
VIII  GRZYBOMANIA 
Były śpiewy, tańce, konkursy  i od 
początku pełna radości i przyjaźni 
atmosfera. Wzorem kilkuletniej 
tradycji, Pani Sołtys oraz Rada 
Sołecka, KGW i mieszkańcy Stronia 
Śląskiego Wsi przygotowali festyn 
tradycji grzybobrania. Jak co roku, 
pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój 
i Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 

przygotowali leśne stoisko oraz 
konkurs rozpoznawania grzybów  
o nagrodę Pana Nadleśniczego. 
Pierwszą nagrodę zdobył, jak co roku 
Pan Józef Kałuża – mieszkaniec wsi. 
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan 
Dariusz Chromiec  wręczył dyplom  
i nagrodę główną w konkursie na 
największą ilość prawdziwków. 
Laureatem był Pan Bogusław Lamch, 
drugie miejsce przypadło Tomaszowi 
Kaweckiemu, trzecie miejsce zajął Pan 
Marian Białek .  
Dużo wzruszeń zebranym dostarczyły 
występy dzieci, szczególnie Marysi 
Michalak i Julci Furtak, które 
z a p r e z e n t o w a ł y  w i e r s z y k i  
o grzybkach. 
Nie zabrakło różnorodnych ciast  
i przepysznych potraw z grzybami, 
przygotowanych przez mieszkańców 
oraz gospodarzy okolicznych 
pensjonatów. Dobre humory i muzyka 
Grajka Zbyszka dopełniły całości. 
Wszystkim dziękujemy za wspólną 
zabawę! 
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        14 października  
   DZIEŃ EDUKACJI      
   NARODOWEJ  

Wszystkim pracownikom 
oświaty życzymy zdrowia,  

niewyczerpalnych sił  
i energii do kształcenia 
młodego pokolenia oraz 

powodzenia w życiu 
osobistym. Dziękujemy,  

że jesteście!  
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. 
I. Pierwsze przetargi  na nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Kamienica, w MPZP: 
zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, KW SW1K/00059034/4, wolne od obciążeń  
i zadłużeń, oznaczone nr ewidencyjnymi: 
1.  dz. nr 68/8 o pow. 0,2758 ha, cena wywoławcza – 124 110,00 zł +VAT , wysokość wadium – 6300,00 zł,  
2. dz. nr 68/10 o pow. 0,2498 ha, cena wywoławcza – 112 410,00 zł +VAT,  wysokość wadium  – 5 700,00 zł. 
II. Pierwszy przetarg na nieruchomość niezabudowaną, położoną w mieście Stronie Śląskie, przy  
ul. Kościelnej, w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, SW1K/00044092/0, nieruchomość 
częściowo obciążona umową dzierżawy (150 m2 przy drodze) do 30.06.2021 r., oznaczona nr 
ewidencyjnym 470 o pow. 0,2017 ha, cena wywoławcza – 30 000,00 zł + VAT, wysokość wadium – 
1500,00 zł 
III. Drugi przetarg na lokal mieszkalny – Bolesławów 19/1, nr ew. działki 5/1 o pow. 0,0813 ha, KW 
SW1K/00054119/9, w MPZP: zabudowa mieszkaniowa i usługi, nieruchomość wolna od obciążeń  
i zadłużeń. 
Opis lokalu: pokój 23,00 m2, kuchnia: 9,2 m2, łazienka z WC: 4,2 m2 +komórka gospodarcza: 7,00m2. 
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, jednoklatkowym, dwukondygnacyjnym z poddaszem 
mieszkalnym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej pod koniec XIX w. Lokal mieszkalny 
usytuowany na parterze. Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, energii elektrycznej, 
kanalizacyjną, ogrzewanie c.o. etażowe (indywidualne). Standard wyposażenia i wykończenia: niski. 
Termin okazania lokalu: terminy uzgadniane indywidualnie  (tel. 748117715), jednak nie później niż do 
dnia wpłaty wadium. Cena wywoławcza: 30 000,00 zł, wadium: 1500,00zł. 
Termin I przetargu – 29 lipca 2019 r. 
Termin wszystkich przetargów: 11 października 2019 r., godziny 09:00,09:15,09:30,09:45  
(w kolejności z ogłoszenia)   sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.  
Termin wpłaty wadium na w/w przetargi: 7 października  2019 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.  
Ogłoszenia opublikowane na www.bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,208,r,r oraz 
www.stronie.pl/2051/306/nieruchomosci-na-sprzedaz.html.  
 
                          Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec 

     W drugiej połowie września podpisano 
umowę na real izację zadania pn. 
,,Modernizacja Budynku zaplecza sportowego 
przy stadionie w Stroniu Śląskim’’ przy ul. 
Sportowej. W ramach projektu realizowana 
będzie przebudowa i modernizacja zespołu 
szatniowego, części sanitarnych pomieszczeń 
gospodarczych i komunikacji. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie  184 137,00 zł brutto. Termin 
zakończenia zadania jest przewidziany na 
16.12.2019 r. W pierwszym etapie prac 
związanych z remontem budynku została 
wykonana elewacja. 

    Remont dachu Szkoły  Podstawowej 
Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do realizacji zadania 
pn.: Remont pokryć dachowych wykonanych  
w technologii membrany dachowej PCV na budynku 
Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. Prace obejmują 
naprawę pokrycia dachowego oraz obróbek 
blacharskich. Termin zakończenia prac przewidziano na 
30.09.2019 r.  Łączna wartość zadania wyniesie 
292 400,00 zł brutto. 

