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W TYM NUMERZE: USTRONIE MORSKIE - STRONIE ŚLĄSKIE OD MORZA DO GÓR. 

Recital piosenek i tematów filmowych  
w kaplicy Onufrego  

Stacja Literatura 

Mistrzostwa  
w poszukiwaniu 

minerałów na starej 
hałdzie w Kletnie  

Wernisaż 
wystawy 

poplenerowej 
Stary Gieratów - 
Stronie Śląskie  

FOTORELACJA Z IMPREZ W CETiKu 

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie 
Śląskie a Gminą Ustronie Morskie reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Kołakowskiego  
o partnerskiej współpracy, która będzie obejmowała m.in.. • promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,  
• organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. Spraw społecznych, 
rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego, • wymianę doświadczeń i informacji między 
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, • współpracę z instytucjami kultury, artystami 

oraz jednostkami oświatowymi, • tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie 
Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych. Ustronie Morskie  

i Stronie Śląskie podejmą 
wysiłki organizacyjne, by 
wspólne partnerstwo  oraz 
współpraca pomiędzy nimi 
obejmowała różnorodne 
działania przynoszące 
wymierne korzyści oraz 
efekty obu samorządom. 

Teatralny spektakl 

wycieczki rowerowe  
z cyklu gmina aktywna  

z natury - poznaj swoją 
okolicę  
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Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych,  
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

Nieruchomości położone we wsi Stary Gierałtów, Gmina Stronie Śląskie 
1) dz. nr 602)1 o pow. 2006 m2, cena wywoławcza netto- 70 000 PLN , wysokość wadium – 3 500 PLN, 
2) dz. nr 602)2 o pow. 2002 m2, cena wywoławcza netto- 70 000 PLN, wysokość wadium – 3 500 PLN, 
3) dz. nr 602)3 o pow. 1277 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN , wysokość wadium – 2 500 PLN, 
4) dz. nr 602)4 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN, 
5) dz. nr 602)5 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN. 
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%. 
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043446/0 . 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 139MNU –  
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Ze względu na powierzchnię działek nr 602)3, 602)4  
i 602)5 (1000m2) wydzielone działki mogą być przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przetargi odbędą się w dniu 30 października 2017 r. od godz. 9 : 00, 9 : 15, 9 :30, 9:45, 10:00 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Warunki przetargów: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- działka nr ….” , do 24 października 
2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - 
za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka „Przetargi” – „zbycie nieruchomości” – 
2017 r. 
 Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu  
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

 
 

 ► MOST W NOWYM GIERAŁTOWIE - Rozstrzygnięto przetarg na remont mostu w Nowym Gierałtowie, 
 na wysokości budynku nr 13. Most o konstrukcji stalowo - drewnianej zostanie zmodernizowany na płytę żelbetonową, wraz  
z nowymi najazdami oraz barierami. Koszt robót budowlanych wyniesie 345 588,84 złotych brutto.  

 ► MIESZKANIA SOCJALNE - W dniu 5 września 2017r. rozpoczęto prace związane z inwestycją pn: „Przebudowa budynków  
poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynki mieszkalne wielorodzinne  
z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”.  
Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknie się kwotą w wysokości 2.757.129 zł. Na ten cel Gmina Stronie Śląskie uzyskała dofinansowanie  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.240.708 zł., pozostała kwota w wysokości 1.516.421 zł. stanowi środki własne.   
   Zakończenie inwestycji wraz z przekazaniem przebudowanych i zmodernizowanych budynków do użytkowania zaplanowano na dzień  
30.06.2018r. 
 Mieszkaniowy zasób gminy zostanie powiększony o 28 socjalnych lokali mieszkalnych, które zostaną przydzielone najbardziej potrzebującym 
rodzinom. 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO  

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim. 
Opis nieruchomości: 
1. dz. nr 65/2 o pow. 1134 m2 położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim, KW Nr SW1K/00047926/7 w planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i wielorodzinną oraz 
usługi , symbol planu-M.4.MU 
Cena wywoławcza netto- 50 000,00 PLN, wysokość wadium – 2 500,00 PLN. 
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT . 

2. Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 67 w Stroniu Śląskim (I piętro) o pow. 44.70 m2 – w tym jedna piwnica o pow. 9,90 m2 , 
położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/12 o pow. 825 m 2 dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00062285/2 (dot. gruntu), SW1K/00058065/3 (dot. lokalu) cena wywoławcza – 50 000,00 PLN, kwota 
wadium - 3 000,00 PLN. 

Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. w godz. od 10 : 00 do 10:30 
Warunki przetargów : 
1. Przetargi odbędą się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 12:00 -dot. lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 67 , o godz. 12:30 -dot. działki 
nr 65)2 ul Polna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….”- dot. działka nr 65)2, 
„Przetarg – ul. Kościuszki 67/5-dot. lokalu mieszkalnego przelewem najpóźniej do dnia 16 października 2017 r. na konto Gminy Stronie 
Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się 
datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,  
a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka 
Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r. 
 Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 
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 ► KONCESJE ALKOHOLOWE 

Przypominamy, że z dniem 30.09.2017 roku 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 
lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 
Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 30 września.  
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. 

