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   8 marca będziemy świętować Dzień Kobiet, ale już teraz życzymy wszystkim Kobietom samych 
słonecznych dni! Życzymy Wam Drogie Panie nie tylko zdrowia i pomyślności, ale także 

satysfakcji, spełnienia i codziennej świadomości, że my, mężczyźni szanujemy Was i doceniamy!  

Z poczucia taktu i kultury nie jest nam łatwo, nawet dyskretnie,  
przypominać Wam Drogie Przedstawicielki Płci Pięknej, że zaraz po Waszym święcie, gdyż już 10 
marca my również będziemy obchodzić swój dzień - Dzień Mężczyzn. Pomimo faktu, że tradycja 
obchodzenia tego święta została zapoczątkowana dopiero w 1999 roku to uważamy, że Męskim 

Przedstawicielom Płci także należy się okazja do świętowania.  

Z BIEŻĄCEJ 
DZIAŁANOŚCI 

GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE 

RELACJE  
Z AKTYWNOŚCI 

CETiK-u 

RÓŻA KŁODZKA 
– LAUREACI  

Z NASZEJ GMINY 

OŻYWIĆ POLA – 
ROK GĘGAWY 

Z okazji Dnia Sołtysa - opiekuna i gospodarza wsi, 
składamy najserdeczniejsze życzenia!  

Wszelkiej pomyślności w realizacji planów związanych  
z rozwojem i upiększaniem sołectw naszej Gminy oraz 

satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także 
znakomitej współpracy i wytrwałości  

w dążeniu do obranego celu. 

KŁAMSTEWKA  
I NIEDOPOWIEDZENIA 
„OBYWATELSKIEGO 

STRONIA” 

Burmistrz  
Stronia Śląskiego  

- Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych Rady  
Miejskiej Stronia Śląskiego 

Przewodniczący Rady – Ryszard Wiktor 

 
Zarząd R.O.D. „Pod Świerkiem” 
zawiadamia, że na terenie ogrodu są wolne 
działki do zagospodarowania. 
Więcej informacji na ten temat udzielą 
członkowie zarządu. Dane kontaktowe 
dostępne są na tablicach ogłoszeń ogrodu. 

                                                                           
    Józef Biernacki  



   Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Stronie Śląskie: 
1.Nieruchomość zabudowana wolnostojącym starym budynkiem mieszkalno-gospodarczym częściowo podpiwniczonym, 
jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo mieszkalnym  o pow. użytkowa 135,90m2, położona w Starym Gierałtowie 
nr 84, na działce nr 52 o pow. 1400 m2. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

KW Nr SW1K/00094310/0. Nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociąg z własnej lokalnej studni, istnieje możliwość 
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pasie drogowym drogi dojazdowej. Budynek figuruje w wykazie zabytków Gminy 
Stronie Śląskie dla wsi Stary Gierałtów. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej i ważnego pozwolenia na przebudowę budynku. 
Gmina Stronie Śląskie przekaże dokumentację budowlaną dot. modernizacji wraz z pozwoleniem na budowę na rzecz Nabywcy. Zgodnie  
z planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym są położone ww. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – symbol planu -136.MN . 
Cena wywoławcza- 90 000,00 PLN, kwota wadium - 4 500,00 PLN. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Stara Morawa w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Uzbrojenie działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp 
komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym  
a następnie wewnętrzną drogą gruntową wydzielona z działki nr 75. Teren działek nieogrodzony, kształt działek zbliżony do wydłużonego 
trapezu. 

1. 75/1 o pow. 0,2227 ha, cena wywoławcza (w PLN): 80,000,00, kwota wadium (w PLN): 4 000,00 
2. 75/2 o pow. 0,2005 ha, cena wywoławcza (w PLN): 72 000,00, kwota wadium (w PLN): 3 600,00 
3. 75/3 o pow. 0,2055 ha, cena wywoławcza (w PLN): 74 000,00, kwota wadium (w PLN): 3 700,00 
4. 75/4 o pow. 0,2005 ha, cena wywoławcza (w PLN): 72 000,00, kwota wadium (w PLN): 3 600,00 
5. 75/5 o pow. 0,2018 ha, cena wywoławcza (w PLN): 73 000,00, kwota wadium (w PLN): 3 700,00 
6. 75/6 o pow. 0,2034 ha, cena wywoławcza (w PLN): 73 500,00, kwota wadium (w PLN): 3 700,00 

Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT. 
 

   Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której są położone ww. nieruchomości są oznaczone symbolem 6MNU – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. 
Przetargi odbędą się w dniu 10 marca 2017 r. od godz. 9:00 do 10:30 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 

Warunki przetargów 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości. 
Wadium z dopiskiem „Przetarg - Stary Gierałtów 84” dot. pkt 1. „Przetarg działka nr: …..” (dot. pkt 2 ) należy wpłacić przelewem 
najpóźniej do dnia 6 marca 2017 roku 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. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie 
wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym 
terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
minimalne powyżej ceny wywoławczej. 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. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe 
w całości ponosi nabywca nieruchomości.  
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.  
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem 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. 
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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 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

   Od 1 lutego 2017 r. oddajemy do Państwa dyspozycji system WebCmentarz 
umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz 
zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. 
System umożliwia wyszukiwanie zarówno ich grobu na Cmentarzu 
Komunalnym jak i na Cmentarzu Parafialnym. 
Ponadto system umożliwia wirtualne zapalenie znicza i złożenie kwiatów na 
grobie Państwa bliskich. 
Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania  
z interaktywnego planu cmentarza dostępnego na stronie: cmentarzstronie.pl 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy  
o kontakt telefoniczny – 74 8 11 77 21 lub 15 

WebCmentarz 
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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 

 METODA „NA WNUCZKA” WCIĄŻ SKUTECZNA! 

 Z wielkim smutkiem żegnamy naszego 
Przyjaciela - Philippa Walszewskiego, Prezesa 
Komitetu Współpracy La Machine - Stronie 
Śląskie oraz Zastępcy Burmistrza La Machine. 
Składamy wyrazy współczucia najbliższym oraz 
wszystkim przyjaciołom i łączymy się z nimi  

w bólu z powodu odejścia tak wyjątkowego człowieka, który zawsze był gotowy  
z uśmiechem na ustach nieść pomoc innym. Zapamiętamy Philippa jako człowieka, który 
swoją funkcję pełnił jako misję i powołanie, z chęcią angażował się w projekty partnerskie 
oraz aktywnie i efektywnie współpracował z Gminą Stronie Śląskie, co z każdym dniem 
procentuje i do dnia dzisiejszego przynosi nam wszystkim nieocenione korzyści. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
- Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
Przewodniczący Rady – Ryszard Wiktor 

 

 

   Policja apeluje o ostrożność i prosi o nieustanne uświadamianie swoich bliskich, szczególnie 
tych w sędziwym wieku, na czym polega wciąż aktualna metoda oszustów na tzw. wnuczka i jak 
należy reagować w takich sytuacjach. Seniorzy nie zawsze potrafią sami się obronić,  
a przestępcy, którzy próbują ich oszukać i okraść, nie mają żadnych skrupułów. 
 
