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Święta  
– święta 

 
 

Cicha noc święta noc 
Dziś w rodzinie pokój gości 

Bo są święta, jest wigilia 
Zaniechajmy wszelkiej złości
Bo wigilia to czas rodzinny 

To jest taki piękny czas 
Dziś przy stole zasiadamy 
Tyle dobra jest wśród nas 

I opłatek w rękach ojca 
Uśmiech matki i jej łzy 
Dziś rodzina się spotka 
Może spotkasz się i Ty 
Dziś na stole barszcz z 

uszkami 
Są pierogi i karp w galarecie
Biały obrus pod nim sianko

Dużo jadła ile chcecie 
Jeszcze kolęda cicho płynie

I unosi się wśród gwiazd 
U sąsiadów i w rodzinie 

Bo to są święta – to święty 
czas 

   Helena Marszyńska 
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w 
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 
Kamienica – dz. nr 68/8, pow. 2758 m2, SW1K/00059034/4, cena wywoławcza 124 110,00 zł + 
obowiązujący VAT, kwota wadium 6300,00 zł 
Kamienica – dz. nr 68/10, pow. 2498 m2, SW1K/00059034/4, cena wywoławcza 112 410,00 zł + 
obowiązujący VAT, kwota wadium 5700,00 zł 
Nieruchomości gruntowe położone  w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, między działką 
wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej a dużym obszarem leśnym Uzbrojenie terenu: brak, istnieje 
możliwość podłączenia do napowietrznej linii energii elektrycznej  przebiegającej po drugiej stronie 
drogi dojazdowej. Dostęp komunikacyjny: dojazd z głównej drogi asfaltowej, przebiegającej przez 
miejscowość, przez działkę  nr 68/15-wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej –powiatowej nr 3255D. 
MPZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
Termin przetargów: 07.01.2020 r. godz. 09:00 i 09:15 (w kolejności z ogłoszenia). 
Termin I przetargów – 11 października 2019 
Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w  dniu   07 stycznia  2020 r. w ww. godzinach  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 ….”   przelewem  najpóźniej  do  dnia  31 grudnia 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. 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. 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,  
a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz 
Sprzedającego.  
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż 
przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu. 
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 
Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP,  aktualny wydruk z  KRS( z ostatnich 6 miesięcy )  
lub innego właściwego rejestru, w razie  potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.   
W przypadku cudzoziemców  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być 
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.  
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
7. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej. 
9. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są 
przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania 
zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie.   
11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, 
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
12. Szczegółowych informacji dotyczących 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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NOWY  
H A R M O N O G R A M 
PRACY W PORZE 
N O C N E J  A P T E K 
OGÓLNODOSTĘPNYCH 

FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE 
POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 2020 
Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 
2019 r. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego pod 
pozycją 6306  została opublikowana 
uchwała nr  XI/111/2019 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 30 października 
2019 roku w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy oraz 
harmonogramu pracy w porze nocnej 
a p t e k  o g ó l n o d o s t ę p n y c h 
funkcjonujących na terenie powiatu 
kłodzkiego na rok 2020 r.  

 PRZEDSIĘBIORCO 
PAMIETAJ O 

ZEZWOLENIU NA 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH! 
Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia do 
dnia 31.01.2020 r. oświadczenia o wielkości sprzedanego 
alkoholu w 2019 r. Na tej podstawie zostanie wyliczona 
wysokość opłaty na 2020 r. Należy również pamiętać, iż termin 
płatności I raty opłaty za posiadane zezwolenie ubiega 
31.01.2020 r. Ww. opłaty prosimy kierować na konto bankowe 
Gminy: 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 31.01.2020 r.  
W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. 

OŚWIETLENIE W BOLESŁAWOWIE 
W połowie grudnia została zakończona część druga 

inwestycji: Modernizacji oświetlenia ulicznego ulic we 
wsi Bolesławów. W trakcie prowadzonych prac 
zmodernizowano 15 lamp ulicznych - oraz wykonanano 
dodatkowo sześć nowych punktów świetlnych   
w obrębie rynku oraz zatoki przystankowej.  
Wartość zadania wyniosła. 123 255,00 zł brutto. Środki 
w całości pochodzą z budżetu Gminy Stronie Śląskie. 

 
REALIZACJA MODERNIZACJI PIĘCIU DRÓG 

POMAGAMY  BEZDOMNYM 
KOTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ! 
W ramach programu 

ochrony kotów wolno żyjących,  
na wniosek wolontariuszy  
i mieszkańców, Gmina Stronie 
Śląskie wykonała 3 ocieplane budki, 
które staną w miejscach 
p r z e b y w a n i a  n a s z y c h 
czworonożnych przyjaciół.  

3 

W dniu 5.12.2019r. zakończono zadanie pn:   
Modernizacja dróg gminnych: 
1. droga – działka nr 138 obręb Stronie miasto, 
2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 
3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 
4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś, 
5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś. 
polegające na wykonaniu nowej lub wymianie nawierzchni 
bitumicznej dróg dojazdowych do posesji. Wartość zadania 
wyniosła łącznie 261 209,40 zł brutto. Środki w całości 
pochodzą z budżetu Gminy Stronie Śląskie. 

OŚWIETLENIE W STRONIU 
ŚLĄSKIM 

W miesiącu grudniu br. na ulicy 
Kościuszki zostanie rozpoczęte 
zadanie związane z modernizacją 
oświetlenia ulicznego. W ramach 
programu zostanie dokonana 
wymiana 28  latarni ulicznych. 
Zakończenie zadania przewidziane 
jest na 31.01.2019r. Wartość 
zamówienia wynosi 203 383,00 zł 
brutto. Środki w całości pochodzą  
z budżetu Gminy Stronie Śląskie. 
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 STYCZEŃ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
►12 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 (niedziela) w sali 
widowiskowej CETiK-u odbędzie 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2020 roku WOŚP 
zagra dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 
Informacja o programie dostępna będzie już 
wkrótce na plakatach.   
► 15 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch. Co i jak 
jeść, aby żyć w zdrowiu jak najdłużej.Rola 
aktywności fizycznej.Remedium na większość 
schorzeń" poprowadzi Pani Katarzyna Krząkala-
Bartnik. Wstęp wolny!   
► 18 stycznia 2020 r. godz. 14:00 (sobota) 
zapraszamy do CETiK-u na  II Międzypokoleniowe 
Strońskie Kolędowanie pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego.  
W programie wspólne kolędowanie, występy 
zespołów ludowych: Skrzynczanki, Siekiereczki, 
Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, Kumy z 
Krosnowic, Marzenie z Żelazna. Występy zespołów 
młodzieżowych i dziecięcych: Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej "Mini Band" z CETiK-u, Przedszkola 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Na 
zakończenie zaprezentuje się "Chór bez granic". 
Wstęp wolny!   

