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Z BIEŻĄCEJ 
DZIAŁALNOŚCI GMINY 

STRONIE ŚLĄSKIE 

NACZELNIK URZĘDU 
SKARBOWEGO  

APELUJE DO 
PRZEDSIĘBIORCÓW  

O ZAŁOŻENIE 
„PROFILU 

ZZAUFANEGO”. 

CO W OSTATNIM 
CZASIE DZIAŁO SIĘ  

W STROŃSKIEJ 
OŚWIACIE 

CETiK ZAPRASZA NA 
MARCOWE IMPREZY! 

„PROJEKT ZIMA 2018” W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
 

   We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz największymi 
dolnośląskimi gminami narciarskimi: Karpaczem, Szklarską Porębą, Dusznikami-Zdrój i Stroniem 
Śląskim, telewizja TVN realizowała w styczniu i lutym akcję „Projekt Zima 2018”. W dniach 10  
i 11 lutego ekipa TVN stworzyła zimowe miasteczko na stoku EFKA w ośrodku narciarskim 
„Czarna Góra Resort” w Siennej, który był gospodarzem wydarzenia. Odwiedzający mogli spotkać 
prezentera Oliviera Janiaka oraz piosenkarkę Cleo, wziąć udział w zajęciach sportowych,  
animacjach, konkursach i zabawach. UMWD przygotował fotobudkę, gorący poczęstunek oraz 
prezentację wykonywania pierników, była też prezentacja filmów wykonanych kamerkami GoPro 
oraz stoisko promocyjne Stronia Śląskiego. Felieton promujący atrakcyjność turystyczną naszej 
okolicy oraz relacje ze stoku emitowane były w telewizji TVN w dniach  9, 11, 17 i 18 lutego.   
Więcej szczegółów i foto oraz video relacji znajduje się na naszej stronie internetowej 
(www.stronie.pl) w zakładce „aktualności”.   
http://www.stronie.pl/1369/45/stronie-slaskie-w-telewizji-tvn-projekt-zima-2018.html 

W organizacji stoiska promocyjnego Stronia Śląskiego podczas akcji 
TVN Projekt Zima 10-11 lutego 2018 w ośrodku narciarskim 
„Czarna Góra Resort” w Siennej udział wzięli: • SPA Jaskinia 
Niedźwiedzia Sp. z o.o. i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury,  
• wystąpiły zespoły działające przy CETiKu: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Mini Band, ZUMBA Aga Malik i Kapela 
Podwórkowa z Ulicy Hutniczej, • łowiska pstrąga „Nad Stawami”  
w Kletnie i „Raj Pstrąga” z Goszowa przygotowały degustacje 
pysznej zupy rybnej i kanapek z wędzonym pstrągiem, • Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Stronia Wsi przygotowało degustację ciast 
oraz win i nalewek domowej produkcji, • Huta Szkła Kryształowego 
„Violetta” zaprezentowała specjalnie na tą okazję wykonaną 

kryształową kulę, jako przykład trofeum sportowego, • Kopalnia Uranu w Kletnie przygotowała prezentację skał i minerałów, które można 
było oglądać pod mikroskopem, • „Hotelik Orański” wypożyczył nam sanie rogate. Odwiedzający stoisko mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie 
z niedźwiedziem jaskiniowym oraz wziąć udział w odgadywaniu owoców drzew (dziękujemy pracownikom Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego za wypożyczenie eksponatów z Izby Edukacji Leśnej działającej przy Nadleśnictwie Lądek-Zdrój), za co otrzymywali 
nagrody: mapy, przewodniki, albumy o Stroniu Śląskim, nagrody rzeczowe.   
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami 10-11 lutego! Było zimno, ale daliśmy radę! 
 

Monika Ciesłowska, UM 



► STRONIE ŚLĄSKIE W PÓŁNOCNEJ POLSCE 
  W ramach działań służących pozyskiwaniu nowych gości z północnej Polski i lepszej  
rozpoznawalności Stronia Śląskiego w kraju, w 2018 r. priorytetem w działaniach i wydat-
kach promocyjnych Gminy Stronie Śląskie będzie promocja w Trójmieście (województwo  
pomorskie). W okresie 7 kwietnia – 29 czerwca Gmina Stronie Śląskie będzie realizowała 
akcję promocyjną na antenie Radia Gdańsk, w formie reportaży emitowanych w sześciu 
sobotnich programach „Nie śpij, zwiedzaj - podróżnicy w Radiu Gdańsk” o stałej godzinie 
ok. 10:45 na przełomie kwietnia i maja. Reportaże zapowiadane będą w Radio emisją 50 

spotów o różnych porach dnia między 5 kwietnia a 10 maja. Ponadto, 8 razy dziennie przez 40 dni (poniedziałek – piątek między 7 maja a 29 
czerwca) będzie miała miejsce emisja strońskiego sygnału sponsorskiego przed i po audycjach z gdańskimi informacjami kulturalno-
sportowymi „Info Pilot”. 

