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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż nw. 
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. 
 I. Siódme przetargi na nieruchomości  położone we wsi Stary Gierałtów, KW nr SW1K/00043446/0 
1)  dz. nr 602/1 pow. 2006m2, cena wywoławcza netto – 70 000 PLN,  wysokość wadium  – 3500 PLN, 
2) dz. nr 602/3 o pow. 1277m2,  cena wywoławcza netto-  50 000 PLN ,  wysokość  wadium –2500 PLN, 
3) dz. nr 602/4 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto-  50 000 PLN,  wysokość  wadium  –2500 PLN, 
4) dz. nr 602/5 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto-  50 000 PLN,  wysokość  wadium  –2500 PLN, 
II  Trzecie przetargi na nieruchomości położone we wsi Kamienica, KW nr SW1K/00059034/4 
1)  dz. nr 68/8o pow. 2758m2, cena wywoławcza netto – 90 000 PLN,  wysokość wadium  – 4500 PLN, 
2) dz. nr 68/10 o pow. 2498 m2, cena wywoławcza netto-  80 000 PLN,  wysokość  wadium  –4000 PLN, 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu  doliczony będzie należny 
podatek VAT w wysokości 23%.  
Przetargi odbędą się w dniu 15 maja 2019 r.  od godz. 09:00 do 09:45 (Stary Gierałtów) i 12:00 do 12:15 
(Kamienica) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala 
konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem 
„Przetarg, działka nr ….” ,  przelewem  najpóźniej  do  dnia  09 maja  2019 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. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie  internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka 
Przetargi, ogłoszenia i komunikaty – przetargi – zbycie nieruchomości – 2019 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. 
 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

    3 kwietnia Burmistrz 
Stronia Śląskiego Dariusz 
Chromiec przebywał w 
Warszawie, gdzie odbyła 
się uroczysta gala
 zorganizowana przez 
Z w i ą z e k  P o w i a t ó w 
Polskich. Miasto Stronie 
Śląskie zdobyło VII miejsce  
w  O g ó l n o p o l s k i m 
Rankingu Gmin i Powiatów 
w kategorii gminy miejskie 
i miejsko - wiejskie oraz 
uzyskało honorowy tytuł 
SUPER MIASTA 2018.  

6 kwietnia odbył się I Zjazd 
Nadzwyczajny Oddziału 

Miejsko - Gminnego ZOSP RP  
w Stroniu Śląskim. Na zjeździe 
między innymi, wybrano 
nowego prezesa zarządu, dh 
Lecha Kaweckiego, w 
związku z rezygnacją Pana 
Dariusza Chromca.  

W marcu 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku  
zaprezentowano na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie we Wrocławiu koncepcję lokalizacji zbiorników retencyjnych 
na Ziemi Kłodzkiej. Wykonana analiza zwiększenia retencji powodziowej 
przewiduje budowę dwóch zbiorników na terenie gminy Stronie Śląskie, 
zbiorniki noszą nazwę: 
1. Zbiornik Bolesławów, który zlokalizowano na potokach Morawka  

i Kleśnica, w dolnej części wsi Stara Morawa. 
2. Zbiornik Goszów, który zlokalizowano na rzece Białej Lądeckiej  

w dolnej części wsi Goszów i Stary Gierałtów. 
W przypadku realizacji zbiorników o zakładanym kształcie i wielkości, 
konieczny będzie wykup nieruchomości i wysiedlenie dużej ilości 
mieszkańców. Należy również przebudować nową infrastrukturę 
techniczną (drogi, mosty sieci wodociągowe i kanalizacyjne siec 
energetyczną). Zniszczeniu ulegną również obiekty o dużej wartości 
historycznej. Z tego powodu Gmina Stronie Śląskie skierowała do Wód 
Polskich negatywną opinię do przedstawionej koncepcji zwiększenia 
retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. 
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STYPENDYŚCI Z NASZEJ GMINY 
Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie 
obowiązujących uchwał Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego w sprawie określenia 

zasad udzielania stypendiów sportowych, 
naukowych i artystycznych dla studentów oraz 
uczniów przyznał stypendia sportowe i naukowe 
na okres od marca do czerwca 2019 r. Wysokość 

stypendiów wynosi 100 zł miesięcznie dla 
stypendiów sportowych oraz 150 zł miesięcznie dla 
stypendiów naukowych. Wśród stypendystów 
znaleźli się: Milena Olszewska – stypendium 
naukowe oraz Jacek Brzezicki, Zuzanna Urbaniak, 
Mikołaj Kawecki, Tomasz Kawecki, Krzysztof 
Dumański, Kinga Nycek, Milena Jesiołowska – 
stypendium sportowe. 

KONCESJE ALKOHOLOWE   
Przypominamy, że z dniem 31.05.2019 r. upływa termin zapłaty za  
II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na 
konto bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie 
Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie 

Miejskim. Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie Nr konta: 86 9588 0004 
0000 1850 2000 0010 Tytułem: opłata za zezwolenie nr……  Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ 
opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 maja. W przypadku nie dokonania 
wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. 

            OGŁOSZENIE  BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO O NABORZE DO     
  RADY SENIORÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  I KADENCJI 2019-2024 
I. Rada Seniorów, powołana Uchwałą nr VI/29/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 
lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r., poz.1757), reprezentuje potrzeby i interesy osób 
starszych, które mieszkają na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie. Rada zrzesza 
przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 
starszych, Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 
II. Rada Seniorów składa się z 7 osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Stronie 

Śląskie.  
Osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 lat. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

III. Kandydatem na członka Rady może zostać: 
♦przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych; 
♦przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych. 