► 19 stycznia 2020 r. Stroński Park Aktywności 
oraz Strońska Grupa Rowerowa zapraszają na 
WYCIECZKĘ NA BIEGÓWKACH. Spotkanie 
uczestników odbędzie się na parkingu obok 
stawów ppoż powyżej Bielic. Uczestnictwo 
bezpłatne. Uwaga!!! W przypadku braku śniegu 
wycieczka zostanie odwołana. Szczegóły 
dotyczące wycieczki już wkrótce będą dostępne na 
plakatach.   
► 22 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Zakładanie ogródków przydomowych" 
poprowadzi Pan Robert Wagner. Wstęp wolny!  
► 25 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 (sobota) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na spektakl kabaretowo-muzyczny  
w wykonaniu Kabaretu "CZWARTA FALA". 
Twórców hitu pt. "WIEŚKA TICO". Bilety w cenie 30 
zł (w sprzedaży od 10 stycznia). Rezerwacja biletów 
pod nr. telefonów 74 8143 205, 74 8143 242.  
 
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl  

Uwaga! 
Zapraszamy na Zimowe Jarmarki w sali 
"Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie 7.   

W każdą sobotę w godz. 12-14  
(od 7 grudnia 2019r. do 29 lutego 2020r). 
Organizatorzy: Stary Gierałtów "Zielone 

Wrota do Wypoczynku Rodzinnego"  
i Agroturystyka Trzy Siostry.  

VI Stoły Bożonarodzeniowe w CETiK-u 
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     Jesienny Rajd Niepodległości Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP  w Stroniu Śląskim   
W ostatni weekend, 8-10 listopada, ponad stu harcerzy i zuchów z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej wzięło 
udział w kolejnej edycji Jesiennego Rajdu Niepodległości, który tym razem odbywał się w Stroniu 
Śląskim. W czasie tych dni uczestnicy przypominali sobie historię, która stoi za tak radosnym 
wydarzeniem, jak 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Podczas obrzędowego kominka 
każda drużyna prezentowała swój autorytet niepodległościowy. Wybory nie były oczywiste. Harcerze 
za swoje autorytety obrali między innymi: Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Tadeusza Kościuszkę. Kominek został zakończony odpowiednią gawędą i tak 
historyczny wieczór dobiegł końca.  Następnego ranka drużyny udały się w góry. Na kilkukilometrowej 
trasie na uczestników czekało kilka zadań związanych z historią II RP oraz technikami harcerskimi - 
pierwsza pomoc, gotowanie na ognisku, nadawanie sygnału flagami, pokaz musztry... Drugą część dnia 
harcerze mogli spędzić integrując się z pozostałymi drużynami poprzez gry i pląsy. To harcerze.  
A zuchy? One też nie próżnowały! Przez cały dzień poznawały Stronie Śląskie dzięki uprzejmości pana 
przewodnika Pawła Dywańskiego (pracownika CETiK-u) oraz odwiedziły niesamowitą Jaskinię 
Niedźwiedzią w Kletnie. Przygotowana została dla nich również specjalna gra, która dostarczyła 
zuchom moc zabawy. Zabawa, historia, poznawanie okolicznych terenów - to właśnie radosny 
patriotyzm! Bez wątpienia był to kolejny udany wyjazd harcerski, który upłynął pod znakiem przygody. 
Rajd stanowił preludium do wydarzeń poniedziałkowych.  Przygotowani, w pełni świadomi wagi święta 
nasi harcerze licznie pojawili się na obchodach Dnia 
Niepodległości w Dzierżoniowie, Bielawie i Pieszycach.  
Składamy podziękowania za wsparcie finansowe Rajdu dla 
samorządu Dzierżoniowa.  Rajd dofinansowany był również w 
ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych 2018-2030 przez Narodowy Instytut 
Wolności. Dziękujemy również za wsparcie Panu Jarosławowi 
Kresie – Wicewojewodzie Dolnośląskiemu, Sowiogórskiemu 
Kręgowi Instruktorskiemu, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim oraz Centrum Szkolno-Biurowemu „RYZA”  
w Dzierżoniowie.  
 
        Pozdrawiam Czuwaj!    
       pwd. Tomasz Tkacz    
   Komendant Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej 

akcja oddawania krwi  warsztaty garncarstwa 

wizyta świętego Mikołaja w CETiK-u 
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     Obchody Jubileuszu 65-lecia Koła 
Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim 
 Koło Łowieckie „Śnieżnik” świętowało swoje 65-lecie 
w przepięknym Dworku Galosa w Stroniu Śląskim. 
Uroczyste obchody zorganizowano 16 listopada 2019 
roku. Rozpoczęły się one od zagrania sygnałów 
„Zbiórka” myśliwych i „Powitanie” przez sygnalistę myśliwskiego 
Juliana Hardukiewicza i wprowadzenia sztandaru koła. Prezes koła 
Tadeusz Barzycki w imieniu wszystkich myśliwych przywitał gości: 
starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kłodzkiego Zbigniewa Łopusiewicza, Burmistrza Stronia 
Śląskiego Dariusza Chromca, Przewodniczącego Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego Ryszarda Wiktora, Z-ca Burmistrza Lądka Zdroju 
Alicję Piwowar, Przedstawiciela Rady Miejskiej w Lądku Zdroju 
Agatę Opiłę, senatora VI i VII kadencji Kazimierza Drożdża, 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój Jana Chilarskiego i jego 
zastępców Ewelinę Suchodolską i Mariana Rymarskiego, 
proboszcza parafii Stronia Śląskiego Grzegorza Górę, komendanta 
policji w Lądku Zdroju Roberta Kotarę, kierownika posterunku 
policji w Stroniu Śląskim Tomasza Erdmańskiego, dyrektora 
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim Monikę Ostrowską, dyrektora Przedszkola Miejskiego 
w Stroniu Śląskim Celinę Chęś-Drańczuk, prezesa dworku Galosa Monikę Galos, przedstawicielkę 
niepublicznego przedszkola „Bajlandia” z Bolesławowa Magdalenę Wacławską, członka Naczelnej Pady 
Łowieckiej w Warszawie Jerzego Ignaszaka, przedstawicieli kół łowieckich „Darz Bór” Lądek Zdrój 
Stanisława Skrobotuna, „Jelenia” Strzegom Jana Zawadzkiego, „ST Hubertus” Kłodzko Jana 
Augustynika, „Lis” Bystrzyca Tomasza Cudzika, przedstawiciela myśliwych z Niemiec Tomasza 
Bidzińskiego, myśliwych i leśników Oktawiana Kopecia, Mariusza Kępę, Zdzisława Gordzijewskiego. 
Następnie prezes koła przedstawił historię koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim. Powstało ono 
w 1954 roku i założone zostało przez grupę oficerów Wojska Polskiego pełniących służbę w sanatorium 
wojskowym w Lądku Zdroju. W 1956 roku koło liczyło 11 członków i byli to wyłącznie żołnierze zawodowi, 
a z chwilą wydzierżawienia obwodu łowieckiego w Masywie Śnieżnika o powierzchni 5020 ha przyjęto 
nazwę Wojskowe Koło Łowieckie „Śnieżnik” przy Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Lądku Zdroju. 
W połowie lat 70-tych zmieniły się przepisy w sprawie szacowania i płacenia szkód łowieckich koło nie 
wytrzymało obciążeń finansowych i zdało trzy posiadane obwody. Przez 8 lat nie posiadało żadnego 
obwodu dopiero w 1984 roku odzyskało wcześniej dzierżawiony obwód leśny położony na terenie gmin 
Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego o pow. 4014 ha, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką do dnia 
dzisiejszego. W 1990 roku ponownie zmieniły się przepisy dot. szkód łowieckich ówczesny zarząd podał 
się do dymisji, 17 członków koła opodatkowało się by wypłacić odszkodowania łowieckie. Walne 
Zgromadzenie wybrało nowy zarząd w składzie Tadeusz Barzycki -prezes, Leszek Chałupnik - łowczy, 
Zenon Makowczyński - skarbnik, Zbigniew Głuszczyński - sekretarz. Walne Zgromadzenie zmieniło też 
nazwę Koło Łowieckie „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim. Obecnie koło liczy 40 członków, a kieruje nim zarząd 
w składzie Tadeusz Barzycki — prezes, Zbigniew Frodyma -łowczy, Zenon Makowczyński — skarbnik, 
Tomasz Ryczko - sekretarz. W swojej 65-letniej działalności poszczycić się może szeregiem osiągnięć. 

