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   Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 
1) dz. nr 5/4 o pow. 1985 m2, ul. Polna , Stronie Śląskie, KW Nr SW1K/00044129/9, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN 
netto, wysokość wadium – 4 000 PLN, 

2) dz. nr 75)4 o pow. 2005 m2, obręb Stara Morawa , KW Nr SW1K/00043663/7, cena wywoławcza netto - 72 000 PLN netto, wysokość 
wadium – 3 600 PLN, 
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Stronie Śląskie dz. nr 5)4 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi, występujących łącznie jak i samodzielnie . Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
wsi Stara Morawa dz. nr 75)4 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 
Przetargi odbędą się w dniu 25 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 - dot. dz. nr 5/4, o godz. 12:30 – dot. dz. nr 75/4 w Urzędzie Miejskim  
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Warunki przetargów: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- działka nr ….” , do 21 sierpnia 2017 r. 
na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za 
terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka 
Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r. 
   Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

► Remont bosik w SP - Rozstrzygnięto przetarg na remont trzech boisk przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Do 
realizacji przyjęto ofertę firmy PHU „KLAUDIA” ze Starego Wielisławia za kwotę 528 699,71 zł. 
 
► Remont budynków na Morawce - Przeprowadzono sesję otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dwóch budynków 

poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją, na budynki mieszkalne wielorodzinne  
z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Sp. jawna 
„WASAMA” z Lądka-Zdroju na kwotę 2 661 194,71 zł.  

 
► Singletracki - Budowa singletracków Glacensis - Gminie Stronie Śląskie przyznano dofinansowanie  
w ramach wspólnego projektu „Singletrack Glacensis”, w ramach którego na obszarze gminy zostanie 
wybudowane 19,3 km ścieżek rowerowych typu singletrack. Wartość zadania wyniesie 874 tys. złotych, 
przy dofinansowaniu Unii Europejskiej na poziomie 738 tys. złotych. 
 
►Nowy dach w remizie OSP - Zrealizowano remont 
remizy OSP w Bolesławowie I etap – polegający na 
remoncie dachu oraz elewacji budynku za kwotę 
14698,50 złotych. W ramach drugiego etapu 
zaplanowano remont tynków wewnętrznych oraz 

malowanie ścian, modernizację instalacji elektrycznej. 
 
►Dotacja dla zdrowszego powietrza - Informujemy, że na 
przełomie miesiąca lipca i sierpnia ogłoszony zostanie nabór 
dotyczący „Priorytetowego Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. 
Zadania kwalifikujące się do programu to wszelkie działania mające na celu likwidację kotłów stałopalnych 
na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła. 
Forma pomocy: Dotacja do 50% kosztów, z górnymi limitami kosztów kwalifikowanych: 
Dom jednorodzinny – 20 tys. zł. 
Mieszkanie 14 tyś zł. 

Wspólna kotłownia – 8 tys. zł x ilość mieszkań 
Ogłoszenie o naborze wraz z obowiązującymi wzorami wniosków pojawi się na stronie internetowej 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

► Rozpoczyna się remont ulicy Kościelnej. Przebudowa obejmie rozebranie nawierzchni ulicy  
z kostki kamiennej i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymieniona zostanie nawierzchnia na 
chodnikach i słupy oświetleniowe. Lampy wyposażone zostaną w oprawy i żarówki ledowe. 
Przebudowany zostanie  mur oporowy nad przystankiem autobusowym. Wartość robót wyniesie ok. 
672 tys. zł. Roboty planuje się wykonać do 30.09.2017 r. 
 
►Apelujemy! Szanujmy nasze wspólne mienie! - Prezentujemy Państwu dowód w postaci fotografii 
na to jak niektórzy mieszkańcy dbają o nasze wspólne dobro.   W dniach 15-18 lipca 2017 r. została 

przecięta w dwóch miejscach  plandeka zadaszenia hali namiotowej, zlokalizowanej w parku miejskim. Naprawa po dokonanym akcie 
wandalizmu zostanie  oczywiście pokryta z naszych wspólnych  pieniędzy / podatków.  
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Nie pozwalajmy na taką 
dewastację i wandalizm – 
reagujmy na to co 
widzimy lub słyszymy - 
 

Apeluje Burmistrz Stronia Śląskiego. 

► Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno z najstabilniejszych 
zestawień przygotowywanych przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. Ranking podzielono na kilka kategorii np.: miasta 
powiatowe, miasta inne, gminy wiejskie.  
W kategorii "miasta inne" Stronie Śląskie zajmuje 23 miejsce.  

► Nowe wyposażenie w parku „Morawka”.   
Informujemy, że na placu zabaw „Morawka”, znajdującego się  
w parku na ul. Kościuszki, nieopodal Szkoły Podstawowej został 
zamontowany  zjazd linowy, huśtawka ważka na sprężynach, karuzela 
słupowa -siedziska, hamak „bocianie gniazdo”, a także bujaki na 
sprężynie. Wartość zadania - 28 390,77 zł.  
Zamontowany został również mini park linowy, który powstał  
z Budżetu Obywatelskiego. Wartość zadania - 19 999,99 zł. 
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   Informujemy, że dnia 26 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego została opublikowana Uchwała Nr VII/40/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu 
pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na 
rok 2017 (Dz. Urz.Woj. Doln. 2017.2942). 
Powyższa uchwała zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
Przywołana uchwała została podjęta w związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania aptek na terenie powiatu kłodzkiego i znajduje się 
na stronie internetowej www.bip.powiat.klodzko.pl oraz na stronie www.powiat.klodzko.pl (zdrowie apteki). 