IV. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stronie Śląskie może udzielić 
poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tę sama osobę 
więcej niż jednemu kandydatowi do Rady, będzie skutkować unieważnieniem głosu poparcia. 
Poparcie jest udzielane przez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

V. Podmiot udzielający poparcia kandydatowi do Rady może zgłosić swojego kandydata spośród swoich 
członków lub innych mieszkańców Gminy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. Wyboru tego dokonuje uprawniony organ podmiotu działającego na rzecz osób 
starszych, w oparciu o funkcjonujące u niego regulacje. 

VI. Nabór kandydatów prowadzony będzie w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r do dnia 17 maja 2019 r. 
VII. Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie do Rady (załącznik nr 3) należy składać  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór do 
Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 
parter pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na adres Urząd Miejski w 
Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (decyduje data wpływu).  
VIII. Formularze zgłoszeniowe można pobrać na stronie BIP Gminy Stronie Śląskie 
(bip.stronie.dolnyslask.pl, menu przedmiotowe, zakładka „Rada Seniorów”) lub w Urzędzie Miejskim 
Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, pokój nr 29 (II p.) 
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      Burmistrz Stronia Śląskiego z przyjemnością informuje, że 10 kwietnia wyłonieni zostali zwycięzcy 
tegorocznego konkursu za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na 
obszarze  gminy  Stron ie  Ś ląsk ie .  W tym roku nagrody ot rzymują : 
- I miejsce – nagroda w wysokości 15 000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa Morawka 8 
- II miejsce – nagroda w wysokości 10 000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa Morawka 30 
-  III miejsce  – nagroda w wysokości 7 500,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa Dolna 1 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Oficjalne 
wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2019 roku o 
godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim Stronia Śląskiego, 
podczas sesji Rady Miejskiej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w bieżącej edycji konkursu, 
doceniamy ich niebagatelny wkład w upiększanie i 
rozwój naszego miasta. Wszyscy tegoroczni 
uczestnicy, którzy nie otrzymali nagród, mają na to 
szansę już za rok! Zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu i 
już dzisiaj życzymy powodzenia! 

     BUDŻET OBYWATELSKI – TRZY PROJEKTY UKOŃCZONE. 
Z wielką radością pragniemy poinformować o zakończeniu realizacji trzech projektów finansowanych  
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 
 Każdy z tych projektów powstał na terenie miasta i skierowany był w głównej mierze na wsparcie 
powstania nowych miejsc umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno przez 
najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców Naszej Gminy. W tym roku Gmina Stronie Śląskie 
zrealizowała następujące projekty na łączną kwotę 49 908,28 zł.  

1. „Modernizacja strefy 
aktywności przy istniejącym 
k o r c i e  t e n i s o w y m ” 
projektodawca Pan Paweł 
Gancarz – w ramach tego 
projektu zamontowano dwa 
piłkochwyty o łącznej długości 26 
m, które mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa korzystających z 
kortu. Zamontowano również stół 
do gry w piłkarzyki i stół do gry  
w tenisa stołowego.   
 
 

3. „ Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Dolnej” projektodawca 
Pan Stanisław Dobrowolski – na istniejącym placu zabaw zamontowano 
łącznie siedem urządzeń rekreacyjnych, wolnostojących dla osób aktywnych 
fizycznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko do 
korzystania z nowopowstałych miejsc aktywności. 

2. „Osiedlowy plac zabaw” 
projektodawca Pani Alicja 
Witczak – w ramach projektu 
zamontowano plac zabaw wraz  
z ławkami na terenie zielonym na 
osiedlu Morawka.  
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       MAJ W CETIK-U  

► 1 maja 2019 r. (środa) Gmina Stronie Śląskie i 
Mesto Stare Mesto zapraszają na wycieczkę 
rowerową pt. "ROWERAMI NA PŁOSZCZYNĘ -  
1 MAJA 2019". Spotkanie uczestników oraz 
rejestracja o godz. 10:00 przed Urzędem Miejskim 
w Stroniu Śląskim. O godz. 10:15 wyjazd na trasy 
(planowane są dwie trasy). O godzinie 13:00 
planowane jest spotkanie grup na Przełęczy 
Płoszczyna. Uczestnictwo w wycieczce jest 
bezpłatne!   
► 2 maja 2019 r. o godz. 12:00  (czwartek) 
Strońska Grupa Rowerowa oraz Straż Miejska w 
Stroniu Śląskim zapraszają na Dzień Flagi na 
rowerze, przejazd na rowerach ulicami Stronia 
Śląskiego w asyście Straży Miejskiej. Uczestnictwo 
jest bezpłatne! Spotkanie uczestników przed 
CETiK-iem w Stroniu Śląskim o godz. 11:50.  
► 3 maja 2019 r. (piątek) zapraszamy do CETiK-u 
na GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 
MAJA. Uroczystości rozpoczną się w CETiK-u o 
godz. 13:45, po mszy św. w Kościele Parafialnym 
(Msza św. odbędzie się o godz. 12:00). 
Organizatorem uroczystości jest Szkoła 
Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Stroniu 
Śląskim. W programie przewidziano: występy dzieci 
z Przedszkola im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz młodzieży  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu 
Śląskim.   
► 3 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 Stroński 
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu 
Śląskim zaprasza na strońskiego "Orlika" gdzie 
odbędzie się Turniej w Piłkę Nożną zespołów 6 - 
osobowych o Puchar Szeryfa. Zachęcamy do 
kibicowania swoim drużynom.   
► 04,11,18 i 25 maja 2019 r. (sobota) w godz. 12:00 
- 14:00 na Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie 
odbędą się Jarmarki Produktu Lokalnego. Na 
Jarmarkach będzie można zakupić rękodzieło, 
s w o j s k i e  c i a s t a  o r a z  c h l e b y .  
Tel. 74 8142499.   
► 4 maja 2019 r. (sobota) w godz. 16:00 - 23:00 
zapraszamy do Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim 
na "Strońską Majówkę". Organizatorem 
wydarzenia jest Centrum Edukacji, Turystyki  
i  K u l t u r y  w  S t r o n i u  Ś l ą s k i m .  