► MARATON NARCIARSKI SGB ULTRABIEL 2018 

   Trwają przygotowania do trzeciej edycji maratonu narciarskiego stylem 
klasycznym SGB Ultrabiel, który rozegrany zostanie 10 marca  2018 r.  
w Bielicach w Górach Bialskich. Polska czołówka amatorów biegów 
narciarskich rywalizować będzie na wysokim sportowym poziomie na 
najdłuższym dystansie w Polsce - 60 km. Będą też biegi towarzyszące na 30 km 
i 13 km. Do startu zarejestrowało się już ponad 190 osób z całej Polski. Zapisy 
trwają! Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników nart biegowych! 
Informacje o maratonie, trasy, regulamin, zapisy, fotorelacje z poprzednich 
edycji na: www.ultrabiel.pl Osoby, które chciałyby pomóc w organizacji 
wydarzenia, poprzez, np., ufundowanie nagród dla zawodników, prosimy  
o kontakt. Koordynatorem wydarzenia z ramienia Gminy Stronie Śląskie jest 
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., a głównym 
organizatorem wydawca ogólnopolskiego portalu www.nabiegówkach.pl, 
organizator obozów i treningów sportowych, firma XC4U z Wrocławia. 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Stronie Śląskie: 

Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 26 w Stroniu Śląskim (I piętro) składający się z dwóch pokoi, kuchnia, łazienka, przedpokój  
o łącznej pow. 50,65 m2 – położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 168 o pow. 562 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SW1K/00043779/3(gruntowa), cena wywoławcza – 60 000,00 PLN, kwota 
wadium - 3 000,00 PLN.  
Oglądanie lokalu w dniu 2 marca 2018 r. w godz. od 10.00 do 10.30. 
Warunki przetargu: 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12:00  - lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 26. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - ul. Kościuszki 26/5” przelewem 
najpóźniej do dnia 21 marca 2018 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  
10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który 
wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium 
przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, w zakładce przetargi, ogłoszenia i komunikaty – 
przetargi – zbycie nieruchomości – 2018 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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 ► Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA KOBIET (8 MARCA)  
PRAGNIEMY WSZYSTKIM PANIOM ŻYCZYĆ ZDROWIA, SZCZĘŚCIA  
I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ABY SPEŁNIAŁY WAM SIĘ DROGIE 

PANIE NAJSKRYTSZE KOBIECE MARZENIA  
I ABYŚCIE Z ŁATWOŚCIĄ SIĘGAŁY PO TO CZEGO PRAGNIECIE.  

ŻYCZENIA SKŁADA BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ ORAZ W IMIENIU RADY MIEJSKIEJ  

STRONIA ŚLĄSKIEGO - PRZEWODNICZĄCY RADY  
RYSZARD WIKTOR. 



S T R .  3  Rok XVIII, Numer CLX 

 

 
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 

► WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH - Burmistrz Stronia Śląskiego 
przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte  
w Stroniu Śląskim do w Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, która będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego.  

Zamiar włączenia Szkoły Podstawowej  do Zespołu Szkół Samorządowych stanowi kolejny etap racjonalizacji sieci szkół i placówek 
oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2017 roku reformy oświaty. Chodzi przede 
wszystkim o obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą 
działały pod kierunkiem jednego dyrektora i wspólną obsługą finansowo - księgową. Jakie korzyści wynikają z włączenia szkoły podstawowej 
do zespołu szkół samorządowych: 

- łatwiejsze zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, jaką szkoły publiczne muszą posiadać i udostępniać w ramach 
realizacji podstawy programowej (pracownie przedmiotowe, językowe oraz infrastruktura sportowa),       

- zapewnienie optymalnych warunków pracy poprzez utrzymanie zatrudnienia kadry pedagogicznej a także pracowników administracji  
i obsługi, 

- utrzymanie oraz kontynuacja nauki w szkołach ponadpodstawowych tj. liceum ogólnokształcącym, technikum czy szkole branżowej  
I stopnia (w tym tworzenie programów  długoletniego okresu kształcenia oraz realizacja eksperymentów pedagogicznych),  

- utrzymanie struktury organizacyjnej oraz lokalizacji na istniejącym poziomie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim (zgodnie z przyjętym planem sieci szkół podstawowych 
w budynku przy ul. Kościuszki 57 prowadzone będą nadal zajęcia edukacyjne w klasach I - VI, a w budynku przy ul. Kościelnej 12 
odbywać się będą zajęcia w klasach VII  i VIII szkoły podstawowej),  

- optymalna organizacja zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, które odbywać się będą tylko na 
jedną zmianę, tym samym wykluczamy dwuzmianowość w szkołach z korzyścią dla uczniów, rodziców i nauczycieli,   

- dyrektor zespołu będzie miał lepszą możliwość prowadzenia długofalowej polityki kadrowej, z uwagi na zbliżający się do szkół niż 
demograficzny,    

- połączenie szkół pozwoli na zwiększenie integracji środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców oraz pozwoli na uzyskanie poczucia 
jedności i odpowiedzialności za uczniów i szkołę,  

- włączenie szkoły podstawowej do zespołu nie zmniejszy bezpieczeństwa uczniów oraz nie wpłynie negatywnie na warunki realizacji 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Funkcjonowanie szkół w strukturze zespołu sprawdza się nie tylko pod względem poprawy warunków zarządzania zasobami ludzkimi  
i obiektami, ale także zwiększa dbałość o mienie szkolne oraz wpływa na efektywność wdrażania długofalowych programów profilaktycznych,  
wychowawczych i edukacyjnych.  