 ► KONTROLE SZAMB - Burmistrz Stronia Śląskiego działając na podstawie art. 6 ust. 1, ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje, że od 1 września 2017 r. na terenie gminy 
Stronie Śląskie są przeprowadzane kontrole w zakresie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych  
w roku 2017 r. Podczas kontroli są sprawdzane dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych. 
   W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stronie Śląskie § 13.ust 3. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych należy 
usuwać nie rzadziej niż dwa razy w roku, nie dopuszczając do przepełnienia tych zbiorników. 
 Podmiotami uprawnionymi do opróżniania i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Stronie Śląskie są następujące 
przedsiębiorstwa: 

1. Mirosław Godzieszka „Eko -Tim” – 57 – 362 Krosnowice 193A, tel: 693 530 904, 74/868 52 38, e-mail:ekotim@wp.pl 
2. Usługi transportowe – wywóz nieczystości – Tomasz Bryk, 57-540 Lądek Zdrój, Konradów 28, 665-657-633 
3. WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul Szybowa 2, 41-808 Zabrze 
Kontrole są prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej poprzez oględziny na posesjach. Prosimy Państwa o przygotowanie do 

wglądu faktur lub rachunków potwierdzających odbiór ścieków. 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylenie się od obowiązków 

właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.  
 ►  STYPENDIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE 
 Uwaga! 30 września 2017 r. upływa ostateczny termin składania wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne 
oraz za wybitne wyniki sportowe. 
Uchwały zawierające szczegółowe zasady przyznawania stypendiów oraz wnioski w sprawie ich przyznania  znajdują się na  stronie 
internetowej www.stronie.pl (zakładka dla mieszkańca – stypendia). 
 ► ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W POWIECIE KŁODZKIM - Od 1 października 2017 r. 
świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie będą już udzielane w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A.  
w Polanicy-Zdroju. Zgodnie z nowymi przepisami (ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych) Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju zakwalifikowało się do tzw. Sieci 
Szpitali jako Szpital ogólnopolski.   
W związku z powyższym z przykrością informujemy, że ustawa nie pozwala na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
realizację świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.  
Na terenie Powiatu Kłodzkiego świadczenia powyższe będące świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy  
w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego, z których korzystali pacjenci w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu 
zdrowia będą realizowane wyłącznie przez placówki, które zakwalifikowały się do poziomów 1-3 podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. Sieci szpitali).  
Oznacza to, że od 1 października 2017 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie kłodzkim będzie świadczona przez: 
- SP ZOZ w Kłodzku,  
- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 ► WYREMONTOWANO BOISKA - Zakończono modernizację kompleksu boisk przy szkole podstawowej. W ramach prac 
wykonano drenaż oraz nowe nawierzchnie poliuretanowe na boisku do piłki ręcznej - tenisa, koszykówki i siatkówki. Boiska zaopatrzono 
również w nowy osprzęt oraz piłkochwyty. Wartość inwestycji wyniosła 588 270,44 złotych brutto. 



Rok XVII, Numer CLIII 
S T R .  4  

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o. o - Krzysztof Irzyński 

Miło nam poinformować, że w dniu 8 sierpnia b.r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację inwestycji p.n. 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie” pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., który jest beneficjentem przyznanej pomocy oraz instytucją odpowiedzialną za realizację całego 
przedsięwzięcia. Pomoc finansowa w wysokości 1.508.999 zł przyznana została z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nasze starania o dofinansowanie przedmiotowej 
inwestycji trwały od listopada 2016 roku. 

Celem operacji, której przewidywany całkowity koszt wynosi 4.143.086,04 zł, jest wybudowanie we wsi Stara Morawa: 
sieci wodociągowej o długości 3.384,20 m oraz 48 szt. przyłączy o łącznej długości 582,4 m, 
kanalizacji sanitarnej o długości  3.830,90 m oraz 18 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej długości 96,5 m. 

Wybudowane sieci znajdą się we wspólnym systemie wodociągowo – kanalizacyjnym Gminy Stronie Śląskie. Istniejące budynki mieszkalne 
w Starej Morawie oraz obiekty, które zostaną zbudowane w rejonie planowanej inwestycji, będą zasilane wodą z wodociągu gminnego,  
a ścieki bytowo – gospodarcze z tych budynków odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
W chwili obecnej istniejące budynki zasilane są wodą z ujęć lokalnych, a ścieki sanitarne odprowadzane są do uciążliwych w eksploatacji 
zbiorników bezodpływowych (szamb) stanowiących jednocześnie zagrożenie dla środowiska. 
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Zrealizowanie niniejszego przedsięwzięcia nie tylko poprawi jakość 
życia mieszkańców wsi Stara Morawa, ale także przyczyni się do poprawy czystości wód potoku Morawa i rzeki Białej Lądeckiej. 

Przewidywana jest pomoc ze strony Gminy Stronie Śląskie w wysokości 1.941.000 zł w formie dodatkowych udziałów podwyższających 
kapitał Spółki oraz krótkoterminowej pożyczki (do 6 miesięcy) w wysokości 2.200.000 zł 

Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania: lipiec 2018 roku. 

Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne  
Sp. z o. o. z Ząbkowic Śląskich oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz, Zbigniew Warwarko S. j. ze Ścinawki 
Średniej. 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
I KANALIZACJI SANITARNEJ W STAREJ MORAWIE 

W tym roku odbyła się już VI edycja Konkursu na 
Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie. Do 

konkursu zgłosiły się sołectwa:  
Stara Morawa, Stary Gierałtów i Bolesławów.     

W dniu 14 września br. komisja konkursowa dokonała 
oceny i punktacji wsi. W wyniku podliczenia punktów 
zwycięzcą konkursu została Wieś Stara Morawa. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami za zajęcie I miejsca 
przewidziano nagrodę w wysokości 10 000,00 PLN. 
Ponadto  laureat I miejsca otrzymał honorowy tytuł: 

„Najładniejsza wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2017 roku” . 
Na podstawie obowiązującego regulaminu komisja konkursowa przyznała także jedno 
wyróżnienie dla Sołectwa Stary Gierałtów,  któremu przyznano nagrodę  finansową  
w wysokości 2 000,00 PLN. 
   Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego w dniu 25 września 2017 roku, gdzie wręczono symboliczne czeki i dyplomy. 

W związku z zakończonym konkursem składamy gorące podziękowania sołtysom  
i mieszkańcom wsi, biorącym udział w konkursie, za pełne zaangażowanie, za inicjatywy  
i poświęcony czas. To dzięki Wam mogliśmy zaobserwować jak pięknieje wieś strońska. 
Za to wszystko bardzo dziękujemy i życzymy wszystkim sołectwom samych sukcesów,  
a mieszkańcom wsi przede wszystkim zdrowia i wytrwałości oraz zapału w realizacji 
zamierzonych planów. 