W programie: Animacje dla dzieci pt. "W 
poszukiwaniu zaginionej baśni", występy zespołów 
lokalnych - działających przy CETiK-u: LZŚ 
Siekiereczki, Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Mini 
Band", Chóru bez granic, Julii Mikołajczak z 
Zespołem. Na zakończenie zapraszamy na Śląską 
Biesiadę w wykonaniu Claudii i Kasi Chwołka oraz 
koncert Zespołu Coverowego The Shout.  
► 22 maja 2019 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Antologia przemocy - Pętla. Przemoc 
nie jedno ma imię" poprowadzi Pani Monika 
M a c i e j c z y k .  W s t ę p  w o l n y !  
► 26 maja 2019 r. (niedziela) Stroński Park 
Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" oraz Strońska 
Grupa Rowerowa zapraszają na wycieczkę 
rowerową. Spotkanie uczestników o godz. 9:45 
przed halą sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" 
w Stroniu Śląskim. Na zakończenie odbędzie się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo w 
wycieczce jest bezpłatne!   
► 29 maja 2019 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Lataj z orłami" poprowadzi Pani 
Małgorzata Tumiłowicz. Wstęp wolny!   
 
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.  

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE,  
ŻE GMINA STRONIE ŚLĄSKIE POSIADA 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ 
Wszelkich informacji udziela:  

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Wiejskich  

tel. 74 811 77 15,   74 811 77 11 
e-mail: nieruchomosci@stronie.pl lub 

gmina@stronie.pl 
www.stronie.pl,  www.bipstronie.dolnyslask.pl  
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        VI POLSKO—CZESKIE STOŁY WIELKANOCNE 

7 kwietnia 2019 r w CETiK-u odbyły się VI Polsko – Czeskie Stoły 
Wielkanocne. Impreza była współfinansowana przez Powiat Kłodzki  
w ramach programu „KULTURA W POWIECIE KŁODZKIM”. Swoje Stoły 
zaprezentowało 10 wystawców, częstując, tłumnie przybyłych 
mieszkańców i turystów, przepysznymi potrawami. Z wyrobami 
rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się 21 stoisk.  Każdy stół, za 
ogromny wkład w przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek od 
Organizatora. Zostały ufundowane również nagrody przez 
Fundatorów, które otrzymali:  
♦ nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Dariusza Chromca – 
Stare Mesto Republika Czeska,  
♦nagrodę Powiatu Kłodzkiego – Sołectwo Stary Gierałtów 
Trzy nagrody pieniężne Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: 
→Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej, 
→Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II,  
→ LZŚ SiekierecZki ze Starego Gierałtowa działające przy  
CETiK-u 
♦nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego  
w Strzelinie z filią w Stroniu Śląskim pana Zdzisława Kozickiego – 
KGW Śnieżniczanki,  
♦nagrodę Pana Stanisława Jurcewicza Radnego Sejmiku 
Dolnośląskiego – Sołectwo Stronie Wieś,  
♦ nagrodę Parafii Bolesławów i Ks. Proboszcza Krzysztofa Kaufa – 
Karczma i Browar Kamienica,  
♦ nagrodę Parafii Stronie Śląskie i Ks. Proboszcza Grzegorza Góry 
– Sołectwo Kamienica KGW Kamienica , 
♦ nagrodę Pani Moniki Wielichowskiej Posłanki na Sejm RP – 
Sołectwo Strachocin,  
♦ Dodatkową nagrodę ufundowaną przez CETiK otrzymało 
Sołectwo Stronie Wieś . 

Nagrodzone zostały również osoby biorące udział  
w rodzinnych konkursach wielkanocnych na Najładniejszego 
Baranka Wielkanocnego oraz Najciekawszego Mazurka 
Wielkanocnego.  Dodatkową nagrodę  w konkursie na Mazurka 
Wielkanocnego ufundował Pan Tomasz Mazurek. Wyniki 
konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej 
www.cetik.stronie.pl.  

W bogatym programie artystycznym, towarzyszącym 
imprezie, mogliśmy obejrzeć przepiękne, prezentowane  na 
wysokim poziomie występy: Przedszkolaków z Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, z Przedszkola Bajlandia  
w Bolesławowie, uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w 
Stroniu Śląskim, grupy tanecznej "Nadija" działającej przy CETiK-u, 
prowadzonej przez Panią Alicję Kwaśną, LZŚ "Siekiereczki", 
Zespołu "Gwiazdeczki" z Bolesławowa, grup baletowych 
„Gwiazdeczki”, „Balerinek” oraz „Arabesque” prowadzonych przez 
Panią Marię Kijak,  występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej MINI 
BAND działającej przy CETiK-u, prowadzonej przez Pana Piotra 
Szczepanka, występ zespołu "Chór bez granic" działającego przy 
CETiK-u, Modrorzeczański zespół śpiewno-muzyczny w koncercie 
Wielkanocnym "Pieśni z duszą". Na zakończenie dali popis swoich 
wokalnych umiejętności MOISES BETHENCOURT i OSMAR 
PEGUDO. Imprezę poprzedziły warsztaty wielkanocne takie jak: „Warsztaty tworzenia palm 
wielkanocnych” prowadzone przez Panią Czesławę Piechnik oraz „Wielkanocne warsztaty mydlarskie” 
prowadzone przez Panią Natalię Gancarz.  Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom oraz instytucjom 
zaangażowanym w organizację imprezy.                                                        Natalia Gancarz                                    
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FOTORELACJA Z  WYDARZEŃ W CETiK-u 