    ► zapraszamy do CETiK-u na wakacyjne seanse filmowe, które 
odbędą się w dniach 02.08 (środa), 04.08 (piątek), 09.08 (środa), 
11.08 (piątek). Szczegółowy repertuar Kina Wakacyjnego dostępny 
jest w CETiK-u. Na seanse zapraszamy o godz. 16:00 (sala 
widowiskowa). Wstęp wolny!   
► zapraszamy do CETiK-u wszystkie dzieci na wakacyjne poranki  
z bajką, które odbędą się w dniach od 31 lipca do 01 sierpnia,  
03-04 sierpnia i 07 sierpnia do 11 sierpnia. Szczegółowy repertuar 
Poranków Wakacyjnych dostępny jest w CETiK-u. Na seanse 
zapraszamy o godz. 10:00 (sala widowiskowa). Wstęp wolny! 
► CETiK zaprasza na zajęcia pt. „Gimnastyka dla seniorów i nie 
tylko - Aktywne Lato". Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki  
(24.07 - spotkanie organizacyjne, 31.07, 07.08, 14.08) w godz. 17:30 - 
18:30. Zajęcia bezpłatne!   
► zapraszamy do CETiK-u w dniach 31 lipca - 04 sierpnia na 
warsztaty muzyczne dla wszystkich powyżej 5 roku życia. 
Warsztaty odbędą się w godz. 15:00 - 16:00. Wstęp wolny!   
► 5 sierpnia 2017r. (sobota) zapraszamy do CETiK-u na 
STROŃSKĄ DREZYNIADĘ, ROZPOCZYNAMY O GODZ. 
13:00.   
W programie występy Kapeli z Ulicy Hutniczej, LZŚ Siekiereczki, 
gwiazda wieczoru Zespół Horyzont. Wyścigi drezyn ręcznych w godz. 
15:00 - 18:00. Zakończenie imprezy ok. godz. 20:00. Zachęcamy do 
zapisywania się na listy w poszczególnych kategoriach do wyścigów 
drezyn ręcznych już teraz. Do każdej kategorii możemy zapisać  
12 zespołów dwuosobowych. Zapisy trwają pod nr telefonów  
74 8143 205, 74 8143 242, kategorie: RODZINA (dorosły i dziecko 
do lat 14), KOBIETY, MĘŻCZYŹNI, OPEN. Gwarantujemy super 
nagrody! 
► w dniach 8 - 11 sierpnia 2017r. w godz. 11:30 - 12:30 zapraszamy 
do udziału w warsztatach plastycznych w CETiK-u . Warsztaty dla 
dzieci w wieku 5-10 lat. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny! 
 

► w dniach 12 - 14 sierpnia 2017r. zachęcamy do udziału  
w VII STROŃSKIM RAJDZIE TURYSTYCZNYM. Start i meta  
w Kamienicy. W programie trzy trasy piesze i trzy trasy rowerowe.  
 
► 12 sierpnia 2017r. (sobota) w Kletnie, na starej hałdzie (w pobliżu 
Muzeum Minerałów) odbędą się XII MIĘDZYNARODOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW.  
 
► w dniach 14 - 18 sierpnia 2017r. w godz. 11:00 - 12:00 zapraszamy 
do CETiK-u na warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci w wieku 
5-8 lat. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!   
 
► w dniach 21 - 23 sierpnia i 28-31 sierpnia zapraszamy do CETiK-u 
na warsztaty teatralne dla dzieci powyżej 6 lat. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się 21 sierpnia (poniedziałek) o godz. 11:00. 
Zajęcia bezpłatne!   
 
► 24 sierpnia 2017r. o godz. 16:00 w CETiK-u (czwartek) odbędzie 
się powarsztatowy wernisaż malarski „Stronie Śląskie - Stary 
Gieratów”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert pt. „Lubię 
muzykę” w wykonaniu Jerzego Stadnickiego.   
 
► 25 sierpnia 2017r. (piątek) w CETiK-u odbędzie się spektakl 
teatralny pt. „Konopielka” w wykonaniu Leszka Benke.   
Bilety w cenie 25 zł., ulgowe (dla grup powyżej 10 osób) 20 zł. 
Rezerwacja miejsc pod nr tel. 74 8143 205.   
 
► 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek) w CETiK-u odbędzie się pobór 
krwi w godz. 10:00 - 14:00, organizatorem akcji jest HDK 
„Brylant” w Stroniu Śląskim.   
 
Szczegółowa informacja o imprezach na stronie www.stronie.pl,  
tel. 74 8143 205, 74 8143 242.  