Organizacja konkursu na  najładniejszą wieś potwierdza wciąż realizację celów, które 
sobie wyznaczyliśmy m.in. aktywizację społeczności lokalnej, estetyzację otoczenia ale 
także współodpowiedzialność mieszkańców za środowisko naturalne i wizerunek Gminy 
Stronie Śląskie. Konkurs jak widzimy przyczynia się nie tylko do zmiany wizerunku danej 
miejscowości ale także do zmiany mentalności jej mieszkańców, gdzie ludzie stają się coraz 
bardziej aktywni społecznie. Możemy śmiało już dzisiaj powiedzieć że naprawdę warto 
inwestować w naszą strońską wieś. 

 
 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 2017 ROZSTRZYGNIĘTY  

W imieniu komisji konkursowej  
- Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza 

Przewodniczący Komisji  
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BOLESŁAWÓW 

STARA MORAWA  

   26 sierpnia 2017 r. w Nowym Gierałtowie odbyła się 3 edycja festynu 
„Jagodzisko”, zorganizowanego przez Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu 
Śnieżnika i Sołectwo Nowy Gierałtów, przy wsparciu Gminy Stronie Śląskie, 
Nadleśnictwa Lądek-Zdrój oraz Pana Mieczysława Makarewicza z TPDBL 
”Kruszynka”.  W tym roku na Jagodzisko zawitał Jagodowy Król. Panowie 
leśniczowie – Zbigniew Frodyma i Arkadiusz Gawron przedstawili Jagodowego 
Króla słowami z bajki Marii Konopnickiej „Na jagody”. Król oznajmił swoje 
przybycie dźwiękami srebrnej trąbki, a podczas festynu zasiadał na leśnym tronie.  
Z rąk Jagodowego Króla uczestnicy konkursów odbierali nagrody (zdjąwszy 
wcześniej obuwie, podchodzili do Króla bosymi stopami). Nagroda główna festynu 
w konkursie o nagrodę Pana Burmistrza „Idę w las, bo mam czas” - namiot 
turystyczny - trafił w ręce Bartosza X ze Stronia Śląskiego. Bartosz zebrał 
największą ilość jagód (ukrytych przez organizatorów na pobliskiej leśnej ścieżce 

dydaktycznej). Gratulujemy! Była też „ścieżka zmysłów”, zabawa w „przenoszenie jagód” 
oraz „bieg po buty”, w którym rywalizowały rodzinne reprezentacje ze Szczecina, Warszawy, 
Wrocławia, Leszna Wielkopolskiego i Bielic. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, pt. 
„Jagodowa rodzinka”. Najmłodsi mogli pojeździć na kucach z Ośrodka Jeździeckiego 
„FurmAnka” w Nowym Gierałtowie. Nie zabrakło chętnych do „strzelania do jagody”.  
W gabinecie Doktor Jagody wszyscy mogli wzmocnić się jagodowym syropem i dowiedzieć 
się o zdrowotnych właściwościach jagód. Na stoisku Nadleśnictwa Lądek-Zdrój odbywały się 
konkursy na rozpoznawanie ptaków oraz nasion drzew, z nagrodami. Wystąpił zespół ludowy 
„Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa. Dziękujemy Panu Zbigniewowi Frodymie za 
ufundowanie  nagród - książek dla dzieci oraz sponsorom występu zespołu Balkan Trio  
z Wrocławia (Ośrodek Jeździecki „Furmanka”, „Pokoje u Wanata”, „Chata Cyborga”, wyciąg 
narciarski ”Bieliczak”, wypożyczalnia i serwis nart&szkółka narciarska „Wintersport”, 
„Górska Dolina”, Gabinet Masażu „Róża”). Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom z 
Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika za zaangażowanie w przygotowanie 
imprezy i jagodowych pyszności. Dziękujemy Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Nowego 
Gierałtowa Panu Zbigniewowi Drausowi za współpracę, Dziękujemy Pani Monice 
Ciesłowskiej Z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim za doskonałe prowadzenie imprezy, 
znalezienie „Jagodowego Króla”, za wspaniałe pomysły i poświęcony czas. Fotorelacja na 
profilu Facebook Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika oraz Gminy Stronie 
Śląskie. Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc i wykonaną pracę. Dopisali uczestnicy  
i pogoda, Jagodzisko 2017 uznajemy za udane i zapraszamy za rok! 

 
 

 

JAGODZISKO 2017 
STARY GIRAŁTÓW 

Anna Sobańska-Maj - Prezes Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika 
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 KONKURS - DOTACJE DLA RZEMIEŚLINIKÓW 

   Dnia 31 sierpnia 2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został 
ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
rzemieślników. Można będzie starać się o dofinansowanie  projektów 
związanych z unowocześnieniem lub zmianą rozwiązań produkcyjnych  
i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. 
Alokacja w tym konkursie wynosi ponad 2 mln zł. Zależy nam na tym, aby 
rzemiosło było atrakcyjną formy działalności biznesowej. Dlatego ważne jest 
wspieranie zwiększania ich skali działalności, wzmacnianie stabilności, 
wypłacalności, zdolności do inwestycji i zatrudniania. 

• W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty 
inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej  i procesowej MŚP -
unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. 

• Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego 
Wnioskodawcy (rzemieślnika). 

• Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem. 
Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł. 
             info. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu 

  Szczegoły na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce aktualności. 

► 15 października 2017r. (niedziela) odbędzie się wycieczka 
rowerowa z cyklu „Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją 
Okolicę”. Spotkanie uczestników o godz. 9:45 przed halą 
sportową SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim, 
wyjazd na trasę o godz. 10:00. Uczestnictwo  
w wycieczce jest bezpłatne. Na zakończenie wycieczki, nad 
Zalewem w Starej Morawie, odbędzie się ognisko  
z pieczeniem kiełbasek.   
 