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego, odbyły się konsultacje społeczne w dniach 6 i 8 lutego br. w celu zebrania od 
uczestników spotkań tj. rodziców uczniów, pracowników szkół i mieszkańców opinii na temat planowanego włączenia Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte do Zespołu Szkół Samorządowych. Rozwiewając wątpliwości rodziców wyjaśniamy, iż proponowana zmiana 
w sieci szkół ma wyłącznie charakter administracyjno - organizacyjny i nie ma wpływu na edukację naszych uczniów.   
   Nie likwidujemy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim!    
Po włączeniu szkoły podstawowej do zespołu organ prowadzący wystąpi o zmianę statutu w zakresie siedziby Zespołu Szkół Samorządowych 
w Stroniu Śląskim, wskazując budynek szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim. 

Ponadto włączenie szkoły podstawowej do zespołu szkół samorządowych pozwoli na opracowanie i przedstawienie, w najbliższej 
przyszłości, kompleksowej oferty rozwoju edukacji publicznej, w tym kształcenia podstawowego, ponadpodstawowego i zawodowego na 
terenie Gminy Stronie Śląskie.  

► INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o liczbie urzędników wyborczych  
w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję 
urzędnika wyborczego. 
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych 
gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 
Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) 
urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy 
administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie 
wyższe. 
Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Wałbrzychu do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze 
Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia 
można przesyłać również drogą elektroniczną na adres:  
wal-dyr@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych 
dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania 
oryginałów w wyznaczonym terminie (do 13 marca br.). 
Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do 
Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. 
Szczegółowe informacje podane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w zakładce 
„Wybory i referenda” – korpus urzędników wyborczych i na 
stronie internetowej www.stronie.pl. 

► ZAKOŃCZONO BUDOWĘ WIATROŁAPU PRZY 
URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM  
- Cena budowy wiatrołapu to 56 719,53 zł.  
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► Apelujemy ponownie o pomoc finansową poszkodowanym rodzinom, które straciły dach nad głową na skutek  Orkanu Fryderyka!
 Niestety  stronianie nie są zbyt hojni.  Do tej pory na ten cel uzbierano zaledwie 600 zł.    
   W dniu 18 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia budynku przy ulicy Zielonej 7 w Stroniu Śląskim poprzez 
zerwanie całego pokrycia dachu z częścią konstrukcji, na której była oparta. Ewakuowano wszystkich mieszkańców budynku, a Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku wydał zakaz jego użytkowania. W budynku znajduje się 
15 lokali mieszkalnych, w których zameldowanych jest w sumie 54 osoby. Jednak w czasie katastrofy 
budowlanej w budynku obecnych było 27 osób, w tym 4 dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało, 
jednak lokatorzy jeszcze długo nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań.   
   W chwili obecnej z pomocy gminy korzystają 4 rodziny w zakresie użytkowania lokali zastępczych na 
czas remontu dachu, a dodatkowo 2 rodziny korzystają z ciepłych posiłków, które gmina na tę 
okoliczność zorganizowała. 
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc poszkodowanym mieszkańcom, aby jak najszybciej 
mogli wrócić do swoich mieszkań. Nr konta 58 9588 0004 0000 1850 2000 0320 

„Pomoc mieszkańcom budynku  ul. Zielona 7 w Stroniu Śląskim”. 
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tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
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NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA? 
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, zało-
żenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi, wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przezna-
czenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. 
Kto podlega kwalifikacji wojskowej? - Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia 
(obecnie rocznik 99), są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Mężczyźni, 
którzy nie stawili się w poprzednich latach do kwalifikacji wojskowej i nie ukończyli 24 lat. 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego,  
w którym kończą dziewiętnaście lat życia, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w publicznych  
i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia,  
ratownictwo medyczne, weterynaria; oraz w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.  
DODATKOWE INFORMACJE 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych.  
O miejscu i terminie jej przeprowadzania informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody. Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła 
pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło  
obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komi-
sją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.   
Miejsce i czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bohaterów Getta 6 Kłodzko: 5 luty -  
14 marca 2017 r. od poniedziałku do czwartku (bez piątków) od godz. 7.30. Termin stawiennictwa osób z Gminy Stronie Śląskie:  
13 - 14 marca 2018 r. Osoba odpowiedzialna za kwalifikację: Marek Stocki – Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informa-
tycznej, tel. 74 811 77 29. 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 

► NOWA REMIZA STRAŻACKA W STRONIU ŚLĄSKIM - W dniu 19 lutego 2018 r. został 
podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim  
w sprawie darowizny nieruchomości położonych w 
Stroniu Śląskim przy ulicy Sudeckiej; m.in. 
przekazano działkę o numerze 559/29 pod budowę 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu 

Śląskim. W chwili obecnej rozpoczęta jest procedura wyboru wykonawcy projektu nowej 
remizy.  
► NOWO WYBUDOWANA SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIE ODDANA 
DO UŻYTKU. 