WAKACJE Z CETiK-iem 

UWAGA! KOLEJNE ZMIANY W HARMONOGRAMIE PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ 

Natalia Gancarz - koordynator projektu 

Od stycznia 2017 r. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim realizuje projekt pn. „25 lat współpracy Stronie Śląskie – Stare 
Mesto”. Wartość projektu 19 918,90 Euro, z czego dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis stanowi 95% i wynosi 18 922,95 euro. Pierwsza połowa projektu polegała na przeprowadzeniu cyklu polsko – czeskich warsztatów 
dla dzieci i młodzieży ze Stronia Śląskiego i Starego Mesta. Uczestnicy warsztatów muzycznych, dziennikarskich i filmowych stworzyli 
polsko - czeski niemy film (link do filmu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.cetik.stronie.pl oraz na fb). Pokaz filmu miał odbyć 
się podczas dwudniowej imprezy plenerowej nad Zalewem w Starej Morawie, niestety ze względu na złe warunki pogodowe nie było to 
możliwe. W związku z tym zorganizujemy pokaz filmu w CETiK-u w sierpniu. W dniach 16-17 czerwca br. podczas imprezy nad Zalewem  
w Starej Morawie w ramach w/w projektu zaprezentowali się uczestnicy warsztatów organizowanych po obu stronach granic. Wystąpiły dzieci 
i młodzież z gminy oraz szereg instytucji i zespołów powiązanych z działalnością CETiK-u. Zostały zorganizowane konkursy dotyczące 
wiedzy i wizerunku miast partnerskich oraz konkurs plastyczny przedstawiający współpracę partnerską. Przed nami druga część projektu, 
która będzie zawierała cykl polsko – czeskich warsztatów dla dorosłych, których efekt zostanie zaprezentowany podczas imprezy 
podsumowującej projekt w CETiK-u. Zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna z realizacji projektu oraz z warsztatów 
przeprowadzonych przez partnera po stronie czeskiej. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2017 r. 

„25 LAT WSPÓŁPRACY STRONIE ŚLĄSKIE - STARE MESTO” 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
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FOTORELACJA Z 25-LECIA WSPÓŁPRACY STRONIE ŚLĄSKIE - STARE MESTO 

FOTORELACJA Z PRZEBYTYCH IMPREZ W CETiK-u 

 

Koncert Paryżu Kocham Cię 

Skarb to nie tylko złoto 
 

Spotkanie z prozaikiem  
Michałem Laszukiem i orkiestrą  

ze Stanisławowa Drugiego 

Turniej „Po stronie piłki” 

Wakacyjne bezpłatne podróże 

Warsztaty  
ceramiczne  

Warsztaty modern dance 

Wycieczki rowerowe 
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►Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej. 
10 czerwca w Szkole Podstawowej było ważne wydarzenie odbył się Piknik Rodzinny, podczas 
którego dzieci bawiły się na przygotowanych dla nich stanowiskach. Mogły malować twarze, 
chodzić na szczudłach. Wykonywały zwierzaki z balonów, uczyły się wspinaczki na 
przygotowanym przez GOPR mini parku linowym. Przy okazji można było posilić się ciastem  
i innymi przekąskami. Piknik ma już kilkuletnią tradycję. Rodzice, jak zwykle wykazali się 
ogromną inicjatywą i pomysłowością. 
►Przedstawienie "Kozucha Kłamczucha" na scenie w CETiK-u. 
W środę, 21 czerwca, w sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury odbyło się 
przedstawienie pt.: „Kozucha kłamczucha” wystawione przez klasę III c ze Szkoły 
Podstawowej. Reżyserią, przygotowaniem scenariusza, opartym na bajce Janiny Porazińskiej,  
a także przygotowaniem dzieci zajęła się Elżbieta Wądrzyk. Duże zaangażowanie wykazali 
rodzice, którzy pomogli w przygotowaniu strojów dla dzieci, oprawy muzycznej inscenizacji 
oraz rekwizytów i dekoracji. Na salę widowiskową przybyła liczna publiczność, widzami byli 
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola. Inscenizacja 
została świetnie zrealizowana przez uczniów. Ich gra aktorska, zaangażowanie i umiejętności 
muzyczne pozwoliły na bezbłędne przekazanie treści bajki, a także płynącej z niej nauki. 
Dodatkowo przepiękne dekoracje i stroje wzmocniły przekaz przedstawienia. Najlepszym 
dowodem na sukces pracy klasy III c były gromkie brawa po zakończonym przedstawieniu. 
 
 
 

A PRZED WAKACJAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ... 

Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota 

I już minął kolejny rok szkolny, a czerwiec obfitował w ciekawe dla 
nas wydarzenia. 
* 01 Czerwca - obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji 
wychowawczynie z grupy „Słoneczek” oraz „Żabek” wraz  
z rodzicami tych grup przygotowały i przedstawiły dzieciom teatrzyk 
pt. „Rzepka”. Radości było co nie miara. Później wszyscy poszliśmy 
na lody. 
*03 Czerwca - odbył się piknik rodzinny. Wspaniałych zabaw dzieci  
z pracownikami Przedszkola nie było końca. 
*06 Czerwca - grupa „Żabki” bawiła się w „Furmance”, a tam 
zapoznały się ze zwyczajami koni, jeździły na nich i na koniec 
zajadały się kiełbaskami. 
*08 Czerwca - grupy „Słoneczka”, „Sówki” i „Motylki” wyjechały do 
Kłodzka do kina na film „Smerfy 3”. Niektóre dzieci miały okazję 
pierwszy raz oglądać bajkę na dużym ekranie. 
*09 Czerwca - odbył się już XVI Powiatowy Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej. Jak co roku przyjechały do nas dzieci wybrane pod 
kątem talentu muzycznego w poszczególnych przedszkolach. Główną 