► 23 października 2017r. w CETiK-u (poniedziałek) 
odbędzie się pobór krwi. Organizator KHDK „Brylant”  
w Stroniu Śląskim.   
 
► 28 października 2017r. (sobota) o godz. 16:00 zapraszamy 
do CETiK-u na spektakl muzyczny pt. „Opera na wynos”. 
Bilety w cenie 30 zł. normalne, 25 zł. ulgowe (seniorzy - po 65 
roku życia, oraz grupy powyżej 10 osób).   
 
„Upiorki w Operze” to spektakl muzyczny, który ma na celu 
odczarowanie jesienno-zimowej szarugi. Poznają Państwo 
mroczną twórczość wybitnych kompozytorów, odzianą  
w nieszablonową i żartobliwą interpretację. Przeniesiemy się 
do zamku Hrabiego Draculi, gdzie pojawi się między innymi 
Królowa Nocy i laleczka Chucky, czyli gwarantowana porcja 
czarnego humoru. Będą rozmowy Nieboszczyka Jima  
z Bogiem, kłótnia dziada i baby o pierwszeństwo w drodze do 
nieba oraz wirtuozerski taniec śmierci. Usłyszą Państwo 
porywającą muzykę klasyczną odzianą w halloweenową 
konwencję, uzupełnioną anegdotami i skeczami ze świata 
muzyki (nie) poważnej - całość w wykonaniu kabaretu 
muzycznego „Opera na wynos”.   
 
Szczegółowa informacja o imprezach dostępna na stronie 
www.cetik.stronie.pl lub pod nr. tel. 74 8143 242, 74 8143 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 
IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE  

- PAŹDZIERNIK 2017 R,  

►Polsko - Czeskie spotkanie  
Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim kolejne działania w projekcie 
„Poznanie przez wspólne działanie. Współpraca uczniów ze Stronia 
Śląskiego i Starego Miasta”. 19 września grupa polsko- czeska spotkała 
się najpierw w Stroniu, by potem wyruszyć na wspólną wycieczkę. 
Pierwszym punktem był najwyższy w Górach Stołowych Szczeliniec 
Wielki. Prócz pięknych widoków, wielką atrakcją było obserwowanie  
w czasie szkolenia śmigłowca ratowników górskich. Następnie grupa 
udała się do Kłodzka, gdzie już czekał pyszny obiad w restauracji  
„W Młynie”. Najedzeni i pełni sił wyruszyli na twierdzę. Tam 
przewodnicy przebrani w mundury żołnierzy z XVIII w. przeprowadzili 
lekcję historii i grę terenową. Najpierw odbyła się musztra i podział na 
drużyny- Austriaków i Prusaków oraz wybór cesarza, króla, ministrów 
finansów. Potem było zwiedzanie ekspozycji, pokaz broni z XVIII w.  
i różne gry, podczas których wszyscy musieli wykazać się sprytem, 
zręcznością, a czasem nawet przebiegłością. Zwieńczeniem tej 
niezwykle ciekawej wizyty w twierdzy kłodzkiej był... wystrzał  
z armaty! 

► Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/ 2018. Ślubowanie 
klasy I technikum.  

►Warsztaty kulinarne 
12 września 2017 roku odbyły się warsztaty 
kulinarne z Szefowa Kuchni restauracji Kaczka  
i Wino Agnieszką Kukin 
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 WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PIÓREM PISANE 

 ►Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej. 
Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się podczas dwóch uroczystych apeli- dla uczniów  
klas I - III i uczniów klas IV-VII. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów, a szczególnie 
tych, rozpoczynających edukację w szkole - uczniów klas pierwszych. 
W tym roku do szkoły będzie uczęszczało 44 pierwszoklasistów, a wszystkich uczniów 378. 
W czasie apelu uczniowie naszej szkoły przedstawili program artystyczny przygotowany na 
ten ważny dzień. Wśród wierszy i piosenek witających szkołę nie zabrakło chwili refleksji nad 
78 rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Na trudy uczniowskiej nauki życzymy wszystkim powodzenia! 

►Wizyta uczniów ze strońskiej podstawówki w Szkole Leśnej w Bielawie 
Szkoła Leśna w Bielawie to terenowy ośrodek edukacyjny , położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy- Gór Sowich. Placówka ma na celu 
promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych. 13 września 2017r. uczniowie klasy 
IV „b” i V „b” ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 
uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w plenerze- zwiedzali pasiekę i obserwowali owady. 
Zostali wyposażeni w studio podsłuchiwania owadów, łapki do obserwacji owadów, odzież 
pszczelarską, karty pracy. Dzięki uczestnictwu w w/w zajęciach uczniowie mogli zobaczyć  
w rzeczywistości to, czego wcześniej uczyli się na lekcjach, wykonywać ciekawe 
doświadczenia i zaobserwować wiele zjawisk przyrodniczych. Wszystko to buduje poczucie 
więzi z naturalnym otoczeniem oraz kształtuje świadomość uczniów w zakresie poszanowania 
środowiska naturalnego. Dziękujemy firmie transportowej „Manikar”, p. Agnieszce Cieślak,  
p. Kindze Piotrowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu. 
Opiekunowie klas: p. Marek Balicki, p. Maria Zimna 