► SINGLETRACKI - Ruszyły prace budowlane na trasach rowerowych Singletrack. W chwili 
obecnej wykonywana jest pętla Rudka, a jej oficjalne otwarcie może nastąpić już wiosną! 

►MIESZKANIA SOCJALNE - Jak zapewnia 
wykonawca przebudowa budynków poszpitalnych przy 
ul. Morawka 42 i 43 w Stroniu Śląskim, w wyniku 
której powstanie 28 socjalnych lokali mieszkalnych, 
zostanie zakończona w ustalonym terminie (30 czerwiec 
2018r.). Zbliżają się do zakończenia prace związane  
z wymianą pokrycia dachu. Rozpoczęto montaż izolacji 
termicznej ścian zewnętrznych, ale niskie temperatury 
zmusiły wykonawcę do przerwania tych prac. Obecnie 

wykonuje się instalacje wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej jak również prace murarskie i tynkarskie wewnątrz 
remontowanych obiektów. 
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O ZAŁOŻENIE „PROFILU ZAUFANEGO”. 
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     NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

Chłopcy: 
Jakub Gąsior kl. IV „c” 
Jakub Ziobro kl. III „c” 
Tomasz Kawecki kl. III „c” 

• 1 lutego 2018 r. w Lądku Zdroju odbyły się Powiatowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim na którym Szkołę  
Podstawową w Stroniu Śląskim reprezentowali uczniowie: 
      Dziewczęta: 
      Zuzanna Urbaniak kl. IV „a” 
      Jagoda Figurska kl. VI „a” 
      Amelia Wiktorska kl. VII „a” 
Uczniowie zdobyli 2 miejsce drużynowo dla szkoły oraz osiągnęli wysokie miejsca indywidualnie.  
Opiekun grupy p. Marek Balicki. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów! Dziękujemy RR za zorganizowanie transpor-
tu na zawody.  
 
• Uczniowie Szkoły Podstawowej laureatami konkursu FLMŚ „Czym na mapie etnograficznej Dolnego Śląska wy-
różnia się jego mieszkaniec”. 
Uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody: Mateusz Gancarz zdobył  I miejsce w konkursie fotograficznym, Bartosz 
Jasik- zdobył III miejsce w konkursie literackim na esej i III miejsce w konkursie fotograficznym. Gratulujemy! 

 
• Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestnikami konkursu wojewódzkiego „MEDITEST”- VIII edycja. 
Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas IV-VII na 623 uczestników z województwa dolnośląskiego: 
Klasy IV-V: Ezeryńska Zuzanna - 18 miejsce, Laska Dominik - 18 miejsce, Olszewska Milena - 24 miejsce, 
Gąsior Jakub - 28 miejsce, Frodyma Dawid - 32 miejsce 
Klasy VI-VI: Margowiczy Jakub - 23 miejsce, Sumik Jakub - 25 miejsce, Wędziński Bartosz - 25 miejsce,  
Łanucha Julia - 32 miejsce, Legień Sławomir - 32 miejsce, Jasik Bartosz - 33 miejsce, Samek Martyna -  
35 miejsce, Mętel Aleksandra - 39 miejsce, Kujawiak Filip - 40 miejsce. 
Gratulacje! - szkolni koordynatorzy: Maria Zimna, Dorota Jaworek. 

   • W Szkole Podstawowej realizowany jest projekt „Cztery żywioły - woda, ogień, powietrze, ziemia wokół nas”. 
Projekt realizowany jest w czterech blokach tematycznych. We wrześniu i październiku zajęcia skupione były wokół 
tematyki wody, w listopadzie, grudniu i styczniu zgłębiano tematykę ognia na różnych zajęciach dostosowanych do 
potrzeb i umiejętności uczniów. Były to zajęcia informatyczne, matematyczno- przyrodnicze, językowe, kreatywne 
oraz logopedyczne. Podsumowaniem zajęć był wyjazd do Bystrzycy Kłodzkiej. Zwiedzono Muzeum 
Filumenistyczne, uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących ognia, z przewodnikiem zwiedzono Starówkę 
Bystrzycką. W lutym rozpoczęto zajęcia z kolejna grupą uczniów skupiając się na tematyce związanej z powietrzem. 

Projekt „Cztery Żywioły - 
Woda, Ogień, Powietrze  

i Ziemia wokół nas” w ramach 
Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu  

Społecznego. 
Beneficjent: Fundacja  
„Nasze lepsze jutro”  

z siedzibą w Kłodzku, Partner 
– Gmina Stornie Śląskie. 