Oszuści, którzy próbują wyłudzić pieniądze za pomocą metody „na wnuczka” wprowadzają w błąd 
potencjalne ofiary, telefonując do nich i podając się za członka rodziny, najczęściej za wnuczka, czy 
bratanka. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że coraz częściej oszuści podają się za osoby 
zaufania publicznego - policjantów, prokuratorów, listonoszy i księży. Naciągacze szybko zdobywają 
zaufanie osób starszych wykorzystując fakt, że ofiary ich nie widzą, a jedynie słyszą ich głos,  
a następnie informują przez telefon, że dzwonią, by zawiadomić o domniemanym wypadku, fikcyjnym 
zatrzymaniu kogoś z rodziny albo oferując fałszywą pomoc w „załatwieniu sprawy”. Zdarzają się 
także, bardziej przebiegłe posunięcia ze strony oszusta, który najpierw dzwoniąc podaje się za 
„wnuczka”, a chwilę po zakończonej rozmowie dzwoni ponownie przekonując tą samą osobę, że jest 
policjantem i informuje, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. 
Fałszywy mundurowy zapewnia swojego rozmówce, że oszust już został namierzony i prosi o pomoc 
w jego zatrzymaniu, po czym nalega, aby pokrzywdzony wypłacił pieniądze z banku i przekazał je 
wyznaczonej osobie lub przelał na wskazany numer konta, co pomoże w schwytaniu przestępców.   
Drodzy Państwo, pamiętajmy, w żadnym wypadku rzeczywiści policjanci nie mogą żądać ani 

przyjmować pieniędzy za pozytywe zakończenie sprawy. Autentyczni funkcjonariusze również nigdy nie informują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie. Osoby, które zaobserwują w swoim otoczeniu niepokojące sygnały mogące świadczyć o aktywności domowych 
złodziei np: nieznajomych pukających do drzwi, wypytujących o mieszkańców okolicy, oferujących darmowy sprzęt leczniczy lub wygraną  
w loterii i inne tego typu zachowania - proszone są o kontakt z policją, tel: 997 lub 112.  Pamiętajmy, że bezpieczeństwo, najczęściej 
bezbronnych seniorów w dużej mierze zależy od nas wszystkich. 

Posterunek Policji w Stroniu Śląskim 

Przedstawiamy kilka wskazówek i przykładów zachowania, które zwiększą bezpieczeństwo  
i możliwość na uniknięcie oszustwa metodą „na wnuczka”:  

1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.  
2. Upewnij się, że na pewno telefonuje do Ciebie ktoś z rodziny.   
Zadzwoń do rodziców „wnuczka” i krótko wyjaśnij o co chodzi, a w ten sposób sprawdzisz, czy rodzina rze-
czywiście potrzebuje Twojej pomocy finansowej. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”! 
3. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się 
za krewnych lub ich przyjaciół.  
4. Pamiętaj, że wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy o pomoc, grożą utratą pieniędzy.  
5. W przypadku jakichkolwiek obaw i podejrzeń niezwłocznie powiadom najbliższą jednostkę policji.  

6. Pieniądze przekazuj tylko osobom z rodziny. Nie przekazuj pieniędzy nieznajomemu. Jeśli już musisz, poproś  
o dokument i zapisz dane.  

7. Nie działaj w pośpiechu, odrocz udzielenie pożyczki w czasie, najlepiej na następny dzień.  
8. Unikaj miejsc nieoświetlonych i mało uczęszczanych. Umów się na przekazanie pieniędzy w domu. Nie wpuszczaj do domu osób, 

które nie są Ci znane. 
9. Nigdy nie przekazuj pieniędzy sam, poproś o pomoc kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.  

 

CZŁOWIEK ODCHODZI,  
LECZ PAMIĘĆ  

PO NIM ZOSTAJE  



 

Rok XVII, Numer CXLVIII 
S T R .  4  

 
 

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 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

1. Obchody z okazji Jubileuszu 50 – lecia Nadania Praw Miejskich dla Miasta Stronie Śląskie. 
W roku 2017 Miasto Stronie Śląskie będzie obchodziło Jubileusz 50 – lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji na sesji 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbędzie się w miesiącu lutym br., poddany zostanie pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie 
Śląskie.   

Z tej okazji trwają również intensywne prace nad przygotowaniem programu obchodów. Ustalony został termin obchodów – jest to 16 – 17 
czerwca 2017 roku (piątek – sobota). W najbliższym czasie zostanie przekazany do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram, jednak 
już w chwili obecnej wiemy, że obchody rozpoczną się uroczystą sesją Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbędzie się w dniu 16 
czerwca br. w Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Podczas sesji Rady Miejskiej zostanie podpisane porozumienie o 
partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Ustronie Morskie i Stronie Śląskie oraz zostaną wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Gminy Stronie Śląskie. Następne punkty obchodów odbędą się pod Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim oraz nad Zalewem  
w Starej Morawie.  
Z okazji obchodzonego jubileuszu, Gmina Stronie Śląskie wyda pamiątkowy album, który będzie przedstawiał Miasto i Gminę Stronie Śląskie 
na przestrzeni 50 lat. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia. W związku  
z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz do osób zamieszkałych poza terenem naszej gminy,  
o udostępnienie do celów wydania jubileuszowego albumu pamiątkowych zdjęć oraz innych materiałów, które mogłyby podwyższyć 
zawartość merytoryczną tej publikacji. W tej sprawie prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod nr tel. 74 8 11 77 17 lub 74 8 11 77 22, bądź poprzez e-mail na adres: strategia@stronie.pl lub 
promocja@stronie.pl 

2. O projekcie Kłodzka Wstęga Sudetów.  
W ramach konkursu ogłoszonego przez Kłodzką Wstęgę Sudetów dla jednostek samorządu 
terytorialnego, dotyczącego dofinansowania inwestycji publicznych, w szczególności w zakresie 
turystyki i rekreacji, respektujących gminne polityki przestrzenne uwzględniające 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, Gmina Stronie Śląskie planuje budowę mobilnego systemu 
naśnieżania tras narciarstwa biegowego na terenie zalewu w Starej Morawie. W skład systemu 
wchodzą dwa mobilne zestawy pompowe, dwie armaty śnieżne z wyposażeniem oraz agregat 

prądotwórczy. Docelowo system posłuży do założenia i utrzymania tras narciarstwa biegowego w rejonie zbiornika wodnego w Starej 
Morawie. Trasy te będą ogólnie dostępne, nawet po zmroku, z uwagi na fakt, że  teren przewidziany pod zakładane trasy jest już w całości 
oświetlony. Budowa takiego systemu pozwoli na utrzymywanie tras o łącznej długości około 4 kilometrów. Szacowany koszt inwestycji to 380 
tyś zł, przy dofinansowaniu na poziomie 242 tyś. złotych 

3. Remont ulicy Mickiewicza.  
Wiosną b.r rozpocznie się remont ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do Mostu na rzece Białej Lądeckiej. Inwestycja będzie 
realizowana przy udziale środków Gminy Stronie Śląskie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. W ramach tego zadania zostanie 
wyremontowana nawierzchnia drogi oraz chodnik. 

