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BYŁA SZANSA, JEST SKOK 

    W rankingu wykorzystania  środków unijnych, przygotowanym przez tygo-
dnik "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego (Nr 45-46/1103-1104, 17 
listopada 2012 r.), Gmina Stronie Śląskie zajęła wysoką pozycję w skali kraju. 
Środki unijne dostępne samorządom w latach 2007-2013 stały się dla wielu 
gmin szansą na cywilizacyjny skok. W rankingu przeprowadzonym przez ww. magazyn samo-
rządowy za lata 2007-2011, Gmina Stronie Śląskie zajęła 19 miejsce w skali kraju. 
Ranking dostępny jest na stronie: www.wspolnota.org.pl. 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy     

Państwu najserdeczniejsze życzenia. Państwu najserdeczniejsze życzenia. Państwu najserdeczniejsze życzenia. Państwu najserdeczniejsze życzenia.     

Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszy Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszy Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszy Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszy     

wszystkim przez cały Nowy Rok. wszystkim przez cały Nowy Rok. wszystkim przez cały Nowy Rok. wszystkim przez cały Nowy Rok.     

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła     

i ciepła rodzinnej atmosfery.i ciepła rodzinnej atmosfery.i ciepła rodzinnej atmosfery.i ciepła rodzinnej atmosfery.    

Życzymy, aby przebiegały w spokoju i radości wśród Rodziny, Życzymy, aby przebiegały w spokoju i radości wśród Rodziny, Życzymy, aby przebiegały w spokoju i radości wśród Rodziny, Życzymy, aby przebiegały w spokoju i radości wśród Rodziny,     

Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób.Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób.Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób.Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób.    

Niech ten Nowy 2013 Rok będzie szczęśliwy w osobiste Niech ten Nowy 2013 Rok będzie szczęśliwy w osobiste Niech ten Nowy 2013 Rok będzie szczęśliwy w osobiste Niech ten Nowy 2013 Rok będzie szczęśliwy w osobiste     

doznania, niech spełnia zamierzenia i dążenia zawodowe.doznania, niech spełnia zamierzenia i dążenia zawodowe.doznania, niech spełnia zamierzenia i dążenia zawodowe.doznania, niech spełnia zamierzenia i dążenia zawodowe.    
Niech będzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia.Niech będzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia.Niech będzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia.Niech będzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia. 

BEZPIECZNIE ZIMĄ 

W TYM NUMERZE: 

Życząc Państwu pięknej zimy, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa dla narciarzy, 
miłośników zimowych wędrówek górskich oraz użytkowników dróg. Zimą prowadzenie samo-
chodu wymaga szczególnej uwagi i nawet auto z napędem na cztery koła i najlepszymi zimo-
wymi oponami może mieć problemy z utrzymaniem się na drodze. Złota zasada zimowej 
techniki jazdy: ograniczamy prędkość i nie wykonujemy raptownych ruchów. Na jazdę pod-
czas śnieżycy powinni decydować się tylko doświadczeni kierowcy i tylko w sytuacji, gdy nie 
jest możliwe oczekiwanie, aż opad się skończy. Na stokach narciarskich należy mieć wgląd na 
inne osoby. Kolizje najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości lub niezauważe-
nia innego narciarza. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu, kto 
znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zacho-
wania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej. Wyprzedzający narciarz po-
nosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania. Stoki służą do jazdy w 
dół. Zatrzymywać się, podchodzić lub schodzić należy na skraju trasy. Po upadku należy usu-
nąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe. Wybierając się na wędrówki w góry należy 
pamiętać, że w warunkach zimowych czas potrzebny do przejścia szlaku może być kilkakrot-
nie dłuższy niż latem. Należy zatem dobrze zaplanować trasę, zabrać mapę, kompas, gorący 
napój i prowiant, wyruszać odpowiednio wcześnie i nigdy nie wędrować samotnie. Na stronie 
www.stronie.pl umieściliśmy obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zakazu uży-
wania materiałów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania, w miejscach lub 
obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego, obowiązujący do dnia 
10.02.13, za wyjątkiem Sylwestra i Nowego Roku. Prosimy o szczególną ostrożność przy uży-
waniu fajerwerków. Zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. 
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WYKAZ  LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PRZETARGU 

    Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, przeznaczo-
nych do wynajmu w formie przetargu na stawkę czynsz: 

Lp Położenie N r   
i  p o w .  
d z i a ł k i  

w m2 

Nr 
lokalu 

przeznaczo-
nego 

do remontu  
i adaptacji 

na cele 
mieszkalne 

  

Pow.  
użytkowa 

lokalu/pom. 
przynależnego 

w  m 2 

Wysokość udzia-
łu  w częściach  
wspólnych bu-

dynku i w prawie 
własności działki 

Wysokość 
stawki czyn-
szu najmu w 

PLN/m2 
 

Forma określe-
nia wysokości 

czynszu 

1 Stronie Śląskie  
ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

8 46,50 

20,70 

7,95% 

  

  

3,04   

  

  

  

  

Przetarg na  
stawkę czynszu 

najmu 

2 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

11 46,45 

16,45 

7,43% 

  

3,04 

3 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

12 37,15 

8,85 

5,43% 

  

3,04 

4 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

13 52,05 

16,45 

8,09% 

  

3,04 

5 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

14 42,80 

9,85 

6,22% 

  

  

3,04 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa i usługi. 

Ustala się termin  złożenia  wniosków  do  dnia  15 stycznia 2013 roku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo o nabyciu nie-
ruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1  i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. 
U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).   
Szczegółowych informacji o w/w lokalach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich — pok. nr 12 tel. 74 811-77-15,41. 

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI  

    Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r. obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców ko-
rzystających z usług ZWiK Sp. z o. o. na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka Jednostka 

miary brutto 
1 2 3 4 5 
1. Gospodarstwa domowe, pozostali cena za 1m3 dostarczonej wody 3,34 zł / m3 
2. Gospodarstwa domowe, pozostali* cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,32 zł / m3 
3. Przemysł szklarski cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,55 zł / m3 

4. Gospodarstwa domowe, przemysł, 
pozostali 

Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych 
według: 

● wodomierza głównego 

● wodomierza lokalowego, wodomierza własne-
go lub urządzenia pomiarowego ścieków 

● ryczałtem 

  

  

3,38 

 

2,57 

 2,53 

  

zł / m-c/ 
odbiorcę 

* za wyjątkiem przemysłu szklarskiego  
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SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która obędzie się 28 grudnia 2012 roku o godzinie 10:00  
w sali konferencyjnej pok. nr 17 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