  S T R .  7  Rok XVIII, Numer CLX 

 

 
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 

 • Uroczyste spotkanie z okazji Święta Babci i Dziadka odbyło się w CETiK-u.  Każda grupa wspólnie ze swoimi wychowawcami  
przygotowała część artystyczną, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Wszyscy z dumą  
patrzyli na swoje wnuczęta.  Niejednej Babci i Dziadkowi, łezka kręciła się w oku, a na ustach można było zobaczyć uśmiech.  Na koniec tych 
wyjątkowych występów dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki. Goście zostali  
poczęstowani pysznym ciastem przygotowanym przez rodziców.  
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych  
wnuków jak w dniu ich występu. 
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i Babć oraz Dziadków. 
 • W dniu 12.01.2018r. w naszym Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. 
Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach  
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spidermana, Batmana. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie  

wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali balowej. Na tą wyjątkową 
okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja, który  
zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci 
świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami  
w zabawach. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom. 
Dziękujemy  rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie  
pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku. 
 

 UWAGA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019  

Od dnia 01.03.2018 do dnia 31.03.2018  
Wnioski i deklaracje do pobrania w sekretariacie  

Przedszkola Miejskiego lub na stronie internetowej  
www.przedszkole-stronie.pl 

 JAK MINĄŁ POCZĄTEK ROKU 2018 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM? 

 
   Między 30 czerwca a 7 lipca 2018 r. Strońska Grupa Rowerowa organizuje kilkudniowy 
wyjazd rowerowy na pogranicze czesko-austriackie (prawdopodobnie 5 noclegów).   
Celem wyprawy jest znajdujący się na pograniczu Czech i Austrii Park Narodowy rzeki  
Podyje (czes. Národní park Podyjí, austr. Nationalpark Thayatal). Park położony jest na 
skalistym Masywie Czeskim wzdłuż malowniczo meandrującego 40-kilometrowego odcinka 
rzeki Dyja. Uczestnicy przemieszczać będą się rowerami i pociągiem, pokonując dziennie 
dystans kilkudziesięciu kilometrów. Na trasie wyprawy będzie, między innymi, Mikulov - 
zabytkowe miasteczko przy granicy z Austrią, które jest znanym centrum winiarstwa oraz 
wpisane na listę UNESCO zamki w Lednicach i Valticach. Trwa opracowanie trasy i kalkulacja 
kosztów (noclegi, przejazdy pociągami, bilety wstępów). Każdy uczestniczy w wyprawie na 
własny koszt i własną odpowiedzialność. Więcej informacji dostępnych będzie na początku 
marca, a zapisy na wyprawę będą trwały do końca kwietnia. Kontakt: Strońska Grupa 
Rowerowa (grupa otwarta na Facebook’u). Zapraszamy! 

URLOP ZE STROŃSKĄ GRUPĄ ROWEROWĄ 



 

Małgorzata Podyma 

 

   2 lutego w Lądku Zdroju odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w slalomie gigancie. 
Drużyna chłopców (M. Kawecki, J. Sobolewski ) zajęła III miejsce, a dziewczęta  
(O. Figurska, N. Grzelak) były V. W rywalizacji indywidualnej brązowy medal zdobył 
Mikołaj Kawecki, a 5 miejsce zajęła Oliwia Figurska. Gratulacje dla zawodników  
i rodziców! 
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   O dużą niespodziankę postarały się 
dziewczynki trenera Leszka Kawy. 
Zawodniczki UKS MLKS „Śnieżnik” 
Stronie Śląskie - Lądek Zdrój -  
Karolina Podyma i Paula Krysińska 
stanęły na III stopniu podium  
w rozgrywanych w Brzegu Dolnym Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie stołowym, 
które miały miejsce w dniu 11 lutego b.r. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że 
Karolina i Paula to jeszcze młodziczki. W meczu o medal pokonały debel rozstawiony z nr 2 
Matwiszyn, Girulska w stosunku 3 - 2, w decydującym 5 secie pokonując swoje starsze 
koleżanki 11 - 2. To dobry prognostyk przed III Grand Prix Polski młodziczek i młodzików, 
na który dziewczyny wyjechały 16-go lutego do Białegostoku.  

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Stroniu Śląskim - Małgorzata Lech 

 
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  

- ASYSTENT RODZINY. 
 

Niezbędne wymagania są na stronie Ośrodka: www.stroniesl.naszops.pl 
Umowa o pracę na czas określony. 

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie 
        do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 15.30. 
 

 
MISTRZOSTWA POWIATU KŁODZKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

● Dnia 26 stycznia do „Bajlandii” tłumnie zawitali Babcie i Dziadkowie naszych 
przedszkolaków. Dzieci wiele dni w tajemnicy przygotowywały się do uroczystości. Podczas 
występu każe dziecko powiedziało krótki wierszyk, potem wspólnie zaśpiewano piosenkę, a na 
koniec dziewczynki zaprezentowały zabawny taniec. Śmiechu i wzruszeń było co nie miara. 
Potem każde z wnucząt wręczyło swoim gościom „Certyfikaty najlepszej Babci i Dziadka” oraz 
pamiątkowe serduszka-breloczki. Po części oficjalnej przyszedł czas na uściski i wspólne 
rozmowy, przy znakomitym domowym cieście upieczonym przez Mamy naszych maluchów. 