Międzygminny Konkurs Recytatorski 

Koncert zespołu „Ponad Chmurami” 

         WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  
        ► 21 marca,  w ramach dnia projektowego z okazji pierwszego dnia wiosny,  
pracownik Biblioteki Miejskiej — Pani Alicja Witczak odwiedził klasę III a  w Szkole 
Podstawowej. Podczas zajęć, których tematem 
przewodnim były tradycje wielkanocne, uczniowie 
ozdabiali jajka efektowną metodą decoupage. 
► W trakcie  VI Polsko- Czeskich Stołów 
Wielkanocnych odbył się wiosenny kiermasz taniej 
książki. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
darczyńcom za przekazanie wielu interesujących 
książek -  cieszyły się one ogromnym powodzeniem. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na 
upominki i słodkości  dla dzieci biorących udział w 
bibliotecznych spotkaniach i warsztatach.  
Jednocześnie przypominamy ,że kiermasz taniej 
książki trwa w bibliotece przez cały rok – można 
przynieść zbędne książki,  jak i zakupić coś ciekawego 

za symboliczną kwotę. 
► UWAGA ! Ogłaszamy maj miesiącem amnestii, 
czyli darowania kar pieniężnych za przetrzymane 
książki! Zachęcamy do  przeglądu  domowych 

biblioteczek – może 
gdzieś zapodziały się 
wypożyczone książki, na 
które czekają inni. 
Dotyczy to zwłaszcza 
lektur, o oddaniu 
których dzieci, często po 
prostu zapominają. 
                              
            Alicja Witczak 
Biblioteka Miejska CETiK 

Koncert „U źródeł bluesa”  
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

BAJLANDIA 

►15 marca odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych w Stron iu  Ś ląsk im  
z przedstawieniem Kopciuszek. Dzieci musiały 
bardzo uważnie oglądać, bo później zadawane były 
pytania dotyczące występu. Na koniec wszyscy 
wspólnie się bawili i częstowali słodkościami. 
► 22 marca w Międzygminnym Konkursie 
Recytatorskim „Antologia Poezji Dziecięcej”  
w Stroniu Śląskim wzięło udział 10 naszych 
przedszkolaków. Wszyscy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi dyplomami i upominkami, a nasza przedstawicielka Lilou dostała nagrodę specjalną 
Burmistrza Stronia Śląskiego, Dariusza Chromca. Jesteśmy bardzo dumni. 
► 7 kwietnia przedszkolaki wystąpiły z wielkanocnym przedstawieniem podczas Polsko-Czeskich 
Stołów Wielkanocnych w CETiK-u w Stroniu Śląskim. 

                 Magdalena Wacławska 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

► Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Samorządowych 
Dzieci z naszego przedszkola zostały zaproszone do 
Zespołu Szkół Samorządowych na wspólne gotowanie. 
Warsztaty kulinarne miały na celu zachęcić najmłodszych 
przede wszystkim do zdrowego odżywiania się, ale również 
do przełamywania obaw do nowych smaków. 
Przedszkolaki kosztowały różne połączenia smakowe. 
Dziękujemy serdecznie zdolnym uczniom ZSS. Zdolnym nie 
tylko kulinarnie, ale i pedagogicznie, gdyż Wasze podejście do naszych przedszkolaków zasługuje na 
złoty medal! Dzieci wyszły najedzone, rozbawione, bogatsze o nową wiedzę i zadowolone! Mamy 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy ze sobą jeszcze ściślej współpracować! 

►Pierwszy Dzień Wiosny 
Przywitanie wiosny  rozpoczęliśmy 
występem  artystycznym dzieci z 3 
i 4-latków 20 marca najmłodsze 
dzieci, czyli grupy „Misie”, 
„Pszczółki” i „Biedronki” zaprosiły 
starszaki i przedstawiły im bardzo 
bogaty i piękny, wiosenny 
repertuar artystyczny. Maluchy 
recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki  i  tańczyły układy 
taneczne. 21 marca przedszkolaki 
robiły hałas na ulicach Stronia Śląskiego! Tak właśnie wyglądał głośny, 
muzyczny i kolorowy pochód przedszkolaków z kukłą zwaną Marzanną! 
W ten sposób pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę, co niemal od 