4. Poszukiwani wolontariusze do maratonu SGB ULTRABIEL. 
Trwają przygotowania do maratonu narciarskiego SGB ULTRABIEL, który odbędzie się 11 marca 2017 r. na leśnych duktach Gór Bialskich. 
Start i meta: Bielice. Na liście startowej jest ponad 260 zawodników z całego kraju. Uczestnicy biegu mają do wyboru trzy dystanse – 60 km, 
30 km i 13 km. Regulamin i zapisy na: www.ultrabiel.pl Kto nie startuje, a chciałby poczuć sportową atmosferę oraz pomóc zawodnikom  
i organizatorom, może zostać wolontariuszem biegu. Potrzebujemy osób, które pomogą zabezpieczyć trasę (stanie na krzyżówkach  
i rozjazdach). Mile widziane osoby jeżdżące na nartach biegowych. Kontakt: Łukasz promocja@jaskinianiedzwiedzia.pl, Monika 
strategia@stronie.pl 
 
5. Projekt „Bus Pogranicznik”. 
W 2017 r. w ramach realizacji polsko-
czeskiego projektu, pt. „Bus pogranicznik”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 oraz budżetu 
państwa, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, przeprowadzone zostaną działania: 
udział w targach turystycznych w Opolu (maj), promocja turystyki w Radio Katowice (czerwiec), organizacja wystawy 
plenerowej przed Urzędem Miejskim poświęconej historii i rozwojowi Stronia Śląskiego i Starego Mesta (czerwiec), 
wydruk broszurek i obrazkowych mapek promujących atrakcje turystyczne okolicy Stronia Śląskiego i Starego Mesta (maj), 
uruchomienie w lipcu i sierpniu bezpłatnych weekendowych połączeń busowych Stronie Śląskie – Stare Mesto (rano i po 
południu) oraz ich promocja. 

6. Kontrola czystego powietrza.  
W związku potencjalnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, 
Gmina Stronie Śląskie rozważa zakup stacji monitorowania jego jakości. 
Planowane jest spotkanie z jednym z dostawców tego rodzaju urządzeń, 
w celu zapoznania się z ofertą, możliwością pomiaru parametrów jakości 
powietrza, upublicznianiem raportów o stanie powietrza atmosfe-
rycznego. Zakup i montaż urządzenia nastąpi najwcześniej w miesiącu 
kwietniu. 
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7. Przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów 
sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
W związku z opracowaniem przez Komisję Statutową Rady Miejskiej Stronia Śląskiego projektów uchwał w sprawie statutów Sołectw 
położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskie podjął w dniu 7 lutego 2017 r. zarządzenie Nr 462/17 w sprawie 
przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie opinii  
i wniosków mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 1 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. w granicach administracyjnych poszczególnych 
sołectw i będą przeprowadzone w następującej formie: 
● przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów poszczególnych Sołectw – opinie  
i wnioski należy składać do Sołtysów poszczególnych Sołectw oraz do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – pokój  
nr 15; 
● zwołania zebrań wiejskich poszczególnych sołectw; 
● elektronicznej, poprzez wysłanie opinii lub wniosku e-mailem na adres: konsultacje@stronie.pl   
   Harmonogram zebrań wiejskich poświęconych przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów 
uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw: 

8. Wysokie miejsca Gminy Stronie Śląskie w rankingu Związku Powiatów Polskich. 
Gmina Stronie Śląskie zajęła VI miejsce w rankingu Gmin i Powiatów w 2016 roku w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uzyskując 
27110 punktów oraz również VI miejsce w rankingu Energii Odnawialnej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uzyskując 840 
punktów.  
 Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego  
i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. 
     Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Prowadzony jest 
w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; 
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa 
przez cały rok. 
     Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej 
konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP 
według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania 
promocyjne. 

PRZYPOMINAMY O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ NAZW ULIC 

   Drodzy Państwo, w związku z uchwałą Nr XXVIII/174/16 z dnia 27 października 2016 r. podjętą przez Radę Miejską Stronia Śląskiego 
dotyczącą zmian dotychczasowych nazw ulic położonych w Stroniu Śląskim, tj. ulicę Nowotki na ulicę Klonową, ulicę Świerczewskiego na 
ulicę Akacjową i ulicę 40-lecia PRL na ulicę Żeromskiego, przypominamy również, że w związku ze zmianami nazw ulic należy 
uaktualnić dane w Urzędzie Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, u dostawcy energii elektrycznej, u dostawcy gazu 
ziemnego. Wszystkie formularze dotyczące aktualizacji danych w wyżej wymienionych instytucjach można pobierać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim w pokoju nr 12 lub w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15). Oprócz tego, należy zgłosić zmianę  
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, u operatora telekomunikacji poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta danego operatora oraz  
w banku.  
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MARCOWE IMPREZY  
W CETiK-u  

  

Od stycznia 2017 r. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury  
w Stroniu Śląskim rozpoczęło realizację polsko – czeskiego projektu 
pn. „25 lat współpracy Stronie Śląskie – Stare Mesto”.   
Projekt przewiduje zorganizowanie cyklu polsko - czeskich 
warsztatów: 

1. Warsztaty filmowe będą polegały na zgłębieniu sztuki filmowej. 
Warsztaty będą obejmowały podstawy obsługi kamery, realizacji  
i montażu, aż po post-produkcję całego obrazu. Młodzież z Polski 
zbierze materiał ze Stronia Śląskiego a młodzież czeska ze Starego 
Mesta. Efektem warsztatów będzie stworzenie filmu niemego  
o tematyce 25 lat współpracy miast partnerskich. 
2. Warsztaty dziennikarskie będą polegały na stworzeniu 
materiału na temat współpracy miast partnerskich, który będzie 
integralną częścią z warsztatami filmowymi.  
3. Warsztaty muzyczne polegające na stworzeniu podkładu 
muzycznego do filmu, który powstanie na warsztatach filmowych. 
Uczestnicy zdobędą również wiedzę teoretyczną dotyczącą 
tworzenia muzyki oraz praktyczną, polegającą na nauce gry na 
instrumencie. 
Warsztaty będą trwały przez cztery miesiące po dwa zajęcia  

w miesiącu. 
Pierwsze zajęcia planujemy rozpocząć pod koniec lutego. Efektem 
tych warsztatów będzie film, którego projekcja odbędzie się na 
dwudniowej imprezie plenerowej w czerwcu. 