I. PIERWSZA CZĘŚC SESJI (godzina 10.00): 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
4. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 – projekt (druk nr XXVI-1/12). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – projekt (druk nr XXVI-2/12). 
Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi - projekt (druk nr XXVI-3/12). 
7. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - projekt (druk nr XXVI-4/12). 
8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustale-
nia stawki opłaty za pojemnik - projekt (druk nr XXVI-5/12). 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi - projekt (druk nr XXVI-6/12). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gmi-
ny Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-7/12). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów – Młynowiec - projekt (druk nr XXVI-8/12). 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej - projekt (druk nr XXVI-9/12). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin-
nego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. - projekt (druk nr XXV-10/12). 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego 
skład - projekt (druk nr XXVI-11/12). 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie 
Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt (druk nr XXVI-12/12). 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 - projekt (druk nr XXVI-13/12). 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na I półrocze 2013 roku - 
projekt (druk nr XXVI-14/12). 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia oferty na prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie w 2013 roku. 
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania za-
dań z zakresu profilaktyki, w roku 2013 w trzech kategoriach: prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych - zajęcia 
będą się odbywać na krytej pływalni (tylko dla osób pełnoletnich), prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży - 
ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpo-
wiedni do tego sprzęt / w 3 grupach wiekowych (poniżej 18 roku życia), prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnospraw-
nych - zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, w 
salce rehabilitacyjnej jako zajęcia indywidualnie.  
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organi-
zacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze 
złożeniem oświadczenia, że wykonawca spełnia powyższe kryteria. 
    Wykonawca zapewnia finansowanie wynajęcia sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem. Dojazd do miejsca zamieszkania 
rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku. Zamawiający opłaca wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w 
tygodniu po 1 godzinie zegarowej.   

    Oferty z tytułem: „REHABILITACJIA 2013”, proszę składać do dnia 27 grudnia 2012 roku do godz.15.00 pocztą,  
e-mail na adres: opsstronie@pulsar.net.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim,  

ul. Zielona 5.   
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden z trzech rodzajów rehabilitacji. 
Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śl. Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za 60 minut pro-
wadzonej rehabilitacji. Proponowana cena będzie ceną brutto za 1 godzinę zegarową ( 60 minut). Zajęcia, których czas trwania wynosi 
45 minut będą wyliczane proporcjonalnie. 
Więcej informacji na stronie bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce konkursy i nabory. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Lech, nr telefonu 74 8141 424. 
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 18. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim (obniżenie wskaźnika procentowego) – projekt (druk nr XXVI-15/12). 
19. Uchwalenie Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVI-16/12). 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 4 mar-
ca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stronie Śląskie - projekt 
(druk nr XXVI-17/12). 
21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/177/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 
grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim - projekt (druk nr XXVI-18/12). 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 
listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa - projekt (druk 
nr XXVI-19). 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 
listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie 
Śląskie - projekt (druk nr XXVI-20/12). 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 
stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej - projekt (druk nr XXVI-21). 
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 
2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - projekt (druk nr XXVI-22/12). 
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i 
Kultury w Stroniu Śląskim" - projekt (druk nr XXVI-23/12). 
27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 
maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury material-
nej na obszarze Gminy Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-24/12). 
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 
lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - pro-
jekt (druk nr XXVI-25/12). 
29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 
maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć - projekt 
(druk nr XXVI-26/12). 
30. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
31. Interpelacje radnych. 
32. Zapytania i wolne wnioski. 
33. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
34. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

II. DRUGA CZĘŚĆ SESJI (godzina 14:00): 
1. Życzenia noworoczne 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA LATA 2013 - 2022 

    Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju 
Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022. 
    Praca nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 -2022 rozpoczęła się 
29.11.2012, będzie przebiegała wieloetapowo i zakończy się w kwietniu 2013 r. 
    W dniu 14.01.2013 r., w godz. 13.00 - 15.00 odbędą się warsztaty szkoleniowe, podczas których 
przedstawiony zostanie program prac i zasady opracowywania strategii.  W dniach 21 i 22.01.2013 r., w 
godz. 9.00 – 15.00 odbędą się warsztaty konsultacyjne, służące opracowaniu treści strategii. Spotkania 
odbędą się w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
    Warunkiem wzięcia udziału w ww. warsztatach jest pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 
12.01.2013 r., pod adresem mailowym: strategia@stronie.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności 

Gospodarczej, pok. 11, pn – pt, godz. 7.30-15.30. 
    Poza możliwością uczestniczenia w ww. warsztatach, każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość wyrażenia swoich opinii i 
postulatów do tworzonej strategii. Uwagi będą przyjmowane w formie pisemnej na udostępnionym przez Urząd Miejski formularzu, od 
dnia,  kiedy projekt strategii umieszczony zostanie na stronie internetowej gminy: www.stronie.pl oraz na BIP-ie, tj. od 20.02.2013 r. 
Uwagi będą przyjmowane do dnia  20.03.2013 r.  
    Przyjęcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 -2022 planowane jest na sesji Rady Miejskiej w 
kwietniu 2013 r.  
         M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 
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    7 grudnia br. na uroczystej gali finałowej "Przedsiębiorstw i Gmin 
Fair Play"w sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
zgromadziło się około 1.600 gości z całego kraju, głównie przedsię-
biorców i samorządowców - przedstawicieli nagrodzonych firm i 

gmin, ale także przedstawicie-
li: najwyższych władz central-
nych i regionalnych, placówek 
dyplomatycznych oraz organi-
zacji zrzeszających przedsię-
biorców. Podczas uroczystej 
gali, Burmistrz Stronia Śląskie-
go – Pan Zbigniew Łopusie-
wicz odebrał Certyfikat 
„Gmina Fair Play 2012” w 
kategorii Gmina Turystyczna, 
którym wyróżniona została 
Gmina Stronie Śląskie w ogól-
nopolskim plebiscycie Gmin 
przyjaznym inwestorom i 
przedsiębiorcom.  
Więcej informacji o plebiscycie 
na www.gmina.fairplay.pl/. 
 
      M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

CERTYFIKAT „GMINA FAIR PLAY 2012”  
DLA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ NIE ZAWIÓDŁ 

STROŃSKA SZOPKA  

    Od  15 grudnia w CETiKu w Stroniu Śl. wystawiona jest 
Strońska Szopka Bożonarodzeniowa, której autorem jest Pan 
Krystian Sokół.  
    Zamysł projektu Szopki powstał we wrześniu i z powodze-
niem został ukończony. Całość pracy powstała ze styropianu o 
wymiarach 240x150x90 cm. Oprócz części centralnej, innej i 
nietypowej stajenki, w szopce znajdziemy również architekturę 
miejscowości Powiatu Kłodzkiego, m.in.: Lądka-Zdroju, Kłodz-
ka, Stronia Śląskiego, Dusznik- Zdroju, Międzygórza. Zobaczyć 
można także kamienną wieżę ze  Śnieżnika. Nietypowym uka-
zaniem Kłodzka jest spalona w 1938 r. synagoga. 
Serdecznie zapraszam do obejrzenia szopki! 
    Krystian Sokół  

    6 grudnia br. święty Mikołaj odwiedził 
dzieci z  Nowego Gierałtowa i Bielic. Spo-
tkanie miało miejsce w domku na Wiej-
skim Placu Zabaw i Spotkań  w Nowym 
Gierałtowie. Atmosfera oczekiwania rosła 
z minuty na minutę, kiedy nagle w 
drzwiach domku pojawił się prawdziwy 
święty Mikołaj z worami prezentów... 
Mikołajkową niespodziankę przygotował 
Pan Sołtys Zbigniew Draus wraz z Radą 
Sołecką i Panem Zbigniewem Frodymą. 
 