Na dzień 10.03.2019 roku 
stan zwierzyny wynosił 340 
jeleni, 210 saren, 20 
muflonów, 20 dzików, 120 
sztuk zajęcy, 100 sztuk 
bażanta. Od 1990 roku koło 
prowadzi kronikę. Kronika 
koła, prace malarskie  
i grafiki o tematyce 
łowieckiej myśliwych koła 
wystawiane były na: 
-wystawie wernisażowej  
w Hradcu Kralowe (Czechy 
2010 roku), 

6 
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-w zamku Książ w Wałbrzychu w ramach 
obchodów 90-lecia PZŁ, 
-wystawach w Kłodzku, Szczawnie Zdroju, 
Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim. 
W 2004 roku Łowczy Okręgowy PZŁ 
Wałbrzych wręczył kołu sztandar ufundowany 
przez myśliwych  i społeczeństwo który rok 
rocznie uczestniczy we wszystkich 
uroczystościach organizowanych przez 
władze PZŁ, samorząd, Burmistrza Stronia 
Śląskiego. M.in. w 2017 roku  w obchodach 
50-lecia nadania praw miejskich Stronia Śląskiego. W 2015 roku myśliwi koła w Dworku Galosa w domku 
myśliwskim zwanym leśniczówką zorganizowali stałą wystawę łowiecką którą rocznie odwiedza tysiące 
osób zwłaszcza dzieci i młodzieży uczestników obozów sportowych, kolonii, zielonych, brązowych i 
białych szkół z całej Polski. Myśliwi koła prowadzą w Leśniczówce zajęcia edukacyjne w ramach akcji 
„Ożywić Pola”. Do ogólnopolskiej akcji przyrodniczo-edukacyjnej „Ożywić Pola” myśliwi ze „Śnieżnika” 
wraz z placówkami oświatowymi z Gminy Stronie Śląskie  przystąpili w 2005 roku. Brali udział 
nieprzerwalnie we wszystkich 10 edycjach tej wspaniałej akcji osiągając ogromne sukcesy. Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte (w pierwszej edycji) ze Stronia Śląskiego w 2005 roku została 
jednym z 10 laureatów, w 2011 roku „Roku Sarny” zajęła I miejsce w Polsce na 185 startujących w 2012  
roku „Roku Kaczki” III miejsce w Polsce, w 2010 „Roku Zająca” i 2015 „Roku Trznadla” V miejsce w Polsce. 
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w 2016 r. „Roku Bażanta” zajęło I miejsce w 
Polsce w kategorii przedszkolnej a w 2018 r. w dziesiątej jubileuszowej edycji „Rok Gęsi Gęgawy” w 
klasyfikacji generalnej III miejsce w Polsce pokonując dziesiątki szkół. Zespół Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śląskim w 2018 r. w jubileuszowej edycji zajął I miejsce w Polsce a Niepubliczne Przedszkole 
„Bajlandia” z Bolesławowa XI miejsce w Polsce. 
 W realizację programu akcji „Ożywić Pola” oprócz placówek oświatowych z Gminy Stronie Śląskie 
myśliwi angażowali wiele organizacji i instytucji jak Nadleśnictwa Lądek i Międzylesie, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza Hradec Karlowe – Międzylesie, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, przedstawicieli Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
Burmistrza Stronia Śląskiego, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. W 2011 roku „Roku 
Sarny” do realizacji akcji zaangażowali myśliwych, leśników i szkołę podstawową ze Starego Mesta  
w Czechach. Ogółem w 2011 roku w akcji wzięło udział 450 dzieci, młodzieży z Czech i Polski, myśliwi, 
leśnicy i pedagodzy z obu krajów. 
 Dorobek myśliwych koła w hodowli i ochronie zwierzyny, ochrony środowiska naturalnego,  
w edukacji dzieci i młodzieży i społeczeństwa został zauważony i doceniony przez władze samorządowe 
Gminy Stronie Śląskie. W 2015 roku podczas 
obchodów dni Stronia Śląskiego sztandar koła 
został udekorowany Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie za swoją 
działalność koło odznaczone zostało 
odznaczeniami łowieckimi: 
-zasłużone dla województwa wałbrzyskiego 
- zasłużone dla Łowiectwa Wałbrzyskiego 
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej 
-Medalem Św. Huberta oraz najwyższym 
odznaczeniem łowieckim ZŁOMEM. 
 Z ust zaproszonych gości padło pod adresem koła i myśliwych wiele ciepłych słów. Podkreślano 
wspaniały dorobek „Śnieżnika” zwłaszcza w edukacji dzieci, młodzieży i społeczeństwa oraz hodowli i 
ochronie zwierzyny. Podczas zwiedzania wystawy łowieckiej w Leśniczówce myśliwym i gościom 
zaproszonym wręczono pamiątkowe odznaki. Na stolach serwowano szereg potraw z dziczyzny. Podano 
m.in. tzw. Koryto Gerwazego tj. pieczonego dzika z niezliczoną ilością dodatków. Przy wiejskim stole – 
paśniku raczono się wspaniałymi wyrobami wędliniarskimi z dzika oraz myśliwskimi nalewkami. 
Przepiękny i bardzo smaczny tort z logo koła, rocznicą jubileuszu upiekła żona myśliwego koła Dariusza 
– Wioletta Gulij. Uczestników biesiady łowieckiej wspaniale bawiła Kapela Podwórkowa z Ulicy Hutniczej 
w Stroniu Śląskim pod kierownictwem Jerzego Kaczmarka, której należą się wielkie słowa uznania i 
podziękowania.  

