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Wszystkim Tatom 
składamy 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia, sukcesów 
zawodowych i osobistych 

oraz radości ze swoich 
pociech.  

Niech będą one dla Was 
zawsze wsparciem i 
powodem do dumy! 
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY 

 TRWA BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ 
Wykonana została już konstrukcja wiaty wraz  
z pokryciem dachowym. Wykonawca przystępuje do 
prac instalacyjnych. Już z końcem czerwca będziemy 
mogli skorzystać z właściwości tężni solankowej  
w parku miejskim w Stroniu Śląskim.  
 
     MODERNIZACJA POMOSTÓW ZAKOŃCZONA   
Zakończyła się modernizacja pomostów na zalewie w Starej Morawie. Zmieniono konstrukcje pomostu 
na belki stalowe, a nawierzchnię wykonano z deski kompozytowej.  Otwarcie kąpieliska nastąpi 14 
czerwca 2019 r, zapraszamy serdecznie do Starej Morawy! 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA BUDOWĘ DROGI SIENNA– JANOWA GÓRA — KLETNO  
Zakres prac obejmuje modernizację drogi od miejscowości Sienna, poprzez Janową Górę do Kletna. 

Jezdnia zostanie poszerzona, pobocza zostaną utwardzone, wybudowane zostaną elementy 
odwodnienia korpusu drogowego. Szacowana wartość prac to ok. 914 tys. zł, a dofinansowanie  
z budżetu państwa wyniesie 80% zakładanej kwoty. 

 
TRWAJĄ PRACE W RAMACH MODERNIZACJI HALI SPORTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY BYŁEJ 
SZKOŁY NA OBIEKT HOTELOWY 

Do tej pory zostało wykonane podbicie i izolacje fundamentów części hotelowej, wykonano stropy  
i posadzki wszystkich 
k o n d y g n a c j i ,  
odwodnienie terenu.  
Wyburzono sąsiedni 
budynek, który był 
przeznaczony do 
rozbiórki w celu 
pozyskania terenu pod 
przyszłą infrastrukturę 
hotelową.   
W budynku hali 
sportowej przystąpiono 
do wymiany konstrukcji 
pokrycia dachowego. 

         WIEŚCI Z KRYSZTAŁU STRONIE ŚLĄSKIE 
       Miesiąc maj był bardzo pozytywny jeżeli chodzi o rozgrywki drużyn SPP 
„Kryształ Stronie Śląskie”. Drużyna seniorów, pod wodzą trenera Pawła 
Adamczyka wygrała kolejno z drużyną Sparty Ziębice 4:1 (4 braki strzelone 
przez Mateusza Poświstajło), z drużyną Gromu Witków 7:1  
(5 bramek strzelonych przez Mateusza Poświstajło, 2 bramki strzelone 
przez Mateusza Bajraka) oraz z drużyną Piławianki Piława Górna 2:0 (1 
brama strzelona przez Mateusza Poświstajło i jedna bramka strzelona 
przez Tomasza Haydona). Drużyna Kryształu zanotowała również remis w 
stosunku 2:2 z drużyną LKS Bystrzyca Górna (1 bramkę strzelił Jarosław 
Dędys i 1 bramkę strzelił Mateusz Poświstajło). Podsumowując, Kryształ 
zdobył w miesiącu maju na boiskach ligi okręgowej 10 punktów, strzelając 
15 bramek, tracąc 4 bramki. Niezawodny strzelec Kryształu, Mateusz Poświstajło ma na swoim koncie 
już 29 bramek i zdecydowanie przewodzi w klasyfikacji strzelców klasy okręgowej seniorów grupa 
Wałbrzych.       
Zespół występujący w klasie terenowej juniorów, prowadzony przez trenera Arkadiusza Jasika jest 
liderem w tabeli z dorobkiem 39 punktów i ma przewagę nad drugą drużyną Sparty Ziębice 5 punktów  
i dodatkowo jeden zaległy mecz do rozegrania.  
Tym samym awans do wyższej grupy rozgrywkowej jest 
coraz bardziej realny.  
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ZIELONE ŚWIATŁO DLA URUCHOMIENIA LINII KOLEJOWEJ 322 
21 maja 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz 

Chromiec wspólnie z włodarzami gmin powiatu kłodzkiego 
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PKP S.A. oraz PKP PLK 
S.A. Zakład Linii Kolejowych. Na spotkaniu jednoznacznie 
potwierdzono, że linia kolejowa 322 Kłodzko - Stronie Śląskie musi 
być jak najszybciej reaktywowana. Jest to sprawa oczywista i 
priorytetowa dla naszego terenu. To turystyczna i uzdrowiskowa 

strategia rozwoju naszych gmin. Jest zielone światło w tej kwestii, gdyż Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego  w dniu 8 maja 2019 r. podjął uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie m.in. 
linii kolejowej do Stronia Śląskiego. Czekamy z niecierpliwością na rozwój sytuacji. 