Zdzisław Gordziejewski 

    W Goszowie i Młynowcu praw-
dziwy święty Mikołaj, w czerwonym 
płaszczu i z długą siwą brodą od-
wiedził dzieci wręczając 35 paczek 
ze słodyczami i zabawkami. Dzieci 
z Sołectwa Goszów są bardzo 
grzeczne i wszystkie zasłużyły  
na mikołajkowe niespodzianki. 
„Mikołaja” zorganizował Pan Sołtys 
Jan Kluza wraz z Radą Sołecką. 

 

Jan Kluza - Sołtys 

CO NOWEGO W STRONIU WSI? 

    W dniu 1 grudnia br. dzieci z Sołectwa Stronie Śląskie wzięły udział w wycieczce do 
„Kopalni Złota” w Złotym Stoku. W programie, oprócz zwiedzania, było spotkanie z Mikoła-
jem oraz poczęstunek. Wycieczkę zorganizowała Pani Sołtys Sołectwa Stronie Śląskie wraz z 
Kołem Gospodyń Wiejskich, przeznaczając na ten cel dochód z dań serwowanych podczas 
„Grzybomanii” we wrześniu br. 
    9 grudnia br. dzieci powitały zimę w Karcz-
mie Puchaczówka w Siennej, gdzie zostały im 
wręczone paczki mikołajkowe. Ku ogromnej rado-
ści dzieci, święty Mikołaj przyjechał na prawdzi-
wych saniach! Wszak zima zagościła u nas na 
dobre! 
 

    W dniu 6 grudnia br. KGW wzięło udział w konkursie na najpiękniejszy stół wigilij-
ny, zorganizowanym przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Kłodzku, zdobywając 
główną nagrodę. Pani Sołtys Czesława Piechnik dziękuje wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się we wspólne grudniowe działania. 
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DOLNOŚLĄSKIE WSIE NAJAKTYWNIEJSZE W KRAJU  

    W dniach 8-9 grudnia br. w hotelu „Las” w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby odbył się IV doroczny Kongres Odnowy Wsi Dolno-
śląskiej. W kongresie wzięło udział ponad dwustu delegatów. Naszą gminę reprezentował Pan Mieczysław Makarewicz ze Stowarzy-

szenia Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” w Starym Gierałtowie. Przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego podsumowali realizację programu odnowy w mijającym roku oraz przedstawili 
plany na rok przyszły. Podczas kongresu, zaprezentowane zostały najlepsze projekty zrealizowane 
przez grupy odnowy wsi z naszego województwa. O randze wydarzenia i znaczeniu Programu Odno-
wy Wsi w skali kraju świadczy obecność na kongresie Pana dr Andrzeja Hałasiewicza - eksperta w 
Kancelarii Prezydenta RP. Zaproszeni na kongres eksperci byli zgodni, iż pod względem ilości zaanga-
żowanych gmin, sołectw i osób, województwo dolnośląskie wiedzie prym w skali kraju w realizacji 
Programu Odnowy Wsi. W naszej Gminie, w mijającym roku z dotacji w Programu Odnowy Wsi sko-
rzystali: sołectwo Stronie Śląskie (wydanie broszurek promocyjnych, ustawienie tablicy informacyjnej 
we wsi, zorganizowanie warsztatów z tworzenia tzw. questów — gier terenowych dla turystów) oraz 
SPDBL „Kruszynka” ze Starego Gierałtowa (wydanie broszurek promocyjnych i ustawienie tablicy 
informacyjnej we wsi). Przypominamy, iż wszystkie Sołectwa w naszej Gminie należą do POW, co 
daje ich przedstawicielom możliwość brania udziału w organizowanych przez UM szkoleniach, wy-
cieczkach studyjnych, programach grantowych. Więcej informacji o Programie Odnowy Wsi na: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/. 

CIĄG DALSZY PRAC NAD WDROŻENIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

    Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej zostaną podjęte obowiązkowe uchwały dotyczące gospodar-
ki odpadami. Projekty uchwał obejmują między innymi stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od 
mieszkańca. Wstępnie stawka oszacowana została na 15zł/os/miesiąc dla osób segregujących odpady i 
17zł/os/miesiąc dla osób, które nie będą segregować odpadów. Zostały także ustalone stawki od po-
jemnika, które będą obowiązywały osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie 
Śląskie. Cena obejmuje odbiór odpadów z częstotliwością zależną od terenu i rodzaju odpadów. Na te-
renie miejskim – odpady zmieszane lub mokre przynajmniej raz na tydzień, odpady suche i szkło – 
przynajmniej raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem niedopuszczania do przepełnienia pojemników. Na 
terenie wiejskim – odpady zmieszane lub mokre co dwa tygodnie, odpady suche i szkło raz na miesiąc 
nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów 
zostanie przedstawiony mieszkańcom do dnia 30 czerwca 2013r.  
    Po 1 lipca 2013 r. zostanie również utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do 
którego  mieszkańcy nie zalegający z opłatami będą mogli oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumula-
tory, gruz z remontów prowadzonych samodzielnie, jednorazowo w ilości do 0,12 m3, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, chemikalia (w tym opakowania po chemikaliach), odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, papier i 
tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania ulegające biodegradacji. 
Wymienione odpady mieszkaniec dostarczy własnym środkiem transportu.  
    Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą musieli złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w terminie do 15 marca 2013 r. deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W uchwale zostaną określone dwa wzory deklaracji, jedna z przeznaczeniem wy-
łącznie dla osób fizycznych, a druga dla osób posiadających działalność gospodarczą oraz dla właścicieli nieruchomości, które są po 
części wykorzystane w celach mieszkaniowych, a po części w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Wzory deklaracji będą 
dostarczone wraz z decyzjami podatkowymi. Deklaracje będzie można pobrać od stycznia w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz 
na stronie internetowej, na której powstanie zakładka dotycząca Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Deklaracji do Urzędu nie muszą 
składać mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej. W imieniu mieszkańców zrobi to spółdzielnia oraz zarządy wspólnot. Należ-
ności za odpady będą naliczane według danych zawartych w deklaracji. Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, to zostanie wezwany do jej 
złożenia. Jeżeli nadal tego nie uczyni to opłata zostanie naliczona według danych meldunkowych lub według działalności o podobnym 
charakterze. 
    Opłaty będą uiszczane w systemie dwumiesięcznym z góry do 15 –go za każde dwa miesiące, począwszy od 15 lipca 2013 roku.  
    Na mieszkańcach spoczywa jeszcze obowiązek rozwiązania umów na wywóz odpadów, które mają obecnie zawarte. Są to umowy 
cywilnoprawne i nie mogą być rozwiązane przez gminę. Szerzej o tym obowiązku napiszemy w kolejnych numerach Nowinek.  
    Obowiązki mieszkańców wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stronie Śląskie: 
 - właściciele nieruchomości, których podłączenie do kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Stro-
nia Śląskiego oświadczenie o pojemności zbiornika na nieczystości ciekłe oraz ilości osób korzystających z tego zbiornika. Oświadcze-
nie należy składać corocznie w terminie do 15 stycznia każdego roku (§13– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stronie Śląskie), 
 - właściciele nieruchomości, którzy odpady zielone oraz ulegające biodegradacji zagospodarowują we własnym zakresie w kompo-
stowniach przydomowych, zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, 
w którym odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowywane (§14– Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie). 
 
