
NA JAGODY! 
 
 Już po raz kolejny, Agroturystyczne 
Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika  
i Sołectwo Nowy Gierałtów zaprosiły 
mieszkańców oraz przyjezdnych gości na 
festyn  „J A G O D Z I S K O”, który odbył 
się 24.08.2019 r., w sobotę na Wiejskim 
Placu Zabaw i Spotkań w Nowym 
Gierałtowie. Przy muzyce biesiadnej uczestnicy spotkania mieli okazję 
spróbować przeróżnych smakołyków z jagodami, zachwycić się tutejszym 
rękodziełem. Dzieci mogły wykazać się sprawnością w konkursie plastycznym 
„JAGODOWY LAS”. 
Również dla dzieci odbyła się ZABAWA „IDĘ W LAS, BO MAM CZAS”, 
można również było zdobyć NAGRODĘ BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO  
za największa ilość zebranych jagód! 
W niedzielę 25.08.2019 r., dla osób chętnych  w ramach festynu poprowadzono 
wejście z przewodnikiem na szczyt z wieżą widokową – Czernicę, 1083 m n.p.m.  
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50 LAT MINĘŁO, JAK JEDEN DZIEŃ! 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Dariusz Chromiec uhonorował 
dw ie  pary  Meda lami  za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 
Panią Barbarę i Pana Tadeusza 
Biernat oraz Panią Krystynę  
i Pana Stanisława Cygan.  
W  t a k  p i ę k n y m  d n i u , 
jakim jest 50 Rocznica Waszego 
Ślubu, życzymy Wam wszelkiej 
pomyślności, pociechy z dzieci  
i wnuków oraz doczekania  
w  d o s t a t k u  i  z d r o w i u 
Dębowych Godów.  
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

      OFICJALNE OTWARCIE DROGI SIENNA — KLETNO  
 5 sierpnia 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie drogi Sienna - Kletno, która została 
zmodernizowana w ostatnim czasie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej 
budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w 2014 r. (731 465,00 zł). Zakres zadania obejmował 
przebudowę drogi na długości ok. 3 kilometrów, oczyszczono i wybudowano nowe przepusty, 
oczyszczono rowy, naprawiono pobocza oraz wykonano oznakowanie poziome. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 943 237,04 zł. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Dolnośląski 
Pan Paweł Hreniak, Senator RP Pan Aleksander Szwed, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój Pan Jan 
Chilarski oraz Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec. Dziękujemy wykonawcy robót - firmie 
EUROVIA Polska S.A. za sprawną i rzetelną realizację remontu. Dziękujemy gościom za przybycie,  
a Państwu życzymy bezpiecznej, szerokiej drogi. 

      REMONT HALI SPORTOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 
W ostatnich dniach zakończono inwestycję 

związaną: termoizolacja, przebudowa,  rozbudowa oraz 
modernizacja budynku Hali Sportowej położonej przy 
obiekcie krytej pływali w Stroniu Śląskim. Zakres inwestycji 
obejmował wymianę konstrukcji dachu wraz z jego 
ociepleniem, wykonanie nowej elewacji, nowej zewnętrznej 
klatki schodowej, oraz odświeżenie ciągu komunikacji 
poziomej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi  
i sanitarnymi. W kolejnych etapach modernizacji zostanie 
poddana kryta pływalnia. 

      USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Gmina Stronie Śląskie ogłasza iż rozpoczyna zadanie ,,Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie w 2019 r.’’. Prace związane z utylizacją szkodliwego 
materiału potrwają najpóźniej do 20 września br. W programie ujęte są wnioski które 

złożone zostały do dnia 15 lipca 2019 r., natomiast wnioski, które wpłynęły po tym dniu zostaną ujęte  
w bieżącym programie, pod warunkiem, iż zmieszczą się w kosztach wnioskowanej dotacji,   
w przeciwnym razie ich realizacja nastąpi w roku 2020. Składanie wniosków potrwa do dnia 13 września 