25 LAT WSPÓŁPRACY  
STRONIE ŚLĄSKIE - STARE MESTO 

Wykaz imprez marcowych organizowanych na terenie Gminy 
Stronie Śląskie:   
- 1 i 8 marca 2017r. o godz. 16:00 serdecznie zapraszamy na seanse 
filmowe w CETiK-u. Filmy od lat 16. Wstęp wolny. Informacja 
(Szczegółowy wykaz filmów) o filmach dostępna jest w CETiK-u 
oraz Bibliotece Miejskiej CETiK.   
- 4 marca 2017r. o godz. 18:00 (sobota) zapraszamy do CETiK-u na 
WIECZÓR W KRAINIE OPERETKI. Koncert w wykonaniu 
artystów scen operowych i operetkowych z towarzyszeniem zespołu 
ArtBel Ensemble pod kierownictwem Artura Wróbla. Bilety  
w przedsprzedaży 35 zł., w dniu spektaklu 40 zł. do nabycia  
w CETiK-u.   
- 7 marca 2017r. o godz. 19:00 (wtorek) zapraszamy do CETiK-u na 
koncert zespołu WEEKEND. Bilety w cenie 35 zł. do nabycia w 
CETiK-u w godz. pracy Centrum.   
Grupa WEEKEND powstała w 2000 roku w Sejnach. Wokalistą 
oraz liderem zespołu jest Radosław Liszewski. Lecz grupa 
WEEKEND to nie tylko Radek który czaruje was swoim głosem.  
Zespół posiada również sekcję taneczną, którą tworzą Adam 
Łazowski oraz Bernard Mikulski.   
Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, między 
innymi nagrodę za najlepszy występ w roku 2003 i 2010 oraz 
Nagrodę Burmistrza Miasta w roku 2012 na Festiwalu disco polo  
i dance w Ostródzie. Przez okres wielu lat zagraliśmy niezliczoną 
ilość koncertów ,wydaliśmy kilka płyt ,stworzyliśmy kilka bardzo 
znanych piosenek z których np. „ZA Miłość Mą, Jesteś 
Zajebista ,Playboy ,To Karolina…itd… wpisały się już do kanonu 
polskiej muzyki tanecznej. Teledysk do piosenki „Ona Tańczy Dla 
Mnie” jako jedyny Polski klip znalazł się na liście TOP 100 kanału 
youtube.   
Począwszy od dużych miast, po małe miejscowości jak i gminy 
jesteśmy znani z bardzo energetycznych koncertów na których  
z całą pewnością nie da się nudzić , na których to bardzo dobra 
muzyka , pozytywna energia i uśmiech na twarzy to motto 
przewodnie zespołu Weekend!!!   
Kochani my ze swej strony chcielibyśmy Was zapewnić, że grupa 
WEEKEND podtrzyma swoje oryginalne brzmienie, i z całą 
pewnością nie spocznie na laurach ,tylko będzie starała się wam dać 
jeszcze wiele radości i dużo dobrej muzyki!!!   
- 11 marca 2017r. (sobota) zapraszamy do Bielic na ULTRABIEL 
2017, najdłuższy bieg na nartach biegowych w Polsce (60 km.) 
Informacja o imprezie: Stroński Park Aktywności tel. 74 8141 604.     
   W sobotę 11 marca 2017 roku w Górach Bialskich, w gminie 
Stronie Śląskie odbędzie się druga edycja najdłuższego polskiego 
maratonu narciarskiego SGB Ultrabiel i biegów towarzyszących, 
których dystanse zostaną wydłużone. Uczestnicy biegu głównego 
będą rywalizować na trasie prowadzącej nie tylko w Polsce, ale też 
w Czechach.   
   Ultrabiel to najdłuższy polski maraton narciarski. Trasa biegu 
liczy 60 km i prowadzi po przepięknych zakątkach najdzikszej 
części Sudetów w Górach Bialskich. W tym roku organizatorzy 
zdecydowali się uatrakcyjnić zawody. Długość pętli biegu głównego 
wydłużyła się do 30 km i zaprowadzi zawodników także na trasy po 
czeskiej stronie granicy. Uczestnicy biegu na 60 km pokonają pętlę 
dwukrotnie.   
   Średni dystans zawodów także zostanie znacznie wydłużony. 
Zamiast 20 km, jak w marcu 2016 roku, zawodnicy w nadchodzącej 
edycji pokonają 30 km. Rywalizacja odbędzie się na tej samej pętli, 
co w biegu na 60 km, tyle że trzeba będzie pokonać ją tylko raz. 
Najkrótszy dystans Ultrabiel urośnie natomiast do 13 km, a trasa 
tego wyścigu w znacznej większości została zaprojektowana od 
nowa.   
 
Informacja o wszystkich imprezach na stronie www.cetik.stronie.pl 

I udało się zrealizować marzenie!!! Dzięki sponsorom mamy cały  
profesjonalny strój rowerowy. W zeszłym roku zakupiliśmy koszulki  
rowerowe, a w tym roku dokonaliśmy zakupu spodenek rowerowych. 
Grupa powstała już 7 lat temu, od zeszłego roku nosi nazwę 
STROŃSKA GRUPA ROWEROWA. Głównym celem Grupy jest 
zebranie osób, które lubią spędzać czas na rowerze, lubią wycieczki  
i przyrodę.  W wycieczkach rowerowych biorą udział mieszkańcy 
gminy Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, a także z Opola, Krakowa, 
Poznania, Wrocławia, Katowic, Kłodzka i Międzylesia. Każdy kto 
ma rower i chęci do poznawania nowych ludzi i okolicy, może z nami 
jeździć! Nie jesteśmy stowarzyszeniem, uczestnicy naszych 
wycieczek ubezpieczają się sami.   
Wyjazdy zorganizowane są profesjonalnie, trasa jest wcześniej  
ustalona i opisana na plakatach, zawsze w grupie jedzie przewodnik, 
mamy łączność radiową, apteczkę pierwszej pomocy, a na 
zakończenie wycieczek organizowane jest ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, którego organizatorem jest Stroński Park Aktywności 
(ogniska odbywają się nad Zlewem w Starej Morawie).  
W realizowaniu naszych celów pomagają nam SPONSORZY, 
których loga znajdują się na koszulkach i spodenkach. Mając 
profesjonalne stroje jesteśmy rozpoznawalni, przez co reklamujemy 
region w którym mieszkamy, wraz z atrakcjami i sponsorami.  
Serdecznie dziękujemy za wkład finansowy w zakup spodenek 
rowerowych: Gminie Stronie Śląskie, Gospodarstwu Agrotury-
stycznemu "Nad Stawami" w Kletnie, Nadleśnictwu Lądek - Zdrój  
z siedzibą w Strachocinie, Firmie Market Rema ze Stronia Śląskiego, 
Firmie Bongo - sklep górski ze Stronia Śląskiego, Karczmie 
Puchaczówka z Siennej oraz Gospodarczemu Banku Spółdzielczemu 
w Strzelinie. Dziękujemy!  

               Strońska Grupa Rowerowa.
   

STROŃSKA GRUPA ROWEROWA  
- NOWE STROJE ROWEROWE  



Sołtys 

 

Sołectwo  
Bolesławów 

Magdalena Wacławska 
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Natalia Gancarz 
Koordynator projektu 

Projekt współfinasowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

Zostaną zorganizowane również warsztaty manualne dla dorosłych takie jak: 
1. Dwudniowe warsztaty filcowania na sucho. Filcowanie na sucho jest techniką, która pozwala na tworzenie miękkich form przestrzennych 
za pomocą specjalnych igieł. Uczestnicy wyczarują kuleczki, zwierzaki i elementy biżuterii oraz porozmawiamy o historii filcowania 
inspiracjach z całego świata. 
2. Trzydniowe warsztaty tworzenia biżuterii pozwolą zapoznać się z materiałami i narzędziami niezbędnymi do tworzenia biżuterii. Na 
zajęciach przedstawione zostaną rodzaje sznurków i koralików, ich specyfika oraz możliwości zastosowania. Efektem zajęć będzie stworzenie 
biżuterii, wykonanej według własnego pomysłu. 
Prace powarsztatowe zostaną zaprezentowane na imprezie podsumowującej realizację projektu w CETiK-u pod koniec roku. 