          I. Dzuba, UM Stronie Śląskie 
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    W tym miesiącu prezentujemy krótki 
wywiad z  Panem Dariuszem Gulij – Rad-
nym Miejskim kadencji 2010-2014.  
    Pan Dariusz Gulij pełni następujące 
funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, w-ce Przewodniczący 
Komisji Planowania Przestrzennego. 

Pochodzi z: Stronia Śląskiego 
Mieszka w: Bolesławowie 
Z wykształcenia: Technik Technolog 
Szkła 
Z powołania: mąż i ojciec 

Największa zaleta: bezinteresowność 
Najmniejsza wada: szybka jazda samochodem 
Ulubiona pora roku: jesień 
Ulubiony kolor: zielony 
Ulubione danie: karp w galarecie 
Ulubiony film: „Jak rozpętałem II wojnę światową” 
Ulubiona książka: książki przygodowe 
Ulubiona muzyka: przy której nogi rwą się do tańca 
W czasie wolnym: poluję, wędkuję, grilluję 
Ulubione miejsce w gminie: Masyw Śnieżnika 
Stronie (gminę) lubię za: mądre władze, dobrych ludzi i fajny 
klimat 
W Stroniu (gminie) zainwestowałbym w: przetwórnię drew-
na wywożonego z naszych lasów 
Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: baseny z wodą ze źródeł geo-
termalnych 
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: jest bez-
piecznie, czysto, a z mieszkańcami można „konie kraść” 
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: ponieważ ma 
wiele atrakcji turystycznych, jak i to, że zmienia się z roku na rok 
proponując mieszkańcom i turystom ciągle nowe atrakcje 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Gospodarna 
Gmina 
Kontakt: 604 63 55 38 

 

POZNAJ RADNEGO SWEGO      Dziękujemy również Dyrektorowi Centrum Edukacji Turystyki i 
Kultury oraz pracownikom CETIK-u, że nas regularnie co dwa 
miesiące gościnnie przyjmowali. Jesteśmy przekonani, że nasza 
współpraca nadal będzie trwała dla obustronnych korzyści. 
    Ustalono już terminy akcji poboru krwi w 2013 r. Pobór krwi 
zawsze odbywał się będzie w środy,  w następujących dniach: 
6 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 14 sierpnia, 16 października  
i 11 grudnia. 
    Zapraszamy w 2013 r. do dzielenia się krwią z potrzebującymi. 
Dla was to kilkanaście minut, a dla ludzi chorych niejednokrotnie 
całe życie. 
    Podsumowanie akcji honorowego oddawania krwi w 2012 r. 
ukarze się w następnym wydaniu Nowinek Strońskich. 
„Nie było miejsca dla Ciebie 
W Betlejem w żadnej gospodzie, 
I narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i chłodzie…” 
Niech czas Bożego Narodzenia upłynie w atmosferze miłości  
i ciepła, a nadchodzący Nowy Rok spełni wszystkie oczekiwania  
i będzie pełen szczęśliwych dni. 
Z świątecznym pozdrowieniem i życzeniami dla wszystkich krwio-
dawców i ich rodzin 
                      Zarząd Klubu HDK „ Brylant” w Stroniu Śląskim 

 

HDK „BRYLANT” 

    6 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku Akcja honorowego 
oddawania krwi. 
    Krew oddało 40 dawców co stanowi 18 litrów oddanej krwi, 
która trafi do szpitali Kotliny Kłodzkiej. Wszystkim krwiodawcom 
dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. 

 

LOKALNI BOHATEROWIE 

    Mieszkanka Stronia Śląskiego, Pani Krystyna Mieleńczuk 
poinformowała, że na terenie naszej gminy doszło do czynu 
godnego pochwalenia na łamach naszego biuletynu. 
    23 sierpnia br. w rejonie Śnieżnika, na skutek gwałtownego 
pogorszenia stanu zdrowia, Pani Krystyna znalazła się w sytuacji 
zagrażającej jej życiu. Osobami, które zachowały zimną krew i 
pomogły przeprowadzić akcję ratunkową byli mieszkańcy Stronia 
Śląskiego: Pan Krzysztof Leszczyński i Pan Robert 
Laskowski. Do akcji włączył się również Pan Czesław 
Wieczorek, który przez wiele godzin służył swoim autem. 
    Należy zwrócić uwagę, że na miejscu zdarzenia było wiele 
innych osób, które nie zareagowały na ludzką krzywdę. 
    Dziś Pani Krystyna wraca do zdrowia i składa serdeczne 
podziękowania za uratowanie jej życia. Nie ma słów jakimi 
można wyrazić wdzięczność za tak chwalebny czyn.  