KIM SĄ LOKALNI WANDALE? 
W związku z oddaną do użytkowania  

w ostatnim czasie dla mieszkańców tężnią 
solankową, zauważono pierwsze oznaki 
wandalizmu w postaci, pomalowanych ławek 
oraz konstrukcji wiaty. Ponadto zdemolowana 
została wiata turystyczna we wsi Kamienica. 
Uprzejmie prosimy mieszkańców, w przypadku 
zauważenia przez Państwa sytuacji związanych  
z niszczeniem naszego wspólnego mienia, o 
zgłaszanie tego typu naruszeń do Straży 
Miejskiej pod  nr telefonu 74 811 77 57, bądź 
bezpośrednio do Urzędu Miejskiego pod nr  
74 811 77 20.  
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     POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE  
 W dniu 19.08.2019 r. Gmina Stronie Śląskie zakończyła 
inwestycję związaną z poprawą bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na ulicy Sudeckiej na wysokości Orlika oraz  
ul. Morawka. Zadanie polegało na wykonaniu łącznie trzech 
wzniesionych przejść dla pieszych, które dodatkowo mają 
na celu ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów, które w 
znaczny sposób stwarzały w tym miejscu 
niebezpieczeństwo. Koszt wykonania przejść dla pieszych to 
57 874,33 zł brutto. 

KONCESJE ALKOHOLOWE   
Przypominamy, że z dniem 30.09.2019 r. upływa termin 
zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe Gminy 
Stronie Śląskie: 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 30 września. W przypadku nie dokonania wpłaty  
w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. 

      Rusza remont dachu  w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim 
Gmina Stronie Śląskie przystępuje do realizacji zadania związanego z remontem pokryć 

dachowych na budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. W ramach 
działań zostaną wykonane następujące prace budowlane: remont i częściowa wymiana obróbek 
blacharskich na pionowych powierzchniach ścian i gzymsów, uzupełnienie zerwanego pokrycia, 
mocowanie istniejącej membrany PCV i styropianu,  klejenie miejsc łączeń i remont pokryć dachowych 
z membrany PCV. 

 Łączna wartość zadania wyniesie 292 400,00 zł brutto. Termin zakończenia prac przewidziano 
na 30.09.2019 r. 



SUKCES RODZINNYCH OGRÓDKÓW 
DZIAŁKOWYCH „KROKUS” W STRONIU 
ŚLĄSKIM! 
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 

działając na podstawie statutu PZD oraz 
uchwały nr 4/2019 OZS PZD z dnia 19 lipca 2019 
r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 
2019” ogłosił zwycięzców: ROD „Krokus” w Stroniu Śląskim oraz ROD „Zgoda”  
w Bystrzycy Kłodzkiej. Zwycięzcy konkursu otrzymają puchary, dyplomy, tablice 
okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 2.000 zł. Nagrody zostaną 
wręczone podczas Okręgowych Dni Działkowca już 21 września. Gratujemy! 
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       WRZESIEŃ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
 