     Wymiana oświetlenia ul. Kościuszki 
Gmina Stronie Śląskie w br. przystępuje do 
dwuetapowej realizacji zadania związanego 
z ,,Modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Stronie Śląskie’’. 
Pierwszy etap dotyczy wymiany oświetlenia ulicznego 
na ul. Kościuszki na odcinku drogi od skrzyżowania  
z ul. Hutniczą do ronda przy parku miejskim. Łącznie 
mają być zamontowane 32 słupy z oprawami  typu LED. 
Drugim etapem będzie wymiana latarni w miejscowości 
Bolesławów w ilości 20 słupów. Zamontowane latarnie 
poprawią nie tylko estetykę, ale również pomogą  
w znacznym stopniu zaoszczędzić energię elektryczną. 
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     STARA HUTA —NOWE ŻYCIE!  
14 września 2019 r. burmistrzowie Stronia Śląskiego, Polanicy-
Zdroju i Szczytnej podpisali list intencyjny w sprawie wyrażenia 
woli współpracy w zakresie budowy trasy turystycznej pn. 
"Szlakiem sudeckich hut - stare huty nowe życie". Trasa będzie 
prowadziła przez miejsca związane ze zlikwidowanymi hutami: 
Violetta, Barbara i Sudety. Jesteśmy winni to naszym 
mieszkańcom, aby upamiętnić  Hutę Szkła Kryształowego 
„Violetta”, dzięki której zasłynęło Stronie Śląskie. 

     BOLESŁAWÓW MA SWOJE RONDO! 
W związku z ostatnim remontem drogi w miejscowości 
Bolesławów, dokonano remontu ronda, stanowiącego miejsce 
zatoki autobusowej, a równocześnie stanowiącego  
charakterystyczne miejsce dla tej miejscowości. W obecnej 
chwili znajduje się tam witacz, a w najbliższym czasie 
zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz 
wykonane nasadzenie rabat kwiatowych. Zadanie zostało 
zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kłodzku. 

ZBIÓRKA ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH 

   
 
 
 

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

 
Odpady należy wystawić do 
godziny 7.00 przed posesjami 
( l u b  p r z y  gn iaz d a c h 

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

27.09.2019 r. Stronie Śląskie 

30.09.2019 r. pozostałe miejscowości  

W dniach 18 listopada oraz 29 
listopada odpady  w i e l k o -
gabarytowe NIE BĘDĄ ODBIERANE – 
zmiana jest związana z nowymi 
warunkami umowy z dnia 31.05.2019 
r.  zawartej z firmą EKOM Sp. z o.o., 
która świadczy usługę odbioru  
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Stronie 
Śląskie. 
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       PAŹDZIERNIK W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
► UWAGA! OD 3 PAŹDZIERNIKA, PO 
WAKACYJNEJ PRZERWIE WZNAWIAMY ZAJĘCIA 
TEATRALNE W CETIK-U. WSTĘP WOLNY!  
► 4 października 2019r. o godz. 19:00 (piątek) 
zapraszamy do CETiK-u na MARATON ZUMBY. 
Prowadzenie Pani Agnieszka Malik. Zajęcia płatne!  
►  5,12,19,26 października 2019r. (sobota) w godz. 
12:00 - 14:00 na Placu Spotkań w Nowym 
Gierałtowie odbędą się Jarmarki Produktu 
Lokalnego. Na Jarmarkach będzie można zakupić 
rękodzieło, swojskie ciasta oraz chleby.  
Tel. 74 8142499.   
►7 października 2019r. od godz. 10:00 do 13:00 
(poniedziałek) w CETiK-u odbędzie się pobór krwi. 
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" w Stroniu 
Śląskim.   
► 9 i 30 października 2019r. o godz. 16:00 (środy) 
zapraszamy do CETiK-u na zajęcia Uniwersytetu III 
Wieku. Zajęcia bezpłatne!   
9 października odbędzie się wykład pt. "Strategia 
Rozwoju Powiatu Kłodzkiego", który poprowadzi 
Pan Adam Łącki. 30 października zapraszamy na 
wykład pt. "Singapur" o którym opowie Pani 
Danuta Licheńska.   
► 19 października 2019 o godz. 18:00 (sobota) 
zapraszamy do CETiK-u na przedstawienie pt. 
"Żona do adopcji". Bilety w cenie 55 złotych. 
Rezerwacja miejsc pod nr. telefonów 74 8143 205 
oraz 74 8143 242.   

Informacja o sztuce: w życiu Adama wszystko 
miało swoje miejsce - dom praca, dom praca.  
Od czas do czasu jakaś kontrolowana rozrywka. 
Ale w życiu każdego człowieka przychodzi taka 
chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna 
przestaje funkcjonować i niebo zaczyna walić się 
głowę. Żona Adama wyjeżdża. Mieszkanie 
nawiedza natrętny domokrążca i wróżbita. 
Niespodziewanie pojawia się również Filip, kolega z 
podstawówki. Do drzwi puka przedstawicielka 
Ośrodka Adopcyjnego, o której wizycie Adam 
zupełnie zapomniał. Spokojne dotychczas życie 
bohatera wypełnia się mnóstwem niedomówień, 
pomówień i abstrakcyjnych insynuacji. A wszystko 
przykryte płaszczem "normalności". Jak rozwiąże 
się splot dziwnych wydarzeń? Czy prawdziwych 
przyjaciół rzeczywiście poznaje się w biedzie? 
Trzeba to zobaczyć.   
 