        NIE BĘDZIE SUCHYCH ZBIORNIKÓW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE   
 22 marca 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Kłodzku  
w sprawie projektu Ochrony Przeciwpowodziowej  w Dorzeczu Odry i Wisły – analiza możliwości 
zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. Spotkanie wywołało burze protestów 
mieszkańców w związku z opracowaną koncepcją budowy suchych zbiorników. W tej kwestii odbyło się 
wiele spotkań z przedstawicielami Wód Polskich i mieszkańców oraz z organizacjami pozarządowymi, 
burmistrzami, i sołtysami . 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał negatywną opinię 
dotyczącą lokalizacji zbiorników na terenie Gminy Stronie Śląskie  
w miejscowości Goszów i Stara Morawa. Rada Miejska Stronia Śląskiego 
również wydała na ostatniej sesji rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec 
projektu ochrony przeciwpowodziowej. Władze Gminy Stronie Śląskie, Rada 
Miejska, sołtysi oraz mieszkańcy od początku wyrażali stanowczy sprzeciw.  
 Przekazujemy Państwu stanowisko Pana Marka Gróbarczyka, Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (fragment pisma skierowanego 
do burmistrzów, wójtów, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych 
oraz mieszkańców Ziemi Kłodzkiej). 
„(...) W żadnych planach inwestycyjnych nadzorowanej przeze mnie instytucji 
— Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie ma budowy 
nowych zbiorników na Ziemi Kłodzkiej. (...) 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Wody Polskie 
przygotowują nowe plany strategiczne ochrony przeciwpowodziowej regionu, 

w tym Ziemi Kłodzkiej, podczas których sporządzane są wstępne analizy możliwych rozwiązań  
i przeprowadzane są dyskusje w gronie ekspertów. Wstępne koncepcje są planowane do poddania 
szerokim konsultacjom społecznym dopiero w 2020 roku. Jeżeli na podstawie opracowanych analiz 
okaże się, że niezbędna będzie dodatkowa retencja przeciwpowodziowa, do realizacji zostanie 
zaproponowane przeprowadzenie inwestycji, jednak wyłącznie w miejscach bezkolizyjnych, o jak 
najmniejszym wpływie na mieszkańców, infrastrukturę, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze. Będą 
one prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą społeczeństwa po uzyskaniu akceptacji samorządu. 
Zapewniam, że wszelkie podejmowane rozstrzygnięcia w zakresie sposobu ochrony 
przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej i jej mieszkańców, muszą mieć pozytywną decyzję samorządów 
oraz poparcie wśród środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Obecnie 
zaistniała sytuacja wskazuje na konieczność prowadzenia głębszego dialogu i wzajemnego 
zrozumienia. Nakłady ponoszone na ochronę przeciwpowodziową mają służyć mieszkańcom i nie 
powinny powodować podziałów”. 
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      NOWE SZLAKI ROWEROWE SINGLETRACK 
JUŻ       OTWARTE!  
  Z radością informujemy, że dnia 18 maja 2019 r.  
o godz. 12 uroczyście otwarto kolejne dwie trasy 
rowerowe typu singletrack w ramach projektu 
„Singletrack Glancesis”: Pętlę Rudka oraz Pętle 
Stronie Śląskie o łącznej długości ponad 19 km.  
W uroczystości brali udział Burmistrz Stronia 
Śląskiego, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wroc ławiu , 
Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,  
pracownicy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
wraz z radnymi, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stroniu Śląskim oraz przybyli pasjonaci 
sportów rowerowych. 
 Po uroczystym przecięciu wstęgi przy bramie wjazdowej na pętlę Rudka przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego oraz przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych  we Wrocławiu, Proboszcz ks. Grzegorz Góra dokonał poświęcenia trasy.   
Po symbolicznym przejechaniu Pętli Rudka, dla każdego uczestnika zapewniona była kiełbasa z grilla 
oraz pyszny bigos. Należy wspomnieć, iż projekt „Singletrack Glacensis” to już ponad 133 km tras typu 
singletrack, czyli leśnych ścieżek o szutrowej nawierzchni przeznaczonych wyłącznie do 
jednokierunkowej jazdy na rowerze. Trasy te znajdują się już na terenie 7 gmin: Bardo, Bystrzyca 
Kłodzka, Gmina Kłodzko, Lądek - Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie i Złoty Stok. Liderem projektu jest 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Na każdej z tych tras znajdują się stacje naprawcze i stacje 
ładowania e-bike. Z obszaru Gminy Stronie Śląskie dostępne są już 4 trasy rowerowe typu singletrack: 
Pętla pod Śnieżnikiem, Pętla Ostoja, Pętla Rudka oraz Pętla Stronie Śląskie, które dają nam blisko 46 km 
niezwykle malowniczych tras, na które serdecznie zapraszamy zarówno mieszkańców, jak  
i odwiedzających naszą gminę turystów.  
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       CZERWIEC W CETiK-u  
 