GRZANIEC Z HERBATY 

    Sposobów na rozgrzanie 
jest wiele. Ognisko, kominek, 
wełniany sweter, ciepły koc, 
romantyczny partner... Dodat-
kowo, na zimowe dni poleca-
my herbatkę rozgrzewającą, 
która wzmocni i rozgrzeje jed-
nocześnie. Jest to herbata z 
sokiem malinowym, pomarań-
czą i goździkami - stadium 
pośrednie między herbatą a grzańcem. Parzymy dobrą gatunko-
wo czarną herbatę z dodatkiem goździków (kilka można także 
dodać do szklanki). Pomarańczę parzymy, kroimy w plastry lub w 
ósemki. Herbatka musi być dobra gatunkowo, sok malinowy do-
mowej roboty, a pomarańcza słodka i soczysta. Do swojego ulu-
bionego kubka (lub lepiej – wysokiej szklanki) wlewamy syrop 
malinowy, wrzucamy kilka goździków, układamy plastry pomarań-
czy. Zalewamy zaparzoną herbatą, dobrze mieszamy aby soki 
połączyły się i … gotowe!  Trzymajmy się ciepło! 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    W miesiącu listopadzie strażnicy miejscy w trakcie 27 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, parkingi samochodowe (w 
ramach kontroli przestrzegania znaku „strefa zamieszkania”), rejon osiedla 40-lecia, rejon Przedszkola i Szkoły Podstawowej, ul. Mo-
rawki, ul. Ogrodowej oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do dokonywania wykroczeń  społecznie  uciążliwych.  Szczególną 
uwagę zwracali na osoby pod kątem niszczenia mienia, zaśmiecania, wybryków chuligańskich, osób spożywających alkohol w rejo-
nach sklepów (REMA, „Świat alkoholi” i „Klin”) i parków. 
    Funkcjonariusze udzielili 28 pouczeń oraz nałożyli 18 mandatów karnych na sprawców w/w wykroczeń (chodzi w głównej mierze o 
tzw. wykroczenia porządkowe ale także drogowe). 
    Strażnicy miejscy dokonali 20 patroli rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach, palenia tytoniu 
na terenie szkoły jak też na tym terenie osób obcych pod kątem rozprowadzania środków odurzających wśród młodzieży.  Kontrolo-
wano także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta w ramach akcji „Stop wagarom wybieram szkołę”.  
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie  przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją multimedial-
ną:  
● 15.11.2012 r. w Przedszkolu Miejskim z wszystkimi grupami na tematy „Bezpieczeństwo 

na drodze i podczas zabaw”, „Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi”, „Bądź 
widoczny na drodze- odblaski” oraz „Bezpieczne zachowania z psem”, 

● 23.11.2012 r. w dwóch klasach gimnazjalnych i dwóch klasach ponadgimnazjalnych na 
tematy „Odpowiedzialność karna nieletnich” i „Udzielanie pierwszej pomocy przedme-
dycznej” z ćwiczeniami praktycznymi, 

● 27.11.2012 r. w Szkole Podstawowej z wszystkimi klasami 1-3 na tematy „Bezpieczna 
droga do szkoły i do domu”, „Bądź widoczny na drodze - odblaski”, „Bezpieczeństwo w 
kontaktach z osobami obcymi” oraz „Bezpieczne zachowania z psem”. 

    W ramach współpracy ze Strażą Leśną wprowadzono wspólne służby polegające na  pa-
trolowaniu terenów leśnych w rejonie gminy Stronie Śląskie pod kątem ujawniania „dzikich 
wysypisk”, dewastowania terenów leśnych, rozniecania ognia w miejscach zakazanych a także nielegalnej wycinki i wywozu drzewa.  
    Ponadto funkcjonariusze zwracali uwagę osobom wyprowadzającym psy w rejonie terenów zielonych, złego parkowania w rejonie 
Przedszkola Miejskiego i skrzyżowania ulic Hutniczej z Ogrodową, zaklejania tablic ogłoszeniowych przez przedstawicieli firm kredyto-
wych, posprzątania posesji, a także trzymania zwierząt. Dodatkowo uczestniczyli w zabezpieczaniu 2 miejsc zdarzenia (walące się 
drzewo – przekazano dla funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zdarzenie drogowe w Siennej). 
    W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano wsie Bolesławów, Sienna, Stronie wieś, Go-
szów, Kletno, Stary Gieratów, a także posesje w Stroniu Śląskim. W trakcie kontroli wystawiono 9 mandatów karnych kredytowanych. 
Pozostali mieszkańcy posiadali umowy na wywóz nieczystości stałych. Kontrole prowadzone będą w dalszym ciągu na bieżąco. 
    W listopadzie odbyto wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 patroli, w trakcie których zwracano uwagę na zapewnienie spokoju i 
bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji „Razem bez-
piecznie” oraz „Pieszy kontra samochód” dokonywano kontroli parków miejskich, pustostanów (rejon budynków poszpitalnych, piwnic 
po dawnych TBS, przystanków i wiat autobusowych), rejonu osiedli, rejony sklepów a także zwracano uwagę na zachowanie się kie-
rujących pojazdami wobec pieszych oraz na poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników i  przechodzenie 
pieszych w miejscach niedozwolonych. 
    Doprowadzono do  Posterunku Policji 1 osobę zatrzymaną, odwieziono do miejsca zamieszkania 2 osoby nietrzeźwe, podejmowano 
16 interwencji porządkowych, zatrzymano  1 osobę nietrzeźwą kierującą pojazdem oraz zabezpieczano 2 miejsca zdarzenia. W ra-
mach „Akcji znicz” patrolowano rejon cmentarza pod kątem dewastacji i kradzieży, a także dbano o bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym.                              Komendant Straży Miejskiej 
                                   Jacek Zegarowicz  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

    W dniu 30.11.2012 r. uczniowie klasy mundurowej odbyli szkolenie strzeleckie w 
Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku. Zajęcia przeprowadzili wykwalifikowani 
funkcjonariusze SG: mjr S. Maślanka oraz kpt. M. Dobroć. Młodzi kadeci mieli możliwość 
strzelania zarówno z broni długiej jak i krótkiej oraz ćwiczyli oko, oddech, chwyt oraz 
pozycję strzelecką przy pomocy trenażera laserowego. Najlepsi „snajperzy” będą repre-
zentować szkołę podczas najbliższych zawodów strzeleckich. 
    Uczniowie ZSP w Stroniu Śl., pod opieką p. Krystiana Ziobry, podczas „Mikołaja” or-
ganizowanego przez CETiK, umilali czas naszym najmłodszym dzieciom z terenu Gminy 
Stronie Śl. Nabyte umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego zostały wykorzystane 
przez uczniów strońskiej szkoły  po raz kolejny – malowali buźki, tworzyli balonowe kre-
acje, prowadzili zabawy z chustą animacyjną oraz tańce animacyjne. 
    W ramach przedmiotu edukacja o służbach mundurowych odbyło się spotkanie z 
funkcjonariuszem Powiatowej Straży Pożarnej Panem Arkadiuszem Kotem. Uczniowie 
klasy 1M mieli okazję ćwiczyć  przy pomocy fantomów jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy, transportować poszkodowanego, 
obsługiwać gaśnicę. Kolejne spotkanie zaplanowano jeszcze na II semestr, docelowo w terenie. 
             ZSP 
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WIEŚCI ZE ŻŁOBKA 

 

- 23 XI obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci ze żłobka 
przyniosły swoje maskotki i wraz z dziećmi z przedszkola wzięły 
udział w marszu misiów. Potem bawiliśmy się w salach, tańczyli-
śmy, a na koniec dzieci zjadły piernikowe ciasto w kształcie misia. 
- 30 XI odbyła się zabawa andrzejkowa. Dzieci poznały tradycję 
tego święta i brały udział we wróżbach. Opiekunki lały wosk ze 
świeczek, a dzieci odgadywały co czeka ich w przyszłości. Podczas 
zabawy panował „magiczny nastrój”. 
- 6 XII Żłobek Miejski odwiedził św. Mikołaj. Dzieci śpiewały pio-
senki i tańczyły z Mikołajem, a za dobre sprawowanie otrzymały 
wspaniałe prezenty. 
   J. Drozdowska, Żłobek Miejski 