W Pałacu w Żelaźnie 27 stycznia br. w Pałacu Żelazno zebrali się laureaci  
i organizatorzy tegorocznego konkursu organizowanego przez Starostę 
Kłodzka pn. „Róża Kłodzka” w którym poddawane są ocenie instytucje, 
inicjatywy społeczne, wszelkiego rodzaju wydarzenia oraz wyjątkowi ludzie, 
którzy posiadają talent, charyzmę, bądź pomysł i chęci do działania. Tak 
naprawdę każdy kto wyśle specjalny formularz może zostać laureatem tego 
konkursu, czy to na polu społecznym, gospodarczym, sportowym, czy 
kulturalnym. 
W minionej edycji w dziedzinie SPORT - laureatem został p. Kazimierz 
Drożdż, który od wielu już lat prowadzi liczne działania na rzecz sportu, co 
potwierdza otrzymane w 2016 roku najwyższe Diamentowe Odznaczenie 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Składamy wyrazy uznania.  

W kategorii INWESTYCJA - zwyciężyło działanie opierające się na poprawie infrastruktury Ośrodka „Czarna Góra”. Na szczególną uwagę 
zasłużyło działanie wiążące się z wymianą kolei na nową, z 6-osobowymi podgrzewanymi kanapami i „bublinami” chroniącymi od wiatru. 
Dodatkowo nowa kolej, która powstała na miejscu starej „Babci” będzie wiozła narciarzy na górę w zaledwie kilka minut, a nie jak do tej pory, 
w kilkanaście - stąd też nowa nazwa „Luxtorpeda”. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

RÓŻA KŁODZKA - LAUREACI Z NASZEJ GMINY 

 

W sobotę 21 stycznia pan sołtys Eugeniusz Tarnowski zaprosił, jak co roku, wszystkie 
Babcie i Dziadków na spotkanie z okazji ich święta. Dzieci ze świetlicy środowiskowej  
w Bolesławowie powitały Seniorów w miłej atmosferze i złożyły im wzruszające życzenia 
wręczając przy tym kwiaty i pamiątkowe laurki. Spotkanie artystycznie umilił pan Jerzy 
Jabłoński, który klimatycznie przygrywał gościom. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BOLESŁAWOWIE 

♦ 20 stycznia nasze Przedszkolaki zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na uroczystość  
z okazji ich święta. Spotkanie było pełne wzruszeń: maluchy przedstawiły krótki program 
artystyczny, wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki, a później zaprosiły na 
pyszny poczęstunek. Szczęśliwe Babcie, Dziadkowie, Wnuki i Wnuczki na długo 
zapamiętają ten dzień. 
♦ 26 stycznia pani Irena Foremnik przyjechała do nas, aby opowiedzieć, jak różne 
zwierzęta spędzają zimę. Zajęcia były urozmaicone ilustracjami, a dzieci zgadywały, jakie 
zwierzęta są na obrazkach oraz naśladowały je. 
♦ 2 lutego odwiedziła nas pani Jolanta Bogiel i panowie leśniczowie z Nadleśnictwa Międzylesie. Dzieci wysłuchały, jak należy dokarmiać 
zwierzęta zimą, a później wyniosły i wywiesiły karmę. Wysłuchały też opowieści o zwierzętach oraz melodii wygrywanych na rogu. 
♦ 9 lutego odbyła się wyczekiwana cały rok zabawa karnawałowa. Dzieciaki w przepięknych strojach bawiły się rewelacyjnie. I już czekają na 
kolejny bal. I już wymyślają stroje… 

WIADOMOŚCI Z „BAJLANDII” 

KOLĘDOWANIE WRAZ Z DZIADKIEM I BABCIĄ 

Sołectwo Nowy Gierałtów w dniu 21 stycznia b.r. zorganizowało Kolędowanie oraz obchodziło 
Dzień Dziadka i Babci. Z całego serca dziękuję wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego spotkania  
oraz dwóm wspaniałym akordeonistom - Panu Piotrowi Szczepankowi i Panu Kazimierzowi  
Kuchejdzie muzyczne umilanie czasu oraz prowadzenie całej imprezy. Oczywiście nie można  
zapomnieć o podziękowaniach dla całej Rady Sołeckiej, która specjalnie na tę okazję przygotowała  
poczęstunek i zadbała o każdy inny szczegół. 



Uczniowie klas V i VI Szkoły 
Podstawowej wzięli udział  
w XI edycji Międzygminnego 
Konkursu Wiedzy z zakresu 
edukacji leśnej pn. „RUNO 
LEŚNE”. Ośmioro naszych 
uczniów zakwalifikowało się do 
II-go etapu! Gratulujemy!  

Rok XVII, Numer CXLVIII S T R .  8  

Z pamiętnika przedszkolaka, Elżbieta Janota. 

 

 

  
Luty to miesiąc w którym najbardziej doskwiera dzikiej zwierzynie brak zróżnicowanego pokarmu. W tym też czasie buduje się u samców 
poroże, natomiast samice noszą w łonie swoje młode. Aby nie były zgryzane pędy drzewek leśnych i ozdobnych np. w ogródkach 
działkowych, powinno się umieszczać na skrajach zagajników i lasów, różną karmę. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w ostatnim 
tygodniu stycznia w dobrowolnej akcji zebrali prawie 60 kg płodów rolnych - marchewki, buraki, jabłka, pietruszki, które wysypali  
w optymalnym dla zwierzyny miejscu, które wybrano na podstawie „czytania tropów”, czyli śladów pozostawionych na śniegu przez jelenie, 
sarny, lisy, czy dziki. 
 2 lutego b.r. w szkole gościli dwaj leśnicy - edukatorzy z Nadleśnictwa Międzylesie p. Kamil Dębski i p. Tomasz Cudzik. Przywieźli 30 kg 
kasztanów i poświęcili swój cenny czas na przekazanie informacji dotyczących celowości dokarmiania i sposobów rozróżniania tropów oraz 
na opowieści w "szkolnym lasku" na temat drzew, ich  gatunków, szacowania wieku na przykładzie 220-letniego buka oraz o zabezpieczeniu 
drzew przed zwierzyną. Najaktywniejsi uczniowie kl.II Gimnazjum zostali zaproszeni do odwiedzenia wiosną „za górką” leśnictwa Idzików 
pana Tomasza.   
   Edukacja leśna zaczyna się już w przedszkolu, ale pomimo dosyć regularnych wizyt myśliwych i leśników dzieci są zawsze bardzo przejęte 
ich odwiedzinami. I tak też było tym razem z Maluchami z przedszkola "Bajlandia" w Bolesławowie. Najstarsza dziesiątka dzieci czekała już 
opatulona, aby na drzewkach widocznych z okien przedszkola zawiesić zrobione przez siebie oraz przywiezione przez gości kuleczki, które 
stanowią karmę dla ptaków. Przednią zabawą i przyjemnością dla dzieci było także wyrzucenie na łąkę  kosza kasztanów.  
Po wszystkich wykonanych na świeżym powietrzu pracach dzieci mogły się ogrzać się i zrelaksować w sali przedszkolnej przysłuchując się 
opowieściom o „śmiejącym się” odyńcu w ogromnym mrowisku oraz o dwóch rodzinach - jeleni i saren, a przy okazji nauczyć się ich 
rozróżniania. Maluchy oglądały poroża i słuchały wyjątkowej muzyki myśliwskiej, którą zaprezentował pan Kamil. Był też konkurs pn.  
„Czy sarna jest żoną jelenia - byka?” W nagrodę za udział w konkursie najuważniejsi słuchacze otrzymali nagrody książkowe. 