►1 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 (sobota) Stroński 
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" zaprasza 
wszystkie dzieci na DZIEŃ DZIECKA NA 
STROŃSKIM "ORLIKU". W programie: dmuchana 
zjeżdżalnia, gry i zabawy oraz pokaz 
przygotowany przez strońskich strażaków. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.   
► 01,8,15,22,29 czerwca 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, swojskie ciasta oraz chleby.  
Tel. 74 8142499.   
► 1 czerwca 2019r. w godz. 11:00 - 13:00 (sobota) 
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II zaprasza na 
DZIEŃ DZIECKA pn. "Rodzice dzieciom". Miejsce: 
Plac przy Przedszkolu Miejskim. Wstęp wolny!  
►2 czerwca 2019r. o godz. 10:00  (niedziela)
Stroński Park Aktywności oraz Strońska Grupa 
Rowerowa zapraszają na rodzinną wycieczkę 
rowerową. Uczestnictwo jest bezpłatne! Spotkanie 
uczestników przed halą sportową SPA "Jaskinia 
Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim o godz. 9:50.  
►5 czerwca 2019r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Poetka i pisarka z Czech - omówienie 
twórczości literackiej" poprowadzi Pani Vera 
Kopecka -  Czechy.  Wstęp wolny!  
►10 czerwca 2019r. w godz. 10:00 - 13:00 
(poniedziałek) w CETiK-u odbędzie się Pobór Krwi. 
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" w Stroniu 
Śląskim.   
►12 czerwca 2019r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u na zakończenie semestru 
letniego Uniwersytetu III Wieku (ognisko). Wstęp 
wolny!   
►14 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 16:00 
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II zaprasza na 
I Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej Lat 60. pt. 
"Kwiaty we włosach". Festiwal odbędzie się  
w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim.  
► 14-16 czerwca 2019r. CETiK oraz Urząd Miejski  
w Stroniu Śląskim zapraszają na DNI STRONIA 
ŚLĄSKIEGO. Szczegółowy program znajduje się na 
p lakac ie  w  Nowinkach  S t rońsk i ch .  
► 15 czerwca 2019 r. (sobota) 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.   
► 22 czerwca 2019r. (sobota) o godz. 16:00 CETiK 
zaprasza do Kaplicy św. Onufrego w Stroniu 
Śląskim na koncert w formie spektaklu na 
podstawie pieśni Mercedes Sosa w hiszpańsko-

polskim projekcie pn. "Todo Cambia". W spektaklu 
udział wezmą: Eva Rufo- śpiew i reżyseria, Julia 
Mikołajczak - śpiew, Roman Rauhut - gitara, 
tłumaczenie tekstów Aleksandra Jóźwiak.  
Wstęp wolny!   

►29 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 (sobota) 
Parafia oraz Sołectwo Nowy Gierałtów zapraszają 
na "Odpust św. Jana na Gierałtowie", który 
odbędzie się na Placu Spotkań w Nowym 
Gierałtowie. Uczestnictwo w wydarzeniu jest 
bezpłatne.   
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.  

1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA  
 

Z tej okazji życzymy Wam drogie łobuziaki 
dużo uśmiechu, radości, głowy pełnej 

szalonych pomysłów na coraz to nowe 
zabawy i magicznego długopisu, który każdy 

sprawdzian i wypracowanie napisze na 
szóstkę.  
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FOTORELACJA Z  WYDARZEŃ W CETiK-u 

STROŃSKA MAJÓWKA W PARKU MIEJSKIM 

SPOTKANIE W CETiK-u W SPRAWIE SUCHYCH ZBIORNIKÓW 
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         ZAPRASZAMY NA WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA 02.06.2019 r. ! 
        Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW w Stroniu Śląskim ma zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci do 
lat 14 wraz z rodzicami i dziadkami na otwarte zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka, które odbędą 
się na stawach w Stroniu Śląskim w dniu 02.06.2019(niedziela). 

Program zawodów: 
 9.30-9.55 zbiórka zawodników, zapisy i krótka odprawa 
 10.00 rozpoczęcie zawodów 
 13.00 zakończenie zawodów 
 13.05  wspólny poczęstunek 
 13.30 ogłoszenie wyników, wręczenie  pucharów zwycięzcom i nagród dla 
wszystkich dzieci biorących udział w zawodach. 
W razie niepogody zawody  zostaną przełożone na następną niedzielę.  
Przez cały okres wakacyjny w każdą środę o godz. 15.00 na stawach będą 
prowadzone zajęcia w szkółce wędkarskiej dla dzieci i młodzieży chcących 

poznać tajniki wędkarstwa.  Zapewniamy sprzęt i opiekę w czasie zajęć. 
                                                               