nagrodę pierwszy raz od 16 lat wyśpiewała nasza wychowanka Aniela 
Najduch. Gratulacje! 
* 12 Czerwca - absolwenci naszego przedszkola, którzy po wakacjach 
pierwszy raz powędrują z plecakiem do I klasy zwiedzały Jaskinię 
Niedźwiedzia - co jest już od wielu, wielu lat tradycją. 
14 Czerwca - Grupa „Słoneczka”, „Sówki”, „Motylki” i „Żabki” 
wyszły na zaproszenie rodziców danej grupy. Każda grupa w innym 
miejscu miała pożegnalnego grilla. Dziękujemy rodzicom! 
* 16 Czerwca - obchodziliśmy 50 - lecie naszego miasta. Występy 
jakie przygotowują przedszkolaki ze swoimi wychowawcami, jak 
zawsze wywołały ogromne brawa. Na scenie nad zalewem 
występowały nasze zdolne dzieci z grupy „Biedronek”, „Słoneczek”, 
„Sówek” i „Motylków”.  
* 22 Czerwca - Uroczyste zakończenie roku szkolnego na którym 
żegnaliśmy dzieci odchodzące do szkoły. Były również 
podziękowania dla zaangażowanych w nasze sprawy rodziców. 
Rok minął nam bardzo szybko i bardzo, bardzo aktywnie. Myślę, że 
po wakacjach również będzie o czym pisać. 

PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI 

 Maleńka miejscowość posiadająca od 1581 r. do 1892 r. prawa 
miejskie jest obecnie centrum zbiegu kilku szlaków np.: kulturalnych, 
edukacyjnych, turystycznych, sportowo - rekreacyjnych okolicznych 
wsi o co dbają sołtysi. Jednym z centrum jest  właśnie przedszkole 
"Bajlandia" prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji  
i Integracji Społecznej z siedzibą w Stroniu Śląskim kierowanym 
przez p. Irenę Foremnik. 
 W zaadoptowanych pomieszczeniach po byłej niepublicznej szkole 
podstawowej prosperuje z coraz większym rozmachem doceniane 
przez Rodziców. Przybywa mu z roku na rok coraz więcej dzieci 
przywożonych nawet z sąsiedniej gminy Lądek Zdrój. 13 czerwca br. 
gościłam tam ponownie  kontynuując Ogólnopolską Akcję „Ożywić 
Pola” czytając i opowiadając 23 przedszkolakom historyjki o jednym 
z cykli tej akcji jakim są „ŹRÓDŁA ŻYCIA”. Tym razem była 
„woda”. Panie wychowawczynie udostępniły nam piękną sale 
edukacyjną (drugą tego przedszkola ciągle jeszcze modernizowaną) na 
mini spektakl jednego aktora.   
 W trakcie słuchania opowiadań i oglądania ilustracji dzieci wyrażały 
swoje emocje: zdziwienia, strachu, zjawisk atmosferycznych, 

szczęśliwości, radości i porównań np. śnieżynki, kropelki wody, 
deszczu, stawu, morza, oceanów. Puentą było namalowanie tych 
uczuć tylko wszelkimi odcieniami niebieskiego i czarnego koloru. 
  Zabawa była przednia, przedszkolaki odkryły, że można pokazać jak 
spada płatek śniegu, jak płynie i szumi strumyk, jak cicho jest nad 
stawem, jak nieskończenie wielki jest ocean itp. i to, że woda jest jest 
również w herbacie, soku, zupie, oranżadzie i że jest niezbędna do 
życia wszystkim żywym organizmom. Satysfakcjonującym jest fakt, 
że w całość edukacji przyrodniczo - łowieckiej włączeni są Rodzice.  
To właśnie dorośli związani z tą placówką postanowili, że jedna ze 
ścian nowej sali będzie prezentacją wszystkich edycji konkursów 
(taką formę ma ta akcja) w których przedszkolaki brały udział od 
przeszło 7 lat. 
23 czerwca br. na uroczystym pożegnaniu 3 dzieci (od września już 
uczniów szkoły podstawowej), podziękowały Rodzicom - 
wykonawcom przepięknych malowideł tj. p. Joannie Filip i p. 
Sewerynowi Łapie (sympatykowi przedszkola) w formie piosenki 
aktorskiej o zwierzętach świata. 