►7,14,21,28.09.2019 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 8142 499 . 
►7.09.2019 r. (sobota) odbędzie się pieszy Rajd 
Śnieżnicki. Na szczycie Śnieżnika odbędzie się spotkanie 
polskich i czeskich turystów (z poczęstunkiem).   
Ze strony polskiej organizatorem jest Stroński Park 
Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim. 
Tel. 74 8 141 604. Szczegóły już wkrótce.  
► 14.09.2019 r. (sobota) w godz. 14:00 - 17:00 na Placu 
Sołeckim w Stroniu Wsi odbędzie się impreza pn. 
"GRZYBOMANIA". Organizator: Sołectwo Stronie Wieś, 
tel. 74 8143 097. Szczegóły  na plakatach.   
►W dniach 12-14.09.2019 r. (czwartek-sobota) 
odbędzie się kolejna edycja najstarszego w Polsce 
festiwalu literackiego organizowanego pn. "Stacja 
Literatura 23". Festiwal odbędzie się w CETiK-u. Wstęp 
wolny! Organizator Biuro Literackie. Szczegóły wewnątrz 
n u m e r u  s i e r p n i o w y c h  N o w i n e k .  
►W dniach 13/14.09.2019 r.(sobota-niedziela)  na 
terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie się Muflon Trail, 
górski bieg na orientację w pięknej scenerii Masywu 
Śnieżnika i Gór Bialskich. Jest to dwudniowa impreza na 
orientację w parach (ok. 35 km w sobotę, ok. 20 km  
w niedzielę) wraz z biegami towarzyszącymi dla dzieci i 
 rodzin. Impreza odbędzie się w Starym Gierałtowie. 
szczegółowa informacja na stronie: http://
m u f l o n t r a i l . p l / # a k t u a l n o s c i .  
►14.09.2019r. (sobota) od godz. 10:00 na strońskim 
"Orliku" odbędzie się turniej Oldbojów w piłce nożnej.  
W turnieju wystartują zespoły: Concordia Knurów,  
An-Mar Oldboje Stronie Śl., KS Nysa Kłodzko, KS Piast 
Nowa Ruda, KS Unia Złoty Stok. Organizator AN-MAR 
Jerzy Rapacz .  
 
Informacja o wszystkich wydarzeniach w Gminie Stronie 
Śląskie dostępna jest na facebooku CETiK-u oraz na 
stronie www.cetik.stronie.pl  
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         STROŃSKA DREZYNIADA  

        3 sierpnia 2019 r. na placu przy CETiK-u w Stroniu Śląskim już 
po raz ósmy, odbyła się „STROŃSKA DREZYNIADA”. Impreza  
o charakterze pikniku rodzinnego cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno turystów jak i mieszkańców naszej 
gminy.   

Głównym punktem imprezy był oczywiście wyścig drezyn 
ręcznych w pięciu kategoriach. Niestety ze względu na deszcz  
i bezpieczeństwo uczestników wyścigu, przeprowadziliśmy konkurs 
tylko w trzech kategoriach: RODZINNA, KOBIETY i MĘŻCZYŹNI. 
400 metrową trasę wyścigu przejechały 24 dwuosobowe załogi. 
Najszybsza okazała się drużyna startująca w kategorii męskiej - Bartłomiej Rybczak i Sebastian Szul  
z Wieruszowa. Panowie uzyskali czas 1:10:96, niestety nie pobijając rekordu ustanowionego w 2017 roku, 
który wynosi 1:07:94. Ówcześni Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w osobach Krystyna Brzezicka, 
Jan Florowski, Gabriela Janiszewska, Magdalena Laskowska, Cyprian Najduch, Zdzisław Pakuła, 
Wiesław Ryczek oraz Ryszard Wiktor ufundowali na ten cel nagrodę pieniężną, którą w przypadku 
niewykorzystania przenosimy na następny rok.   Za najszybszy przejazd w każdej kategorii Mężczyźni, 
Kobiety i Open Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim ufundowali nagrody pieniężne. Nagroda  

z kategorii Open przechodzi na rok następny. W kategorii 
Rodzina za najszybszy przejazd nagrodę pieniężną 
ufundowali Prezes Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia 
Niedźwiedzia Pani Renata Nowak, Prezes ZakładU 
Wodociągów i Kanalizacji Pan Krzysztof Irzyński oraz 
Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury  
w Stroniu Śląskim Pan Jakub Chilicki. Każdy uczestnik 
wyścigu otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy 
dyplom. Starosta Kłodzki Pan Maciej Awiżeń ufundował dla 
najlepszych drużyn w każdej kategorii pamiątkowe 
puchary. Została przyznana jeszcze jedna specjalna 
nagroda pieniężna dla najmłodszego uczestnika, którą 
ufundował Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Pan 