•ZBLIŻA SIĘ 50-lecie Szkoły Podstawowej!!! 
W związku ze zbliżającym się 50-leciem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim prosimy wszystkich, którzy posiadają zdjęcia 
związane z historią Szkoły Podstawowej, zwłaszcza te, z początku istnienia  
o udostępnienie ich do skopiowania w sekretariacie Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57. Zapraszamy do współpracy! 
 
•WIZYTA PODOPIECZNYCH SCHRONISKA „POD PSIĄ 
GWIAZDĄ” w Szkole Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte  
w Stroniu Śląskim. 
W listopadzie 2016r. uczniowie klas I-VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim wzięli czynny udział w zbiórce 
karmy i akcesoriów (smycze, obroże, miseczki, zabawki, produkty przeciw 
pchłom i kleszczom) dla psów i kotów, podopiecznych fundacji „Pod Psią 
Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju. 
•ZEBRANO 67kg MOKREJ KARMY, MAKARONU I RYŻU  
18 stycznia 2017r. Pracownicy schroniska i podopieczny w ramach 
podziękowań odwiedzili nasza placówkę. Pracownicy schroniska opowiadali 
jak można pomagać zwierzętom (nie tylko w czasie zimy): 
a) pomoc przy pielęgnacji psów i kotów (spacery, nauka aportowania , a także 
różnego rodzaju sztuczek) 
b) zbiórka karmy i akcesoriów 
do pielęgnacji, 
c) adopcja. 
Pies, który gościł w naszej 
szkole był bardzo łagodny, 
chętnie witał się z uczniami. 
Aportował, wykonywał różnego 
rodzaju sztuczki, za które był 
gorąco oklaskiwany.  
Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli akcję oraz gościom ze 
schroniska za odwiedziny i cieka-
wą lekcję. Organizator: M. Zimna. 
 

   W Nowy Rok weszliśmy z przytupem. U nas ciągle coś 
się dzieje i nie wiemy co to nuda! 
•20 stycznia gościliśmy dostojnych gości, czyli ukochane 
Babcie i kochanych Dziadków. Śpiewaliśmy im piosenki, 
tańczyliśmy tango i czaczę, deklamowaliśmy wiersze 
napisane przez wychowawczynię „Słoneczek” p. Elżbietę 
Janotę. Grupy starsze przedstawiły baśń „O dwunastu 
miesiącach”. Pomocne i życzliwe Mamusie upiekły 
przepyszne ciasta, którymi częstowaliśmy naszych 
wspaniałych gości. Wręczyliśmy także upominki 
wykonane przez wszystkie dzieci w grupach. TO BYŁ 
ICH DZIEŃ! 
•24 stycznia dzieci z grup starszych „Słoneczka”, „Żabki”, 
„Motylki” oraz „Sówki” znakomicie bawiły się na 
zorganizowanym kuligu, gdzie to prawdziwy konik 
ciągnął saneczki z dziećmi. Po kuligu bawiliśmy na śniegu 
i jedliśmy pieczone kiełbaski przygotowane przez 
rodziców. Serdecznie dziękujemy rodzicom z wszystkich 
grup, którzy nam pomagali w organizacji i czynnie 
uczestniczyli z nami w tej przedniej zimowej zabawie. 
•24 stycznia dzieci z grupy „Motylki” i „Sówki” 
przedstawiły swoim rodzicom baśń „O dwunastu 
miesiącach” przygotowanych przez wychowawców grup  
p. M.Zdanewicz i p. M.Wierzbicką. Owacji nie było 
końca. 
•25 stycznia zaprosiliśmy do nas „pierwszaki” ze Szkoły 
Podstawowej na baśń „O dwunastu miesiącach”. Dzieci 
były pod wrażeniem, że przedszkolaki są tak wyśmie-
nitymi aktorami. 
•27 stycznia „Motylki” i „Sówki” dzięki Panu 
Remigiuszowi Sławikowi, który bezinteresownie użyczył 
sprzętu narciarskiego, mogły uczyć się jeździć się na 
nartach na Czarnej Górze. Dziękujemy również pani Oli  
i panu Zbyszkowi Mroczkom za pomoc w organizacji 
wyjazdu na narty. 
•30 stycznia odwiedziła nas pani Irena Foremnik, która 
opowiadała dzieciom o ptakach, które zostają u nas na 
zimę i jak należy o nie dbać. 
•31 stycznia spotkaliśmy się z państwem, którzy prowadzą 
schronisko dla zwierząt, szczególnie piesków. Odwiedził 
nas super piesek. Warto wziąć psa ze schroniska, one są 
takie wierne! Proszę się zastanowić nad adopcją psa, ale 
taką naprawdę bardzo przemyślaną! 

 PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI TYMCZASEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ... 

  

TROPIENIE I DOKARMIANIE 
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   1 września ruszyła 10-ta jubileuszowa edycja ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola” pod hasłem „Rok 
gęsi gęgawy” organizowanej przez miesięcznik „Łowiec Polski”. Podstawowym zadaniem uczestników akcji „Ożywić pola” jest „Ożywianie” 
przyrody w swoim otoczeniu a przede wszystkim zakładanie i pielęgnacja już istniejących remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień, które 
stanowią bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierzyny drobnej zwłaszcza zająca, kuropatwy, bażanta, ptactwa wodno-błotnego  
i ptactwa śpiewającego oraz tworzenie i pielęgnacja oczek i cieków wodnych. Doceniane też będą wszelkie działania związane z ochroną 
przyrody i edukacją ekologiczną. Do akcji po raz kolejny przystąpiło Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wspierane 
przez myśliwych Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim, Nadleśnictwa Lądek Zdrój i Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Warto 
przypomnieć, że Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim już od kilku lat z sukcesami bierze udział w ogólnopolskiej akcji przyrodniczo-
edukacyjnej „Ożywić pola”. W roku 2016 „Roku bażanta” było najlepsze w Polsce zwyciężając w kategorii przedszkolnej i zajęła znakomite 
miejsce w klasyfikacji generalnej. 
   W dniu 1 lutego 2017 roku grupa przedszkolaków wraz Dyrektor Celiną Chęś-Drańczuk, wychowawczynią Magdaleną Wierzbicką  
i myśliwym KŁ „Śnieżnik” Tadeuszem Barzyckim udała się do Lądka Zdroju-Zatorze gdzie położona jest 2,5 hektarowa śródpolna remiza 