► Projekt edukacyjny „Cztery Żywioły” w Szkole Podstawowej 
We współpracy z Fundacją Nowe Jutro powstał projekt edukacyjny "Cztery Żywioły". Otrzymano dofinansowanie na realizację w ramach 
Działania: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 
10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. 
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał 1 miejsce na 
liście rankingowej obejmującej Obszar Ziemi Dzierżoniowsko - Kłodzko - Ząbkowickiej. 
Projekt „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Stronie Śląskie, a jego 
celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz właściwych 
postaw: kreatywności i pracy zespołowej. 
Cel będzie realizowany w tym roku szkolnym poprzez przeprowadzenie czterech następujących po sobie dwumiesięcznych projektów,  
w cyklach tematycznych Czterech Żywiołów: Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia w ramach których będą realizowane dla uczniów klas II-VII 
zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z języka angielskiego i właściwych postaw poprzez zajęcia teatralne. Zostaną 
przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli z pomocy psychologicznej oraz zajęcia indywidualne logopedyczno-sensoryczne dla dzieci  
z opiniami ppp oraz warsztaty psychologiczne dla nich wraz z rodzicami. Rezultatami będzie podniesienie kompetencji w obszarach objętych 
wsparciem w ramach projektu. 
Wartość projektu to 172 282,70 zł w tym wkład własny 8 640,00. 
W ramach projektu szkoła otrzymuje od Fundacji „Nasze lepsze jutro” pomoce dydaktyczne o wartości około 50 000,00 zł. 
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2-go września 2017 r. dzieci Sołectwa Stronia Wsi na Działce Sołeckiej przy słonecznej pogodzie, wesoło i z humorem pożegnały wakacje.  
Z ochotą uczestniczyły w przygotowanych przez panią Sołtys konkursach i zadaniach.  

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W STRONIU WSI 

Prezes R.O.D."Pod Świerkiem" w Stroniu Śląskim - Józef Biernacki 

 W dniu 26 sierpnia 2017 roku na placu rekreacyjnym Ogrodu Działkowego "Pod Świerkiem"; w Stroniu Śląskim  odbyła 
się uroczystość Dni Działkowca i obchodów 120-lecia Ogrodów Działkowych w Polsce. W uroczystościach wzięli udział 
burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz, w-ce burmistrz Stronia 
Śląskiego Dariusz Chromiec wraz z małżonką, członek OZS PZD Stanisław 
Hnatyszyn, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ryszard 
Burzyński wraz z małżonką, prezes ROD "Krokus" w Stroniu Śląskim 
Zbigniew Wadzyński wraz z małżonką oraz kilkudziesięciu działkowiczów 
wraz z rodzicami. Po wygłoszeniu referatu okolicznościowego przez prezesa 
Ogrodu "Pod Świerkiem" Józefa Biernackiego odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów i pucharów. Dyplomami przyznanymi przez Krajowa 
Rade PZD w Warszawie z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce 
uhonorowani zostali Zbigniew Łopusiewicz , Jerzy Jastrzębski, Jan Pęcka, 
Jerzy Jabłoński, Urszula Kłodek-Dyl, Edward Jarosz, Jerzy Kaczmarek, 
Małgorzata Lebiedzińska, Piotr Dudziak, Honorata Ćwik, Tomaszek 

Melchior. Brązowymi Odznakami Zasłużony Działkowiec: Mieczysław Aniszkiewicz, Jan 
Tarnowski, Jan Gąsiorek, Bogusław Ilków, Radosław Rutkowski, Srebrnymi Odznakami 
Zasłużony Działkowiec: Władysław Gustafiak, Helena Warowna, Andrzej Krosta, Edward 
Łowiec, Teresa Wasilewska, Mirosław Warowny, Stanisław Gąsiorek, Jan Florowski, Kinga 
Owsiana, Tadeusz Walo i Zbigniew Hill. Przepięknym pucharem i dyplomem za zajęcie  
I miejsca w konkursie na najładniejszą działkę w R.O.D "Pod Świerkam" w 2017r uhonorowani 
zostali Krystyna i Tadeusz Barzyccy. Wręczenia dyplomów, odznaczeń i nagród dokonali 
burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz członek OZS Stanisław Hnatyszyn oraz 
prezes R.O.D "Pod Świerkiem" Józef Biernacki. Uroczystość uświetnił przepyszny pieczony 
dzik ufundowany przez Koło Łowieckie "Śnieżnik" w Stroniu Śląskim a przygotowany i podany 
przez kucharza Krzysztofa Gerlacha z Dworku Galosa w Stroniu Śląskim oraz wspaniały bigos 
myśliwski przygotowany przez państwa Barzyckich. Częstowano też kiełbaskami, piwem, 
pączkami. Zabawa na placu rekreacyjnym trwała do północy do pierwszych grzmotów burzy  
i ogromnej ulewy. Wielkie podziękowania dla sponsorów; Koła Łowieckiego „Śnieżnik”,  
„Dworku Galosa”, państwa Dudziaków i państwa Barzyckich. 

 OBCHODY 120-LECIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM 

Przy wspólnym zaangażowaniu Gminy Stronie Śląskie, Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Grupy 
Znakarskiej PTTK z Lądka-Zdroju, we współpracy z Klubem Czeskich Turystów, 
oznakowany został transgraniczny niebieski szlak turystyczny Bielice (przystanek 
autobusowy poniżej leśniczówki) - Horský hotel Paprsek, o długości 8 km. Czas przejścia: 
ok. 2,5 godz. 
Po polskiej stronie Gór Bialskich i Gór Złotych nie ma ani jednego górskiego schroniska. 
Polscy turyści coraz częściej udają się z Bielic do Paprska* (w sezonie zimowym - na 
biegówkach, poza sezonem biegówkowym - pieszo i na rowerach). do Paprska (w sezonie 
zimowym - na biegówkach, poza sezonem biegówkowym - pieszo i na rowerach). Do 
Paprska dojść można także z Nowej Morawy przez Przełęcz Suchą i dalej wzdłuż 
czeskiego szlaku narciarstwa biegowego Velký Šengen. W trakcie sezonu biegówkowego, 

gdy szlak jest ratrakowany, powinny z niego korzystać tylko osoby poruszające się na nartach biegowych.  
Póki śniegi nie zasypią gór, zapraszamy na wędrówki i wyprawy rowerowe! Do Paprska (w sezonie zimowym - na biegówkach, poza sezonem 
biegówkowym - pieszo i na rowerach). Do Paprska dojść można także z Nowej Morawy przez Przełęcz Suchą i dalej wzdłuż czeskiego szlaku 
narciarstwa biegowego Velký Šengen.   

