym tutaj  koleżankom i kolegom. 

  Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Monika Ostrowska 

5 października 2016 r. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, podjął uchwałę nr 2798/V/16  
w sprawie wyboru projektów w trybie 
konkursowym do dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Społe-

cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 -2020. 
   Miło nam poinformować, nasz projekt „Hotelarskie wariacje nt. edukacji, 
czyli zwiększenie szans zatrudnienia uczniów/uczennic i kadry zawodu ZSS  
w Stroniu Śląskim” zajął pierwsze miejsce, kwota dofinansowania 435 508,60 
zł. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2018 roku.     

OPŁACALNY POMYSŁ ZSS 

 
UCZESTNICZKA MASTERCHEF’A  Z WIZYTĄ  

 

VI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA  

Szkolny koordynator Małgorzata Sokołowska 

   30 IX 2016 roku w Szkole Podstawowej obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
pod hasłem „młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Dwa tygodnie wcześniej 
rozpoczęto przygotowania dekorując szkołę plakatami, wierszykami i zadaniami dotyczącymi 
tabliczki mnożenia. O ósmej rano Pani wicedyrektor ogłosiła otwarcie tego ważnego 
wydarzenia. Na każdej przerwie na parterze i pierwszym piętrze czekały komisje 
egzaminacyjne na chętnych uczniów i dorosłych, którzy chcieli się sprawdzić ze znajomości 
tabliczki mnożenia. Na lekcjach matematyki w klasach IV-VI również odbywały się egzaminy 
połączone z rozwiązywaniem łamigłówek, a na zajęciach w-fu grali w gry „Królowa 
skakanki” i „Piłkarz matematyczny”. Do egzaminu przystąpiły 194 osoby ze Szkoły 
Podstawowej z czego tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskały 84 osoby. Także uczniowie 
ZSS przystąpili do tego matematycznego wyzwania i ze 150 osób ekspertami zostało  80 osób. 

Specjalny patrol przeegzaminował pracowników szkoły Podstawowej i rodziców, którzy przychodzili odebrać swoje pociechy po lekcjach. Za 
pomoc w organizacji dziękujemy Pani Urszuli Góreckiej, Panu Łukaszowi Czapnikowi, Pani Agacie Wojdyna, Pani Małgorzacie 
Buraczyńskiej, Uczniom i rodzicom z klasy III „a”, oraz wszystkim dorosłym, którzy zgodzili się zostać przeegzaminowani.  

   9 października b.r. w Zespole Szkół 
Samorządowych  odbył się Festiwal Ciast na 
który przybyli liczni goście. Nie spodzie-
waliśmy się aż tak dużego zainteresowania. 
 Dziękujemy wszystkim naszym uzdolnio-
nym uczniom za wspaniałe wypieki. 
Serdeczne podziękowania również dla 
wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym 
słodkim wydarzeniu.  Do następnego razu! 

GĘSINA CZY WOŁOWINA? 

 

   5 października b.r. mieliśmy zaszczyt gościć Panią Janinę Górnicką, 
uczestniczkę popularnego programu kulinarnego ,,MasterChef". Z pomocą 
Pani Janiny uczniowie wykonali: rawioli ze szpinakiem, rawioli  
z wypływającym żółtkiem, kanapeczkę z krakersów, zupę z dyni z kleksem 
śmietany, a także coś na deser - babeczki smakowe z serkiem mascarpone.  
Dziękujemy za wspaniałe warsztaty kulinarne, które z pewnością na długo 
zapiszą się w naszej pamięci. 

FESTIWAL CIAST 

   11 i 12 października  w Zespole Szkół 
Samorządowych odbyły się dla wszystkich 
chętnych uczniów warsztaty kulinarne sushi  
z Sushi Mastertem Michałem.  
   Po zdjęciu obok widać zaangażowanie  
i talent naszych uczniów. 