Zbigniew Łopusiewicz. Konkursowi drezynowemu, jak co roku, towarzyszyły darmowe przejażdżki 
drezyną spalinową, liczne występy, kiermasze oraz konkursy dla publiczności. Tradycyjnie w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Piwa i Piwowarów, który przypada na dzień 5 sierpnia, 
zorganizowaliśmy konkursy dla pełnoletnich widzów,  
w których główną nagrodą był trzypak  „Anielskiego trunku”  
z  lokalnego browaru Kamienica.  Na deser wystąpił młody, ale 
bardzo obiecujący artysta Wojciech Kiełbasa.  
Wyniki do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach:  
KATEGORIA RODZINNA (kat. os. dorosła i dziecko do 14 lat): 
I miejsce: Aleksander Górniak, Gerard Górniak,  
II miejsce: Filip Wołowiec, Piotr Wołowiec, 
III miejsce: Dawid Chmielewski, Hubert Chmielewski  
 
KATEGORIA KOBIETY (2 os. dorosłe lub os. dorosła  
i dziecko od 15 lat): 
I miejsce: Teodora Lis, Wanda Górniak, 
II miejsce: Aleksandra Żurowska, Renata Kawecka, 
III miejsce: Małgorzata Kaim, Magdalena Laskowska. 
 
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI (2 os dorosłe lub os. dorosła   
i dziecko od 15 lat): 
I miejsce: Bartłomiej Rybczak, Sebastian Szul, 
II miejsce: Tomasz Niełacny, Michał Tarańczuk, 
III miejsce: Michał Kurach, Jarosław Kolanek. 

 
Serdeczne dziękujemy wszystkim naszym partnerom  

i sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to przedsięwzięcie. Zapraszamy do współpracy 
oraz udziału w zawodach za rok.                

              Natalia Gancarz CETiK 
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STROŃSKA DREZYNIADA 2019 
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koncert rumuńskiego zespołu Ciobanasul 

warsztaty mydlarskie 

koncert misyjnego obozu muzycznego 
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      NOWY HOTEL OKIEM 
PROJEKTANTA 
 
Przedstawiamy Państwu wizualizację 
r o z p o c z ę t e j  i n w e s t y c j i  p n . : 
P r z e b u d o w a ,  r o z b u d o w a , 
modernizacja i zmiana sposób 
użytkowania istniejących obiektów 
szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z 
przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz  
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.: 
Etap I – Termomodernizacja hali sportowej oraz wymiana konstrukcji 
dachu. Zakończenie prac tego etapu - 31 lipca 2019 r. 
Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na 
hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową; 
modernizacja i zmiana sposobu użytkowania. Przewidywane 
zakończenie prac budowlanych i uruchomienie 1 maja 2020 r.  
Budynek, będący przedmiotem inwestycji to zabytkowy, wpisany do 
ewidencji zabytków, neorenesansowy obiekt z końca XIX w.  
o wysokich walorach estetycznych, z doskonale zachowanym 
detalem elewacyjnym, detalem wokół stolarki okiennej  
i oryginalnymi elementami zewnętrznej stolarki drzwiowej. W okresie 
przedwojennym był to obiekt o funkcji hotelowej. W wyniku 
modernizacji został zamieniony na budynek szkolny, służący 
początkowo nauce zawodu przy Hucie Szkła Gospodarczego 
Violetta,  później,  do 2013 r. jako szkoła średnia  
i ponadgimnazjalna. 
Obecnie, obiekt ten,  to jeden z projektowanych elementów 
architektonicznie  zwartej bryły  obiektu o cechach ośrodka 
szkoleniowo – rekreacyjnego, wielofunkcyjnego z zapleczem  
rekreacyjno - usługowym zawierającym pływalnię krytą  
z atrakcjami, halę sportową, pomieszczeniami fitness z siłownią, salą 
konferencyjną oraz punktem informacji turystycznej, restauracją  
z zapleczem kuchennym z możliwością prowadzenia szkoleń – 
kilkustanowiskowych, salą klubową z kręgielnią, salką zabaw i gier  
dla dzieci, multimedialną.  
Etap III - przebudowa i modernizacja basenu oraz 
zagospodarowanie terenu - termin realizacji nieokreślony. 