 

 

 
 
  

● Dzieci cały rok czekały na ten dzień. Nastąpiło to 
7 lutego. Nie ma co się dziwić – niektórzy szykowali 
się od wielu dni. Od samego rana zaczęły do 
przedszkola przychodzić księżniczki, spidermani, 
wróżki, strażacy, policjanci, wiedźmy, wampiry… 
Po śniadaniu rozpoczął się Bal Przebierańców. 
Dzieciaki bez wytchnienia tańczyły, śpiewały, 
skakały, bawiły się, a w przerwach jadły pyszne 
ciasteczka upieczone przez Mamy specjalnie na tę 
okazję. Zabawa mogłaby pewnie trwać do białego 
rana – dzieci były nie do zdarcia. Już obmyślają 
stroje na kolejny bal za rok… 

                           Magdalena Wacławska 

 
WIEŚCI Z „BAJLANDII” 

OGŁOSZENIE O NABORZE: 

ZDOLNE MŁODZICZKI - TENIS STOŁOWY 



Dziękuję - Sołtys
  

Magdalena Wacławska 

Jolanta Bogiel - Prezes Stowarzyszenia „ZŁOTY KASZTAN” 

 

   Jak co roku w świetlicy środowiskowej w Bolesławowie zorganizowano dla dzieci ciekawe 
zajęcia pod hasłem „Nie nudzimy się w ferie”. Uczestnicy mogli w trakcie codziennego 
pobytu malować farbami, układać puzzle, rysować oraz grać w nowo zakupione gry.   
Na zakończenie ferii odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Natomiast w dniu  
26 stycznia dzieci były na wycieczce do kina w Kłodzku na filmie Tedi i mapa skarbów oraz 
tradycyjnie w McDonalds. Autokar oraz artykuły spożywcze, piśmienne i gry sfinansowane 
zostały przez Gminę Stronie Śląskie, za co serdecznie dziękujemy. 
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 20 stycznia 2018 w Sołectwie Nowy Gierałtów od godzinie 17.00 
zaczęto obchody Dnia Babci i Dziadka oraz zakończenie  
kolędowania.   
 Z tej okazji chciałem podziękować wszystkim uczestnikom,  
którzy przybyli na tę uroczystość. Szczególne kieruję słowa 
wdzięczności do Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki” 
ze Starego Gierałtowa oraz dwóm zdolnym muzykantom z Kapeli 
z ulicy Hutniczej panu Zdzisławowi Grzelakowi oraz panu  
Piotrowi Przygockiemu za wspólne granie i śpiewanie podczas 
naszego okolicznościowego spotkania, a także Radzie Sołeckiej za 
przygotowanie całej imprezy.  

ZABAWA PRZY MUZYCE W NOWYM GIERAŁTOWIE 

   Z luźno rzuconej myśli p. Ani Obajtek (pracownika Biblioteki Miejskiej) i inicjatywy 
Stowarzyszenia Zwykłego „Złoty Kasztan” powstała w grudniu br. „Herbaciarnia Literacka 
3xK”. W pierwszej wersji miała to być kawiarenka, ale już po dwóch spotkaniach doszłyśmy 
do wniosku, że więcej pijemy różnych herbat, niż kaw, a poza tym to kawiarenek w „świecie” 
jest już bardzo dużo. Intryguje Państwa zapewne to 3 x K w nazwie, a więc, aby stawiać na nas 
i nasze kobiece sprawy mamy pierwsze „K” - Kobiety, drugie „K” to oczywiście Książki  
i prasa, a trzecie „K” to szeroko pojęta Kultura. Pierwsze spotkanie dotyczyło nowinek 
wydawniczych z pięknymi albumami o sztuce; smakowita herbatka i różnego rodzaju 
czasopisma to następna godzinka o naszych damskich sprawach: godności, miłości, pracy itd. 
W tym tygodniu przy dyskusji o przeczytanych książkach i artykułach w wybranych 
periodykach robiłyśmy świąteczne stroiki na drzwi. To przecież nasza tradycja wpisana  
w kulturę różnych narodów, co objawiło się w różnorodności elementów w stroikach, bo rodzice nasi wywodzą się z wielu stron Europy. 
   Spotkania dla wszystkich chętnych lubiących herbatę ( jest i kawa) odbywają się w każdy wtorek w czytelni Biblioteki Miejskiej  
w Stroniu Śląskim już od godz. 16.30 do 18.00. Warto tu wpaść na filiżankę gorącego „czaju” i spotkać się ze znajomymi  w ten zimowy czas, 
poczytać, pooglądać i wymienić poglądy na nurtujące tematy. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących dobrą książkę (i nie tylko), aby kultywować słowa mówione i pisane pięknej polszczyzny. 

FERIE ZIMOWE W BOLESŁAWOWIE 

„COŚ MIŁEGO” 

CETiK SERDECZNIE ZAPRASZA! 