                        Tadeusz Barzycki 
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              PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

                      BAJLANDIA 

► W ramach projektu „Magiczna moc bajek” dzieci w listopadzie zajmowały się przyjaźnią.  
Słuchały czytanych przez odważnych rodziców oraz panią dyrektor Irenę Foremnik bajek Kubuś 
Puchatek oraz Królowa śniegu. Przeprowadziliśmy również konkurs plastyczny „Człowiek przyjacielem 
zwierząt”. Stworzyliśmy Dekalog Dobrego Przyjaciela, Kwiat Przyjaźni oraz grę planszową  
„W poszukiwaniu przyjaciela”. 
►  14 listopada przedszkolaki odwiedziły Bibliotekę Miejską, gdzie zrealizowały temat „Dary jesieni”. 
Udały się na grzybobranie wśród bibliotecznych półek, później dzieliły grzyby na jadalne i trujące, 

rozpoznawały cechy charakterystyczne dla pór roku,  
a na koniec robiły z liści zabawne stwory. 
►  25 listopada dzieci zaprosiły do przedszkola swoje 
domowe pluszowe misie na wspólne świętowanie Święta 
Pluszowego Misia. Były wspólne zabawy oraz… misiowy tort! 
►  29 listopada w Lądku Zdroju odbył się konkurs recytatorski 
„Magiczne piękno przyrody w poezji i prozie”. „Bajlandię” 
reprezentowało troje uczestników: Naomi, Pola i Oktawian. 
Konkurencja była silna, dzieci pięknie zaprezentowały 
wiersze, a Pola zdobyła I miejsce w kategorii przedszkolnej. 

Reprezentant naszego przedszkola już trzeci rok z rzędu 
wygrywa ten konkurs – jesteśmy z tego bardzo dumni. 
►  6 grudnia odwiedził dzieci najbardziej oczekiwany przez 
cały rok gość – Święty Mikołaj. Wszystkie przedszkolaki 
były bardzo odważne, nikt nie płakał, bo Mikołaj i jego 
Śnieżynka byli przesympatyczni. Dzieci dostały super 
paczki i były bardzo szczęśliwe. Obiecały, że będą 
grzeczne i zaprosiły Mikołaja za rok. 
► 8 grudnia „Bajlandia” brała udział w występie podczas 
Stołów Bożonarodzeniowych w CETiK-u. W tym roku 
dzieci tańczyły, a na koniec wspólnie z rodzicami 
zaśpiewały świąteczną piosenkę. 
► W imieniu całej społeczności przedszkola życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku 2020. 

INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w listopadzie br. 
podjęło się wielu działaniom na rzecz naszej gminy, a przede wszystkim na 
rzecz naszych małych podopiecznych. Najważniejszymi z nich były: 
►Organizacja III Edycji powiatowego konkursu rodzinnego; plastyczno-
technicznego we współpracy z Nadleśnictwem Lądek - Zdrój. 
W tegorocznym konkursie pn. "Kolczasty jeż to przyjazny 
zwierz" wzięło udział 9 przedszkoli z powiatu kłodzkiego, w 
wyniku czego napłynęło do nas 28 prac konkursowych. 
Nagrodę główną otrzymało sześcioro uczestników, troje 
nagrodę organizatora oraz troje nagrodę internautów za 
największą liczbę polubień w głosowaniu facebookowym. 
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową. 
Organizatorzy konkursu - Marta Kuziel i Monika Laska 
serdecznie dziękują sponsorom nagród tj. Nadleśnictwu Lądek 
Zdrój, Gminie Stronie Śląskie oraz Radzie Rodziców przy 
Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim.  
►Jesteśmy Polką i Polakiem. Dnia 8 listopada w naszym 
przedszkolu odbyła się bardzo ważna dla nas Polaków uroczystość. Świętowaliśmy rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Głównym celem spotkania było kształtowanie postaw 
obywatelskich i wprowadzanie elementów edukacji historycznej u dzieci w wieku przedszkolnym. Pani 
wicedyrektor przedszkola M. Laska powitała dzieci i personel przedszkola. Część artystyczna była 
poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego. Słowem i piosenką dzieci oddały szacunek 
symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. Również tego 
dnia wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Dzieci ze wszystkich grup wraz z  personelem  
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     ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

Czas spędzony w Szkole nie musi kojarzyć się z nudą, a lekcja 
nie zawsze odbywa się w klasie…  
► W myśl tej zasady, 19.11.2019r. uczniowie technikum, 
uczestniczyli w nauce zawodowego języka angielskiego  
i niemieckiego w formie gier symulacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia, dzięki zaangażowaniu p. K. Majki i 
zaproszeniu przez p. A. Kwiatkowskiego, odbyły się w ,,Puchaczówce”. Również 
restauracja ,,Puchaczówka” była organizatorem warsztatów kulinarnych z p. Robertem Polińskim, 
mistrzem sztuki kulinarnej. Uczniowie mieli okazję pogłębiać tajniki przygotowywania nowych potraw i 
dań. 
► Uczniowie klas I B i I C, w ramach edukacji teatralnej, wzięli udział w przedstawieniu ,,Czerwony 
Kapturek”, a następnie mieli okazję obejrzeć teatralne lalki: kukły, kukiełki, marionetki, pacynki i jawajki 
– wzbogacając przy tej okazji swoje słownictwo. Na przedstawienie teatralne, 10.12.2019 pojechali  

placówki dokładnie o 11: 11 wspólnie odśpiewali całą pieśń Mazurka Dąbrowskiego. Ten dzień 
przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy patriota.  