razu poskutkowało poprawą pogody na tą cieplejszą i słoneczną. 
►Międzygminny konkurs recytatorski 
22 marca 2019r. w CETiK-u odbył się VI Międzygminny Konkurs Recytatorski pod honorowym 
patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego pn. „Antologia Poezji Dziecięcej”. Organizatorem Konkursu 
było Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, a osobami odpowiedzialnymi za 
przygotowanie wydarzenia z ramienia organizatora były panie Agnieszka Zaucha i Magdalena 
Gwizdała. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak pieczołowicie przygotowały się do tego 
wydarzenia. Dziękujemy również Rodzicom i nauczycielom, którzy pomogli swoim Pociechom 
opanować pamięciowo wiersz, pracowali nad Ich dykcją i emisją głosu i pomogli przygotować Im 
kostiumy sceniczne! 
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►Dzień koloru brązowego 
 20 marca obchodziliśmy dzień koloru brązowego. 
Pierwsze skojarzenia dzieci z tym kolorem to…. 
czekolada, ale oczywiście, żeby było zdrowo 
myślimy o  gorzkiej czekoladzie. A jak czekolada to 
i orzechy. Nie ma lepszego połączenia! Brązowy to 
też kasza np. gryczana i chleb razowy. Brązowy to 
pyszny kolor, a przede wszystkim kolor pełen 
cennych witamin 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej                                                        
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pracowaliśmy  
w szkole metodą projektu:  „Skarby naszej okolicy”.  
W klasie III a gościliśmy Panią Alicję Witczak, która  
przeprowadziła warsztaty  dekorowania jajek 
wielkanocnych techniką dequpage. Wszystko 
pięknie się udało, gotowe prace dzieci zabrały do 
domu. Dziękujemy Pani Alicji Witczak za ciekawe 
zajęcia! Wych: Anetta Oostenbrink  
Część młodszych klas zwiedzała kaplicę Św. 
Onufrego, gdzie poznała historię tego pięknego 
obiektu, zgromadzone tam eksponaty, a następnie 
uczestniczyła w warsztatach plastycznych,  
podczas których malowała kaplicę dowolna 
techniką malarską. Część uczniów razem  
z nauczycielami  zwiedzała Jaskinię Niedźwiedzia  
w  K l e t n i e . 
S e r d e c z n e 
podziękowania dla 
Kierownika Jaskini 
Niedźwiedziej w 
Kletnie Pana Artura 
Sawickiego za 
u d o s t ę p n i e n i e 
J a s k i n i  d o 
zwiedzania naszym 
uczniom. Bardzo 
d z i ę k u j e m y 
wszystk im Państwu 
Przewodnikom po Jaskini 
za poświęcenie czasu i 
oprowadzenie nas po tym 
pięknym cudzie natury.  
Uczniowie zachwycali się 
w tym dniu skarbami 
naszej najbliższej okolicy.  
 

Realizacja projektu „Wczoraj i dziś szansą na jutro”   
♠ Warsztaty kulinarne 
02.04.2019r.  uczestnicy zajęć kreatywnych i zajęć językowych uczestniczyli 
w warsztatach cukierniczych w ZSS w Stroniu Śląskim. Dzieci przypomniały 
sobie zasady komponowania posiłków według piramidy żywieniowej oraz 
przygotowały pyszne soki owocowe i ciasteczka w kształcie jajek. Bardzo 
dziękujemy Pani Renacie Kaweckiej oraz uczniom ZSS biorącym udział  
w warsztatach. 
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♠ Wizyta w studium fryzur & wizażu 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  realizując projekt  
odwiedzili Studium Fryzur & Wizażu w Stroniu Śląskim. Poznali pracę fryzjerki oraz kosmetyczki-
manicurzystki. Zapoznali się z wyposażeniem salonu - urządzeniami  i przyborami  służącymi  do 
pielęgnacji włosów i paznokci. Dziękuję p. Iwonie Kaziuk i p. Jolancie Soliło za życzliwe przyjęcie. M. 
Zimna   
♠ Interatywna zabawka na zajęciach projektowych 
Uczniowie realizujący projekt  mieli możliwość pracy z zabawką dla prawdziwych miłośników zwierząt.                             
Magic Jinn Zwierzęta marki Dumel Discovery to specjalista, który zna setki zwierząt, w tym takie które 
już dawno wyginęły. Uczniowie myśleli  o jakim zwierzątku chcieli rozmawiać, a Jinn o hipnotyzującym 
spojrzeniu zadawał  szczegółowe pytania.  Uczniowie próbowali  go przechytrzyć, to było naprawdę 
trudne! Magiczny Jinn to edukacyjna zabawka, która zachęca uczniów do interakcji, rozwija i zachęca 
do pogłębiania wiedzy o zwierzętach i warunkach w jakich żyją.  
♠  Z   wizytą w Muzeum Minerałów 
27.03.2019r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim realizując projekt odwiedzili 
Muzeum Minerałów  w Stroniu Śląskim. Galeria to zbiór 
minerałów, skamieniałości i biżuterii. Eksponaty są duże, 
kolorowe i efektowne. Uporządkowane zgodnie ze skalą 
twardości Mosha. Wizyta w muzeum to niesamowita podróż w 
świat poznawania procesów geologicznych. Uczniowie mieli 
okazję obserwować proces obróbki minerałów oraz poznać 
zawody: szlifierz, gliptyk, złotnik. Uczniowie na pożegnanie 
otrzymali pamiątkowy minerał. 
Dziękuję p. Adrianowi Kluza za życzliwe przyjęcie- Maria Zimna. 
♠  Programowanie z Ozobotem 
Na zajęciach matematycznych z eksperymentowaniem w ramach projektu  uczniowie poznawali tajniki 
programowania, kodowania i szyfrowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych — Ozobotów i 

plansz do nauki kodowania. Prowadzenie A. Mrozek 
♠  Mini spektakl 
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich 27.03.19r.  
przygotowali inscenizację wierszy D. Strzemińskiej- 
Więckowiak z cyklu „Kim zostanę?”. Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Stroniu 
Śląskim ma za zadanie uświadamianie uczniom roli wyboru 
zawodu od najmłodszych lat. Inicjatywa zakładała realizację 
tego celu oraz umożliwiła popis artystyczny dzieci. Założenia 
w zakresie doradztwa zawodowego dotyczą wszystkich 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  