                         Z wędkarskim pozdrowieniem — G.Urbaniak - Prezes Koła 

GMINNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

KONCERT ZESPOŁU KRĄG 
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

►WARSZTATY KULINARNE 3 kwietnia uczestniczyliśmy  
w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez uczniów  
i  nauczycie l i  z  Zespołu Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śląskim. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły  
w zajęciach, miały okazję samodzielnie przygotować i degustować 
zdrowe posiłki. Bardzo dziękujemy nauczycielom, uczniom  
i wszystkim osobom zaangażowanym    w organizację warsztatów, 
dzięki którym dzieci świetnie się bawiły komponując zdrowe posiłki.  
► WIZYTA PLANETARIUM  11 kwietnia gościliśmy u siebie PLANETARIUM. Każda grupa mogła zapoznać 
się  z nazwami i układem planet. Było to bardzo fascynujące przeżycie dla naszych wychowanków. 
Dzieci zadawały mnóstwo pytań i z zaciekawieniem słuchały.   
► DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO 16 kwietnia obchodziliśmy dzień koloru zielonego. Ten piękny kolor 
kojarzy się z wiosną, z przyrodą budzącą się do życia, a ponadto jest jednym z ulubionych kolorów 
dzieci. W tym wyjątkowym dniu wszyscy byliśmy ubrani na zielono, spożywaliśmy zielone posiłki oraz 
t w o r z y l i ś m y  z i e l o n e  p r a c e  p l a s t y c z n e .  T e m a t e m  p r z e w o d n i m  
inspiracją w tym dniu były nowalijki.   
►”DZIECIAKI SADZENIAKI”  
1 8  k w i e t n i a  u c z e s t n i c z y l i ś m y  
w warsztatach „Dzieciaki sadzeniaki” zorganizowanych  
w naszym przedszkolu dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
pracowników Leroy Merlin w Kłodzku. Podczas warsztatów 
poznaliśmy etapy sadzenia roślin, dzieci miały okazję 
samodzielnie  posadzić „swoją” roślinkę, którą zabierały do 
domu do dalszych obserwacji. Bardzo dziękujemy 
pracownikom Leroy Merlin za organizację tak ciekawych 

warsztatów dla naszych dzieci.  

SZKOŁA PODSTAWOWA 
►  Sukcesy naszych uczniów! 
W kwietniu b.r. odbył się konkurs "OKOLICA W LITERĘ UJĘTA" organizowany 
przez Bibliotekę Publiczną w Bystrzycy Kłodzkiej dla 4  Gmin Masywu 
Śnieżnika. Motyw przewodni  "700 lat miasta Bystrzyca Kłodzka". Prace 
konkursowe można było wykonać w kilku kategoriach: plastycznej, literackiej, 
fotograficznej i filmowej. Dzieci z klas I-III  Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim pod opieką p. U. Góreckiej i p. A. Mrozek przystąpiły do konkursu w 
kategorii plastycznej. 15 maja 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
I miejsce w tej kategorii zajęła uczennica naszej szkoły Iga Nuckowska z klasy 
IIb, a II miejsce zajęła Laura Zajączkowska również uczennica z klasy IIb z naszej szkoły, 
natomiast dwa wyróżnienia trafiły w ręce Amelii Dąbrowskiej i Karoliny Nowakowskiej też uczennic 
klasy IIb.  Gratulujemy zdolności plastycznych i życzymy dalszych sukcesów! 
►  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 
W naszej szkole mamy kolejny sukces matematyczny. Milena Skowron, uczennica klasy  Vd została 

wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 
2019. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów.    
Z zadaniami matematycznymi zmagało się  43 dzieci. Dziękujemy za 
udział i życzymy sukcesów w przyszłych edycjach.  
►  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
18 kwietnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śl. wzięli udział w etapie powiatowym 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Uczniowie rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego, testy- skrzyżowania, jeździli rowerem po torze przeszkód 
oraz wykonywali zadanie praktyczne z pierwszej pomocy.  
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►  Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”  dla uczniów Szkoły 
Podstawowej 
14 maja 2019 roku uczniowie klasy IA wraz wychowawcą Anitą Mrozek zostali 
zaproszeni przez Państwo Małgorzatę i Przemysława Kowalczyków do 
pensjonatu " Górski Potok " na warsztaty "Od ziarenka do bochenka " 
połączone z samodzielnym przygotowaniem ciasta chlebowego. Kolejną 
atrakcją tej wyprawy były zajęcia muzyczno-rytmiczne wykorzystujące 
instrumenty perkusyjne - bębny. Zajęcia prowadził Pan Piotr Szczepanek. 
Wizytę zwieńczyło ognisko z pieczeniem kiełbasek i smakowaniem 
własnoręcznie przygotowanego chleba. Było wspaniale ! Wszyscy świetnie się 
bawili i uczyli poprzez zabawę. Piękne okoliczności przyrody spotęgowały 