►26 listopada br. w ramach projektu "Jakie początki, takie 
będzie wszystko" odwiedził nas Pan Piotr Pustelnik, 
alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów  
i Karakorum. Pan Piotr przedstawił dzieciom ciekawą 
prezentację i uraczył nas wszystkich opowieścią dotyczącą 
swojej pasji. Natomiast 30 października br. zawitał do nas 
Pan Jarosław Kwiatkowski - wojskowy, który opowiedział 
dzieciom o swoim zawodzie i zaprezentował ciekawe 
rekwizyty. Zajęcia wywarły duże wrażenie na dzieciach, 
bardzo dziękujemy obu naszym gościom za przybliżenie 
nam swojego zawodu i swojej pasji.  

►Grupa Słoneczek i Żabek, była na zajęciach 
gastronomicznych z ZSS, gdzie uczyły się piec gofry i inne 
pyszności, warsztaty zostały ufundowane przez Lokalny 
Fundusz Masywu Śnieżnika w ramach projektu "Jakie będą 
początki, takie będzie wszystko."  
►Wycieczka Biedronek do "Wilii Elise" w ramach 
projektu „Jakie początki, takie będzie wszystko”. 
Grupę Biedronek przywitali właściciele pensjonatu: 
państwo Sylwia i Rafał Winiczenko. Pani Sylwia 
opowiedziała dzieciom historię budynku, który na początku 
był własnością nieistniejącej już dzisiaj huty szkła 
kryształowego, później w budynku było przedszkole. 
Następnie nabyli go państwo Winiczenko. Dzieci obejrzały pokoje w pensjonacie, zdjęcia z dawnych lat. 
Najbardziej spodobały im się piękne piece kaflowe i gramofon. Na koniec spotkania dzieci zostały 
poczęstowane czekoladą. 

►ANDRZEJKI. W naszym przedszkolu, jak co roku 
obchodziliśmy Andrzejki. 29 listopada panie przebrane 
za Cyganki witały wszystkich przekraczających próg 
przedszkola ciasteczkami z wróżbami w środku. Tego 
dnia wszyscy w przedszkolu byli przebrani za wróżki, 
czarownice, magików i czarodziejów. Sale każdego dnia 
służą nam do zabawy i nauki, ale w tym dniu było 
inaczej. Gdy tylko weszło się do sal czuć było magię.  
W bezpiecznych dla dzieci miejscach stały zapalone 
świece, lampiony, na ścianach wisiały postaci 
czarownic, nietoperzy, kotów. Nastroju czarów 
dopełniała muzyka i oczywiście - wróżby. Dzieci 
poznały tradycje zwyczajów związanych z Andrzejkami. 

Ten wyjątkowy dzień w przedszkolu zakończył się słodkim poczęstunkiem. Czy wróżby się spełnią?  
Czas pokaże. Pewne jest to, że dzieci się świetnie bawiły. 
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również uczniowie klasy IV A, dla których odegrano pełną humoru  polsko-czeską sztukę ,,Kacperek”. 

► 20.11.2019 uczniowie technikum przeprowadzili warsztaty kulinarne dla 
dzieci z Przedszkola Miejskiego w ramach programu ,,Jakie początki – 
takie będzie wszystko”, a dwa dni później przygotowali poczęstunek dla 
uczestników II wieczoru organizacji pozarządowych. Podziękowania dla 
p. E. Ślifirz i p. R. Kaweckiej za opiekę nad działaniami młodzieży  
i ogromny wkład pracy. 
► Lekcją empatii i wrażliwości były dwa 
wyjazdy o charakterze wolontariackim. 
Dzięki uprzejmości p. J. Zauchy, młodzież i 
nauczyciele pojechali do kłodzkiego 

schroniska ,,Pod Psią Gwiazdą”, aby zawieźć zebrane w szkole koce, 
gadżety, a przede wszystkim kilkadziesiąt kilogramów karmy dla psów i 
kotów. Nad powodzeniem akcji czuwały panie pedagog: M. Kempińska i A. 
Dumańska. Z prezentami do Domu Dziecka, po raz kolejny udali się z 
uczniami, p. M. Wijatyk i p. K. Ziobro, aby przekazać wychowankom 
słodycze, gry planszowe i puzzle. W tej zbiórce, na wysokości zadania, 
stanęli również uczniowie naszej szkoły. Miłym i wzruszającym akcentem spotkania z dziećmi było 
wspólne dekorowanie pierniczków i kolędowanie.  

► W atrakcyjnej wycieczce edukacyjnej, na początku 
grudnia, łączącej edukację historyczną, plastyczną, 
informatyczną i z zakresu kultury fizycznej, uczestniczyli 
uczniowie klas: VI C, VII A, VII B oraz VIII A. Wyjazd do 
Mosznej obejmował zwiedzanie zamku, poznanie jego 
historii i architektury. Następnie uczniowie zwiedzili 
Muzeum Robotów, w którym przekonali się, że warto w 
życiu mieć pasję i zdobywać wiedzę.  Atrakcyjnym 
zakończeniem wyjazdu była lekcja poruszania się na 
lodzie na lodowisku w Opolu -  pod okiem instruktorki – 

mistrzyni Polski w jeździe figurowej. Punktem kulminacyjnym był pokaz jazdy figurowej. Wyjazd 
zorganizowały p. D. Jezierska i p. E. Pruchnicka. 
► Dzięki środkom przekazanym przez Gminę Stronie Śląskie został zakupiony szkoleniowy defibrylator 
AED. Uczniowie będą mieli możliwość poznania zasad właściwego udzielania I pomocy w ramach 
realizacji projektu ,,Razem bezpiecznej”. Ćwiczenia szkoleniowe odbędą się w ramach godzin 
wychowawczych, EDB oraz wychowania fizycznego i PDR-u.    
► 09.12.2019 odbyła się 1. Edycja konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień ,,1 z 16”, poprzedzona 
szkolnymi eliminacjami w klasach IV – VI. Zakres tematyczny obejmował wiedzę o uzależnieniach od 
nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu. Tytuł ,,Szkolnego Mistrza Profilaktyki Uzależnień” 
otrzymał B. Burszta. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. A. Zając, p. 
E. Waszak, p. J. Zegarowicz. Zmaganiom przyglądali się zaproszeni goście: Burmistrz Stronia Śląskiego 
p. D. Chromiec i p. A. Chilicka. Za organizację dziękujemy: p. I. Kolczyńskiej, p. A. Dumańskiej, p. D. 
Boreckiej, p. J. Grzybowskiemu. 
► Nową imprezą, która ma szansę wpisać się w kalendarz cyklicznych wydarzeń szkolnych, był 1 
Szkolny  Dzień Mediacji, którego pomysłodawczynią i główna organizatorką była p. A. Widlicka- Kus. 
Mediacje to godny polecenia i wprowadzania w życie sposób rozwiązywania sporów i konfliktów, które 
zdarzają się  uczniom. 