założona w 2012 roku przez myśliwych, dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców. Do remizy co roku 
wpuszczane są zające i bażanty zakupione przez koło łowieckie. Dzieci uczestniczyły w zaopatrzeniu zbożem 
podsypów dla bażantów, zajęcy i ptactwa śpiewającego. Na świeżym śniegu uczyły się rozpoznawać tropy (ślady) 
zwierzyny; jelenia, sarny, dzika, zająca, bażanta, lisa i kuny. Z uwagą wysłuchały myśliwego opowiadającego  
o żyjących w remizie zwierzętach ich hodowli i ochronie. Na co dzień w okresie zimowym remizą i podsypami 
opiekują się myśliwi Andrzej Romanowski i Stefan Sawicki. 
-02 lutego 2017 roku przedszkolaki wraz z panią Dyrektor, wychowawczyniami Moniką Laską i Grażyna Langner 
odwiedziły paśnik dla zwierzyny w leśnictwie Stary Gierałtów. W ramach zimowego dokarmiania zwierzyny dzieci 
w korytkach paśnika złożyły zebrane przez siebie smakołyki dla zwierzyny jabłka, marchew, buraczki i kapustę. 
Odwiedziły też salę edukacyjną na placu zabaw w Starym Gierałtowie, gdzie z wielką uwagą wysłuchały prelekcji 
leśniczego zarazem myśliwego Zbigniewa Frodymy o lesie, bytującej w nim zwierzynie. Ogromną frajdą dla 
przedszkolaków była przejażdżka samochodami terenowymi z placu zabaw do zaśnieżonego paśnika. Na 

zakończenie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Gospodarzami 
spotkania byli myśliwi koła łowieckiego „Śnieżnik” Zbigniew Frodyma, Zenon 
Makowczyński i Tadeusz Barzycki, Nadleśnictwo Lądek Zdrój reprezentował 
podleśniczy Zdzisław Gordziejewski. 
W dniu 3 lutego 2017 roku przedszkole odwiedzili przedstawiciel Nadleśnictwa Lądek 
Zdrój Oktawian Kopeć leśnik myśliwy, sygnalista myśliwski oraz myśliwy KŁ 
„Śnieżnik” Tadeusz Barzycki. Myśliwi opowiadali przedszkolakom o lesie, zachowaniu 
się w mim o żyjącej na naszym terenie dzikiej zwierzynie o ptakach a zwłaszcza biologii 
gęsi gęgawy. Dzieci i wychowawcy wysłuchali sygnałów myśliwskich przepięknie 
zagranych przez kolegę Oktawiana . próbowały też, niektóre z powodzeniem zagrać na 
sygnałówce. Prawdziwą atrakcją dla przedszkolaków był piękny pies Oktawiana  
Kazan-Łajka zachodnio-syberyjska. Wszystkie dzieci ustawiały się w kolejce, aby go 

pogłaskać. Na zakończenie spotkania myśliwi 
wspomnieli o roli psów myśliwskich i sygnałów 
myśliwskich w łowiectwie. 
Wspólne działanie przedszkola i koła łowieckiego 
przy udziale Nadleśnictwa Lądek Zdrój, 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego trwają od 
września 2016 roku i kontynuowane będą do 31 
maja 2017 roku zgodnie z przyjętym planem-
harmonogramem. 
  
  

OŻYWIĆ POLA - ROK GĘGAWY 

  Tadeusz Barzycki  
Prezes Koła Łowieckiego 

 „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim 

 W tym miejscu muszę stwierdzić , iż spełnia się porzekadło, że „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. I oby tak dalej 
rozszerzała się edukacja i rozwijała się ta owocna współpraca, czego wszystkim szczerze życzę jednocześnie składając podziękowania za 
dotychczasowe współdziałanie. 

    Darz Bór - Jolanta Bogiel, diana K.ł."Śnieżnik"                                          



Jacek M. 
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CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”? 

W miesiącu styczniu 2017 roku odbyło się 7 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 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 698908002: od poniedziałku do 
środy w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje 
dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, 
przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 
 

      

   • Miesiąc styczeń i luty to miesiące ustalania 
planu pracy na rok 2017. Padały różne propozycje 
od członków zarządu w temacie obrania kierunku 
działalności klubu.  Priorytetowo wpisaliśmy 
do planu działania zbiórkę funduszy na zmianę 
(odświeżenie) sztandaru klubu z dość istotnego 
powodu - na dotychczasowym sztandarze 
widnieje napis „przy Hucie Szkła 
Kryształowego”. Sytuacja się zmieniła jesteśmy 
klubem samodzielnym wobec tego należałoby 
uaktualnić nasz sztandar. Jesteśmy w posiadaniu 
części funduszy, jednak nadal szukamy 

sponsorów do zebrania pełnej kwoty, jaką potrzebujemy na zakup 
sztandaru. 
   • 2 marca odbędzie się Zjazd Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Kłodzku.   
Od pewnego czasu korzystamy z uprzejmości Dyrekcji Szkoły pod 
patronatem Bolesława Chrobrego w Kłodzku, która udostępnia 
nam swoją placówkę na tę okoliczność.  
   • 13 maja pojedziemy do Bolesławca na Jubileusz Klubu HDK 
przy PCK.  
   • 27 maja planujemy wyjazd na Pielgrzymkę honorowych 
dawców krwi na Jasną Górę do Częstochowy.  
   • również w maju b.r. odbędą się Mistrzostwa Polski HDK  
w szachach w których, naturalnie weźmiemy udział! 
   • 6 – 10 czerwca b.r. pojedziemy na Rajd „Czerwona Róża”.  
   • W czerwcu planujemy wziąć udział w obchodach „Dni Stronia 
Śląskiego” i wzorem roku ubiegłego zorganizować loterię fantową 
połączoną z promocją honorowego krwiodawstwa i Polskiego 
Czerwonego Krzyża.  
   • Z końcem lipca lub początkiem sierpnia zagramy w pikę nożną 
w Kudowie Zdroju, dlatego proponujemy piłkarzom, aby już teraz 
zaczęli się  przygotować do tego meczu i uczciwie trenować.  
   Dalsza część planu pracy uzupełniana będzie na bieżąco.  
   Zwracamy się z prośbą do honorowych dawców krwi o 
niezapominanie w opłacaniu składki członkowskiej  wysokość 
składki jest niezmienna i wynosi 25 zł na rok. uczniowie i studenci 
5 zł. 25 % składki pozostaje do dyspozycji klubu. 
   • Najbliższy pobór krwi odbędzie się w Centrum Edukacji 
Turystyki I kultury ( CETIK ) 27 lutego poniedziałek. 
  
 
                                                                                                                                
 

Przypominamy wszystkim świadczeniobiorcom! 
   Należy zgłaszać każdą zmianę sytuacji rodzinnej mającą wpływ na prawo do pobierania 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia 500+ 
np.: 
- podjęcie zatrudnienia, także za granicą, (wszystkie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło); 
- świadczenia otrzymywane z ZUS, KRUS po utracie zatrudnienia; 
- utratę zatrudnienia (świadectwa pracy, umowy zlecenia, o dzieło); 
- zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, oraz inne np. zawarcie związku 
małżeńskiego, zmiana miejsca zamieszkania. 
Pozwoli to uniknąć zwrotu świadczeń nienależnie pobranych ! 

 
Szczegółowe informacje 

można uzyskać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim,  
przy ul. Zielonej 5,  

oraz pod nr telefonu:  
(74) 814 14 24. 