NIEBIESKI SZLAK BIELICE - PAPRSEK 
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  2 września bawiliśmy się wspaniale na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Można było skonsumować ziemniaki w każdej 
postaci. Ziemniak to najdoskonalszy produkt na grilla i do kuchni. Był wielki tort urodzinowy naszego mieszkańca. I było 
mnóstwo konkursów, gier i zabaw. Wszyscy mieszkańcy musieli rozwiązać quiz ziemniaczany, który umieszczamy 
poniżej. Zwycięzców w konkursach nagrodziliśmy ciekawymi nagrodami. Nagrody przekazało sołectwu Kamienica: 
nadleśnictwo Lądek Zdrój, gmina Stronie Śląskie, wydział promocji powiatu kłodzkiego i sklep REMA. Wszystkim 
sponsorom bardzo dziękujemy.   
   Pozostało nam kilka nagród dlatego postanowiliśmy przedłużyć Święto Ziemniaka i ogłosić  TRZY  KONKURSY  
z nagrodami:  

I) Ogłaszamy konkurs na przysłowie z ziemniakiem. 
Najciekawsze przysłowia zostaną opublikowane i nagrodzone. Prace należy składać   w lokalu nr 25/1A w Stroniu Ślaskim lub przesłać na 
adres sołtysa: Irena Foremnik, Kamienica 13, 57-550 Stronie Śląskie 

II) Konkurs „Ziemniak” w nazwie filmu lub bajki 
Najciekawsze filmy i bajki zostaną opublikowane i nagrodzone. Prace należy składać   w lokalu nr 25/1A w Stroniu Ślaskim lub przesłać 
na adres sołtysa: Irena Foremnik, Kamienica 13, 57-550 Stronie Śląskie 

III) Quiz Ziemniaczany  - Pytania znajdują się na stronie internetowej: www.stronie.pl w zakładce „aktualności”. 

   Zarząd R.O.D. „Krokus” Morawka w Stroniu Śląskim informuje, że w dniu 19 sierpnia 2017 r. na terenie naszego ogrodu odbyła się 
uroczystość z okazji „Dnia Działkowca” połączonym  z 120-leciem Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce w których uczestniczyli licznie 
zaproszeni goście w tym Zastępca Burmistrza - Pan Dariusz Chromiec z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Ryszard Wiktor  
z małżonką, a także przedstawiciele Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju: Pan Stanisław Hnatyszyn – Członek 
Zarządu, Józef Biernacki – Członek Zarządu, Prezes R.O.D. „Pod Świerkiem”. Obecni byli również Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 
Wiesław Ryczek, Zdzisław Pakuła, Magdalena Laskowska oraz liczna grupa działkowców. Z okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich dla 
Stronia Śląskiego R.O.D. „Krokus” został odczytany list gratulacyjny do władz miasta i wręczony upominek w postaci wyrzeźbionego  
w drewnie niedźwiadka z pamiątkową tabliczką na ręce Zastępcy Burmistrza – Pana Dariusza Chromca. Następnie wszyscy obecni mieli 
okazję wysłuchać krótkiego rysu historycznego powstania pierwszych ogrodów w Polsce, po czym nastąpiło 
wręczenie odznaczeń dla Członków R.O.D. przez Członka Zarządu Okręgu – Pana Stanisława Hnatyszyna. Nie 
obyło się również bez nagród za najładniejszą i za najlepiej zagospodarowaną działkę, które ufundował Burmistrz 
Stronia Śląskiego – Zbigniew Łopusiewicz. Nagrody wyłonionym zwycięzcom wręczył  Zastępca Burmistrza – 
Pan Dariusz Chromiec. Dodatkowo Zarząd R.O.D przyznał nagrodę za najładniejszą działkę rekreacyjną. 
Uwieńczeniem tego spotkania był darmowy poczęstunek dla wszystkich zebranych oraz zabawa na świeżym 
powietrzu przy dobrej muzyce. 

   Zarząd R.O.D „Krokus” w Stroniu Śląskim dziękuję sponsorom za wsparcie rzeczowe i pomoc 
finansową z okazji „Dnia Działkowca” który odbył się w dniu 19.08.2017 roku na terenie nowego 
ogrodu. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za ufundowanie 
pucharu oraz dyplomu za najładniejszą działkę ogrodową. Swoje podziękowania za okazane wsparcie 
finansowe kierujemy również do Państwa Joanny i Dariusza Chromców, do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego – Ryszarda Wiktora oraz do Radych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 
Magdaleny Laskowskiej, Wiesława Ryczka, Zdzisława Pakuły, Jana Florowskiemu. Szczególne 
wyrazy wdzięczności dla Pana Piotra Dudziaka za zapewnienie dla nas i dostarczenie słodkich 
wypieków ciast , Panu Ireneuszowi Łopatyńskiemu – właścicielowi firmy „Rema”, dyrektorowi 
CETiK-u w Stroniu Śląskim – Panu Jakubowi Chilickiemu za pomoc w oprawie graficznej  
i udostępnienie wi-fi, Panu Henrykowi Smertydze za przepiękne zdjęcia z imprezy. Jeszcze raz 
wszystkim bardzo dziękujemy za okazane wsparcie.  
.   
 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA - Kamienica 02.IX.2017 r. 
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W imieniu Członków Ogrodu i Zarządu R.O.D.  
Prezes R.O.D. „Krokus” - Zbigniew Wodzyński 

Prezes R.O.D. „Krokus”  
- Zbigniew Wodzyński 



Jolanta Bogiel - uczestniczka i sympatyczka  

S T R .  1 0  Rok XVII, Numer CLIII 

 
 

 