► 7 marca 2018r. (środa) o godz. 16:00 zapraszamy do CETiK-u na 
wykłady Uniwersytetu III Wieku, tematem zajęć będzie:  
„Rozwiązanie problemu z układem krążenia i żylakami”, zajęcia 
poprowadzi Pani Helena Wiewióra. Sala widowiskowa Centrum, 
wstęp wolny!   
► 7 marca 2018r. (środa) o godz. 18:30 w CETiK-u odbędzie się 
koncert z okazji DNIA KOBIET pt. „Rosyjskie romanse, błatne 
pieśni” w wykonaniu Janusza Kasprowicza oraz Stanisława 
Marinczenko. Wstęp wolny!  
► 10 marca 2018r.(sobota) w Górach Bialskich, w gminie Stronie 
Śląskie w Powiecie Kłodzkim, odbędzie się trzecia edycja 
najdłuższego polskiego maratonu narciarskiego SGB Ultrabiel (60 
km.) i biegów towarzyszących (30 i 13 km.). Uczestnicy biegu 
głównego będą rywalizować na trasie prowadzącej nie tylko w Polsce, 
ale też po stronie czeskiej. Start i meta wyścigu, biuro zawodów, jak 
też “wioska zawodnicza” zlokalizowane będą w tym samym miejscu 
co w roku 2016.   
► 11 marca 2018r. (niedziela) o godz. 18:00 zapraszamy do CETiK-u 
na koncert zespołu „Sztywny Pal Azji”. Bilety w przedsprzedaży do 
końca lutego 30 zł., później 40 zł. Rezerwacja biletów, sprzedaż oraz 
informacja o koncercie w CETiK-u (tel. 74 8143 205, 74 8143 242).  
► 18 marca 2018r. (niedziela) od godz. 13:30 zapraszamy do CETiK-
u na V POLSKO-CZESKIE STOŁY WIELKANOCNE.   

W programie: prezentacje stołów wielkanocnych, kiermasze 
wielkanocne, występy artystyczne: Przedszkolaków z Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, z Przedszkola Bajlandia w 
Bolesławowie, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte 
w Stroniu Śląskim, grupy tanecznej „Nadija” działającej przy CETiK-
u, LZŚ „Siekiereczki”, Kapeli „Z Ul. Hutniczej”, Zespołu 
„Gwiazdeczki” z Bolesławowa, grup baletowych "Balerinek" oraz 
„Arabesque” prowadzonych przez Panią Marię Kijak, występ zespołu 
„Chór bez granic” działającego przy CETiK-u. Na zakończenie 
zaprezentuje się gwiazda wieczoru - Duet Julia Mikołajczak i Piotr 
Szczepanek.   
W trakcie trwania STOŁÓW odbędą się konkursy na: Najładniejszy 
stół wielkanocny, Najsmaczniejszą potrawę wielkanocną, 
Najładniejszą palmę wielkanocną oraz Najciekawszą kwokę 
wielkanocną. Wstęp wolny! Plakat w załączeniu.   
► 28 marca 2018r. (środa) o godz. 16:00 zapraszamy do CETiK-u na 
wykłady Uniwersytetu III Wieku, tematem zajęć będzie: „Od radości 
do wdzięczności. Sanktuaria Ziemi Kłodzkiej i okolic”, zajęcia 
poprowadzi Pan Radosław Doliński. Sala widowiskowa Centrum, 
wstęp wolny!   
Szczegółowa informacja o wszystkich wydarzeniach dostępna jest 
na stronie: http://cetik.stronie.pl/5/strona-glowna.html oraz na 
facebooku CETiK-u.  
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Dla wszystkich narciarzy biegowych, którzy 
chcieliby zapoznać się z przebiegiem tras  

w Gminie Stronie Śląskie (Masyw Śnieżnika  
i Góry Bialskie) mamy w CETiK-u bezpłatne, 