BAJLANDIA W BOLESŁAWOWIE 

Magdalena Wacławska 



Anna Such - Koordynator pracy terapeutów WCPD 
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   Uroczyste otwarcie nowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego odbyło się 7 lipca 2017 roku. 
To niezwykłe i doniosłe dla nas wydarzenie związane było również z jubileuszem 65-lecia istnienia 
naszej placówki. Sześćdziesiąt pięć lat działalności naszej placówki jest powodem do dumy i satysfakcji 
zarówno dla tych, którzy tworzyli jej historię, jak i dla wszystkich budujących dzisiejszy wizerunek 
Centrum. Mija 65 lat istnienia naszej placówki, jak sami widzicie nie jest to żywot krótki. Wpisaliśmy 
się w historię tego uroczego miasteczka, wraz ze społecznością lokalną cudownie nam się tutaj mieszka. 
Sfinalizowana inwestycja – nowoczesność, komfort, wygoda wkracza w nasze progi. Inwestycja 
realizowana była w dwóch etapach – pierwszy rozpoczął się w 2009 roku, polegał na gruntownej 
modernizacji i wyposażeniu budynku który niegdyś funkcjonował jako Warsztaty Terapii Zajęciowej,  
w którym obecnie zlokalizowana jest baza łóżkowa dla ponad 120 pacjentów, a także profesjonalne 
zaplecze kuchni, kotłowni i nowych pomieszczeń administracyjnych. Od 2013 roku realizowano drugi 
etap zadania inwestycyjnego, obejmujący budowę nowego obiektu stanowiącego dobudowane skrzydło 
do wcześniej zmodernizowanego budynku, znajdują się w nim sale dla ponad 220 pensjonariuszy, 
kaplica szpitalna, sale terapii zajęciowej, ruchowej, pokoje rehabilitacji, apteka, pomieszczenia 
gospodarcze i techniczne. Modernizacja obejmowała również budowę infrastruktury drogowej oraz 
zagospodarowanie terenu, zakupiono wyposażenie i sprzęt. Całkowity koszt inwestycji to ponad 40 mln 
zł, z czego samorząd województwa przekazał ok. 33 mln, a 7,2 mln pochodzą z budżetu państwa. 
Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa 
dolnośląskiego: m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król, senator Aleksander Szwed, z-ca dyrektora 
DOW NFZ ds. Medycznych Zbigniew Chałat, wiceprzewodniczący sejmiku Julian Golak, dyrektor 
departamentu zdrowia UMWD Jarosław Maroszek, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, z-ca burmistrza 
Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. 
W uroczystości wzięli udział również pracownicy Centrum, przyjaciele, pensjonariusze i ich rodziny, 
oraz liczni zaproszeni goście. Gospodarzem uroczystości była dyrektor Wojewódzkiego Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Joanna Chromiec. Zaszczycił nas swoja obecnością  
JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, który przewodniczył mszy św. w nowo powstałej kaplicy Centrum. Odbyła się ceremonia 
poświęcenia kaplicy pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Ta kaplica to wyjątkowe miejsce w umysłach i sercach naszych pensjonariuszy, 
przeznaczone właśnie dla ich potrzeb, miejsce „spotkań wyjątkowych”. 
Galę rozpoczęła dyrektor WCPD Joanna Chromiec przedstawiając historię przebiegu inwestycji, powodzenia i niepowodzenia... oraz efekt 
końcowy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, składający życzenia, gratulacje i pewne obietnice, pojawiły się również wspomnienia 
związane z placówką. To był moment na refleksje… 
Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny opracowany przez terapeutów zajęciowych, w którym z pełnym zaangażowaniem udział wzięli 
pensjonariusze, pielęgniarki, sanitariuszki i terapeuci. To było prawdziwe show... Poprzedzał to długi okres przygotowań i miło spędzonego 
czasu, wspólnej integracji. Po wspaniałej zabawie nadszedł moment na uroczyste akty, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, oraz 
przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi, jako symbolicznego aktu otwarcia, oddania do użytku ukończonego projektu budowy. Do 
przecięcia wstęgi przystąpili: Julian Golak – wiceprzewodniczący sejmiku dolnośląskiego, Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Dariusz Chromiec 
z-ca burmistrza Stronia Śląskiego, Joanna Chromiec dyrektor WCPD. Uroczystą galę uwieńczył spektakularny wjazd tortu. Toast, gratulacje, 
poczęstunek. 

   W dniach 9-11 czerwca 2017 roku odbył się XVI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Kryształowy Róg” pod patronatem dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Konkurs rozpoczął się  
w dniu 9 czerwca w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II koncertem zespołu 
Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława 
Leśniczaka. Koncertu z wielką uwagą wysłuchało kilkuset widzów, mieszkańców Lądka 
Zdroju i kuracjuszy z całej Polski. Piękna muzyka rozbrzmiewała po całej okolicy. Były 
bisy, owacje na stojąco, gratulacje i podziękowania. Drugi dzień konkursu przysporzył 
organizatorom wiele kłopotów. Aura spłatała figla, lało jak z cebra. Otwarcie  
i przesłuchania uczestników przeniesiono z parku zdrojowego do kinoteatru. Po zagraniu 
przez wszystkich uczestników konkursu sygnału „Powitanie” nastąpiło otwarcie, po nim 
odbyła się miła uroczystość wręczenia odznaczeń łowieckich myśliwym okręgu 
wałbrzyskiego. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej uhonorowani zostali Andrzej 
Basztura, Józef Biernat, Adam Jakubiec, Aleksander Maślanka i Stanisław 
Wawroski. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej Józef Adamski, Jan Augustynik, 
Zbigniew Frodyma, a najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOMEM Tadeusz 
Barzycki. Aktu dekoracji dokonali Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Wałbrzychu Kazimierz Pękała i Łowczy Okręgowy Andrzej Tetke. Przesłuchania 
solistów wyłoniły zwycięzców XVI konkursu sygnalistów myśliwskich.   
W klasie A zwyciężył Lesław Domagała z KŁ „Cyranka” Knurów – region śląski, 
w klasie B Martyna Jamrozik z Nadleśnictwa Zawadzkie – region opolski, w klasie 
C Izabela Czogała z KŁ „Cyranka” Knurów, a w klasie D Jan Puchała z Koła 
Łowieckiego „Jeleń” w Rychtalu – region wielkopolski. Wśród zespołów w klasie 
B najlepszy był Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa – region 
małopolski pod kierownictwem Bartłomieja Sołtysa, w klasie D ZSM KŁ „Jeleń” 
Rychtał pod kierownictwem p. Jana Puchały, w klasie G ZSM Nadleśnictwa 

 KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH  
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   Lato, jak zawsze oferuje różnorodność imprez. Na  jego rozpoczęcie 
wybraliśmy wyjazd do Broumowa w Czechach założonego jako osada 
w 1255 r. (jako miasto od 1348 r. było największym ośrodkiem 
sukienniczym w kraju) profesjonalnie zorganizowanym przez Oddział 
PTTK w Stroniu Śląskim, którego "Zloty Kasztan" jest członkiem. 
Zwiedziliśmy przepiękny - pierwotnie gotycki zamek przebudowany  
w połowie XIV w. - Klasztor Benedyktyński odrestaurowany  
z funduszy unijnych. Jego kompleks stanowi klasztorny kościół św. 
Wojciecha, budynek byłego Gimnazjum, pałac opacki i biblioteka, 
gdzie obecnie mieści  się muzeum miejskie z ekspozycją historii  
i kultury regionu.  
Centrum miasta stanowi rezerwat architektoniczny ze starym ratuszem 
z 1419 r., kolumną maryjną z 1706 r. i zabytkowymi kamienicami  
z różnych okresów historii. Miasto ma jeszcze dziekański kościół św. 
Wacława z 1610 r., szpitalny kościół św. Ducha oraz najstarszą 
zachowaną drewnianą świątynię w Czechach - cmentarny kościółek 
NMP z 2 połowy XIII w. 
Drugi etap wędrówki to BROUMOWSKIE STENY - około 13 km. 
grzbiet górski ze skałami piaskowcowymi o wysokości w granicach 
620 - 700 m n.p.m. Wiodła nas po nim „Strezni stezka” z formami 
skalnymi o nazwach np. „HRIBY, CERTOWA TOHYNE, MODRY 
KAMEN, PANOVA VEZ, SKALNI DIVADLO, MUSLE, SOVA, 
STAROSTA”, aż do Chaty HVEZDA" - modrzewiowego dużego 
schroniska z panoramą okolicznych miejscowości w dolinie 
broumowskiej.  
   „Gwiazda” w stylu alpejskim wzniesiona przez opata J.N Rottera w 
1856 r. to miejsce, gdzie wygodnie można odpocząć, dobrze zjeść, 
przenocować, ale przede wszystkim podziwiać kunszt budowniczych 
wewnętrznych balkonów i balkoników, piękne okna oraz wystrój  
np. żyrandole. 
Wszyscy chcieliśmy zobaczyć po 2,5 godzinnym marszu górską 
kapliczkę P.Marii Śnieżnej w formie kwadratowego pudełka 
zamkniętego ozdobną przykrywą (dachem) z dzwonnicą. W tym 
miejscu od 1670 r. stał drewniany krzyż z pozłacaną gwiazdą z wieży 
broumowskiej.   
W 1733 r. opat Zinke ufundował obecną kaplicę. Kawałeczek dalej na 
tym samym czerwonym szlaku stoi siostrzana kaplica P. Marii  
JITRNI (Gwiazdy  Zarannej) z 1802 r. 
   Broumovske Steny to rezerwat przyrody liczący prawie 639 ha. 
obejmujący między innymi reliktowy bór sosnowy, niewielki 
kamieniołom „Lumek pod Hvezdou”, gdzie w razie występowania 
obfitych letnich deszczów mnożą się płazy. No i oczywiście 
„Ameryka” i „Piskovna Ameryka” - odkrywka piaskowców  
i zlepieńców. Ale prawdziwą Ameryką był dla nas następny wyjazd na 

„45 LATO KWIATÓW” 1 lipca do Otmuchowa. Jak zawsze zmysły 
wzroku i węchu nasyciły się pięknem barw i kompozycji kwiatowych 
z np. piasku,korzeni, drzew, szarych kartonów i innych w każdym 
roku elementów. Kwiaty były w malarstwie, drewnie, ceramice, 
jedwabiu i filcu, biżuterii, kamieniu, intarsji i innych rękodziełach. 
Wystawy na zamku otmuchowskim dopełniała muzyka. Jednym  
z wystawców było MUZEUM ZIEMI z Kletna p. Arnolda Miziołka 
prezentującego minerały, kamienie oraz kryształ górski Sudetów. 
Zachwyciła nas „Aleja Sztuki” prowadząca do zamku, wystawa 
storczyków i innych kwiatów doniczkowych „Zaczarowany Ogród” 
autorstwa p. Patryka Przytuła z Zielonej Góry. Sprzedających 
producentów kwiatów nie sposób przedstawić, tak samo wszelkiego 
jadła, napojów i smakołyków, ubrań, zabawek, wyrobów skórzanych, 
drewnianych i innych cudeniek.  
Naszym punktem kulminacyjnym był koncert dwojga młodych 
artystów - śpiewaków w kościele parafialnym św. Mikołaja  
i Franciszka Ksawerego z 1691 r. (pierwsza wzmianka o nim 
datowana jest na rok 1261). „MUZYCZNE 
KWIATY NIEBIOS” pt. „Muzyka Duszy” 
wykonany w stylu: gospel, jazzu i soulu. 
   I gdyby niedobiegający przez zamknięte 
drzwi łomot perkusji zespołu rockowego 
„Different” występującego na rynku  
u podnóża kościoła, rzeczywiście można 
by było poczuć się jak w niebie słuchając 
tej współczesnej muzyki w nietypowym 
wykonaniu. 
 Mimo to polecamy tę coroczną imprezę 
jako całość, bo każdy może coś dla siebie 
wyłuszczyć z obszernego planu programu   
i czymś zachwycić.  