KALENDARIUM  PRZEDSZKOLA   

- 29 listopada oraz 3 grudnia w ramach współpracy, nasze przed-
szkole odwiedzili przedstawiciele Policji, którzy przeprowadzili  
pogadankę i pokaz terenowy na temat bezpieczeństwa na drodze. 
- 6 grudnia jak to bywa w zwyczaju, odwiedził nas Mikołaj z wor-
kiem pełnym prezentów. Dzieci czekały na tego „Gościa” z ogrom-
ną niecierpliwością, przygotowały dla niego wiele piosenek, rysun-
ków i życzeń na przyszłość! 
- 15 grudnia podczas  „Strońskiej Gwiazdki”, z „Bajkowymi Jaseł-
kami” wystąpiły 5-letnie dzieci z grupy „Żabek” i „Wiewiórek”. 
Natomiast przedstawienie „ Zimowy bałwanek” wykonały dzieci z 
najstarszych grup „Krasnali” i „Słoneczek”. 
- 17 grudnia miał miejsce teatrzyk pt. „ O chłopcu z drewna i złej 
czarownicy” w wykonaniu Teatru Lalek „Pinokio” z Nowego Sącza. 
 
    Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w „Kiermaszu Świą-
tecznym” organizowanym corocznie przez przedszkole. Dzięki 
udanej współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków wystawili-
śmy na kiermaszu pyszne wypieki. Nasze stoisko wyposażone 
było również w piękne ozdoby, które zostały wykonane przez 
dzieci oraz bardzo zaangażowanych pracowników przedszkola. 
 

Każdemu, obojętnie skąd, od świtu do zmroku 
Wesołych i przyjemnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego  

Roku życzą 
Przedszkolaki, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 

Pracownicy Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim                                                                                       
 

      Anna Raś 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Relacja z wyjazdu do wrocławskiego teatru lalek na 
sztukę „Och Emil” 

    Dnia 17 listopada 2012 roku grupa miłośników teatru z naszej 
szkoły wybrała się do Wrocławia do Teatru Lalek na przedsta-
wienie ”Och Emil” zabawny spektakl na motywach uwielbianej 
przez dzieci powieści Astrid Lindgren Emil ze Smalandii.                                            
Tytułowy bohater, energiczny i nieco niesforny mały chłopiec, 
nieustannie zaskakuje rodziców swoimi pomysłami. Chciałby 
zostać chlubą rodziny, "kimś najważniejszym na świecie", ale nie 
jest jeszcze pewien, kim: żołnierzem, szybkobiegaczem, wszyst-
kozjadaczem... a może lekarzem? Na szczęście sprytni rodzice 
potrafią odpowiednio wykorzystać niespożytą energię malca, 
tłumacząc mu, że każda wielka kariera zaczyna się  w szkole. 
    Po obejrzeniu sztuki spotkaliśmy się z aktorem Wrocławskiego 
Teatru Lalek  p. Krzysztofem Grębskim, który przypomniał 
dzieciom podstawowe pojęcia związane z teatrem, a następnie 
oprowadził wszystkich uczestników „wyprawy” po wszystkich 
pomieszczeniach teatralnych. Największym zinteresowanie 
wzbudziło miejsce zwane magazynem lalek i rekwizytornią, gdzie 
dzieci mogły zobaczyć piękne lalki prawie ze wszystkich spektakli 
wystawianych na scenie teatru. Na zakończenie spotkania Pan 
Krzysztof Grębski wręczył uczniom prezenty-makiety teatru. 
Wszyscy oczarowani „magicznym miejscem”, jakim jest teatr. 
Obiecaliśmy sobie, że będziemy tu stałymi gośćmi.  
Koordynator wyjazdu Anita Mrozek. 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

    Jesienna szaruga, coraz krótsze dni to główne powody,  
aby przypomnieć uczniom naszej szkoły o konieczności noszenia 
o db l a s k ó w .  D l a t e go ,  o db y ł o  s i ę  s p o t k an i e                                       
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Stroniu Śl. pod hasłem: 
„Bezpieczna droga do szkoły”. 
    Jest to kolejne działanie w bieżącym roku szkolnym, mające 
na celu ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pie-
szych poprzez podnoszenie świadomości o właściwym korzysta-
niu z dróg, chodników oraz przestrzeganiu zasad podczas przej-
ścia na drugą stronę jezdni. Kolejny cel to propagowanie używa-
nia elementów odblaskowych. 
    Uczniowie klas pierwszych otrzymali opaski oraz naklejki od-
blaskowe, których sponsorem jest Polski Koncern Naftowy OR-
LEN S.A. 
    Serdeczne podziękowania dla komendanta Straży Miejskiej w 
Stroniu Śląskim P. Jacka Zegarowicza oraz  P. Łukasza Wójcika 
za ciekawe przeprowadzenie zajęć. 
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WYNIKI   OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU    
PRZYRODNICZEGO „MULTITEST 2012” 

    23 października 2012 r. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  (10 
uczniów) uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym 
„Multitest 2012”. 
    Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru, składał się z 
26 pytań. Do każdego pytania podane były 4 warianty odpowie-
dzi. Pojawiły się w nim pytania nie tylko z podstawy programowej, 
ale z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodni-
czych, ekologicznych. Test miał charakter wieloprzedmiotowy i 
korelował z takimi przedmiotami jak: historia, matematyka, tech-
nika. 
Oto wyniki: 
Klasa IV: Filip Prętki - 18 miejsce, Mikołaj Kawecki – 18 miejsce, 
Milena Gancarz - 22 miejsce, Olga Śmiłowska - 26 miejsce.    
Klasa V: Weronika Urbaniak - 18 miejsce, Ewelina Surzyn - 20 
miejsce, Paweł Gancarz - 24 miejsce, Karolina Żak - 25 miejsce, 
Karolina Czerhoniak- 26 miejsce. 
Klasa VI: Tomasz Jasik - 18 miejsce. 
Uczniowie otrzymają dyplomy uznania.  
Gratuluję - Maria Zimna- nauczyciel przyrody. 
      SP 

GIMNAZJUM 

 
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców  

oraz Uczniowie Gimnazjum  
im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śl.  

składają serdeczne podziękowania za wspar-
cie i pomoc finansową udzieloną przez rodzi-

ców uczniów Gimnazjum, osoby prywatne oraz  
firmy w przygotowaniu Charytatywnej Zabawy  

Andrzejkowej. 
 
    Dzięki pieniądzom, które Państwo ofiarowali na ten cel, mogli-
śmy zakupić, między innymi, fantoma do nauki pierwszej pomocy 
przedlekarskiej.  
Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które 
traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.  
 