♠   Sukces naszego ucznia!  
I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.  23 marca 2019r. w Nowej Rudzie odbył się etap powiatowy 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej„ Młodzież zapobiega 
pożarom” Uczniowie Szkoły Podstawowej startowali w dwóch grupach: 
I grupa- uczniowie klas IV- VI Dominik Sokołowski, Wojciech Raś, Marcin 
Mróz, Dawid Frodyma 
II grupa - uczniowie kl. VII- VIII i Gimnazjum Paweł Roszczypała  
Po testach, trzech zawodników z każdej grupy, uczestniczyło w finale 
składającym się z części ustnej i zadania praktycznego. Reprezentant 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śl. Paweł 
Roszczypała zajął I miejsce w etapie powiatowym i 24 kwietnia  
startował w etapie wojewódzkim Turnieju. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.  W ramach przygotowań do Turnieju uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach w remizie OSP w Stroniu Śl.. Dziękujemy 
strażakom: Wojciechowi Wosiowi, Krzysztofowi Sokołowskiemu,  
a szczególnie Grzegorzowi Derwińskiemu za pomoc, cierpliwość  
i zaangażowanie. Jadwiga Staśko 

♠ Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej na turnieju 
rzucanki  s iatkarskiej  
w Lądku Zdroju 
IV Międzyszkolny Turniej  
w rzucance siatkarskiej  
w Lądku Zdroju. W turnieju 
udział wzięły 8 osobowe 
d r u ż y n y  d z i e w c z ą t  
i chłopców 
klas IV. 
Zajęliśmy 
IV miejsce. 
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Uczniowie realizujący projekt  mieli możliwość pracy z zabawką dla prawdziwych miłośników zwierząt.                                       

♠  Realizacja programu Bezpieczny Dolnoślązak 
Bezpieczny Dolnoślązak to taki uczeń, który wie 
jak zachować się, gdy ktoś tonie. Pod takim 
hasłem odbyły się zajęcia na basenie, gdzie pod 
okiem WOPR-u uczniowie uczyli się jak reagować 
w sytuacjach zagrożenia i gdzie szukać pomocy. 
Ćwiczyli pierwszą pomoc, utrwalili numery 
alarmowe. Podkreślono, że nie wolno robić zdjęć i 
filmów osobom poszkodowanym. Uczniowie 
wyciągnęli wniosek, że do wypoczynku i rekreacji 
należy wybierać miejsca bezpieczne, 
przeznaczone do tego celu czyli akweny wodne, 
gdzie są ratownicy. W takich miejscach należy podporządkować się do uwag i zaleceń służb WOPR. 
Dziękujemy Panu Januszowi Majewskiemu i Panu Markowi Balickiemu za przeprowadzenie ćwiczeń.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  

♠   Stoły Wielkanocne 
Jak co roku Zespół Szkół 
Samorządowych miał okazję 
uczestniczyć w Polsko – Czeskich 
Stołach Wielkanocnych. Były 
świąteczne zestawy Wielkanocne,  
pyszne ciasta, swojski chleb ze 
s m a l c e m  i  p a s z t e t y 
przygotowane przez uczniów. 
 
♠  „Zielono mi...”  
W Zespole Szkół Samorządowych  
była wielka akcja "Zielono 
mi...." Podjęliśmy wyzwanie 
zagospodarowania terenu 
zieleni za budynkiem szkoły. 
Mamy już miejsce na 
ognisko, ławki i stół. Teraz 
chcieliśmy zająć się częścią 
zieloną. Przygotowaliśmy 
skrzynie na warzywa  
i zielnik, a także powstały 
ciekawe strefy. 
 
♠ Forum Zawodoznawcze  
20 marca w Zespole Szkół 
Samorządowych odbyło się Forum 
Zawodoznawcze dla uczniów klas 
ósmych szkoły podstawowej i 
t r zec i c h  g imnaz j um ZSS . 
Dziękujemy za wspólną organizację 
przedsięwzięcia nauczycielom 
Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół 
Samorządowych. 
D z i ę k u j e m y 
z a p r o s z o n y m 
gościom za 
przybycie. 
 
 
 

♠ Warsztaty z robotyki  
Dnia  29.03.2019 r. w Zespole Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim 
odbyły się warsztaty z robotyki  
w ramach Dnia Nauk Ścisłych w ZSS. 
Młodzież gimnazjum im. Marianny 
Orańskiej i technikum ZSS złożyła 
roboty, zaprogramowała i sprawdziła 
ich działanie. Roboty staczały walki na 
macie, spychając się wzajemnie. Pod 
okiem pracowników firmy Mały Inżynier 
z Wrocławia, wszystkie roboty zostały 
usprawnione, ku uciesze uczniów.  

 
 
 
 
 
 
 
♠ Dzień Otwartych Drzwi w naszej 
szkole - zajęcia pożarnicze  
i ratownictwa medycznego. 
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4 MAJA MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ STRAŻAKA 

 
Z okazji Dnia Strażaka składamy 

wszystkim strażakom 
najserdeczniejsze życzenia- dużo 
zdrowia, szczęścia, wytrwałości  

i męstwa. Ochrona mieszkańców  
i ich mienia, gotowość niesienia 
pomocy bez względu na własne 

bezpieczeństwo, to działania wpisane 
w strażacką pracę.  Życzymy Wam 
dużej wytrwałości, głębokiej wiary  

w sens Waszej służby, wielu 
sukcesów, oraz "tylu powrotów, ile 
wyjazdów". Niech święty Florian 

opiekuje się Wami  
w czasie każdej sytuacji i za każdym 
razem pomoże szczęśliwie powrócić 

do domów.  