wrażenia estetyczne tej edukacyjnej wyprawy. Dziękujemy z całego serca za gościnę gospodarzom 
"Górskiego Potoku" Państwu M. P. Kowalczykom.   
Uczniowie klasy IA z wych. A. Mrozek  
► Wycieczka naszych młodszych uczniów do 
Wałbrzycha 
13 maja 2019 klasy II a i III a uczestniczyły w bardzo 
ciekawej wycieczce. Najpierw było zwiedzanie Zamku 
Książ połączone  z warsztatami sensorycznymi, a 
n a s t ę p n i e  E x p l o r a P a r k  
w Wałbrzychu. To było bardzo pouczające doświadczenie 
dla wszystkich uczniów. Polecamy gorąco.  Elżbieta 
Wądrzyk, Anetta Oostenbrink 
►  Lekcje programowania w Bibliotece Miejskiej dla 
uczniów II b 
13.05.2019 w ramach współpracy Szkoły Podstawowej z Biblioteką 
Miejską oraz przypadającym Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek 
odbyły się dla uczniów z klasy IIb zajęcia - warsztaty z robotyki. 
Uczniowie korzystając z nowoczesnej technologii, mogli spróbować 
swoich sił w programowaniu robota Photon. Zajęcia poprowadziła Pani 
Paulina Bera z CKiR z Lądka Zdroju. Pani Alicja Witczak z biblioteki  
i wychowawczyni klasy IIb Urszula Górecka udzielały pomocy  
i  w s p i e r a ł y  w  d z i a ł a n i a c h .  R y w a l i z a c j a  
i zabawa w grupach wywołała wśród dzieci wiele śmiechu. Dziękujemy 
Pani Paulinie i Pani Alicji za wspaniałe zajęcia.  
Uczniowie klasy IIb z wychowawczynią.  
►  Bezpieczny Dolnoślązak 
Uczniowie klasy V a spotkali się z pracownikami Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego z Bystrzycy Kłodzkiej, Państwowej Inspekcji 
Pracy z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Straży Pożarnej  z  B y s t r z y c y 
Kłodzkiej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zagrożeniami jakie 
mogą napotkać na wsi oraz jak ich unikać. Zostały powtórzone i 
utrwalone zasady postępowania w czasie udzielania pierwszej pomocy, 
a swoje umiejętności uczniowie mogli przećwiczyć na fantomie. Podczas 
przeprowadzonego testu, sprawdzili swoją wiedzę, a ci którzy zdobyli 
największą ilość punktów, otrzymali rzeczowe nagrody. Prócz tego 
wszyscy uczniowie otrzymali prezenty  w postaci kamizelek i worków 
odblaskowych. Przekazana wiedza na zajęciach okazała się bardzo 
przydatna zarówno dla uczniów, których rodzice prowadzą 
gospodarstwo rolne, jak również dla tych, którzy odwiedzą rodzinę  
w czasie wakacji. 

W etapie powiatowym startowały dwie drużyny szkolne: grupa I – uczniowie w wieku 10- 12 lat, grupa II- 
uczniowie starsi: Natalia Lasota, Dawid Kubowicz, Daniel Kwiatkowski. Drużyna grupy I w składzie: 
Zuzanna Urbaniak, Wojciech Raś, Milena Jesiołowska, Jacek Okseniuk zajęła II miejsce.  
Do miejsca I zabrakło nam 1 punktu. Reprezentanci szkoły po zajęciach turniejowych brali bardzo 
aktywny udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów Turnieju m.in. w: symulatorze 
dachowania, jazdy samochodem z instruktorami , jazdy motorami policji drogowej. Jadwiga Staśko 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  

SAMORZĄDOWYCH 

ZAPROSZENIE 
„Profilaktyka to świadome 
działanie, nastawione na 
jednostki lub grupy społeczne, 
mające na celu zapobieganie 
różnorodnym problemom 
zanim one wystąpią. 
Profilaktyka z definicji jest 
działaniem uprzedzającym,  
a nie naprawczym.” Krzysztof 
Ostaszewski – ekspert 
Kra jowego B iura  ds . 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
 