DOBRY POMYSŁ 

   Od 1 lipca 2017 r. na czas wakacji wszedł  w życie innowacyjny projekt przewozu turystów (dwa kursy) w  soboty i niedziele ze Stronia 
Śląskiego do Stareho Mesta i z powrotem bardzo piękną trasą umożliwiającą  pokonywanie krótszych lub dłuższych odcinków 20 przystanków 
umożliwiało ten wybór szlaków w Masywie Śnieżnika i Gór Bialskich. po polskiej i czeskiej stronie. Tak też zrobiliśmy z grupą 
zaprzyjażnionych  ze Stroniem Śl.Francuzów  09 lipca. Dziesięć osób w przedziale wiekowym 50 - 83 l. wysiadło w Starym Meste  na kawę 
oraz małe zakupy i po 45 min. pojechało do Velkeho Vrbna, skąd z dolnej stacji kolei zimowej (narciarskiej) wyruszyły do schroniska 
„Paprsek” na górze Palas 1024 m n.p.m. Ta piękna trasa i mimo obaw najstarszej pani (83 lata) mieszkanki Stronia Śląskiego bez przeszkód 
wolniutko dotarliśmy do celu. Piękna pogoda i 6,5 godziny pozwoliło nam napawać się cudownymi widokami między innymi na górę Serak 
1351 m n.p.m, gdzie po wjechaniu kolejką z przesiadką na górze Cernova 1102 m  n.p.m można odpocząć w gościnnym schronisku - chacie 
Jiriho. 
   Paprsek ugościł nas knedlikami z jagodami i smacznym piwem. Spacer po górskim lesie tworzącym cudowni czyste powietrze dla naszych 
płuc to jest właśnie to! Stamtąd można wrócić do Polski pieszo przez tzw. „Worek Bielicki” - my wybraliśmy wieczorny kurs busa. Innym 
„wyczynem” może być wejście na górę „Śnieżnik” 1425 m n.p.m ze Stribnic niebieskim lub żółtym szlakiem  
i podziwianie z  Hranicni hory 956 m n.p.m obu państw oraz powrót żółtym szlakiem przez Kamienicę.   
   Wszystko zależy od możliwości nóg i pomysłowości na podziwianie piękna przyrody, a zdarzało się tak, że 
kierowca niejednokrotnie odmawiał przewozu turystom, bo było tak dużo chętnych i to z polskiej jak i czeskiej 
strony. Gratulacje i podziękowania. Oby ten pomysł wrócił w 2018 roku w przedłużonym czasie np. 15 czerwiec -  
15 wrzesień i grudzień - luty (w skróconej trasie) z możliwością przewozu nart tak biegowych jak  
i zjazdowych niech świadczy również druga już z tradycjami inicjatywa „Rajdu Strońskiego”, gdzie w tym roku.  
To dopiero byłaby frajda. Faktem jest że istnieje potrzeba organizacji imprez imprezy dla różnych wiekowo 
turystów miejscowych i przyjezdnych dlatego też nie było trudno o rekordową liczbę uczestników pieszych, 
dopisali też rowerzyści. Połączenie tras polskich z czeskimi wprowadziło elementy większej atrakcyjności. 
Członkowie „Złotego Kasztana”, jak co roku chodzili i jeździli. Piękny ciepły trzeci dzień rajdu  
z sympatycznym przewodnikiem powiódł chętnych wrażeń drogą przy „Gołogórskim” potoku między górą 
„Skalną” 923 m n.p.m a górą „Średniak” 995 m n.p.m. Przejście tą trasą pokazało uczestnikom piękno  
i znaczenie górskich wód - źródeł, strumieni, potoków i zbiorników oraz 
to co najcenniejsze rezerwat przyrody na górze Solec 977 m n.p.m 
„Nowa Morawa”. Starodrzewia można było podziwiać tylko na jego  
początku. Szkoda tylko, że tablice informacyjne opisujące to cudo są 
praktycznie niedostępne bo stoją za daleko od drogi za strumieniem 
„Lewa Widełka”. 
   Przekazywane przez przewodnika informacje przydały się  
w konkursie wiedzy o naszej gminie i Kotlinie Kł. Ci, co uzbierali przez 
trzy dni najwięcej punktów otrzymali od organizatorów cenne nagrody; 
dla wszystkich uczestników były pamiątkowe dyplomy  
i biesiadne ognisko w stacji narciarskiej „Kamienica”. 
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Szanowni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie i wszystkie osoby, ceniące tradycję wyrobu szkła kryształowego  
w Stroniu Śląskim!  
Na stronie internetowej www.glacensis.treespot.pl oddawać można głosy (tylko jeden raz) na swój ulubiony 
regionalny produkt. Głosowanie trwa do 15 października br. Po ukończeniu głosowania, w kalendarzu 
Euroregionu Glacensis na 2018 r. zostaną opublikowane 24 najbardziej popularne produkty regionalne  
(12 z Polski i 12 z Czech).  
Pomóżmy w promocji strońskich kryształów! Zachęcamy do oddawania głosów na SZKŁO KRYSZTAŁOWE 
ze Stronia Śląskiego!  

Od 1864 roku w Stroniu Śląskim wytwarzane jest szkło kryształowe, dmuchane i prasowane, ręcznie zdobione grawerowane. Szkło kryształowe 
jest bardziej miękkie od zwykłego szkła, dzięki czemu łatwo poddaje się zdobieniu. Wyroby ze szkła kryształowego pięknie się mienią i zawsze 
stanowiły ceniony element stołowej zastawy lub dekoracji wnętrz. Kryształowe karafki, kieliszki, patery, misy, cukiernice, bomboniery, dzbany  
i wazony są synonimem jakości, rzemieślniczego kunsztu i elegancji. Współcześnie wytwarzane kryształy w harmonijny sposób łączą ze sobą 
tradycję z nowoczesnością.  