WYBORY SOŁECKIE— WYNIKI WYBORÓW 
W miesiącu marcu i kwietniu br. mieszkańcy sołectw, podczas Zebrań Wiejskich 
dokonali wyboru swoich reprezentantów, czyli Sołtysów i 3 osobowych Rad 
Sołeckich. Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratulujemy wyboru i 
życzymy sukcesów w pracy na rzecz sołectwa. Uroczyste wręczenie zaświadczeń o 
wyborze Sołtysów nowej kadencji odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego w dniu 26 kwietnia br. 

♦ Sołectwo Bolesławów: Sołtys Eugeniusz Tarnowski;  
Rada Sołecka: Kisiel Barbara, Praczyk Jolanta, Zając Sylwia.  

♦  Sołectwo Goszów: Sołtys Jan Kluza; 
Rada Sołecka: Kuźmiński Andrzej, Libera Robert, Skowron Aneta. 

♦  Sołectwo Kamienica: Sołtys Irena Foremnik; 
Rada Sołecka: Filip Piotr, Foremnik Piotr, Mróz Katarzyna.  

♦  Sołectwo Kletno: Sołtys Tomasz Kudła; 
Rada Sołecka: Bieniek Tomasz, Ciastowska Joanna, Lica Maria.  

♦  Sołectwo Nowy Gierałtów: Sołtys Zbigniew Draus; 
Rada Sołecka: Kuchejda Bożena, Stasiak Krzysztof, Wójcik Wanda. 

♦  Sołectwo Stara Morwa: Sołtys Marzena Stołypko; 
Rada Sołecka: Dziuba Iwona, Rubacha Danuta, Rybczyńska Jolanta. 

♦  Sołectwo Stary Gierałtów: Sołtys Krzysztof Soboń; 
Rada Sołecka: Madeła Joanna, Odważny Dariusz, Ścisłowski Grzegorz. 

♦  Sołectwo Strachocin: Sołtys Krystyna Brzezicka; 
Rada Sołecka: Budzyńska Grażyna, Hudziec Tadeusz, Pacek Magdalena. 

♦  Sołectwo Stronie Śląskie: Sołtys Czesława Piechnik; 
Rada Sołecka: Michalak Teresa, Pawłowska Jolanta, Ryczko Wiesław. 

Serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę poprzedniej kadencji na ręce Sołtysów 
składają: Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor. 



13 Rok 2019, Numer 174 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż przystępuje do weryfikacji 
danych zawartych w ,,deklaracjach śmieciowych” dotyczących 
liczby osób zamieszkujących nieruchomość.   
Apelujemy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do 
gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób 
zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym. 

Informujemy, iż obecnie trwają  kontrole złożonych deklaracji i oświadczeń pod kątem wskazanej w 
nich liczby mieszkańców. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Stronia 
Śląskiego wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny 
z rzeczywistością. 
Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku 
prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania 
zaległości i odsetek.  
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 
znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:  http://www.stronie.pl/2376/144/
deklaracje.html 

Od 1 kwietnia w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu 
Śląskim dostępne są 
nowe przewodnik i 

rowerowe po okolicy Stronia 
Śląskiego, zawierające m.in. mapki 
przebiegu singletracków: Pętli 
Rudka, Pętli Stronie Śląskie oraz 
położonych po zachodniej stronie 
Śnieżnika, od strony Międzygórza 
- Pętli Ostoja i Pętli Pod 
Ś n ie ż n i k i e m .  O so b y  n i e 
mieszkające w naszej okolicy, 
mogą zamawiać przewodniki 
wysyłając swój adres pocztowy na 
strategia@stronie.pl 
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       DZIAŁANIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ZE STRONIA WSI 
 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Stronie Wieś uczestniczyły w dniu 
06.04.2019 r. w prezentacji Stołów Wielkanocnych we wrocławskim Pasażu 
Grunwaldzkim. 26 stołów zaprezentowało przepyszne potrawy oraz 
przeróżne dekoracje świąteczne. Czas minął w miłej, wesołej atmosferze 
przy dźwiękach ludowych melodii. Wyjazd bardzo udany- palma została 
wyróżniona, pisanki wykonane przez koleżankę Jadwigę zajęły II miejsce  
i stół z potrawami też został nagrodzony. Po powrocie trzeba było szybko 
przygotować potrawy na drugi dzień do prezentacji stołu w CETiKu. Był to 
także udany dzień. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kolorowe jajka z 

galaretek oraz świnka z galarety drobiowej. Wykonane 
własnoręcznie palmy rozeszły się bardzo szybko. Powróciłyśmy 

zmęczone, ale 
zadowolone z 
w i e l o m a 
n a g r o d a m i  
i chęcią do 
n a s t ę p n e g o 
u d z i a ł u  
w prezentacji 
stołów.   
  Sołtys

PROMOCJA STRONIA ŚLĄSKIEGO I STAREGO MIASTA NA TARGACH ROWEROWYCH  
W PRADZE I WARSZAWIE 

W dniach 29-31 marca reprezentanci 
CETiKu, Zespołu Szkół Samorządowych 
i Starego Miasta zapraszali w naszą 
okolicę osoby odwiedzające targi 
rowerowe FOR BIKES w Pradze. 
Tydzień później reprezentacja Gminy 
Stronie Śląskie i Starego Miasta udała 
się na targi rowerowe BIKE EXPO na 
Stadionie Narodowym w Warszawie 6-7 
kwietnia. Wśród odwiedzających było 
wiele osób, które nie poznały jeszcze 
naszych gór. Ekipa Strońskiej Grupy 
Rowerowej wraz z naszymi czeskimi 
sąsiadami z Hyncic pod Susiną, 
p r z e k a z y w a l i  n o w o  w y d a n e 
przewodniki rowerowe, mapy i inne 
materiały promocyjne. Były też 
rowerowe breloczki, torebki rowerowe na ramę i wiele innych upominków! Mamy nadzieję, że dzięki 
naszej obecności na ww. imprezach, kolejni rowerzyści odkryją 
naszą okolicę!    Burmistrz Stronia 