► 26 października 2019r. o godz. 16:00 (sobota) 
w kaplicy św. Onufrego odbędzie się koncert w 
wykonaniu zespołu "Chór z Gór" z Bystrzycy 
Kłodzkiej Nauczycielski Kameralny Chór „Chór  
Z Gór” z Bystrzycy Kłodzkiej powstał  
w październiku 2000 roku. Od początku istnienia 
zespołu dyrygentem jest pani Elżbieta Kubicz. Chór 
liczy około 20 osób. Działa przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.  
Chór występuje na przeglądach i festiwalach  
w kraju i  poza jego granicami .  
 Brał udział w Świętokrzyskich Przeglądach Chórów 
Nauczycielskich. W 2003 i 2004 roku jako jedyny 
chór z Polski uczestniczył w Międzynarodowym 
Adwentowym Śpiewaniu w Pradze. Zespół 
czterokrotnie występował w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie 
Wielkopolskim. W 2005 roku zespół zdobył II 
miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
Religijnych w Sulistrowicach. W 2009 roku chór 
zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
Sakralnej "STABAT MATER" w Łagiewnikach.  
W Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie 
na Mazurach chór zdobył nagrodę publiczności.  
Zespół wielokrotnie występował z koncertami  
w Dusznikach Zdroju w Dworku Chopina, 
Długopolu Zdroju, Lądku Zdroju. Wystąpił także  
w Trutnovie. Osenicach, Dreźnie, Wiedniu 
i  Ejszyszkach na Litwie. Chór w swoim  repertuarze 
ma muzykę religijną, rozrywkową, ludową, kolędy i 
pastorałki  z różnych części Polski i świata.  
 
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242. 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WAKACJE / WRZESIEŃ 2019 r. 
► SPOTKANIA AUTORSKIE ZE STROŃSKIMI PISARZAMI 
Daria Skiba 28.06.2019 r.  
W trakcie kameralnego spotkania w bibliotece, Daria opowiedziała m.in.  
o swojej powieści pt. "Dlaczego, mamo?" , jak powstała książka pt. „Zaskocz 
mnie” w duecie z Małgorzatą Falkowską oraz o swoich pisarskich planach na 
przyszłość. 
Tomasz Pawlęga 04.07.2019 r.  
Podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej, Tomasz 
Pawlęga promował swoje książki - kryminał "Trupy 
w Kletnie" i opowiadanie "Nie ma takiego miasta". 
Autor opowiedział, jak przebiega u niego proces 

twórczy, dlaczego jest tak wielkim miłośnikiem Ziemi Kłodzkiej, co 
inspirującego jest w lokalnej społeczności i w historii regionu. Nie obyło się 
również bez kilku anegdot z życia wziętych i opowieści o pisarzach, którzy 
wpłynęli na jego twórczość. Na zakończenie przeczytał fragment swojej nowej 
książki. 

 

► WAKACYJNE WARSZTATY RĘKODZIEŁA 
Podczas sierpniowych zajęć dzieci tworzyły piękne przedmioty 
przy pomocy różnych technik  – powstały wazony i organizery 
zdobione metodą decoupage, płócienne ekotorby 
zaprojektowane wedle własnego pomysłu oraz filcowane ozdoby 
- kolczyki, naszyjniki, broszki, breloczki, obrazy i maskotki. 
Ostatniego dnia warsztatów, uczestnicy wykonali efektowne 
schowki na drobiazgi, wykorzystując metalowe puszki, sznurek, 
włóczki i tasiemki. 
► LEKCJA JĘZYKA POETYCKIEGO 
Znany poeta, prozaik, krytyk literacki - Pan Karol Maliszewski, 
podczas lekcji, która odbyła się dnia 06 września, przybliżył 
uczniom sylwetki współczesnych autorów i pomógł lepiej 
zrozumieć ich twórczość. W zajęciach aktywnie uczestniczyła 
młodzież z  Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śl . 
Spotkanie przeprowadzono  w ramach przygotowań do Stacji 
Literatura 24, a efektem ma być wybór najlepszego wiersza, 
którego autor bądź autorka otrzyma nagrodę podczas 
festiwalowych wydarzeń. 
 

► OSIEM NOWEL NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE 
07 września 2019 r. już po raz ósmy spotkaliśmy się na wspólnym czytaniu arcydzieł polskiej literatury.  
W tym roku w całej Polsce czytano nowele Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 
Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza i Stefana 
Żeromskiego. Akcja objęta jest honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.  
 Nowelę Bolesława Prusa pt. "Katarynka" czytali: Pan Burmistrz Dariusz Chromiec, przedstawiciele 
Rady Miejskiej - Pan Tomasz Erdmański i Pan Remigiusz Sławik, reprezentanci Zespołu Szkół 
Samorządowych - Pani dyrektor Monika Ostrowska i Pani wicedyrektor Elżbieta Waszak oraz uczniowie - 
Karol Zaborowski, Krzysztof Bober, Nikola Turkiewicz, Dominika Śmiłowska, Kornelia Grzeszczuk, Kinga 
Krawiec i Bartosz Wędziński, Pan Mateusz Grzegorzewski z CETiKu oraz Pani Joanna Bober. Na koniec 
goście rozwiązali krzyżówkę z hasłami dot. przeczytanego tekstu. Wszystkim bardzo serdecznie   
► PRELEKCJE PANA MARKA SIKORSKIEGO 
Dnia 10 września gościliśmy dr Marka Sikorskiego - historyka sztuki i autora 
książek pt. "Sherlock Holmes i osobliwe zagadki" , "Smoki i smokobójstwo", 
"Smok wawelski - w kręgu mitu i historii". Wprowadzeniem do interesujących 
prelekcji dla młodzieży, była historia fikcyjnej postaci najsławniejszego 
detektywa - Sherlocka Holmesa. Klasa V b poznała sekret kradzieży greckiej 
amfory, a klasa VIII a - zagadkę lampy Döbereinera. Natomiast dorośli 
wysłuchali wykładu o słynnym panaceum i wielkiej mistyfikacji medycznej, jaką 
był smoczy kamień. 
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FOTORELACJA Z  WYDARZEŃ W CETiK-u 