WARSZTATY SUSHI 



   W sobotę, 8 października b.r. delegacja 
naszego klubu trzymając dumnie nasz 
sztandar uczestniczyła w obchodach 30 
Lecia powstania Klubu HDK – PCK  
„Gośliniacy” w Murowanej Goślinie. 
   Jesteśmy również zaproszeni na obchody 
60 Lecia  krwiodawstwa na ziemi 
Dzierżoniowskiej, które odbędą się 21 
października b.r.   Uroczystość organizuje 
Klub HDK – PCK przy Komendzie 
Powiatowej policji w Dzierżoniowie. 
   Kolejnego dnia t.j. 22 października b.r.  
Będziemy reprezentować Klub HDK 
„Brylant” ze sztandarem na obchodach 
jubileuszu 40 Lecia działalności Klubu 
HDK – PCK im. „Miedzianej Kropli 
Krwi” KGHM Polska Miedź Oddział ZG  
„Rudna” w Polkowicach.  
W listopadzie, a dokładniej 11 listopada 
b.r. weźmiemy udział w jubileuszu 35 – 
Lecia  Miejskiego Klubu HDK – PCK  
w Bielawie.  
   We wszystkich tych spotkaniach  
delegacje klubu HDK „ Brylant ” nie tylko 
promują honorowe krwiodawstwo i Polski 
Czerwony Krzyż, ale również naszą małą 
ojczyznę - Gminę Stronie Śląskie. 

23 października b.r. Zarząd klubu ugościł 
w swojej siedzibie Delegację Pomocy 
Maltańskiej z Niemiec. Rozmawialiśmy na 
wiele tematów, ale najważniejszym z nich 
był temat podpisania porozumienia  
o wzajemnej pomocy i współpracy 
pomiędzy naszymi organizacjami 
pozarządowymi. Obydwie strony wyraziły 
chęć, aby przy następnej wizycie zawrzeć 
takie porozumienie. 

Dlaczego warto zostać Krwiodawcą?  
      Decyzja o oddaniu krwi, staniu się 
krwiodawcą, to początek drogi do zyskania 
ogromnej satysfakcji wypływającej  
z wiadomości, że być może Twoja krew 
uratuje życie drugiego człowieka. To 
również sposób na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa własnego i spokoju  
o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci 
najbliższych. Już po pierwszej donacji 
poznasz grupę swojej krwi, która zostanie 

wpisana do legitymacji h d k – może przydać 
Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz zapewnioną stałą 
kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane 
wyniki badań laboratoryjnych.  Komu pomagasz ? wszystkim chorym, potrzebującym krwi 
oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować. Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie 
przekroczyłeś 65 – ego  roku życia, ważysz 50 kilogramów lub więcej, Twoje samopoczucie 
nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej 
publicznej placówki służby krwi, W naszym przypadku taka placówka znajduje się w Kłodzku 

ul Szpitalna 1 ( Szpital Główny ) lub przyjdź na najbliższy pobór krwi w CETIK-u ( ogłoszenia na plakatach na tablicach ogłoszeń, wybierz 
się po lekkim beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości, ( np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport ).  
Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą! 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA  

   Szanowni Państwo, informuję, że we wrześniu b.r. strażnicy miejscy udzielili 5 
pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 7 za wykroczenia drogowe. W tym okresie 
nałożyli również 6 mandatów karnych kredytowanych  za wykroczenia porządkowe. 

 W trakcie 26 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, 
budynki Urzędu Miejskiego, garaży przy boisku „ORLIK”, Kaplicy Onufrego, 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.  

 Strażnicy miejscy dokonali 14 patroli  rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa 
i pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów 
na terenie miasta. Wylegitymowali 32 uczniów, którzy udawali się na zajęcia WF-u lub 
do sklepów po śniadanie. Nie stwierdzili w rejonie ZSS osób nieletnich palących 
papierosy, natomiast pełnoletnich pouczyli o zachowaniu czystości w rejonie koszy.  
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie prowadzili: 
   1 spotkanie z uczniami u Pani Pedagog w Szkole Podstawowej dot. niewłaściwego 
zachowania,  
   1 spotkanie z Panią Pedagog w Zespole Szkół Samorządowych dot. Agresji. 

   Dodatkowo w dniach 01.09 – 09.09.2016 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły”, razem z funkcjonariuszami Policji, kontrolowali rejon Szkoły Podstawowej 
pod kątem bezpiecznego dotarcia do placówki. 

   Funkcjonariusze udzielili 44 asysty dla Policji, 2 dla Pogotowia Ratunkowego oraz 2 
dla pracowników Opieki Społecznej. Wykonali 1 wywiad środowiskowy dla Urzędu 
Skarbowego oraz 1 wywiad dla Policji.  

   Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykryli i ujawnili osobę odpowiedzialną za 
kradzież „trylinki” z Morawki. Zgodnie z kompetencjami sprawę przekazano do 
dalszego prowadzenia dla funkcjonariuszy KP Lądek Zdrój.  

   W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych działania kontrolne osób 
wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów zielonych (pouczono 3 osoby). 

   W ramach kontroli wywozu nieczystości płynnych skontrolowano posesje  
w Nowej Morawie (1 osobę ukarano mandatem karnym).  

   W miesiącu wrześniu funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń telefonicznych od 
mieszkańców z prośbą o interwencję.  

   W miesiącu wrześniu 2016r  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 19 patroli, 
w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 17 interwencji 
porządkowych, przekazali Pogotowiu Ratunkowemu 1 osobę będąca pod wpływem 
alkoholu oraz zabezpieczali rejon 2 kolizji drogowych poprzez kierowanie ruchem.  
W dniu 24.09.2016r zabezpieczali rejon CETiK w związku z obchodami 50-lecia 
odkrycia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Przeprowadzili kontrolę osób objętych 
procedurą  „Niebieskiej Karty”.  

   Strażnicy miejscy wykonali łącznie 45 patroli z czego 23 pieszo, 3 rowerem i 19 
samochodem.           
          Z poważaniem 
            Komendant Straży Miejskiej 
          Jacek Zegarowicz 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK 
„BRYLANT”? 

Jacek M. 
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   W miesiącu wrześniu 2016 roku odbyło się 8 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie  
w spotkaniu uczestniczyło6 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 20 porad dotyczących: 
● możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach 
stacjonarnych 
● 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 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. 
 

 

 

 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Stara Morawa 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej wsi, gminy  
i turystom za udział w mini warsztatach stolarsko - malarskich  
w plenerze w projekcie pn. „Coś dla jaj”, który został zrealizowany 
latem br. dzięki dofinansowaniu z Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika w ramach programu „Działaj lokalnie”. Efekty naszego 
projektu – budki lęgowe dla ptaków od teraz zdobią każde 
gospodarstwo domowe w Starej Morawie. Fotorelacja z naszych 
warsztatów na naszym profilu na facebook: Sołectwo Stara Morawa.

     

COŚ DLA JAJ 

mgr Elżbieta Kordas, pedagog,  
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU 
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  

W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016 R. 
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      Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

Zarejestruj się, aby bezpłatnie otrzymywać najświeższe  
ginne 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)  

pod numer: 661 000 112. Dziękujemy! 
 

   

  
 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

Biuro Miłosza Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
 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  

 

    REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY 
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST 
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD 
ADRESEM: www.stronie.pl  → zakładka „AKTUALNOŚCI”→ 

zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.  

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

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  

BIURO RADNYCH 

 

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. 

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 

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 
jeden z poniższych adresów e-mail:    
  biuroburmistrza@stronie.pl,  a.zaucha@interia.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 

W dniu 5 listopada  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. 

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 

 ►8 listopada 2016 roku dyżur w biurze pełni  
      Pani Magdalena Laskowska. 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ  
 STRONIA ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 27 PAŹDZIERNIKA 

B.R O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 

 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za po-

przedni rok szkolny 2015 – 2016 oraz analiza wyników nauczania w szkołach 
gminnych. 

5. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów położonych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie - projekt nr 
1. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych -  
projekt nr 2. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Stronie 
Śląskie - projekt nr 3. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie) - projekt nr 4. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego) - projekt nr 5. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatel-
skiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 - projekt nr 6. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie – dotyczy ul. 40 – lecia PRL) - projekt nr 7 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie – dotyczy ul. Nowotki) - projekt nr 8. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia 
Śląskiego - dotyczy ul. Nowotki) - projekt nr 9. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia 
Śląskiego - dotyczy ul. Świerczewskiego) - projekt nr 10. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji 
Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków - projekt nr 11. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 
rok – projekt nr 12. 

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

19.Interpelacje radnych. 
20.Zapytania i wolne wnioski. 
21.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
22.Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 