W nawiązaniu do powyższej definicji Zespół Szkół Samorządowych w dniu 04 czerwca 2019 r. 
organizuje od godziny 12.00 na terenie szkoły „Piknik integracyjny - przystanek ZDROWIE w ZSS”  
Czas przeznaczony na w/w działanie jest skierowany do całej społeczności lokalnej, dlatego poza 
uczniami ZSS zaproszeni są również ich rodziny, znajomi i przyjaciele oraz specjalni Goście czyli Radni 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. W ramach spotkania odbędą się „Występy młodych talentów”, 
różnorodne zabawy i konkursy skierowane do każdej grupy wiekowej. Ponadto, uczestnicy pikniku 
będą mogli zapoznać się z wieloma problemami społecznymi oraz dowiedzieć się, gdzie uzyskać 
pomoc w przypadku różnego rodzaju uzależnień oraz przemocy domowej czy rówieśniczej. Stanowiska  
o charakterze edukacyjnym będą obsługiwali przedstawiciele Straży Miejskiej oraz pracownicy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Odbędzie się również krótka prelekcja na temat 
pracy danych jednostek oraz form udzielanego przez nich wsparcia.  Dodatkowo będzie degustacja 
potraw przygotowanych przez uczniów technikum gastronomicznego. Chętnych do pomocy przy 
organizacji zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły. 
►  Staże zawodowe w ramach erasmus + w Bolonii 
28 kwietnia 2019 roku 25 uczniów klas technikum wyjechało  
na miesięczne staże zawodowe do Bolonii (Włochy). Uczniowie przed 
wyjazdem uczestniczyli w kursie języka angielskiego,  
w warsztatach kulturowych, aby przybliżyć sobie kulturę, obyczaje i 
historię Włoch. Po przyjeździe na miejsce odbył się kurs języka 
włoskiego. Młodzież mieszka w akademiku, pracują w różnych 
obiektach hotelarsko – gastronomicznych na terenie Bolonii. W 
weekendy mają zorganizowane wycieczki krajoznawcze. Odwiedzili 
już Florencję i Weronę.  Doświadczenie, wrażenia BEZCENNE! 
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► Pożegnanie tegorocznych maturzystów  
Kolejny rocznik opuścił mury Zespołu Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim. W piątek  
26.04.2019 r.  odbyło się oficjalne pożegnanie 
tegorocznych maturzystów  Technikum.  
W wydarzeniu wzięli udział ich młodsi koledzy, grono 
pedagogiczne oraz zaproszeni goście. 
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        WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  
 ► Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
Dnia 30 kwietnia, grupa Żabki z Przedszkola Miejskiego, 
uczestniczyła w zajęciach, których bohaterami były poczciwe  
i pracowite krasnoludki. Dzieci poszukiwały tych pozytywnych  
postaci wśród książek i w książkach, odgadywały imiona 
skrzatów, znajdowały im domki, rysowały i nazywały swoje 
własne krasnale. Scenariusz zajęć powstał w oparciu o  książkę 
Melanii Kapelusz pt. "Krasnoludki”, która opowiada  
o zabawnych przygodach  trzynastu maleńkich przyjaciół.  

 

 

► Warsztaty w Szkole Podstawowej. 
8 maja pracownik biblioteki -  Pani Alicja Witczak, 
przeprowadziła warsztaty rękodzieła z klasą 3 a. Dzieci 
wykonały bibułkowe kwiaty metodą "cukierkową",  
a następnie ozdobiły nimi kartki, które podarują ukochanym 
mamom w Dzień Matki. 
► Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
XVI edycja Tygodnia Bibliotek przebiegła pod znakiem 
#biblioteka. Tegoroczne hasło wskazuje w jaki sposób 
zmienia się rola biblioteki we współczesnym świecie. 
Dzisiejsze biblioteki są mocno zakorzenione w historii, ale też 
śmiało spoglądają w przyszłość i korzystają z nowoczesnych 

technologii.  W związku z hasłem tegorocznej akcji, przeprowadzone zostały warsztaty  
z programowania robotów Photon - dnia 13 maja uczestniczyła w nich  klasa II b , a 15 maja klasa II a ze 
Szkoły Podstawowej.  Zajęcia poprowadziła Pani Paulina Bera z Biblioteki CKiR w Lądku – Zdroju. 
Serdeczne podziękowania za  interesujące spotkania. 

► Spektakl ekologiczny w Szkole 
Podstawowej. 
Uczniowie klasy I a z Panią Anitą Mrozek i we 
współpracy z biblioteką, przygotowali spektakl 
ekologiczny pt .  "Wiosna w lesie" .  
Dnia 14.05.2019 r. dzieci przebrane we 
w s p a n i a ł e  s t r o j e ,  z a p r e z e n t o w a ł y 
przedstawienie kolegom z klas I - III,  
a  następnie  grupom zerówkowym  
z Przedszkola Miejskiego.  

 
► Kurs komputerowy w bibliotece. 
W okresie od 31 stycznia do 14 maja w bibliotece 
przeprowadzony został kurs komputerowy, podczas 
którego przeszkolone zostały 24 osoby  z miasta  
i Gminy Stronie Śląskie. Projekt  „Level Up – 
kompleksowy program nabywania kompetencji 
językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi 
dzierżoniowsko – kłodzko- ząbkowickiej”, zrealizowany został przez Stowarzyszenie Euro-Concret  
z Wrocławia. Szkolenia, które odbywały się w dwóch grupach, poprowadził trener -  Pan Jarosław 
Staszewski. Celem projektu było zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii informatyczno – 
komunikacyjnych. 
 