► PROJEKT MAŁA KSIĄŻKA — WIELKI CZŁOWIEK 
 Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze 
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar 
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, 
które nie czytają. Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa 
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych 

wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic 
wspólnie  z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną 
przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo! 
Na najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek” w bibliotece czeka  Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. W wyprawce 
dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb  przedszkolaka i  
spełniającą najwyższe standardy, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz  
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 3- 6 lat do biblioteki miejskiej. Udział  
w projekcie jest całkowicie bezpłatny.  Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl 
                                                                                           Alicja Witczak – Biblioteka Miejska CETiK 

wycieczka na Śnieżnik z przewodnikiem 

wernisaż wystawy poplenerowej Kletno — Stronie 

koncert misyjnego obozu muzycznego 
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Zarząd Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  

w Stroniu Śląskim organizuje 
 

SPOTKANIE Z OKAZJI 

MIEDZYNARODOWEGO DNIA 

SENIORA 

 
Impreza odbędzie się dnia 24.10.2019 r.,  
czwartek od godz.16.00 w Dworku Galosa. 
Koszt: 
• dla emerytów niezrzeszonych— 25 zł/os  
• dla członków związku—15 zł / os 
 
Zapisy przyjmowane są w czwartki od 
godz. 10.00 do 12.00 od dnia 19.09.2019 
r. do 17.10.2019 r. w biurze związku  
ul. Mickiewicza 2.                                                    
        Zapraszamy! 

warsztaty tańca nowoczesnego 

24. Stacja Literatura 

warsztaty z Fundacją Ważka w CETiK-u 

8. Narodowe Czytanie w Bibliotece Miejskiej 
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      SUKCES KOŁA GOSPODYŃ   
WIEJSKICH ZE STRONIA WSI 
Dnia 01.09.2019 przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
Stronie Śląskie Wieś wraz z Burmistrzem Stronia Śląskiego 
Panem Dariuszem Chromcem oraz przedstawicielami OSP  
w Stroniu Śląskim reprezentowali Gminę Stronie Śląskie na 
Dożynkach Gminno-Powiatowych  w Ścinawce Średniej.   
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wieniec ze 
Stronia Śląskiego Wsi otrzymał wyróżnienie wraz  
z nagrodą pieniężną.  

      XI Turniej Oldbojów o „Puchar 
Burmistrza Stronia Śląskiego” 

 Od 11 lat rozgrywany jest w drugą 
niedzielę września turniej piłkarski 
starszych panów 35+ tzw. oldbojów. XI 
turniej rozgrywany był 14 września 2019 
na boisku Orlik. 
W turnieju uczestniczyło 6 drużyn  
7-osobowych: Piast Nowa Ruda, Nysa 
Kłodzko, Trojan Lądek Zdrój, Złota 

Marka Złoty Stok, MTS Knurów, AnMar Oldboys Stronie 
Śląskie. Drużyny wg losowania zostały podzielone na dwie 
grupy. Drużyna AnMar Oldboys trafiła do grupy II wraz z 
drużynami z Knurowa i Złotego Stoku. Po zwycięstwie i 
remisie w grupie Stronie-Knurów 4:2 i Stronie-Złoty Stok 1:1, 
awansowaliśmy do wielkiego finału. Do finału awansowała z 
grupy I drużyna Piasta Nowa Ruda po zwycięstwie z Nysa 
Kłodzko 2:1 oraz remisie z Trojanem Lądek Zdrój 1:1. Finał 
między drużynami Piast Nowa Ruda – AnMar Oldboys 
Stronie Śląskie obfitował w liczne sytuacje bramkowe.  
W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 2:2  

i o zwycięstwie w turnieju zadecydowały rzuty karne wygrane przed 
drużynę ze Stronia Śląskiego (5:4). 
 Drużyna AnMar Olboys Stronie Śl. wystąpiła w składzie: Maciejski 
Daniel, Bugajski Krzysztof, Piechnik Tomasz, Olszewski Tomasz, Piechnik 
Krzysztof, Jasik Arkadiusz, Targosz Waldemar, Adamczewski Adam, 
Kuziel Marcin, Pawliński Piotr, Czapiga Feliks, Rapacz Jerzy, 
Wietrzychowski Tomasz. Najstarszym zawodnikiem turnieju był Feliks 
Czapiga (75 lat), któremu szczególne dziękujemy za wytrwałość i hart 
ducha w cotygodniowych treningach.   
Wszystkie drużyny składają podziękowania organizatorom i sponsorom 
tj: Burmistrzowi Stronia Śl., SPA Jaskinia Niedźwiedzia, AnMar Rapacz 