LETNIE WĘDROWANIE  

Tadeusz Barzycki - Prezes KŁ „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim 

Złotoryja – region dolnośląski pod kierownictwem Mariusza Polańskiego. Zwycięzcy nagrodzeni 
zostali pięknymi kryształowymi pucharami oraz dyplomami. Tym razem Jury konkursu nie przyznało 
żadnemu z przesłuchanych zespołów głównej nagrody Kryształowego Rogu. Równolegle  
z przesłuchaniami sygnalistów mimo kapryśnej pogody na przepięknie położonej strzelnicy 
myśliwskiej KŁ „Darz Bór” w Lądku Zdroju odbyła się impreza towarzysząca konkursowi zawody w 
strzelaniu myśliwskim o puchar Burmistrza Lądka Zdroju Romana Kaczmarczyka. W szranki stanęło 
ponad 50 zawodników z Opolszczyzny, śląskiego i dolnośląskiego. Zawody wygrał Adam 
Suchodolski z KŁ „Śnieżnik” Stronie Śląskie z wynikiem 462 pkt. drugi Wacław Biereśniewicz ze 
Świdnicy 460 pkt. trzeci Paweł Pindera z Wałbrzycha 451 pkt. Nagrody i dyplomy dla sygnalistów i 
strzelców wręczali w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II, już przy sprzyjającej pogodzie Burmistrz 
Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu Kazimierz 
Pękała Łowczy Okręgowy Andrzej Tetke oraz członek Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisław 
Skrobotun.  
Organizatorami konkursu byli Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu, 
Nadleśnictwo Lądek Zdrój, gmina Lądek Zdrój oraz Koła Łowieckie kotliny kłodzkiej, które 
sponsorowały poczęstunek z dziczyzny. Posiłki jak w roku ubiegłym przygotował Krzysztof Gerlach 
z Dworku Galosa w Stroniu Śląskim. Kucharz z dworku serwował przygotowane przez siebie potrawy 
z dzika pieczone schaby, szynki, łopatki, żeberka, gulasz z jelenia i dzika oraz bigos myśliwski. 
Wszystkie te smakołyki wydano za darmo mieszkańcom Lądka Zdroju i okolic oraz setkom 
kuracjuszy z całej Polski. 
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Jolanta Bogiel - Stowarzyszenie "Złoty Kasztan" 
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT” 
 
W ostatnim czasie Klub HDK „Brylant” w ramach zorganizowanej 
akcji poboru krwi, dzięki 27 dawcom pozyskało 12 litrów krwi, która 
oczywiście trafiła do szpitali celem ratowania życia i zdrowia 
człowieka.  
 
Honorowi dawcy krwi wzięli udział w rozgrywkach w bule 
zorganizowane przez Klub HDK w Lądku Zdroju.  
Cały czas szukamy sponsorów nowego sztandaru, który jest już 
wykonywany w Firmie „Fastina” w Piotrkowie Trybunalskim. Jeszcze 
trochę i zbierzemy całą potrzebną kwotę. Bardzo nas cieszy fakt, że 
sami krwiodawcy wpłacają drobne sumy na nowy sztandar. Zarząd 
klubu podczas obchodów 50-lecia nadania Stroniu Śląskiemu praw 
miejskich zorganizował loterię fantową, a zebrane w ten sposób 
pieniążki zasiliły konto przypisane na finalizację nowego sztandaru.  

W lipcu krwiodawcy wezmą udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie  
w Sportach Obronnych na „Jamrozowej Polanie”, ponadto delegacja 
klubu weźmie udział w Uroczystej Akademii przekazania sztandaru 
klubowi SHDK w Szczytnej.   
 
22 lipca drużyna piłkarska krwiodawców Stronia Śląskiego rozegra 
coroczny turniej piłkarski pomiędzy drużynami krwiodawców z Lądka 
Zdroju, Kłodzka i Kudowy Zdrój.  W tym roku organizatorami turnieju 
jest Klub HDK im Zbyszka Iwanickiego w Kudowie Zdroju. Liczymy 
na dobry wynik naszych piłkarzy, jak również na naszych kibiców i ich 
gromki doping.  

Jacek  

XII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI  
W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW 

12 sierpnia 2017 r. ( sobota ) godz. 13.00  
 

Impreza zwyczajowo odbędzie się na hałdzie w Kletnie. Lokalizacja 
nie jest przypadkowa, Kletno to „Mekka” dla zbieraczy minerałów, jest 
to obszar niezwykle bogaty mineralogicznie – stwierdzono tu 
występowanie blisko 50 pierwiastków, które tworzą około 60 różnych 
 minerałów takich jak: ametyst,  kwarce  krystaliczne, morion,  kwarc 
dymny  i  kryształ górski,  fluoryt,  kalcyt,  malachit,  azuryt, marmur  
w kilku kolorach, rudy żelaza i wiele innych. 
Mistrzostwa poprzedzi kurs rozpoznawania minerałów, pod okiem 
geologów zawodnicy otrzymają garść niezbędnych porad i informacji. 
Teren hałdy zostanie podzielony na działki, około 20m2 każda, drużyny 
liczą od 1 do 3 zawodników, spośród siebie wytypują kapitana , który 
będzie prowadził rozmowy z jury. Przed rozpoczęciem zabawy drużyny 
wylosują swoja działkę. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: 
dzieci i młodzież do lat 15 i dorośli. Poszukiwania potrwają 45 minut 
dla juniorów i 90 minut w kategorii dorośli. 
Każda z drużyn wybiera jeden okaz, który będzie oceniany przez jury. 
Na najlepszych organizatorzy ufundowali cenne nagrody. Ilość miejsc 
jest ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy. 
Więcej na www.mistrzostwa.kletno.pl, www.kletno.pl, informacje  
i zapisy 601 889 243 

Jakub Gustaw 
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W miesiącu czerwcu 2017 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie  
w spotkaniu uczestniczyło 5 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 18 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. 

mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC CZERWIEC 2017 

  Wnioski na nowy okres świadczeniowy 
będą przyjmowane od miesiąca sierpnia 
2017 roku. Wnioski będzie można pobierać 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,  

ul.Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 74 814 14 24. 
 