laminowane mapki.  
Prosimy o rozpowszechnienie  

tej wiadomości wśród swoich znajomych, 
amatorów białego szaleństwa 

(pozastokowego).  
Informacje o warunkach na trasach możecie 

Państwo śledzić na stronie: 
http://stronie.pl/293/narciarstwo-

biegowe.html  



W imieniu Członków Akcji Katolickiej - Prezes Alicja Taszycka 

Tradycyjnie bo Balem Przebierańców  zakończyły się 20 stycznia tygodniowe bezpłatne półkolonie dla dzieci ze szkoły podstawowej z klas 
od 1 do 6  zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stroniu Śląskim. Motywem przewodnim  półkolonii był temat 
wszelkiego rodzaju  uzależnień, jakie są ich skutki oraz sposoby unikania. Zajęcia z tego tematu prowadzili Panowie ze Straży Miejskiej. 
Program Ferii był urozmaicony, więc każdy z uczestników znalazł dla siebie zajęcie. 
Dofinansowanie w wysokości 5500 zł półkolonii przez Gminę Stronie Śląskie pozwoliło na wyjazd do Wambierzyc i odwiedzenie Bazyliki, 
Gajewa na warsztaty „Od ziarenka do bochenka”, gdzie dzieci samodzielnie robiły masło, przygotowywały ciasto na chlebek i formowały go, 
pokrycie kosztów ogniska. Na zajęcia sportowe dzieci chodziły na Halę Sportową z której korzystały bezpłatnie dzięki uprzejmości Dyrekcji 
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim. Zorganizowanie półkolonii, które przewidywały również 
dwa bardzo urozmaicone posiłki -   śniadanie i obiad dwudaniowy, między posiłkami napoje, słodycze, 
a po obiedzie drożdżówki, było możliwe dzięki: 
- życzliwości Księdza Proboszcza, który czynnie uczestniczy w półkoloniach i cierpliwie znosi 
zamieszanie jakie robią uczestnicy półkolonii wokół plebanii oraz pokrywa koszty zużycia wody  
i energii (koszt nieznany); 
- darczyńcom którzy na potrzeby półkolonii w gotówce podarowali kwotę 3650 zł, w artykułach 
spożywczych i słodyczach  2012,00 oraz opał i gaz na kwotę 350 zł; 
- Akcji Katolickiej która ze swoich środków na pokrycie kosztów organizacyjnych np. związanych  
z załatwianiem dofinansowania, transportem przy zakupie żywności itp. przeznaczyła kwotę 790 zł. 
  Wszystkie otrzymane darowizny zostały przeznaczone na potrzeby półkolonii. Z otrzymanych środków 
pieniężnych zakupiono potrzebne artykuły spożywcze, napoje, artykuły papiernicze, drobny 
sprzęt sportowy, gry, drobiazgi na nagrody, środki czystości, naczynia jednorazowe, papier 
toaletowy, ręczniki papierowe, zakup naczyń, dofinansowano zakup  sprzętu nagłaśniającego.  
Udanych i bezpiecznych półkolonii nie byłoby, gdyby nie praca wolontariuszy, osób  
z kwalifikacjami niezbędnymi do opieki nad dziećmi i prowadzeniem zajęć, jak również osób 
posiadających doświadczenie nabyte w trakcie prowadzenia półkolonii w latach 
wcześniejszych, którzy poświęcili swój wolny czas na opiekę nad uczestnikami półkolonii, 
organizowali im zajęcia i zadbali o posiłki. 
Półkolonie zorganizowano dla 70 dzieci. Frekwencja średnio wyniosła 95%. W dniu 
pierwszym i dwóch z atrakcjami - wyjazd i ognisko 100 %, w pozostałe około 90 %. Przy 
obsłudze półkolonii pracowało 16 osób, których pracę trudno jest wycenić, (choć dla potrzeb 
dofinansowania z Urzędu Miejskiego podano kwotę wkładu osobowego w wys. 5717,00 zł), gdyż część z nich poświęciła swój czas 
przeznaczony na wypoczynek od pracy zawodowej. 
   Dziękujemy Serdecznie Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu półkolonii z których dzieci były zadowolone, zajęcia ciekawe, 
jedzenie smaczne i urozmaicone, przygotowywane pod gusty dzieci, tylko według uczestników mogłyby trwać dłużej. 
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  mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018  

W miesiącu styczniu 2018 roku odbyło się 6 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło  
5 - 6 osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. W każdy wtorek 
miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z 
poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej. 

W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 8 porad dotyczących: 
•  możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, • motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób 
Uzależnionych, • motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin Osób Uzależnionych, • pomocy w sporządzaniu stosownych pism 
– wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 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 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. 

Jacek 

Rok 2018 rozpoczęliśmy zebraniem, na którym ustalono całoroczny plan działania oraz rozliczeniem za rok miniony. Podsumowując, 
w roku 2017 zorganizowaliśmy sześć akcji poboru krwi w CETiK-u w których udział wzięło 135 dawców (w punkcie krwiodawstwa 
w Kłodzku krew oddało 101 dawców). Reasumując krwiodawcy należący do klubu HDK „Brylant” przyczynili się do zbiórki w roku 
2017 aż 103.206 ml krwi. Ale oczywiście liczymy na to, że w roku 2018 krew odda jeszcze większa ilość krwiodawców. 
Już od tego roku zaczynamy przygotowywania do Jubileuszu 45-lecia działalności klubu HDK „Brylant”. Bardzo liczymy na  
wsparcie materialne sponsorów. Liczymy też na samych krwiodawców, aby zmobilizowali się i regularnie opłacali składkę  
członkowską, która wynosi 25 zł, z czego 50 % składki pozostaje do dyspozycji klubu. 
Informujemy krwiodawców, że wydłużyła się procedura przyznawania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ponieważ   
obecnie  przyznaje je Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, do tej pory robiono to w PCK Kłodzko. 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT” 
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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  Faks 74  811 77 32      
 Email: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

  

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 3 marca  2018 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 

     • 6 marca 2018 roku dyżur w biurze pełni  
              Pani Magdalena Laskowska. 

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. 

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.  

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ  
27 LUTEGO 2018 R. O GODZINIE 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor  
 

  

  

1.Otwarcie sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4.Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa  
pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP  
z terenu Gminy Stronie Śląskie. 
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskie na rok 2018 - projekt nr 1. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim – projekt nr 2. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Stronie Śląskie – projekt nr 3. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa - projekt nr 4. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021 - 
projekt nr 5. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości 
położonej w Starym Gierałtowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 53 - projekt nr 6. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 
"Biała Marianna" - projekt nr 7. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego 
oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego – projekt nr 8. 
13.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności 
w okresie między sesjami. 
14.Interpelacje radnych. 
15.Zapytania i wolne wnioski. 
16.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
17.Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 