   NOWA DROGA DO BOLESŁAWOWA I CZESKIEGO SĄSIADA 
Zakończył się remont drogi powiatowej Stronie Śląskie - Bolesławów 
w ramach zadania „Dostępność transgraniczna Hanušovice - Stronie 
Śląskie”.  W ramach inwestycji wykonane zostało: odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, 
nawierzchnia, zjazdy, nowa obwodnica wraz z mostem w Bolesławowie, oznakowanie poziome  
i pionowe. Celem projektu była poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji 

jezdni wraz  z  w y k o n a n i e m  n o w e j 
nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury 
towarzyszącej. Całkowita wartość zadania 
realizowanego przez Partnera Projektu, tj. 
Powiat Kłodzki:8.532.310,16 zł,  w tym środki  
z budżetu UE: 6.395.959,62 zł, w tym środki 
własne Powiatu Kłodzkiego:2.136.350,54 zł. 
Partnerem Wiodącym w projekcie jest 
Olomucky’ kraj. Natomiast całkowita wartość 
całego projektu została określona na kwotę: 
5.889.729,91 euro, Wartość dofinansowania 
wynosi 5.006.270,41 euro. 
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      SPOTKANIE BURMISTRZA Z MŁODZIEŻĄ 
W dniu 22.08.2019r. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz 
Chromiec odwiedził młodzież z Polski, Estonii, Malty  
i Irlandii, która spotkała się w Nowym Gierałtowie, by 
wspólnie za pomocą narzędzi edukacji nieformalnej 
uczyć się o tym, jak redukować stres a także szukać 
czynników, które powodują, że młodzież czuje się 
zagubiona, zestresowana, czy przygnębiona. Podczas 
warsztatów realizowanych w dniach 21-27.08.2019 
uczestnicy mają okazję przełamywać stereotypy, 
zawiązać przyjaźnie,  poznawać różnice kulturowe. 
Projekt finansowany z programu Erasmus Plus 
prowadzony jest przez Panią dr Paulinę Bilską-Marek, 
Prezeskę Fundacji MODE move&develop foundation. 

        9.STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA, GÓRACH BIALSKICH I 
ZŁOTYCH 
9. Rajd Stroński, pod Patronatem Honorowym Burmistrza Stronia Śląskiego, Pana Dariusza Chromca  
i wsparty finansowo przez Gminę Stronie Śląskie już za nami. Trzy dni, po trzy trasy piesze i rowerowe 
w Górach Bialskich, Złotych i fragmentem Masywu Śnieżnika podążali jego uczestnicy pod wodzą 
przewodników Marcina Wojracha i Sławka Ptaszka. Starty, mety tras i zakończenie Rajdu odbyło się w 

Raju Pstrąga w Goszowie. Jego 
właścicielom a także Restauracji 
Puchaczówka, Gminie oraz właścicielce 
Sklepu Górskiego Bongo dziękujemy za 

s p o n s o r i n g . 
Więcej na stronie 
www.snieznik.pl  
               
źródło: FB  
Masyw Śnieżnika 
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      GMINA STRONIE ŚLĄSKIE ZAPRASZA NA WYDARZENIE „STACJA LITERATURA 24” 
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SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA 
PODATNIKÓW 

 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej zaprasza na spotkanie na temat: 

 
IMPORT USŁUG – rozliczenie podatku przez 

nabywcę usługi (m.in. Booking.com) 
 
Na spotkaniu omówione zostaną zasady 
rozliczenia podatku od towarów i usług z tyt. 
importu usług oraz zgłoszone przez 
Podatników zagadnienia w przedmiotowym 
zakresie, które prosimy przesyłać do dnia  
20 września 2019 r. na adres: 
Iwona.Gonciarz@mf.gov.pl 
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września  
2019 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 