                                                                                            Alicja Witczak – Biblioteka Miejska CETiK 
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       Podsumowanie sezonu 2018/2019 Klub Narciarski ULKS Czarna Góra. 
 
W sezonie 2018/2019 klub uczestniczył 
w V edycji Sudeckiej Ligi Narciarskiej 
(SLN). Celem Ligi jest popularyzacja 
sportowego narciarstwa alpejskiego 
wśród dzieci i młodzieży z Dolnego 
Śląska, zaprezentowanie walorów 
dolnośląskich stacji narciarskich, 
podniesienie poziomu narciarstwa 
sportowego i wyłonienie najlepszych 
zawodników  w regionie. 
V edycja tej imprezy, która gromadzi 
praktycznie na każdych zawodach ok. 
170 uczestników w wieku od 7 lat do 18 

lat, była możliwa dzięki sponsorom takim jak: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
dystrybutor marki TOKO oraz HEAD. 
W tym sezonie ULKS Czarna Góra podjęło się funkcji koordynatora SLN. Jednocześnie klub był 
odpowiedzialny za każdorazowy pomiar czasu na wszystkich zawodach całej ligi!!! Było to możliwe 
dzięki odpowiedniemu sprzętowi i szkoleniom, jakie udało się zrealizować w ostatnim roku.  
Klubowo zajęliśmy 4 miejsce w rankingu na 12 klubów z Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. 
Indywidualnie najlepsze osiągnięcia sportowe mieli w swoich kategoriach wiekowych: Hanna 
Pomykała – 9 miejsce, Zuzanna Urbaniak – 5 miejsce, Tomasz Kawecki – 9 miejsce, Jagoda Figurska – 
11 miejsce, Karolina Ceglarska – 4 miejsce, Jakub Ceglarski – 4 miejsce, Jana Fuglińska – 1 miejsce, 
Michał Nasiadko – 5 miejsce. 
Nasi klubowicze reprezentowali także Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim w Mistrzostwach Powiatu 
Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim i zajęli wysokie punktowane miejsca: dziewczynki I miejsce, 
chłopcy – III miejsce. Starsi klubowicze natomiast brali udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, gdzie 
również wróciliśmy z dyplomami i statuetkami. Trójka naszych klubowiczów otrzymała stypendia 
sportowe z rąk Pana Burmistrza Dariusza Chromca. Gratulujemy stypendystom! 
Sezon 2018/2019 zaowocował także w nowy projekt. Wspólnie z Przedszkolem Miejskim w Stroniu 
Śląskim została utworzona nowa przedszkolna grupa młodych kandydatów na narciarzy, która  
w chwili obecnej liczy 25 dzieci w wieku 4-6 lat.  Celem tego projektu jest popularyzacja tego sportu 

wśród najmłodszych z wykorzystaniem dostępnej bazy 
treningowej. 
W tym roku udało nam się także zorganizować szkolenie 
dla członków naszego klubu w wieku powyżej 12 lat na 
demonstratorów i pomocników instruktorów SITN 
zakończone pomyślnie zdanymi egzaminami.  
Tak więc rośnie nam młoda kadra! 
Obecnie klub ma w planach podjęcie współpracy  
z naszymi odpowiednikami z Czech w sezonach 
2019/2020 – 2020/2021. Moglibyśmy wtedy wspólnie 
organizować zawody oraz treningi między naszymi 
rówieśnikami z sąsiedniego kraju. W tym roku planujemy 
także przenieść klub do nowej siedziby, które 
otrzymaliśmy do dyspozycji od Burmistrza Stronia 
Śląskiego. 
Podziękowania dla Czarna Góra Resort za umożliwienie 
treningów na stokach ośrodka! Podziękowania dla 
trenerów za zaangażowanie, jak również dla rodziców, 
którzy poświęcają swój czas, aby dzieci mogły być na 
stoku o odpowiedniej godzinie!  
        

                        Prezes Zarządu  
                     ULKS Czarna Góra  
                       Józef Urbaniak 
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Koncert „U źródeł bluesa”  

TERMINY  POSIEDZEŃ  
 KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

w  Stroniu Śląskim   
do końca 2019 roku: 

 

04. 06. 2019   oraz    18. 06. 2019 
02. 07. 2019   oraz    16. 07. 2019 
06. 08. 2019   oraz    20. 08. 2019 
03. 09. 2019    oraz    17. 09. 2019 
08. 10. 2019    oraz    22. 10. 2019 
05. 11. 2019   oraz    19. 11. 2019 
03. 12. 2019   oraz    17. 12. 2019 

 
w   godzinach: 
15.30 – 17.00 

 27 MAJA DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 
Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 
maja Dnia Samorządu Terytorialnego, 

 pragniemy złożyć wszystkim 
samorządowcom  serdeczne gratulacje i 

szczere wyrazy uznania za dotychczasowe 
osiągnięcia  w działalności na rzecz 

rozwoju Gminy Stronie Śląskie i naszego 
regionu. Dziękując za owocną współpracę 

życzymy niesłabnącego zapału i 
wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i 
odpowiedzialnej służbie, powodzenia w 
realizacji nowych, ambitnych zamierzeń 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK BRYLANT? 
 