Ważne: 

W przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 
jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od 
nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę 
dochody z 2016 roku. 

W celu usprawnienia i przyspieszenia przyjmowania 
wniosków prosimy mieć ze sobą dokumenty 
pełnoletnich członków rodziny (wykazanych w składzie 
rodziny we wnioskach o ustalenie prawa do świadczeń) 
potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: 
wszystkie PIT-y (11, 11A, 40, 40A) od pracodawców, 
ZUS, KRUS, z których rozliczali się Państwo  
w Urzędzie Skarbowym za rok 2016, świadectwa pracy 
otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 
rok 2016 i 2017 rok, umowy o pracę, o dzieło zawarte  
w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia 
od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano 
(np. zawarcie umowy w miesiącu kwietniu – 
zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc maj). 

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od  
1 sierpnia 2017 roku ulegną zmianie wzory wniosków  
o świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz świadczenie 
wychowawcze 500+. 

Druki w/w wniosków na okresy świadczeniowe 
2016/2017 i 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po 
zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy 
w Dzienniku Ustaw RP. 

Jolanta Białek 
Dział Świadczeń Rodzinnychi Funduszu Alimentacyjnego 

 

INFORMACJA  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W STRONIU ŚLĄSKIM 
Drużyna seniorów SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie zakończyła rozgrywki  

w klasie A w sezonie 2016/2017 na pierwszym miejscu i uzyskała awans do 
klasy okręgowej. Głównym celem gry w klasie okręgowej jest pokazanie 
kibicom wysokiego poziomu gry oraz zajęcie jak najwyższego miejsca. Awans 
do wyższej ligi rozgrywkowej to gra ze zdecydowanie trudniejszymi rywalami 
z najlepszych klubów okręgu wałbrzyskiego i jest to zarazem wyzwanie oraz 
nowe doświadczenie dla zawodników. 

Przygotowania do rundy jesiennej drużyna rozpoczęła w sobotę 8 lipca 
Turniejem „Po STRONIE Piłki” w którym oprócz naszej drużyny udział wzięły 
zespoły: BANIK Stare Mesto – liga czeska, POLONIA Jaszowice – klasa A 
wrocławska i POLONIA Nysa – IV liga opolska. Nasza drużyna wygrywając 
dwukrotnie i raz remisując zajęła pierwsze miejsce. 

W okresie przygotowawczym oprócz Turnieju przewidziano 5 meczów 
kontrolnych z następującymi zespołami: 

16.07 TJ Vidnava (liga czeska) –– SPP KRYSZTAŁ (zakończony naszym 
zwycięstwem 7:0) 

22.07 JEDNOŚĆ Boronów (klasa okręgowa śląska) –– SPP KRYSZTAŁ 
29.07 SPARTA Paczków (klasa okręgowa opolska) –– SPP KRYSZTAŁ 
05.08 SPP KRYSZTAŁ – INTER Ożary – klasa A 
09.08 SPP KRYSZTAŁ – ORLĘTA Krosnowice – klasa A 

Z drużyny ubyli: Hatalski Wojciech (wyjazd w związku ze sprawami 
osobistymi), Jabłoński Sebastian (zmiana szkoły). 

Do drużyny powrócili: Gumpert Bartosz (po długiej kontuzji) oraz Komora 
Arkadiusz (po wypożyczeniu ze ŚLĘZY Wrocław). 

W dalszym ciągu czekamy na powrót Lasoty Mariusza, który przeszedł dwie 
operacje kolana i obecnie odbywa rekonwalescencję we Wrocławiu co daje 
szansę na podjęcie treningów w rundzie wiosennej. 

Kończąc udanie sezon chcemy podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w sprawne działanie naszego Klubu oraz wspierającym sezon 
jak również niedawno przeprowadzony Turniej. Szczególnie dziękujemy 
Władzom Miasta, pracownikom Strońskiego Parku Aktywności i CETiKu. 
Wiele słów uznania należą się osobom repezentujących następujące instytucje: 
GBS Bank w Strzelinie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawami”  
w Kletnie, Pokoje gościnne VIOLETTA w bolesławowie, Dworek Galosa  
w Stroniu Śl., REMA, SEECO z Łodzi, FESTA z Dzierżoniowa. 
   Zespół serdecznie zaprasza kibiców na kolejne mecze w rundzie. 

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIACH DRUŻYNY SENIORÓW 
SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE DO RUNDY JESIEŃ 2017 

Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - Kazimierz Drożdż 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

    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 

 

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  

   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  

Redaktor naczelny:  
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Agnieszka Zaucha  

W dniu 5 sierpnia  2017 roku  Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,  M. LASKOWSKA, Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,   

Bezpłatnie udzielają podstawowych informacji z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śl. 
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 

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. 

 

BIURO RADNEGO  

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ ZAPRASZA 

 

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. 

 ► 1 sierpnia 2017 roku dyżur w biurze pełni Pan Zdzisław Pakuła. 