 
Wszystkich     

zainteresowanych          
serdecznie zapraszamy 

 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego  
       w  Bystrzycy Kłodzkiej        
    Barbara Wdowiak 

ZBIÓRKA ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH 

  

ODBIERZEMY:  
-meble i odpady  wielkogabarytowe, 
-kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz 
wielkogabarytowe opakowania ulegające 
biodegradacji, 
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. 
pralki lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, 
żelazka, wiertarki, tostery, roboty, komputery, 
myszy komputerowe, klawiatury itp.   
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi 
być oddany  w całości, bez wymontowania 
elektroniki. 
DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE 
ZALICZAJĄ SIĘ:    
- odpady budowlane i remontowe tj.: deski, 
panele, okna, drzwi, część ogrodzeń, muszle 
klozetowe, brodziki, grzejniki, 
- części samochodowe np: zderzaki, siedzenia 
- odpady niebezpieczne: akumulatory, papa, 
azbest, chemikalia, farby, smary itp.) 

 
Odpady należy wystawić 
do godziny 7.00 przed 

posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych– dot. 
SM, Wspólnot Mieszkaniowych itp. w sposób 
niepowodujący zakłócenia w ruchu pieszym  
i kołowym, umożliwiającym dojazd do  nich 
samochodem ciężarowym. Mieszkańcom, którzy 
nie wystawią odpadów w danym terminie nie 
gwarantujemy  ich odbioru — samochody nie 
będą zawracane z trasy przejazdu na 
indywidualne zgłoszenie. 

27.09.2019 r. Stronie Śląskie 

30.09.2019 r. pozostałe miejscowości  

DZIAŁKI POD GARAŻE 
NA SPRZEDAŻ! 
Burmistrz Stronia Śląskiego 

informuje, że już niedługo ogłosi przetargi na 
sprzedaż trzech działek o powierzchni 20 i 19 m2 z 
przeznaczeniem pod budowę garaży. Działki 
znajdują się przy ul. Mickiewicza w Stroniu 
Śląskim. Przetargi odbędą się w Urzędzie 
Miejskim w połowie listopada, a przystąpić może 
do nich każdy, kto w odpowiednim terminie 
wpłaci wymagane wadium.  Wszystkich 
zainteresowanych zakupem tych nieruchomości 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego (74 811 
77 15) lub osobistego (pok. nr 12 w Urzędzie 
Miejskim), informacja o przetargu będzie 
dostępna na stronie www.bip.stronie.dolnyslask.pl 
(zakładka PRZETARGI). 
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„DZIKIE” SKŁADOWISKA ŚMIECI 
 W związku z częstymi przypadkami wystawiania 
odpadów komunalnych wielkogabarytowych poza 
terminami zbiórek, informujemy, że pracownicy Straży 
Miejskiej będą kontrolować porządek wokół kontenerów, 
w celu wyeliminowania gromadzenia odpadów,  
w szczególności gabarytów, które negatywnie wpływają 
na wizerunek miasta i są składowane nielegalnie. 

Mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych należy 
pozbywać się w wyznaczonych terminach i w wyznaczonych 
m i e j s c a c h  w s k a z a n y c h  w  h a r m o n o g r a m i e .  
Najbliższa zbiórka odbędzie się 27 września na terenie miasta 
oraz 30 września - na terenie wiejskim. 

Poza terminem zbiórki 
o d p a d y 
w i e l k o g a b a r y t o w e 
należy wywozić do 
Punktu Selektywnej 
Z b i ó r k i  O d p a d ó w 
Komunalnych. Co ważne 
usługa ta jest darmowa, 
po stronie mieszkańca 
l e ż y  w y ł ą c z n i e 
z o r g a n i z o w a n i e 
transportu. 