Jerzy, Radnym Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, 
państwu.  Figurskim. 
Zapraszamy na nasze 
treningi w poniedziałki  
i czwartki o godzinie 19 na 
Orliku. 
   Rapacz Jerzy 
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Gorące ukłony na przywitanie 
wszystkich dzieci, ich rodziców w imieniu całego 
personelu składa Dyrektor  Przedszkola. 
02. 09. 2019 r. jak co roku spotkaliśmy się 
wszyscy w przedszkolnych salach. Dzieci szybko 
przekonały się, że w naszym Przedszkolu świetnie 
się bawimy. Dzieci starsze z radością 
przekraczały próg Przedszkola. 
10.09.2019 r. odbyło się zebranie organizacyjne z rodzicami wszystkich przedszkolaków, na którym Pani 
Dyrektor serdecznie ich przywitała w naszym gronie. Podczas pierwszej części wybrani zostali 
przedstawiciele grup do Rady Rodziców. Druga część zebrania odbywała się w salach, prowadzona 
przez wychowawców. Rodzice omawiali sprawy związane z  funkcjonowaniem grup w roku szkolnym 
2019/2020. Z uwagi na wskazania Podstawy Programowej, dzieci część czasu spędzają w ogrodzie 
przedszkolnym, stąd apelujemy o rozsądne planowanie ubioru dziecka. 

10.09.2019 r. wraz ze Strażą Miejską udaliśmy się na 
skrzyżowanie, gdzie w praktyce ćwiczyliśmy zasady 
bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę. 
Dziękujemy Panom ze Straży Miejskiej za pomoc  
w sprawnym przeprowadzeniu zajęć. 
22. 10. 2019 r. odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka. 
W tym dniu dzieci oficjalnie wstąpią w grono 
przedszkolaków. 
Wszystkim dzieciom życzymy wielu uśmiechów i radości 
podczas pobytu w naszym Przedszkolu. 

INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

Szanowni Państwo! 
Mam zaszczyt i przyjemność powitać nowy  rok 
szkolny 2019/2020.  
Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Jedną z nich 
jest włączenie SP  w struktury ZSS. Tak więc,  
z dniem 1 września 2019 r. dwie sąsiadujące ze 
sobą szkoły – SP i ZSS- stały  się jednym 
organizmem edukacyjnym – myślę, że będzie to z 
korzyścią dla wszystkich.  Będziemy się uczyć w 
dwóch budynkach: klasy technikum  i klasy VII i VIII  
w budynku  przy ul. Kościelnej, natomiast  klasy I – 
VI w budynku  przy ul. Kościuszki. Łącznie do 
naszej szkoły będzie uczęszczało 540 uczniów 
uczących się w 28 oddziałach. Przy tak dużej ilości 
uczniów zostaliśmy zmuszeni podzielić uroczystość 
rozpoczęcia roku szkolnego na dwie tury. Ale 
mimo tej drobnej niedogodności, to właśnie w 
liczbie uczniów i ich różnorodności upatruję 
największą szansę na rozwój osobisty każdego z 
nich. Mamy niepowtarzalną szansę stworzyć nową 
jakość edukacyjną korzystając z doświadczeń 
dotychczasowych szkół. Potraktujmy nową 
sytuację jako wyzwanie, szansę na rozwój, na 
nowe doświadczenie. 
Dla mnie każda uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego to niezwykle ważny moment. Zarówno, 
uczniowie, jak i my, nauczyciele, przychodzimy do 
szkoły  z sercami pełnymi nadziei. Każdy dzień 

nauki to odkrywanie  pasji,  potencjałów oraz 
ciekawości świata, która  drzemią w uczniach. 
Chcemy, aby godziny spędzone w klasach naszej 
szkoły były dla uczniów  przepustką do jak 
najlepszej przyszłości i przygotowaniem do 
spełnienia marzeń. Bo właśnie to jest najważniejsze 
– aby uczniowie  odnaleźli swoją wymarzoną 
drogę i nią podążali. 
Stefan Żeromski, napisał, „Nauka jest jak 
niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej 
jesteś spragniony”. Nie mogę więc złożyć lepszych 
życzeń niż te, by uczniowie nigdy nie przestali być 
spragnieni wiedzy, poznawania otaczających 
zjawisk oraz kultur. Życzę uczniom  jak najlepszych 
wyników w nauce, rozwijania zainteresowań  
i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. 
Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą 
Wam dojść do wyznaczonych celów. 
Jednocześnie chciałabym życzyć nauczycielom 
wytrwałości. Stanowicie przykład dla uczniów, 
często to Wy jako pierwsi zauważacie ich talenty i 
predyspozycje. Proszę, żebyście również w tym 
roku szkolnym służyli wsparciem,  radą, wiedzą  
i doświadczeniem. Niech nie zabraknie Wam 
dobrego humoru, kreatywności i chęci rozwijania 
własnych umiejętności. 
Mamy aż 10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od 
siebie i inspirować.  
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Korzystajmy z okazji, że jesteśmy  wszyscy razem, 
cieszmy się wspólnie spędzanym czasem i na 
każdym kroku okazujmy sobie życzliwość. 
Drodzy uczniowie klas VIII i IV technikum,  przed 
wami rok wytężonej pracy, wielu zadań  
i obowiązków, ale i z pewnością możliwości 
odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. 
Jaki będzie ten rok? W największej mierze zależy 
od Was, od Waszych postaw, motywacji do pracy, 
waszego podejścia do obowiązku jakim jest szkoła. 
To Wy pracujecie na to jak będzie wyglądała 
Wasza przyszłość, ta najbliższa, ale i ta dalsza. 
Musicie mieć taką świadomość, że już teraz 
pracujecie na to jak będzie wyglądało Wasze życie 
za kilka lat. My nauczyciele staramy się wspierać 
Was w tym zadaniu, pokazując odpowiednią 
drogę. Chciałabym, aby pierwszoplanowymi 
zadaniami dla Was było osiągnięcie jak 
najwyższych wyników w nauce zarówno z 
poszczególnych przedmiotów jak i na egzaminach 
ósmoklasisty i maturalnych, osiąganie sukcesów w 
konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły 
w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie 
zainteresowań i zdolności, które przecież każdy 
posiada. Musicie pamiętać, że uczniami jesteście 
nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie na 
boisku, na wycieczce, czy na zabawie i obowiązują 
Was zawsze takie same zasady zachowania. 

Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany  
w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy 
osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu 
pamiętajcie, „Bogactwem człowieka są uśmiech, 
przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego 
bogactwa życzę wam jak najwięcej. 
Nauczycielom  życzę, by był to rok spokojnej 
pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie 
otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały 
Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza 
misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi 
bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi wam 
radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo 
zapału i optymizmu. 
Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas 
szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie 
Wam wiele nadziei związanych z przyszłością 
Waszych dzieci. Bez waszego udziału nasze wysiłki 
nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej 
szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc 
niezbędna. Dlatego życzymy wam pociechy  
i dumy z waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że 
nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane 
efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną 
szkołę. 
                                                                             
                                       Z wyrazami szacunku  
                            Dyrektor ZSS Monika Ostrowska 

24. Stacja Literatura  

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 
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ZIEMNIACZANE ŚWIĘTO W KAMIENICY 
W Kamienicy, od kilku lat tradycją jest świętowanie pieczonego 
ziemniaka. W tym roku również nie obyło się bez „ziemniaczanej” 
uroczystości. 31 sierpnia, przy pięknej aurze pogodowej, mieszkańcy 
oraz przyjezdni goście  mieli okazję spotkać w pięknej wiacie na 
Placu Wiejskim Kamienicy. Mieszkańcy Kamienicy na czele  
z Panią Sołtys Ireną Foremnik oraz  Radą Sołecką zadbali  

o przysmaki-potrawy ziemniaczane. 
Dzięki słonecznej pogodzie udało się przeprowadzić 
wszystkie zaplanowane konkursy, podczas których 
dzieci  i dorośli mogli zaprezentować 
swoje umiejętności sportowe. 
Wszystkie konkurencje wywołały 
wiele radości i uśmiechu, zwłaszcza, 
że udział w każdej z nich był 
nagradzany. 
Na zgromadzonych uczestników 
festynu, prócz przysłowiowego 
pieczonego ziemniaka czekał słodki 
poczęstunek oraz ognisko i pieczenie 
kiełbasek. 
 

     CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK 
„BRYLANT” 

Zarząd klubu HDK „Brylant” przygotowuje się 
do Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 
zebranie takie odbędzie się do końca tego roku. 
O termin ie  zebran ia  powiadomimy 
krwiodawców na łamach gazety lokalnej 
„Nowinki Strońskie”.  
Delegacja Klubu wraz ze sztandarem 
uczestniczyła w Jubileuszu klubu „Lubonianka” 
w Luboniu,  w Klubie HDK „Strażak” w Błoniu”  
a w przyszłym miesiącu pojedzie do Klubu HDK 
w Bełchatowie.  
 
„Nie czekaj aż zdarzy się wypadek czy 
katastrofa – Co możesz zrobić ?  Oddaj krew 
– oddaj ją teraz – oddawaj ją regularnie. 

 
Informujemy, że 
zostały ustalony 
nowy dzień i 
g o d z i n y 
u r z ę d o w a n i a 
członków Zarządu 
klubu. Klub jest 
otwarty w każdy 
poniedziałek od 
godz. 10.00 do 
12.00 .    
 Zapraszamy. 
      Jacek M. 

Najbliższa AKCJA poboru krwi odbędzie 
się jak zawsze w CETiK-u w Stroniu 

Śląskim 7 października od godz.  
10.00 do 13.00.   
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      KOLEJNA WYCIECZKA DLA SENIORÓW 
Grupa Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego po 
raz kolejny zorganizowała i sfinansowała  
z własnych środków wycieczkę dla emerytów  
i rencistów, tym razem do Sanktuarium w Krzeszowie. 
Jak co roku, Światowy Dzień Seniora jest powodem, 
że Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, 
Gabriela Janiszewska, Ryszard Wiktor, Zdzisław 
Pakuła, Jacek Serafin i Wiesław Ryczek zaprosili 
seniorów ze swoich okręgów na wspólne spędzenie 
czasu i możliwość oderwania się od codziennych 
obowiązków. W czwartek 5 września dwa 
pięćdziesięcioosobowe autobusy wyruszyły do 
Krzeszowa, gdzie nasi seniorzy zwiedzili z 
przewodnikami kościół św. Józefa, z niezwykłym 
cyklem fresków Michała Willmanna, następnie piękną 
i monumentalną Bazylikę – kościół klasztorny, dalej 
odwiedzili fundatorów krzeszowskiego opactwa w 
miejscu ich spoczynku w Mauzoleum Piastów Śląskich 
oraz cmentarz klasztorny wraz z kaplicą pw. Marii 
Magdaleny i repliką Grobu Bożego z Jerozolimy.  
W drodze powrotnej na zakończenie wycieczki 
uczestnicy zaproszeni zostali na biesiadę przy 
kiełbasce, smalczyku  i cieście oraz wspólne 
śpiewanie i tańce, które były możliwe dzięki 
udostępnieniu lokalu i uprzejmości Pana Dariusza Gulija w Bolesławowie. Seniorzy otrzymali też od 
organizatorów zapewnienie, że wzorem lat ubiegłych i w przyszłym roku jesienią będą mogli liczyć na 
jakiś atrakcyjny bezpłatny wyjazd.  