► Oprócz nauki znalazł się czas i na rozrywkę. Dużym 
powodzeniem cieszyła się impreza Andrzejkowa 
zorganizowana dla uczniów klas starszych, czyli klas VII, 
VIII i Technikum. Uczniowie młodsi uczestniczyli z kolei  
w wyjazdach Mikołajkowych do kopalni w Złotym Stoku 
(kl. III B), Minieurolandu (kl. II A). Wiele atrakcyjnych zajęć 
odbywało się również na terenie szkół: warsztaty z szycia 
prowadzone dla dzieci przez p. E. Jałowiecką, czytanie 
dzieciom książek – w roli lektorów wystąpili rodzice 
uczniów kl. I A, przygotowywanie ozdób świątecznych  
w klasach i na świetlicy szkolnej. Pani R. Drebschok 

rozpoczęła innowację pedagogiczną ,,Rękodzieło nie ma ceny” i zaprasza uczniów do poznawania  
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tajników robótek ręcznych na drutach, szydełkowania i wyszywania. Gratulujemy pomysłów! 
► Możemy pochwalić się również osiągnięciami! Ogromny sukces odnieśli uczniowie w Konkursie 
Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej  zorganizowanym w Bystrzycy Kłodzkiej. Nasza młodzież 
rywalizowała z uczniami 16 innych szkół. I miejsce: Natalia Lasota, IV miejsce – Patryk Aurzdniczek,  V 
miejsce – Lena Okoro. Znakomicie zaprezentowali się inni uczniowie: A. Szewczuk, J. Grzelak, L. Pawełka,  
Z. Kobiałka, A. Felusiak, O. Suchodolska, D. Śmiłowska, M.  Cudera, M. Skowron, D. Sokołowski, V. 

Jewulska,  W. Prucnal, K. Grzeszczuk i K. Kisiel. 
► 11.12.2019 w ZSS odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu o 
Bezpieczeństwie ,,Przewiduj! Unikaj! Reaguj!”, organizowanego dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Patronat honorowy nad 
impreza sprawują: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i Sanepid. 
Drużyna reprezentująca naszą szkołę,  w składzie: W. Bobko, N. 
Zając, M. Lewicka – zajęła III miejsce.  
► Rozstrzygnięty został konkurs na stroiki świąteczne. W kl. I-III: I 
miejsce: W. Skowron, II miejsce: M. Michorczyk, III miejsce – K. Hołyst. 
W klasach IV – VI: I miejsce – Z. Cudera, II miejsce – D. Śmiłowska, III 
miejsce – M. Cudera. W konkursie na ozdoby świąteczne: w kl. I – III:  I 
miejsce: L. Zacharków, II miejsce: M. Krawiec, III miejsce – L. Paszcz.  

W klasach IV – VI: I miejsce – W. Raś, II miejsce – K. Krawiec, III miejsce – D.  Murza. W klasach starszych, 
kolejno: J. Cieślak, M. Lewicka. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy d oraz o udziału w następnych 
konkursach. 
► Na koniec kilka informacji  technicznych. W budynku Szkoły 
Podstawowej zakończono remont dachu, ekipa budowlana wymieniła przy 
tej okazji parapet wewnętrzny na półpiętrze oraz wstawiła nowe drzwi 
miedzy szatnią a stołówką. W toaletach uczniowskich kończy się 
malowanie ścian i sufitu, rozpoczęto naprawę ścian i sufitu na II piętrze.  
Wyremontowany został gabinet nr 23. Dzięki pomocy rodziców remont 
przeprowadzono w gabinecie nr 12, a we wszystkich salach, w których są 
projektory – namalowane zostały ekrany i podłączono sprzęt 
multimedialny, z którego korzystają już nauczyciele. Zostały zakupione 2 
tablice korkowe, które służą w holu szkoły  do zamieszczania bieżących 
informacji. Bardzo dziękujemy Przewodniczącej Rady Rodziców – p. M. 
Odważny za wspieranie działań szkoły, wszystkim Rodzicom, którzy 
poświęcili wolne piątkowe popołudnia i soboty, by pomóc w pracach 
remontowych; warto dodać, że zaangażowanie Pań było równie duże jak i 
praca Panów. Dziękujemy: p. D. Odważnemu, p.  D. Grzelakowi, p. A. Sordyl, 
A. Ciężkowskiej-Mroczek, J. Nowakowskiej, M. Podolak, J. Szczeblewskiemu, G. Machowi, S. Szmuszowi, Z. 
Mroczkowi, M. Maciaszowi. 

     Wieści z biblioteki listopad/grudzień. 
► Dzień Pluszowego Misia. 
Dnia 25 listopada przypada rocznica powstania najbardziej znanej 
maskotki, czyli pluszowego misia. Samo święto nie ma jednak długiej 
tradycji -  obchodzone jest od 2002 roku. Powstanie misia - zabawki wiąże 
się z ciekawą historią. Wszystko zaczęło się w 1902 roku od prezydenta 
Stanów Zjednoczonych - Teodora Roosvelta,  który wybrał się na 
polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent 
nakazał uwolnić przerażone zwierzę, a całą historię uwieczniono w formie 
komiksu w dzienniku The Washington Post.  Producent zabawek Morris 
Mitchom zainspirowany  tym wydarzeniem stworzył  zabawkę dla dzieci  
w postaci pluszowego niedźwiadka.  Wystawił go na sprzedaż z etykietą 