PODRZUCONE CZĘŚCI SAMOCHODOWE 
 Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia  
i ukarania sprawcy porzuconych odpadów przy ul. Dolnej  
w pobliżu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
 Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych 
odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie 
dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia.  

Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację 
fotograficzną.  
Na terenie Gminy Stronie Śląskie obserwuje się coraz większą 
l i c z b ę  w a r s z t a t ó w 
samochodowych, w których na 
„dziko” demontuje się części z 
samochodów. Wymontowane 
części są zbywane na rynku 
wtórnym, a te elementy, które 
nie nadają się już do sprzedaży 
np.: kokpity, tapicerka, 
zderzaki, można znaleźć 
porzucone w lasach na terenie 
całej gminy. 
Prowadzenie nielegalnego demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych  
z eksploatacji podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 złotych. 

STYPENDIA 

Przypominamy, że termin składania 
wniosków o stypendia za wybitne 
wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne oraz osiągnięcia 
sportowe mija 30 września 2019 r.  
Aby ubiegać się o stypendia 

sportowe - należy spełnić warunki zawarte   

w  U c h w a l e  R a d y  M i e j s k i e j  
Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Warunki co do 
stypendiów artystycznych oraz naukowych określa 
Uchwała RM Nr XXXIV/221/17 oraz XXXIV/222/17  z 
dnia 31 marca 2017 r. Treść uchwał, kryteria 
przyznawania stypendiów oraz wnioski można 
znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce 
stypendia. Zapraszamy do składania wniosków!  
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      APEL POLICJI — nie daj się nabrać „na wnuczka”! 
Policja zwraca się z apelem o ostrożność w związku z próbami oszustw metodą „na wnuczka”. 
Przestępcy podając się za wnuków, siostrzeńców, innych członków rodziny albo ich bliskich znajomych, 
którzy nagle proszą o pieniądze, wyłudzają od osób starszych nawet oszczędności całego życia. 
Oszuści podają się też za policjantów i żądają pieniędzy na kaucję lub na tzw. „załatwienie sprawy”. 
Przypominamy, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy ! Pamiętajmy też, aby 
weryfikować usłyszane przez telefon informacje. 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu, aby zadbali o swoich bliskich, którzy są  w 
podeszłym wieku i uczulili ich na tego typu zachowania. Nie należy podawać przez telefon żadnych 
wiadomości dotyczących naszego mieszkania, oszczędności, kiedy przebywamy w domu i z kim 
mieszkamy. Nie odpowiadać na żadne ankiety zawierające podobne pytania. Nie wydawać gotówki i 
żadnych innych rzeczy osobom nieznanym. Nie wpuszczać do domów ankieterów, akwizytorów lub 
innych podejrzanie zachowujących się osób. Za każdym razem oddzwonić do krewnych na znany Wam 
numer. Skontaktować się z kimś z rodziny w celu potwierdzenia zdarzenia, zanim przekażemy swoje 
oszczędności nieznanej osobie. 
JEŻELI ZAUWAŻYCIE PAŃSTWO, ŻE KTOŚ CHCE WAS OSZUKAĆ, NATYCHMIAST INFORMUJCIE 
POLICJE. W TEN SPOSÓB UCHRONICIE SIEBIE I INNE OSOBY PRZED OSZUSTWEM LUB KRADZIEŻĄ. 
ZAOPIEKUJMY SIĘ RÓWNIEŻ NASZYMI STARSZYMI SĄSIADAMI, ZWRACAJMY UWAGĘ NA OBCE 
OSOBY, KTÓRE ICH ODWIEDZAJĄ. POMOŻE TO UCHRONIĆ ICH PRZED OSZUSTAMI. 

 
O wszelkich podejrzanych telefonach lub osobach 
przychodzących w różnych celach do Waszych mieszkań 
bezzwłocznie informować Policje KPP Kłodzko pod nr  
74 6473222, 74 6473333. KP Lądek Zdrój 74 8146 231 lub  
w całym kraju 112. 
 