 NA TROPIE STROŃSKIEGO BARBARZYŃCY 
Przypominamy wszystkim posiadaczom broni pneumatycznej tzn. „wiatrówki”, że ta broń 
przeznaczona jest do strzelania sportowego do tarczy strzeleckiej. Strzały do ludzi i zwierząt są 
surowo zabronione i traktowane jako przestępstwo ścigane prawem.  
W okolicy bloków mieszkalnych nr 28, 36 przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim nieznani 
sprawcy strzelają do wolno żyjących kotów, jednego z nich bardzo poważnie ranili. Można 
zrozumieć fakt, że ktoś nie lubi zwierząt ale strzelanie do nich jest barbarzyństwem i znęcaniem 
się nad nimi. W naszej gminie nie ma akceptacji dla tego typu zachowania, a każde wykryte 

takie działanie zostanie surowo ukarane i nagłośnione. Świadków tego typu zdarzeń prosimy  
o natychmiastowy kontakt z Policją tel. nr 74 8120 772 lub nr alarmowe 997, 112. 

 
Miau! A właściwie... dzień dobry! Jestem Bernard – takie imię 
otrzymałem od wolontariuszy, którzy nie zostawili mnie na pastwę losu 
po wypadku.  W ostatnim czasie zostałem skrzywdzony przez człowieka, 
który strzelał do mnie z wiatrówki... może myślał, że przynoszę pecha, 
skoro jestem czarny? Nie wiem... Niestety podczas ucieczki doznałem 
poważnej kontuzji tylnej łapki, w związku z czym konieczne było 
usunięcie części jej kości. Zostałem też przy okazji wykastrowany. 
Aktualnie przechodzę rekonwalescencję. Nie umiem liczyć, ale wydaje 
mi się, że mam ok 5 lat. Szukam niewychodzącego domu, w którym  
w końcu poczuję się bezpieczny i potrzebny. Nie chcę się już tułać, 
narażając swoje życie i zdrowie. Chciałbym uwierzyć, że w Stroniu 

Śląskim istnieją jeszcze dobrzy ludzie o wielkim sercu, których mógłbym obdarować swoją miłością. 
Uwielbiam przesiadywać na kolanach, głośno przy tym mrucząc! Kocie psoty już mi nie w głowie,  
ze względu na ograniczony zakres ruchu, więc... Twoje firanki pozostaną bezpieczne :) !  
Zaskoczyłem wolontariuszy tym, jak idealnie potrafię korzystać z kuwety! Czystość przede wszystkim!  
A jeśli masz problem z reumatyzmem lub bolącymi stawami — gwarantuję moje ciepło działa kojąco na 
takie dolegliwości! Głaskanie mnie spowoduje wzrost endorfiny czyli hormonu szczęścia! To jak, 
będziemy szczęśliwi RAZEM? Kontakt w sprawie adopcji Barnarda: Pan Grzegorz Pałys tel. 698 619 298. 
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ŚWIĘTO STROŃSKICH DZIAŁKOWCÓW 
W dniu 31.08.2019 r. na terenie R.O.D. ”Krokus” w Stroniu Śląskim 
odbyły się Dni Działkowca, w którym wzięli udział zaproszeni goście 
wraz z członkami R.O.D. Od godz.16.00 do 17.00 odbyły się gry i 
zabawy dla dzieci z poczęstunkiem- słodyczami i napojami. Po 
godzinie 17.00 rozpoczęła się część oficjalna, w której udział wzięli: 
członek zarządu Okręgu Sudeckiego w Szczawnie – Zdroju, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Burzyński, 
Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego, Pan Lech Kawecki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Pan Ryszard 
Wiktor, członek zarządu Okręgu, prezes ogrodu „Pod Świerkiem” Pan Józef Biernacki, Radna Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego Pani Magdalena Laskowska oraz były długoletni radny Pan Jan Florowski. 
Nagroda za najładniejszą i najlepiej zagospodarowaną działkę, ufundowana przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego Pana Dariusza Chromca trafiła do Pana Jana Hoszko. Dodatkowe nagrody, które ufundował 
R.O.D. „Krokus” otrzymali Pan Marek Cygan oraz Pani Grażyna Wójcik. 