      Gimnazjum 

WARSZTATY W CETIKU 

    6 grudnia br.  
w Gimnazjum 
odbyły się Miko-
łajki. Uczniowie 
na długiej prze-
rwie zaprezento-
wali krótki układ 
t anec zny  do 
utworu Gangam 
Style. Pomysło-
dawcą wspólnego 
tańca był Samo-
rząd Uczniowski. 

Pod czujnym okiem Przewodnicząch SU – Kingi Formowicz i Kuby 
Kobiałki uczniowie ćwiczyli taniec przez kilka dni. Wszystkich 
uczestników zabawy – zarówno uczniów, jak i nauczycieli obowią-
zywało mikołajkowe przebranie. Występ cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Już myślimy o następnym tańcu! 

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach odby-
wających się w CETiKu: 
Warsztaty teatralne: odbywają się we wtorki  w godz. 16.30 
– 18.30 oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia prowadzi 
Paulina Bagińska. W warsztatach udział biorą dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum ze Stronia Śląskiego. Grupa 
teatralna działa pod nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w 
zajęciach jest bezpłatne. 
Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat, 
zajęcia prowadzi Alicja Kwaśna, a odbywają się we wtorki w 
godz. 16.30 – 17.30. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 
2 0  z ł o t y c h  / m i e s i ą c  ( c z t e r y  z a j ę c i a ) . 
WAŻNE!!! – od 1 stycznia 2013r. prowadzony będzie  nabór  do 
nowej grupy warsztatów z tańca orientalnego. Zajęcia „nowej 
grupy” odbywać się będą od 8 stycznia 2013r.  w godz. 15.30 
– 16.30 (wtorek).  
Warsztaty z hip – hopu: dla dzieci i młodzieży, odbywają się w 
poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30, zajęcia prowadzi Zuzanna 
Sosna. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 60 złotych/
miesiąc.  
Warsztaty aerobik z elementami Hip-Hopu: zajęcia prowa-
dzi Zuzanna Sosna, odbywają się w poniedziałki w godz. 18.00 
– 18.45.  Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 10 złotych/
spotkanie.  
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat: zajęcia 
prowadzi Natalia Gancarz, odbywają się w środy w godz. 16.00 
– 17.30. Na zajęciach dzieci uczą się kreatywnego myślenia, ćwi-
czą zmysł manualny, integrują się w grupie.   
Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów: zajęcia prowa-
dzi Dorota Sosińska, odbywają się w czwartki w godz. 15.30 – 
17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odby-
wają się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia odbywają się 
bezpłatnie. 
Warsztaty – chór z elementami gry na pianinie w CETiKu: 
zajęcia odbywają się bezpłatnie w piątki w godz. 16.00 – 18.00. 
Mile widziani i starsi i młodzi. 
Joga w CETiKu: zajęcia prowadzi Marta Sawicka, odbywają się 
w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 – 19.00. Opłata za 
uczestnictwo w zajęciach wynosi 15 złotych/spotkanie.  
Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 20.00 – 21.30 
oraz czwartki w godz. 18.30 – 20.00. Uczestnictwo w zajęciach 
jest płatne -  1,5 godz. - 15 złotych, 1 godz. 10 złotych.  
Ponadto:  
28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 18.15  zapraszamy na 
seans filmowy - "ALICJA W KRAINIE CZARÓW". Film od lat 16. 
Wstęp jest bezpłatny!!! 
13 stycznia 2013 r. (niedziela) w CETiKu odbędzie się 21 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem 
pieniądze zbierane będą dla ratowania życia dzieci i godnej opieki 
medycznej seniorów.    
    P. Dywański, CETiK 

"JAK BAL TO BAL" CZYLI SYLWESTROWA 
GALA OPEROWO-OPERETKOWA 

    29 grudnia w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim zabrzmią czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, 
czyli najsłynniejsze kompozycje operowe i operetkowe z oper  
V. Belliniego, J. Offenbacha, L. Debilesa, G. Verdiego,  
G. Gershwina oraz operetek F. Lehara i I. Kalmana. 
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     Sprawcą tego wyjątkowego wydarzenia będzie Sonotrio Ensemble. Sonotrio Ensemble to mię-
dzynarodowa grupa młodych artystów operowych: Agnieszka Drożdżewska (Wrocław), Izabela 
Strzelecka (Wrocław), Barbara Spitzer (Wiedeń), Anna Wilczyńska (Wrocławia), Ivo Michl (Praga) i 
Mateusz Myrlak (Warszawa). Towarzyszy im pianista Janusz Witold (Wrocław). 
Artyści są reprezentantami starej włoskiej szkoły śpiewu bel canto (wł. piękny śpiew). Dbają nie 
tylko o perfekcyjne wykonanie wokalne - równie istotnymi elementami ich przedstawienia jest gra 
aktorska, jego dramaturgiczny przebieg i sceniczny anturaż. 
Członkowie grupy występują regularnie na deskach najważniejszych scen muzycznych Europy, 
takich jak Narodni Divadlo w Pradze czy Opera Kameralna.  
    Na koncercie usłyszmy i zobaczymy sceny z oper: „Traviata” Giuseppe Verdiego, „Opowieści 
Hoffmana” Jacquesa Offenbacha, „Capuletti i Montecchi” Vinceza Belliniego, „Lakme” Leo De-
libesa, „Porgy and Bess” George’a Gershwina, a także operetek „Księżniczka czardasza” i „Hrabina 
Mariza” Imre Kalmana oraz „Giuditta” i „Wesoła wdówka” Franza Lehara. 

 
29 grudnia 2012 r. godz. 19.00, cena biletu to 25 PLN. 
Bilety kupić można od 10 grudnia w biurze Centrum  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
       P. Dywański, CETiK 

 