Ś l ą s k i e g o 
p r z y p o m i n a  
o zgłoszeniach do konkursu na 
Najładniejszą Wieś w Gminie 
Stronie Śląskie !!! 
   Warunkiem uczestnictwa  
w konkursie jest zgłoszenie przez 
sołectwo udziału w terminie do 
dnia 15 maja. Zgłoszenie 
podpisuje Sołtys. Konkurs 
rozpoczyna się 1 czerwca i trwa 
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         RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
         – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MARZEC 2019 

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

Dariusz Gulij                    tel: 604 635 538 

Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 

Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 

Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 

Dobrowolski Stanisław  03stan@wp.pl  

Chmurzyński Marek       tel: 667 884 551  radny@wp.pl 

Erdmański Tomasz        tel: 720 721 517    
                                         radny.tomasz.erdmanski@gmail.com      
Janiszewska Gabriela    tel: 697 278 572  
                                         gabriela_janiszewska@interia.pl 

Kujawiak Krzysztof        tel: 794 989 555  kkujawiak@interia.pl 

Laskowska Magdalena  tel: 575 780 427  magdalg@interia.pl 

Pakuła Zdzisław              tel: 609 142 133 

Ryczek Wiesław              tel: 661 204 395 

Serafin Jacek                  tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl 

Sławik Remigiusz            remigiuszslawik@gmail.com 

Wiktor Ryszard               tel: 601 259 900, 74 8141 552  
                                          ryszardwiktor@vp.pl 

        

W miesiącu marcu  2019 roku ze względu 
na urlop terapeuty w dniach 11 – 31. O3. br. 
odbyły się tylko 2  spotkania 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 12 porad dotyczących:
  
♦ możliwości podjęcia terapii odwykowej  
w  placówkach stacjonarnych  
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Osób Uzależnionych   
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Rodzin Osób Uzależnionych  
♦ pomocy w sporządzaniu stosownych pism – 
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego skierowane do Komisj i 
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  3-4 osoby.  
W ramach działań Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon  
Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy 
w  g o d z i n a c h  1 7 . 0 0  d o  2 0 . 0 0 .  
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 

         AKCJA 
STERYLIZACJA 
W z o r e m  l a t 
ubiegłych, Gmina 
Stronie Śląskie 
zawarła umowę  
z Fundacją Kocie 
Życie, za której 
pośrednictwem 
p r o w a d z o n a 
będzie akcja 
sterylizacji kotek i 
kastracji kocurów 
z terenu gminy. 

W ramach tej umowy zostanie 
przeprowadzonych 25 zabiegów. 
Właściciel zwierzęcia płaci 40 zł za 
kotkę, 30 zł za kocura, a pozostałą 
wartość zabiegu dopłaca gmina. 
Zawiadomien ie  o terminie 
rozpoczęcia akcj i  zostanie 
opubl ikowane w biu letynie 
informacji publicznej na stronie 
www.stronie.dolnyslask.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń. 
 



VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
ODBĘDZIE SIĘ 26 KWIETNIA 2019 ROKU O 
GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie  ul. 

Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Faks 74  811 77 32  email: 

biuroburmistrza@stronie.pl 

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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia 
k a ż d e g o  m i e s i ą c a  n a  a d r e s   
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. 

Redaktor 
naczelny:  
Tomasz 

Olszewski,  
DTP (layout):  

Sara 
Pawłowska 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 4 maja 2019 roku  w godz 10.00-11.00 Radni 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: S. Dobrowolski, W. Ryczek,  
G. Janiszewska, K. Brzezicka,  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  te l .  601  259 900 .  
Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane. 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław 

Pakuła, zapraszają w sprawach samorządowych do Biura 
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
S ł o n e c z n a )  w  g o d z i n a c h  1 6 0 0 - 1 7 0 0 
   7 maja 2019 roku dyżur w biurze pełni Pan Zdzisław 
Pakuła. 

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” - 

16 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA  
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca  w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie 
ul. Żeromskiego 6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny : 
601259900 lub 748141552 

          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. 
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  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego.   
4.Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia 
Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i 
ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie 
Śląskie.  
5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie 
Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz 
Policji. 
Temat przygotuje Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego. 
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów organów 
sołectw na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
7. Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysów 
nowej kadencji. 
8. Podsumowanie sezonu zimowego pod kątem 
utrzymania tras narciarstwa biegowego przez Gminę 
Stronie Śląskie.  
Temat przygotuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.  
9. Podjęcie rezolucji przez Radę Miejską Stronia Śląskiego 
w sprawie sprzeciwu wobec „Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 1. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
IV/13/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie 
– projekt nr 3. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do 
Związku Miast Polskich – projekt nr 4. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Stronie Śląskie do Klastra Energii: 
Autonomiczny Region Energetyczny Sudety –  
projekt nr 5. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stronie Śląskie – projekt nr 6. 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik –  
projekt nr 7.   
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 8. 
18.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.   
19.  Interpelacje radnych.  
20.  Zapytania i wolne wnioski.   
21.  Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
22. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
  
              Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor 