Zarząd R.O.D. oraz Zarząd Okręgu Sudeckiego przyznał 
odznaczenia dla członków, którego wręczenia dokonał Pan 
Ryszard Burzyński. 
Podczas imprezy przewidziany był poczęstunek dla gości oraz 
kiełbaska i napoje dla członków R.O.D. Zabawie towarzyszyła 
muzyka, która porwała wszystkich do wspólnej zabawy. 
Zarząd R.O.D.”Krokus” w Stroniu Śląskim serdecznie dziękuje 
sponsorom za finansowe i rzeczowe wsparcie „Dnia 
Działkowca”: Burmistrzowi Stronia Śląskiego Panu Dariuszowi 
Chromcowi, Oddziałowi Banku Spółdzielczego w Stroniu 
Śląskim, Pani Dyrektor Amelii Głowackiej, Pani Ireneuszowi 
Łopatyńskiemu, właścicielowi marketu REMA, radnym Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego; Panu Ryszardowi Wiktorowi, Panu 
Zdzisławowi Pakule, Panu Wiesławowi Ryczkowi, Pani 
Magdalenie Laskowskiej oraz byłemu radnemu Panu Janowi 
Florowskiemu, Panu Piotrowi Dudziakowi -  właścicielowi 
piekarni „Pączek” za pyszne wypieki, pracownikom CETiK-u za 
udostępnienie nagłośnienia oraz Dyrektorowi 
Wojewowódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej – Pani 
Joannie Chromiec za smaczny bigos. 
 
                                         W imieniu Zarządu R.O.D. „Krokus”   
                              w Stroniu Śląskim Prezes Zbigniew Wodzyński 
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         RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
         – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA SIERPIEŃ 2019 

Dane kontaktowe do Radnych VIII 
kadencji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego 

 
Dariusz Gulij                    tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  03stan@wp.pl  
Chmurzyński Marek       tel: 667 884 551  radny@wp.pl 
Erdmański Tomasz        tel: 720 721 517    
                                       radny.tomasz.erdmanski@gmail.com       
Janiszewska Gabriela    tel: 697 278 572  
                                         gabriela_janiszewska@interia.pl 
Kujawiak Krzysztof        tel: 794 989 555  kkujawiak@interia.pl      
Laskowska Magdalena  tel: 575 780 427  magdalg@interia.pl 
Pakuła Zdzisław              tel: 609 142 133 
Ryczek Wiesław              tel: 661 204 395 
Serafin Jacek                  tel: 602 450 823 
jacekserafin75@wp.pl 
Sławik Remigiusz            remigiuszslawik@gmail.com 
Wiktor Ryszard               tel: 601 259 900, 74 8141 552  
                                          ryszardwiktor@vp.pl 

        

W miesiącu sierpniu 2019 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 14 porad 
dotyczących:  
♦możliwości podjęcia terapii odwykowej  
w  placówkach stacjonarnych  
♦motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Osób Uzależnionych   
♦motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Rodzin Osób Uzależnionych  
♦pomocy w sporządzaniu stosownych pism – 
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego skierowane do Komisj i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
♦ wspierania  w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji 
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą  w 

zajęciach terapeutycznych 
dla osób uzależnionych 
♦działań zapobiegających 
o r a z  p o m o c y   
w  radzeniu sobie z nawrotem  
– porady dotyczyły osób 
uzależnionych  
♦wsparcia dla członków 
rodzin oraz osób  będących w 
związkach  z  pijącymi  
♦problemów związanych z przemocą domową.  
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się 
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób  
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział bierze 
średnio  5 osób.  
W ramach działań Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon  
Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy 
w godzinach 17.00 do 20.00.   
Można uzyskać tu informacje dotyczące 
możliwości  uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia 
odwykowego, porad prawnych. 
             

                                            mgr Elżbieta Kordas, pedagog  

                          Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Fax:  74  811 77 32  email: 

biuroburmistrza@stronie.pl 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów, zmiany  tytułów, czy podtytułów  
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr 
XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
30 października 2015 r. Nadesłany materiał winien 
cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym 
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem  
myślowym.  
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia 
k a ż d e g o  m i e s i ą c a  n a  a d r e s   
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. 

Redaktor 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 5 października 2019 roku w godz. 10.00-11.00 Radni 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. 
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, 
Z.PAKUŁA, R.WIKTOR, J. SERAFIN organizują  bezpłatnie, 
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-
owskie) w Biurze Radnego  ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.  
 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700..  1 października 2019 roku dyżur  
w biurze pełni Pan Wiesław Ryczek. 

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy 
Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest 
dostępny również na stronie internetowej pod 
adresem www.stronie.pl → zakładka 
„aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” - 

16 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA  
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca  w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552 

       BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
       przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 
codziennie od  7:30 - 15:30,  
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
przyjmuje w każdy wtorek  od 15:00 - 16:00. 
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku  

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

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA 
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 26 

WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZ.10:00 W 
SALI  KONFERENCYJNEJ URZĘDU 
MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM. 
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Stronia  
Śląskiego.   
4.Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych oraz planowane inwestycje na drogach w 
2019 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
5.  Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za  
I półrocze 2019 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 1.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków 
udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej  
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów – projekt nr 2.  
8. . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Stronie 
Śląskie od osoby fizycznej lokalu mieszkalnego, 
położonego przy ul. Mickiewicza w mieście Stronie 
Śląskie – projekt nr 3.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej – projekt nr 4.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w granicach 
obrębu wsi Stara Morawa w graniach działek 
ewidencyjnych nr 39/3 i 39/4 – projekt nr 5.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 
o kandydatach na ławników – projekt nr 6.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 
7. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie 
dla niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego – projekt nr 8.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego 
Parku Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w 
Stroniu Śląskim.– projekt nr 9.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków 
działania Gminy Stronie Śląskie dotyczących systemu 
gospodarki odpadami projekt nr 10.  
16.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.   
17.  Interpelacje radnych.  
18.  Zapytania i wolne wnioski.   
19.  Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
20. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego.  
                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
      Ryszard Wiktor 

 