"ZŁOTY KASZTAN" - RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ 

    Skończyła się jesień, kasztany już dawno spadły, czego nie można rzec o pracy członków Stowarzyszenia "Złoty Kasztan". Jedną z 
podstawowych działalności  jest propagowanie popularnej dyscypliny „Nordic Walking" przez cały rok, czyli przebywanie różnorodnych 
tras pod względem trudności, praktycznie w każdą pogodę, trzy razy w tygodniu. Cieszy nas fakt, że po 3 latach popularnych  „kijów", 
spotykamy w Stroniu Śl. i poza nim dorosłych, dojrzałych i młodych ludzi "spacerujących" indywidualnie lub w grupach, którzy nie 
wstydzą się faktu, że łączą przyjemne z pożytecznym. Trzonem organizującym różnorodności imprez są między innymi: p. A. Kaczma-
rek, T. Łotyszonek, M. Krosta, A. Krosta, K. Iłowska, H. Przytulska, I. Misiak, M. Kargul, H. Kucharczak, którym serdecznie dziękuję 
jako prezes Stowarzyszenia.                
    Uwielbiamy przyrodę, bierzemy więc udział w imprezach, na których, jako zorganizowana grupa, rozsławiamy własne miasto i gmi-
nę. Między innymi było tak w przypadku I biegu na 7,5 km w Bystrzycy Kł. - Nadleśnictwo 2012, w Lądku Zdroju - bieg Salomona, 
Rajdach Śnieżnickich, Święcie Latawców, Grzybomanii, patronackich świętach miast - Stare Mesto, Nowa Wieś koło Miedzygórza, Bo-
lesławów. Organizujemy również dla wszystkich chętnych uroczystości wynikające z tradycji—wigilijne, noworoczne, 8 marca, rocznice 
urodzin itp. ale przede wszystkim wycieczki piesze, wyjazdowe lub łączone.     
    Trasy wybieramy wg możliwości i zainteresowań /ukochaną jest trasa na Borówkową Górę, do Travnej i Drogą Królewską do Ląd-
ka-Zdr./ jako chęć poznania kultury, zwyczajów, obiektów przyrodniczych i architektury oraz historii ludzi po obu stronach granicy od 
Gór Złotych i Rychlebskich, Masywu Śnieżnika, Gór Bystrzyckich, aż po Góry Orlickie. Byliśmy już na Pradziadzie, Paprsku, Górze Bo-
rówkowej, na Śnieżniku, w Trawnej, Międzygórzu, Starym Meste i wielu innych zakamarkach naszego regionu oraz przyległych miej-
scowości Czech i Moraw.  
   Na 2013 r. zaplanowaliśmy 7 dużych imprez turystycznych (począwszy od kwietnia do końca października), o których będziemy 
Państwa informować i zapraszać do wzięcia udziału poprzez plakaty i lokalną prasę. 

 Z okazji Świąt i Nowego 2013 Roku życzę Wszystkim wszelkiej pomyślności, wspaniałych doznań na szlakach turystycznych długich, 
krótkich i tych w Stroniu Śl. bo nie ma to jak dobre towarzystwo i cudowna przyroda.  Jolanta Bogiel 

"TERAZ KACZKA KRZYŻÓWKA" 

    Uroczystość otwarcia "Roku Kaczki" 2012/2013 z cyklu ogólnopolskiej akcji "Ożywić Pola" miała miejsce w dniu 26.10.2012 r.  Roz-
poczęła się formalna działalność ekologiczno-edukacyjna członków K.Ł "Śnieżnik" we współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdr., Śnież-
nickim Parkiem Krajobrazowym, Wapiennikiem "Łaskawy Kamień", Przedszkolem im. J. P. II, świetlicą środowiskową z Bolesławowa, 
Radą Rodziców. Akcja  skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śl. oraz do przedszkolaków.  
    Dostojni goście w osobach p. Z. Łopusiewicza, p. D. Chromca, p. Z. Pakuły, prezesów i łowczych ościennych kół łowieckich „Darz 
Bór", „Lis", „Muflon", przedstawicieli Nadleśnictwa Międzylesie p. M. Mol i K. Dębskiego, Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych p. L. Mazura oraz rodzice mieli możliwość obejrzeć przepiękne występy przedszkolaków i prezentację multimedialną. 
Przeprowadzone zostały dwa konkursy pt. "Jak zbudowana jest kaczka?" dla uczniów kl. IV i "Gdzie żyją kaczki?" dla pierwszaków. 
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali podarunki.    
    "Muzyka Puszczy" wprowadziła dodatkową atmosferę, bo większość ludzi nie ma możliwości słuchania ptaków i innych dzikich 
zwierząt wieczorem lub nocą. Druga część to gry, konkursy, malowanie, stemplowanie, oglądanie dubeltówek, czytanie przepisów 
kulinarnych, zbiórka chleba, na stoiskach tematycznych oraz otwarcie wystawy prac poetycko-malarskich członkini K.Ł "Śnieżnik".   
    Po 2,5 godzinnej zabawie  połączonej z nauką, wszyscy uczniowie  z nagrodami opuścili progi CETiKu, którego pracownikom dzię-
kuję za pomoc. Szczególne podziękowanie  kieruję do państwa: E. Suchodolskiej, I. Foremnik, S. Tomaszewicza, Ł. Głowackiego,  
O. Kopeć, kolegów z koła D. Gulija /podziękowanie za olbrzymi tort z logo Akcji/, Z. Głuszczyńskiego, Z. Frodymy, T. Barzyckiego oraz 
p. D. Jasik, bez udziału których nie byłoby uroczystości dla około 80 osób. 
                                                  Darz Bór koordynator Akcji J. Bogiel 
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BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

ZAPRASZAJĄ 

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. 

Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

III FORUM KULTURALNE  

XXI FINAŁ WOŚP 

    28 grudnia 2012 r.   
zapraszamy wszystkie osoby prywatne oraz stowarzysze-
nia i firmy zajmujące się organizacją imprez kultural-
nych, sportowych i turystycznych na terenie Gminy Stro-
nie Śląskie na III Forum Kulturalne w CETiKu. Forum ma 
pomóc w opracowaniu wspólnego kalendarza imprez, 
które organizowanie będą na terenie Gminy Stronie w 
roku 2013. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne będą 
już wkrótce na stronie www.cetik.stronie.pl oraz na pla-
katach. 

    W niedzielę 13 stycznia 2013 r. odbędzie 
się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Temat Finału „Dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów”. 
    Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy został utworzony przy Gimnazjum im. 
Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, a 

jego szefem jest Pani Małgorzata Wijatyk.  
    Od rana na terenie Gminy kwestować do puszek będzie 40 
wolontariuszy, a od godziny 16.00 w CETiK-u odbędzie się sprze-
daż fantów przekazanych przez darczyńców, kiermasz, występy 
artystyczne oraz inne atrakcje. Serdecznie zapraszamy! 

    Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard 
WIKTOR, Zdzisław PAKUŁA, Wiesława CZERWIŃ-
SKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian NAJDUCH, 
Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA organi-
zują bezpłatną podstawową obsługę praw-
ną/doradztwo/dla mieszkańców gminy Stronie 
Śląskie. 
Porady udzielane będą w godzinach 15.00-
16.00: 
● 08 stycznia 2013 r. w Biurze Radnego ul. 

Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,  
● 05 lutego 2013 r. w Biurze Radnych ul. Morawka 31 

(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). 
Ze względu na godzinowe ograniczenie udzielania porad zaleca 
się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego  
tel. 601 259 900. 
 
    Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca w godz. 11.00-12.00 będą udzielane podsta-
wowe informacje z zakresu ZUS w Biurze Radnego ul. Że-
romskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 

OBSŁUGA PRAWNA—DORADZTWO 

BIURO RADNYCH 

    Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskow-
ska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek za-
praszają w sprawach samorządowych do biura 
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok 
Apteki Słoneczna) w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godzinach 1600-1700. 
8 stycznia 2013 roku dyżur w biurze pełni Magdalena Laskowska. 

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na 
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty 
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i 

Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  
na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 