 

PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ 

ODDAJEMY GŁOSY NA STROŃSKIE KRYSZTAŁY  

   W dniu 17.08.2017 ks proboszcz Ryszard Szul poświęcił odbudowaną kapliczkę  
w Strachocinie.mRemont kapliczki udało się przeprowadzić po uzyskaniu dofinansowania ze 
strony starostwa kłodzkiego, gminy Stronie Ślaskie oraz indywidualnych wpłat prywatnych 
osób. 
Załatwianiem spraw urzędowych i prace remontowe wykonało Towarzystwo Przyjaciół Doliny 
Białej Lądeckiej „Kruszynka”ze Starego Gierałtowa. Specjalne podziękowania dla pani 
Jadwigi Jasionowskiej oraz dla pani Heleny Drąg i Marii Kornak za wsparcie finansowe 
naszych działań .Pomoc pań była konieczna ponieważ dotacje od w/w donatorów nie były 
wystarczające do zakończeniu remontu. W poświęceniu wzięło udział 25 mieszkańców gminy 
.Na zakończenie 
Pani Jadwiga częstowała uczestników wybornym ciastem i opowiadała o swoich pierwszych 
latach po przybyciu do Strachocina w 1946 roku. Podziękowania dla ks. proboszcza za 
wsparcie finansowe stowarzyszenia w jego dalszych działaniach. 
 

Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław 
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Co słychać w Klubie HDK „Brylant” 

 

W miesiącu sierpniu 2017 roku odbyło się 8 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 12 porad dotyczących: 

•  możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach 
stacjonarnych, 

• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób 
Uzależnionych, 

• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków  
o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te 
dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych 
dla osób uzależnionych, 

• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie  
z nawrotem – porady dotyczyły osób uzależnionych, 

• wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących  
w związkach z pijącymi, 

• problemów związanych z przemocą domową. 
 

We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy 
Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie 
udział biorą średnio 3 osoby. 

W dniach 22 - 23. 08. br. Punkt był nieczynny z powodu choroby 
terapeuty. 

 
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. 
 

   W dniu 14 października b.r. delegacja klubu uczestniczyć będzie  
w uroczystości jubileuszowej 40-lecia działalności Klubu HDK im 
Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój. 
Jednocześnie Klubowi temu zostanie wręczony nowy sztandar. HDK 
„Brylant” ma jeszcze przed sobą to wzniosłe wydarzenie. 
Zaplanowano, iż nowy sztandar zostanie wręczony 18 listopada b.r. 
natomiast kolejnego dnia t.j 19 listopada b.r. podczas uroczystej Mszy 
Świętej w niedzielę, o godz. 10.30 zostanie poświęcony sztandar 
HDK „Brylant”. 

   Podczas akcji poboru krwi w CETiK-u poprosiłem krwiodawców, 
żeby opisali swoją historię związaną z krwiodawstwem oraz  
o wyjaśnienie dlaczego postanowili oddawać krew: 

Iwona - „Od niedawna zaczęłam swoją przygodę  
z krwiodawstwem. Właśnie oddaję krew po raz trzeci. Jestem też 
zarejestrowanym potencjalnym dawcą szpiku ”.  

Edyta - „ Mija już sześć lat odkąd oddaję krew. Oddałam już blisko 
10 litrów tego życiodajnego płynu,  klub HDK „Brylant” wręczył mi 
legitymację Zasłużony Honorowy Dawca Krwi , która upoważnia do 
otrzymywania tańszych lekarstw w aptece. Ponadto jestem 
zarejestrowana jako potencjalny dawca szpiku ”. 

Barbara - „ Dziś oddałam krew po raz pierwszy - trochę się bałam, 
byłam z koleżanką, która z początku trzymała mnie za rękę. Te panie , 
które pobierają krew zrobiły to tak umiejętnie, że strach szybko minął. 
Oddałam 450 mil. krwi może właśnie ta ilość uratuje komuś życie. 

Jestem szczęśliwa ”.   
c.d.n po następnej akcji poboru krwi. 

 Najbliższa akcja zbiórki krwi odbędzie się  
w CETIK-u  23 października. 

   W związku z brakami krwi w Rejonowych 
Centrach Krwiodawstwa prosimy dawców o zmobilizowanie się i 
przyjście na najbliższy pobór krwi. Prosimy też mieszkańców Stronia 
i okolic żeby pokonali swój strach i rozwiali wszelkie obawy i także 
przyszli oddać krew. 

   W najbliższym czasie planujemy wizytę w Stowarzyszeniu 
Honorowych Dawców Krwi  RP przy Kopalni Węgla Kamiennego 
„Julian” w Piekarach Śląskich. Wyjazd w tamte strony będzie 
odpowiedzią na zaproszenie naszego Klubu. 

 

 

Po wakacyjnej przerwie zaczynamy rundę jesienną 
Amatorskiej Ligi Kotliny Kłodzkiej 

pierwsze spotkanie godz 9:00, 30.09.2017 ( daty w tabeli ) 
Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki i nie tylko 

do kibicowania strońskiej drużynie. 
 

Jacek 

Animator Orlik - Tomasz Walęciak 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

 

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   

BIURO RADNYCH 

 

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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, 
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie  

ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).  
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany  
tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.   
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym  
stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym  
wywodem  myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia  
każdego miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:    
biuroburmistrza@stronie.pl,  a.zaucha@stronie.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

 

Redaktor naczelny:  
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Agnieszka Zaucha  

W dniu 7 października  2017 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,  M. LASKOWSKA, 
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,   

udzielają  bezpłatnie podstawowych informacji 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. 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600- 1700 

     • 3 października 2017 roku dyżur w biurze pełni  
              Pan Wiesław Ryczek. 

Biuro Miłosza Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
 czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,  

od godz. 16.00 do 17.00  przy ul. Krótkiej 3B  
w Stroniu Śląskim. 

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)  
pod numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

BIURO RADNEGO  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

 

 

    REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY 
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST 
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD 
ADRESEM: www.stronie.pl  → zakładka „AKTUALNOŚCI”→ 
zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.  