     Czynimy wszystko, abyście się czuli bezpiecznie- 
      Policja Powiatu Kłodzkiego 
      KP Lądek Zdrój 
      PP Stronie Śląskie 

Wnioski o udzielenie pomocy 
materialnej dla uczniów  
w formie stypendium 
szkolnego należy pobierać  
w siedzibie  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stroniu Śląskim  
i składać od dnia 2 września 
do dnia 16 września 2019 roku.  

 
       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń  
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów w rodzinie. Dochód uprawniający do 
otrzymania stypendium szkolnego przez ucznia nie może 
być większy od tzw. kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.  
Obecnie jest to kwota 528 złotych na osobę w rodzinie. 
  
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym 
udziela   Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim tel. (74 8141424) lub osobiście w godzinach 
7.30 do 15.30 w dni robocze. 
 
                                                                                                                
Kierownik  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Stroniu Śl. 
                                 Małgorzata Lech 
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         RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
         – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA LIPIEC 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 lipcu 2019 roku odbyło się  10  

spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 

Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło  

4-5 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   
♦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 
o r a z  p o m o c y   
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 bierze 
średnio  5 osób.  
W ramach działań Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon  
Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy 
w godzinach 17.00 do 20.00.   
Można uzyskać tu informacje dotyczące 
możliwości  uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia 
odwykowego, porad prawnych. 
             

                                            mgr Elżbieta Kordas, pedagog  

                          Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

WYJAZD STUDYJNY DLA SOŁTYSÓW 

Informujemy, że sołtysi  
z naszej gminy zostali 
zaproszeni do składania 
zgłoszeń na wyjazd studyjny 

do Brukseli w dniach 30 września – 2 
października tego roku. Całe przedsięwzięcie 
jest finansowane przez Komisję Europejską, a 
największe szanse na wyjazd mają te osoby, 
które wcześniej nie uczestniczyły w tego typu 
projektach. Program i tematyka spotkań są 
bardzo ciekawe, a sam udział może przynieść 
sporo nowej wiedzy naszym sołtysom. 
Komisja Europejska proponuje dwa 
wypełnione spotkaniami dni, podczas których 
omawiane będą: 
-rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej;  
-aktualne wyzwania UE;  
-przyszłość wspólnej polityki rolnej;  
-unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, 
polityka regionalna KE, ochrona środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu na 
obszarach wiejskich. 
Zgłaszamy naszych sołtysów, życzymy 
powodzenia, a tym, którym uda się wyjechać – 
dużo trafnych przemyśleń na temat rozwoju 
obszarów wiejskich naszej gminy. 



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 7 września 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.  
 

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..  3 września 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” - 

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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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. 
 

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA 
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 

2019 ROKU O GODZ.10:00 W SALI 
KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM. 
  
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej 
Stronia  Śląskiego.   
4..Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie 
Powiatu Kłodzkiego ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. 
5.  Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu 
gminy Stronie Śląskie  do roku szkolnego 2019/2020. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie  na 2019 rok – projekt nr 1.   
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od 
spółki Minex - Invest nieruchomości położonej  
w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej – projekt nr 3. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od 
osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w obrębie Janowa Góra, Gmina Stronie 
Śląskie – projekt nr 4. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na własność przez Gminę stronie Śląskie od 
osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie Goszów, Gmina Stronie Śląskie  
– projekt nr 5. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków 
udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów – projekt nr 6.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia prawa 
użytkowania wieczystego działki nr 253/4 położonej  
w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej  
– projekt nr 7. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej  
i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz 
przedłożonych wniosków – projekt nr 8. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim – projekt nr 9. 
15.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.   
16.  Interpelacje radnych.  
17.  Zapytania i wolne wnioski.   
18.  Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
19. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego.  

             
               Przewodniczący Rady Miejskiej  
     Ryszard Wiktor 

 