03.05.2019 r.  poczet sztandarowy Klubu HDK „Brylant” oraz 
wielu krwiodawców z rodzinami uczestniczyli w uroczystej mszy 
świętej obchodząc uroczystość Święta Konstytucji  
3 Maja.  
Druga część spotkania odbyła się w Centrum Edukacji, Turystyki 
i Kultury w Stroniu Śląskim. Uroczystość prowadziła młodzież 
szkolna. Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec 
rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia preambuły 
pierwszej Konstytucji, moment ten był bardzo wzruszający - 
wielu osobom zakręciła się łezka w oku. 
Informuje, że biuro krwiodawców jest czynne w każdy 
poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00, serdecznie zapraszamy.   
W pilnych sprawach proszę dzwonić pod nr tel. 782 718 022. 
Najbliższy pobór krwi odbędzie się w CETiK-u 10 czerwca od 
godz. 10.00 do 12.00,  zachęcamy do oddawania krwi zwłaszcza 
młodzież, która ukończyła 18 lat.  
 
                    Jacek M 

 

"Nie wystarczy pokochać, 

trzeba jeszcze umieć 

wziąć tę miłość w ręce 

i przenieść ją przez całe 

życie." 

Auguste Bekannte 

 

50– LECIE, CZYLI ZŁOTE GODY!  27.04.2019 r.  Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec 
uhonorował Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwie pary, 
które świętowały 50 rocznicę ślubu- Panią Anielę i Jerzego Soboniów 
oraz Panią Janinę i Romana Jamrozów.   
  Serdecznie gratulujemy Jubilatom, życząc zdrowia, siły i uśmiechu, 
abyście wspólnie przeszli przez jesień swojego życia, a na brylantowych 
godach byli gotowi znów zatańczyć swój pierwszy ślubny taniec.  

26 MAJA  
DZIEŃ MATKI 

 

Wszystkim Mamom  
z okazji Ich święta życzymy 

spełnienia marzeń,  
chwil wytchnienia, 

słonecznych uśmiechów  
i radości życia! 

Państwo Janina i Roman Jamróz 

Państwo Aniela i Jerzy Soboń 
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         RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
         – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA KWIECIEŃ 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 kwietniu  2019 roku odbyło się  8  

spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 

Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło  

5-6   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 13 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 

 

· Jeżeli rozpoznajesz u siebie lub  
u bliskiej Ci osoby problem 

alkoholowy 
  

· Jeżeli doświadczasz przemocy ze 
strony bliskiej Ci osoby – zacznij się 
bronić i skorzystaj z pomocy - zgłoś 

się do Gminnej Komisji ds. 
rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 
punkt informacyjno - konsultacyjny 
dla osób z problemem alkoholowym   

i ich rodzin w każdy wtorek   
godz. 17.00 – 20.00 

  
Spotkania grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych od alkoholu: 
PONIEDZIAŁEK   godz.  17.00 – 20.00 

ŚRODA    godz.  17.00 – 20.00     
 

Stronie Śląskie, ul. Mickiewicza  2  
(I piętro, obok Straży Miejskiej)  

 
Tu uzyskasz pomoc dla siebie  

i  bliskich Ci osób! 
 



IX SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
ODBĘDZIE SIĘ 31 MAJA 2019 ROKU O GODZ.10:00 
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Fax:  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 
Czerhoniak 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 1 czerwca 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, J. SERAFIN 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.  
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 Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700.  4 czerwca 2019 roku dyżur  
w biurze pełni Pani Magdalena Laskowska. 

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” - 
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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. 

Rok 2019, Numer 175 

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego.   
4.Uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska 
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śląskim. 
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Stronie Śląskie za 

2018 rok: a.) debata,   b.) podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego – projekt nr 1. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stronie 
Śląskie za 2018 rok: a.) podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Stronie Śląskie za 2018 rok – projekt nr 2. b.) podjęcie 
uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Stronia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Stronie Śląskie za 2018 rok – projekt nr 3.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – projekt nr 
4. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 5. Temat 
przygotuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie 
Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa – 
projekt nr 6.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie – projekt nr 
7. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku 
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu 
Śląskim – projekt nr 8. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Stronie Śląskie – projekt nr 9. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – 
projekt nr 10. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt 
nr 11 – 13. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej 
i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych 
wniosków – projekt nr 14. 
16.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.   
17.  Interpelacje radnych.  
18.  Zapytania i wolne wnioski.   
19.  Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
20. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.  
             
               Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.  
Nr kontaktowy do punktu:  533 379 675 
 