Teddy's  Bear, czyli Miś Teda, co było nawiązaniem do  imienia prezydenta . 
 W bibliotece  Dzień Pluszowego Misia świętowaliśmy z  "Jeżykami" z Przedszkola Miejskiego . Grupa 
została podzielona na drużyny, z których każda musiała odszukać zagadki poruszając się po śladach 
niedźwiedzich łap. Dzieci poznały niezwykłą historię  pluszowej zabawki i obejrzały prezentację oraz 
fragmenty bajek ze sławnymi misiami. Było łowienie rybek przy pomocy słomek, tańce i gimnastyka z 
pluszakami oraz rysowanie z zawiązanymi oczami. Przedszkolaki przekonały się jak wiele jest książek, 
których głównymi bohaterami są  misie a następnie opowiedziały różne ciekawe historie o swoich 
ukochanych maskotkach. 
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►Spotkanie Klubu Czytelniczego. 
Klub Czytelniczy 3xK, czyli "Kobieta-Książka-Kultura" powstał z inicjatywy 
bibliotekarza -  pani Ani Obajtek oraz Prezes Stowarzyszenia "Złoty 
Kasztan"- pani Jolanty Bogiel. Panie podejmują wiele ciekawych działań, 
organizują wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz oczywiście dyskutują 
o książkach i wydarzeniach kulturalnych podczas spotkań  
w naszej bibliotece. 10 grudnia odbyły się świąteczne warsztaty , podczas 
których  Panie  z Klubu wykonały piękne ozdoby metodą filcowania na 
sucho. Czas upłynął w miłej atmosferze, wypełnionej śmiechem i ciepłym 
słowem, a także zapachem ciast, ciasteczek i mandarynek.  
►Nowoczesna biblioteka. 
W tym roku rozpoczęliśmy elektroniczną rejestrację czytelników  w systemie bibliotecznym Mak+. 
Czytelnik po otrzymaniu numeru karty i zalogowaniu się na stronie szukamksiążki.pl może przeglądać 
katalog biblioteki, wyszukiwać i rezerwować książki oraz monitorować swoje konto czytelnicze. 
Zapraszamy do rejestracji i zachęcamy do korzystania z wymienionych udogodnień. 
►Apel do zapominalskich! 
Zwracamy się z ogromną prośbą o zwrot przetrzymanych książek. Książkę wypożyczamy na  
miesiąc czasu - termin ten można w razie potrzeby wydłużyć. Pamiętajmy, że inni czytelnicy 
czekają. Powitajmy Nowy Rok bez zaległości, z czystym kontem (czytelniczym). 
                                                                                                                                               Alicja Witczak 

VI Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe już za nami! 
8 grudnia 2019 r. w CETiK-u odbyły się VI Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe. Swoje Stoły 

zaprezentowało 10 wystawców w tym 1 ze Starego Mesta, częstując przepysznymi potrawami 
odwiedzających imprezę. Z wyrobami rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się w tym roku aż 
25 stoisk, w tym 2 z Czech.  W tym roku niespodziewanie odsiedział nas również św. Mikołaj. Każdy stół, 
za ogromny wkład w przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek od organizatora. Zostały 
ufundowane również nagrody przez Fundatorów, które otrzymali: 
♦ nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego pana Dariusza Chromca – Sołectwo Stronie Wieś, 
♦ nagrodę Powiatu Kłodzkiego– Stare Mesto Czechy 
♦ Dwie nagrody pieniężne Radnych Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego: Sołectwo Bolesławów oraz LZŚ Siekiereczki KGW Stary 
Gierałtów, 

♦ nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego  
w Strzelinie Pana Zdzisława Kozickiego - Sołectwo Strachocin, 

♦ nagrodę Pana Stanisława Jurcewicza Radnego Sejmiku 
Dolnośląskiego–KGW Stary Gierałtów, 

♦ nagrodę Parafii Bolesławów i Ks. Proboszcza Krzysztofa Kaufa – 
Sołectwo Stara Morawa i KGW Śnieżniczanki, 

♦ nagrodę Ks. Proboszcza parafii Stronie Śląskie Grzegorza Góry – 
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej , 

♦ nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój pana Jana Chilarskiego – KGW i Sołectwo 
Kamienica, 

♦ nagrodę ufundowaną przez pana Andrzeja Lizureja sklep ELDOM otrzymało Przedszkole Miejskie im. 
Jana Pawła II. 

Nagrodzeni zostali również uczestnicy rodzinnego 
konkursu bożonarodzeniowego: Najpiękniejszy 
Świecznik Bożonarodzeniowy. Na konkurs wpłynęły 22 
prace Wszystkim serdecznie gratulujemy.  
Imprezie towarzyszyły przepiękne występy dzieci  
z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II, Przedszkola 
„Bajlandia” z Bolesławowa, Zespołu Szkół 
Samorządowych, grupy baletowej „Promyczki” mającej 
zajęcia w Przedszkolu Miejskim  i „Gwiazdeczki”, 
„Balerinki”i „Arabesque” działającej przy CETiK-u, 
Siekiereczek, grup tańca nowoczesnego działające przy 
CETiK-u, zespołu Gwiazdeczki z Bolesławowa, 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej,  
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Serdeczne podziękowania 
Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział  w 

uroczystości pogrzebowej naszej 
ukochanej Mamy śp. Bolesławy 

Białej składają córki z rodzinami. 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej „MINI BAND”, Chóru bez 
granic. Gościnnie wystąpiła grupa języka angielskiego 
działająca przy CETiK-u oraz Ilona Jesiołowska, Ola 
Węgrowska, Mayaquen Wiśniewski i Tomasz Węgrowski.   
Dziękujemy serdecznie Wszystkim Osobom oraz 
Instytucjom zaangażowanym w organizację Imprezy oraz 
wszystkim odwiedzającym CETiK w tym dniu.                                                                   
             
                  Natalia Gancarz CETiK  

      Dnia 08 . 12 .2019 roku  
w CETIK-u odbyły się POLSKO-
C Z E S K I E  S T O Ł Y 
B O Ż O N A R O D Z E N I O W E . 
Tradycyjny stół z potrawami 
wigilijnymi wystawiało Koło 
Gospodyń Wiejskich Stronie Wieś, 
za który otrzymało dwie nagrody. 
Uroczystość była dobrze 
z o r g a n i z o w a n a ,  
a przybyli goście kosztowali 
przygotowane potrawy . 
               
                      Czesława Piechnik 

Mikołajki w sołectwie Stronie Wieś 
Dnia 27 listopada 2019 r. dzieci sołectwa Stronie 
Wieś wraz z opiekunami odwiedzili kino w Kłodzku 
gdzie obejrzeli wspaniałą bajkę - Kraina Lodu 2.
 Po powrocie, na Działce Sołeckiej na 
wszystkich czekała niespodzianka – spotkanie  ze 
Świętym  Mikołajem, który wprowadził przybyłych 
uczestników w atmosferę zbliżających się świąt.   
Kulminacyjnym momentem wieczoru było 
obdarowanie wszystkich dzieci podarunkami od 
Mikołaja. Po rozdaniu paczek dzieci  bardzo 
zadowolone, pełne wrażeń rozeszły się do swoich 
domów. Zapadający zmrok, rozświetlone kolorowe 
światełka to dodatkowy urok spotkania. 
Przybyłych mieszkańców i gości pożegnała Pani 
Sołtys Czesława Piechnik, która wraz z radą 
sołecką byłą inicjatorem spotkania. 

  Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp. Piotra Pajora, Sołtysa 

Sołectwa Stronie Śląskie  
w latach 1999 - 2007.   

     

Rodzinie, Najbliższym wyrazy najszczerszego 
współczucia i głębokiego żalu składają: 
  Burmistrz Stronia Śląskiego, Dariusz 

Chromiec wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim  

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, Ryszard Wiktor  

z Radnymi Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.   
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Piękny jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki naszej 
Gminy! 

Dnia 05 grudnia br. swoje setne urodziny obchodziła Pani  Maria 
Haberska ze Starego Gierałtowa!  
    Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Burmistrz Stronia Śląskiego, 
Dariusz Chromiec, który w obecności najbliższej rodziny złożył 
życzenia, kwiaty, upominek i listy gratulacyjne od  Premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz Wicewojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Kresy. Dostojna Jubilatka cieszy się znakomitą 
kondycją, pogodą ducha i wsparciem rodziny. Pomimo 
sędziwego wieku jest promienna i otwarta na życie. Zapytana o 
receptę na długowieczność Pani Maria odpowiedziała, ze takiej 
nie ma, ale praca i zdrowe odżywianie na pewno przyczyniły się 
do takiej kondycji w jakiej jest obecnie. 
    Serdecznie gratulujemy pięknego jubi leuszu  
i życzymy Pani Marii na kolejne lata dużo zdrowia, nieustającej 
pogody ducha, a także samych szczęśliwych chwil w gronie 
najbliższych oraz jeszcze wielu wspaniałych jubileuszy. 

      28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
12.01.2020 w Stroniu Śląskim 
Przy ZSS w Stroniu Śląskim powstał Sztab 28 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym 
razem gra „Dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w Dziecięcej Medycynie 
Zabiegowej”. Cel jak zawsze szlachetny, dlatego też  
w gotowości jest już 40 wolontariuszy, którzy 12.01.2020 
będą prowadzić zbiórkę na terenie Stronia Śląskiego. 
Szefem Sztabu przy ZSS jest p. Dorota Rakoczy-Bałys. 
Wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy 
zapraszamy na 28 Finał WOŚP dnia 12.01.2020 od godz. 
15 do CETiK-u, w programie: licytacje przekazanych 

f a n t ó w , 
w y s t ę p y ,  
a na koniec 
„światełko 
do nieba”.  
Serdecznie 
zaprasza– 
my! 

 
Mikołajki w Starej Morawie  
Mikołajki w Starej Morawie 
zostały zorganizowane w formie 
warsztatów pieczenia i zdobienia 
p ie rn i cz ków .  Ser deczn ie 
dziękujemy gospodarzom  
i pracownikom pensjonatu 
„Słoneczne Wzgórze”   
w Starej Morawie za gościnę.  
                                                                          
       Sołtys wsi Stara Morawa  
 Marzena Stołypko 
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 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
 – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA LISTOPAD 2019 

W miesiącu listopadzie 2019 roku odbyło się  7  
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 
Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło  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 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 bierze 
średnio  8—9 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 

„Strońska mini szlachetna paczka czyli drzewko 
adwentowe‘’ 

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to 
wszystko, co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić”  

                                                                          Caroll Lewis 
 
       Już po raz drugi w Parafii Matki Bożej Królowej Polski  
i św. Maternusa w Stroniu Śląskim jest organizowana akcja 
pomocowa dla  mieszkańców naszej parafii i nie tylko. Akcja 
została nazwana przez naszych Parafian jako ,, akcja Aniołkowa”. W 
kościele parafialnym na drzewku adwentowym  są wieszane aniołki z konkretnymi prośbami 
poszczególnych osób z naszej parafii, a także z ościennych miejscowości. Chętni parafianie o wielkim 
sercu biorą z kościoła aniołka i robią paczkę zgodnie z opisem. Paczki przynoszą na plebanie, a my je 
dostarczamy potrzebującym.  W tym roku na drzewku zawieszono 53 aniołki.  Prośby Parafian są 
różnorodne. Często potrzebujący proszą o żywność, leki nierefundowane, przybory szkolne dla dzieci, 
itp.  Wiele osób, a może i wszyscy robiący paczki dokładają od siebie wiele różnych rzeczy o które 
potrzebujący nie prosili. W tegorocznej edycji naszej akcji dzięki szlachetnym i dobrym ludziom  udało 
się zrealizować nawet takie prośby jak kupno pralki automatycznej i junkersa gazowego z montażem . 
   W imieniu swoim i osób obdarowanych chcę bardzo podziękować wszystkim Parafianom którzy 
otwarli swoje wspaniałe, wielkie i gorące serca na potrzeby innych.  Dziękuję także innym osobom bo 
wiem że, dzięki gościom obecnym na niedzielnych Mszach św. nasza akcja przekroczyła nie tylko 
granice naszej parafii ale i województwa.  Dzięki Wam udało się podarować  radość i nadzieję innym. 
Dziękuję także wszystkim, którzy pomagają w sprawach organizacyjnych naszej akcji angażując 
przede wszystkim swój czas.  
                                                               Ks. Grzegorz Góra  
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 7 grudnia 2019 roku w godz. 10.00-11.00 Radni Rady 

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

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700..  3 grudnia 2019 roku dyżur  
w biurze pełni Pani Magdalena Laskowska. 

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

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. 
 

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA 
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 30  GRUDNIA 

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 XV sesji Rady Miejskiej Stronia  
Śląskiego.   
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2020 – 2030 – 
projekt nr 1.  
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Stronie Śląskie na 2020 rok – projekt nr 2.  
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/13/18 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stronie Śląskie – projekt nr 3.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na rok 2019 - projekt nr 4. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2019 – projekt nr 5.   
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sienna i Janowa Góra - obszar 3 – projekt nr 6.  
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 7.  
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Stronie Śląskie w roku szkolnym 
2019/2020 – projekt nr 8.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XIII/93/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie z dnia 
26 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
Gminy Stronie Śląskie dotyczących systemu gospodarki 
odpadami – projekt nr 9.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 
zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego – projekt nr 10.  
14.Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej 
i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych 
wniosków – projekt nr 11.  
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 
2020 roku – projekt nr 12.  
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 XVI sesji Rady Miejskiej Stronia            
Śląskiego.  
                                         Przewodniczący Rady Miejskiej  

             Ryszard Wiktor 

 

Uprzejmie informujemy o zmianie  
godzin pracy Urzędu Miejskiego  

w Stroniu Śląskim:  
w Wigilię 24.12.2019 r. Urząd Miejski  

czynny do godz.12.00 
w Sylwestra 31.12.2019 r. Urząd Miejski  

czynny do godz. 13.00 