 

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 



Przewodnicząca - Krystyna Szuber 
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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: biurobumistrza@stronie.pl 

W związku z tym, że w ósmym numerze biuletynu „Obywatelskie Stronie” ukazał się artykuł poświęcony uchwalaniu podatków od 
nieruchomości w październiku 2016 roku, sugerujący jakoby tylko apele „Obywatelskiego Stronia” poparte merytoryczną argumentacją, 
aktywny udział redaktora w debacie, oraz wniosek trójki radnych (p. Miłosza, p. Moniki i p. .Zbigniewa), który wywarł na Burmistrzu takie 
wrażenie, że odstąpił on od swojego projektu podwyżek podatku i zaproponował zgodnie ze złożonym wnioskiem pozostawienie stawek na 
niezmienionym poziomie, chcieliśmy przedstawić Państwu faktyczny przebieg procesu uchwalania stawek od nieruchomości - bez 
tendencyjnego przedstawienia go, jak to uczyniono w/w artykule. 

•  7 października radni otrzymują od Burmistrza projekt do dyskusji proponowanych stawek podatku od nieruchomości, 
zakładający podwyższenie ich w sześciu pozycjach od 1,3 do 5,2 procenta i obniżenia w dwóch pozycjach w celu dostosowania do 
dopuszczalnych stawek maksymalnych. 
• 11 października 2016 r. Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu wstępnie zapoznaje się z projektem uchwały, a jej 
członkowie wyrażają swoją dezaprobatę dla zaproponowanych podwyżek stawek podatku. 
• Przewodniczący Rady - Ryszard Wiktor zaprasza na 13 października na spotkanie wszystkich Radnych, Burmistrza, Sekretarza  
i Skarbnika w celu przedyskutowania projektu uchwały. Spotkanie takie organizowane było również w roku 2015 i też miało na celu 
dyskutowanie nad podatkami. 
• Po zapoznaniu się z projektem uchwały, a jeszcze przed spotkaniem co najmniej 12 Radnych (Zdzisław Pakuła, Ryszard 
Wiktor, Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Cyprian Najduch, Dariusz Gulij, Gabriela Janiszewska, Jan Biały, Wiesław 
Ryczek, oraz trójka radnych składający później wniosek) deklarowało brak swojego poparcia dla podwyżek podatku  
i pozostawieniu ich na poziomie zeszłorocznym, argumentując to między innymi występującą deflacją (spadek cen o 0,9%) i tym, 
że niskie podatki mogą przyciągać inwestorów. 
• Na spotkaniu aktywny udział w debacie brali również inni Radni, a nie tylko redaktor biuletynu. 
• Pod koniec spotkania, gdy już praktycznie znane było negatywne stanowisko Rady w sprawie podwyżki stawek podatku, trójka 
radnych składa na ręce Burmistrza swój wniosek. 
• 20 października Burmistrz biorąc pod uwagę wszystkie argumenty Radnych i mając na uwadze dobrą współpracę i chęć 
porozumienia z Radą Miejską, przedstawia ostateczny projekt uchwały pozostawiający podatki na poziomie roku 2016. 

 Jak widać decydujący wpływ na brak akceptacji dla podwyżek stawek podatkowych miało stanowisko co najmniej 12 radnych, a złożony 
wniosek przez trójkę radnych w tym przypadku nie miał najmniejszego znaczenia (chyba, że był złożony po to, aby można było o nim pisać), 
gdyż większość z piętnastoosobowej Rady od początku była przeciwna podwyżkom.  
   Przypisywanie tylko sobie (jak to zostało przedstawione w artykule biuletynu) mocy sprawczej, jest łagodnie mówiąc daleko idącą 
niestosownością, dlatego też prosimy, aby w przyszłości przedstawiać zdarzenia takimi jakimi faktycznie były. Z przykrością stwierdzamy, że 
jest to już nie pierwszy przypadek przekazywania w biuletynie nie do końca prawdziwych i sprawdzonych informacji dotyczących pracy Rady. 
 
          

 

Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor,  Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Jan Biały,  
Dariusz Gulij, Gabriela Janiszewska, Cyprian Najduch, Wiesław Ryczek 

 

REFORMA OŚWIATY- ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 
 

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej Stronia Śląskiego zaprasza Zarządy Rad Rodziców placówek oświatowych, 
oraz zainteresowanych rodziców dzieci uczęszczających do szkół, na posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 3 marca 2017 roku (piątek) o godz. 15:00, 
tematem obrad będzie: 
- ocena stanu przygotowania do reformy szkolnictwa w gminie Stronie Śląskie. 
               Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia 

KŁAMSTEWKA I NIEDOPOWIEDZENIA „OBYWATELSKIEGO STRONIA” 

                                                                                                                                          

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stroniu Śląskim organizuje wycieczki jednodniowe: 
w maju – Ogrody w Wojsławicach ( kwitną Azalie i Rododendrony ) oraz Park Miniatur w Kłodzku. W czerwcu – Ogród ZOO i Afrykarium, 
w lipcu – Twierdza w Srebrnej Górze, w sierpniu – Ogrody w Wojsławicach ( kwitną Hortensje ), we wrześniu – Twierdza w Kłodzku. 
Terminy i koszty wycieczek będą wywieszone na tablicach ogłoszeń – jest to uzależnione od ilości osób zapisanych na daną wycieczkę. Zapisy 
na wycieczki w maju i Czerwcu do 27 kwietnia b.r., a na wycieczki w lipcu, sierpniu oraz wrześniu do 25 maja b.r. ( istnieje konieczność 
dokonania rezerwacji). 
Wycieczki piesze – okolice Stronia Śląskiego planowane są w każda 2 i 4 sobotę miesiąca od maja. Zbiórka na parkingu przed Biurem 
Związku ul. Mickiewicza 2 o godz. 9ºº. 
Bliższe informacje o wszystkich wycieczkach będą udzielane w Biurze Związku lub telefonicznie nr telefonu 74 30 03 192 ( w czwartki od 
10ºº – 12ºº) przy ul. Mickiewicza 2 (na domofonie nr 4). Zapraszamy. 
Wycieczki organizowane są dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Stronia Śląskie. Osoby, które chcą się zapisać do Związku proszone 
są o zgłoszenie się do Biura Związku ze zdjęciem i legitymacją Emeryta lub Rencisty. Wpisowe wynosi 5 zł., legitymacja 5zł., składka 
członkowska 30 zł. na rok. 
W Biurze Związku wydawane są zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP. Członkowie Związku zaświadczenia otrzymują bezpłatnie 
natomiast inne osoby upoważnione do odbioru zaświadczeń płacą 10 zł. Po zaświadczenia proszę się zgłaszać z legitymacją emeryta lub 

KĄCIK SENIORA 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

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 

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, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.   
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@stronie.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 

W dniu 4 marca  2017 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 

     • 7 marca 2017 roku dyżur w biurze pełni  
              Pan Zdzisław Pakuła. 

     

 

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 27.02.2017 R. O GODZ. 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 

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.   

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

Przewodniczący Rady Miejskiej - 
Ryszard Wiktor 

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  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

4. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-
powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy 
Stronie Śląskie.  

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 50 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie Śląskie – 
projekt nr 1. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą - Prawo Oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt  
nr 2. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa 
Morawa – gmina Stronie Śląskie – projekt nr 3. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie 
podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt  
nr 4. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie – 
projekt nr 5. 

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

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

12. Interpelacje radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 

15. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

 


