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FOTORELACJA Z  DZIAŁALNOŚCI CETiK-u 

 Co roku od pierwszych dni stycznia nasza praca była ukierunkowana na przygotowaniach do naszych ukocha-

nych Polsko – Czeskich Stołów Wielkanocnych.  W tym roku, ze względu na nietypową sytuację, trud naszej pracy 

nie został uwieńczony wielkanocnym spotkaniem.  Przyjęte zgłoszenia  do udziału w imprezie, czy stworzone plaka-

ty informacyjne z programem imprezy, zmuszeni byliśmy anulować. Ogłoszone przez nas konkursy cieszyły się du-

żym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy nie odbierać Wam przyjemności wspólnego rodzinnego tworzenia 

w te święta.  

Zorganizowaliśmy dwa konkursy online.  

Tematem pierwszego konkursu była „Wiosna z mojego okna”.  Uczestnicy dowolną techniką prezentowali pejzaż 

wiosenny i zrobione zdjęcie pracy przesłali do nas. Drugi konkurs związany był już ściślej z Wielkanocą i dotyczył 

„Babki Wielkanocnej”. W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim, po wykonaniu pracy, uczestnicy przesłali do 

nas zdjęcia.  Zdjęcia wszystkich prac zostały opublikowane na naszym profilu Facebook-owym. Ze względu na bar-

dzo trudny wybór,  wszystkie prace były przepiękne, wszyscy wykonawcy zostaną nagrodzeni. Nagrody wręczymy, 

kiedy będzie to możliwe.    

A o to laureaci naszych konkursów: 

„Wiosna z mojego okna” –  Wiktoria Burek, Oliwia Witkowska i Nikodem Żylak,  Ola Sokołowska. 

„Babka Wielkanocna” -  Ania Sienkiewicz, Dorotka Cieślak, Hania Gałosz, Nikodem Żylak, Oliwia Witkowska  

oraz Joanna i Jarek Zaucha. 

Wszystkim laureatom serdecznie  gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych  konkursach. 

 

Natalia Gancarz 

CETiK 



Rok 2020, Numer 186 3 

CETiK zaprasza na warsztaty muzyczne online  
Wznowiliśmy zdalnie zajęcia muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej Mini Band, 
działającej przy CETiK-u. 
Prowadzący Orkiestrę, Pan Piotr 
Szczepanek prowadzi zajęcia za 
pośrednictwem komunikatorów 
internetowych. 3 maja br. o godz. 
13:00 planujemy transmisję 
koncertu powarsztatowego z okazji 
uchwalenia Konstytucji III Maja. 
Szczegóły dostępne na plakacie 
wewnątrz numeru.  W maju 
planujemy zwiększyć ofertę zajęć warsztatowych online, w pierwszej kolejności 
dla dzieci/młodzieży. 

Prace konkursowe—„Wiosna z mojego okna”  

Prace konkursowe—„Babka Wielkanocna”  
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Oddaj swój głos na stroński 

zespół Shakin Pork w głosowaniu 
do Pol’and’Rock Festival 
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 
organizatorzy tegorocznego Pol’and’Rock 
Festival zrezygnowali tym razem z 
przesłuchań na żywo zespołów, które 
otrzymają możliwość wystąpienia na 
festiwalu. W tym roku wyboru dokonają 
internauci, a wśród zespołów, które 
rywalizują o miejsce na scenie, jest grupa 
ze Stronia Śląskiego – Shakin Pork. 
Głosowanie potrwa do 23 maja – każdy 
internauta ma jeden głos, a ich weryfikacja 
następuje za pomocą Facebooka. 
Pochodząca ze Stronia Śląskiego grupa Shakin Pork liczy na wsparcie lokalnych miłośników muzyki. Na swoim 
facebookowym profilu zespół umieścił taką zachętę dla internautów: „Jeżeli chcieli byście nam Prosiakom pomóc 
abyśmy wystąpili na najpiękniejszym festiwalu świata wystarczy oddać na nas głos, link znajduje się poniżej 
dziękujemy i Pozdrawiamy.”.  

Link do strony z głosowaniem:  https://polandrockfestival.pl/eliminacje/zaglosuj 

         Informujemy, że 

w czasie epidemii  w 
CETiK-u oraz w Bibliotece 
Miejskiej CETiK trwają 
prace inwentaryzacyjne 
oraz porządkowe, zajmujemy się też m.in. 
pisaniem projektów i aplikowaniem. 
Szczegółowe informacje o godzinach pracy 
naszych jednostek podajemy na plakatach 
wewnątrz numeru. 

 
            

W związku z sytuacją związaną z pandemią, wspierając akcję #zostanwdomu, postanowiliśmy zorganizować 
wirtualne zajęcia plastyczne. Tematem zajęć plastycznych było wykonanie z papieru kwiatów (przebiśniegów) 

oraz palmy wycinankowej. Materiał filmowy dotyczący warsztatów obejrzeć można na Naszym facebooku. Zajęcia 
prowadzi Natalia Gancarz. 

CETiK/Biblioteka Miejsca CETiK włączyły 
się do akcji produkcji oraz dystrybucji 
darmowych maseczek 
CETiK  wraz z KGW Śnieżniczanki, CKiR w Lądku-Zdroju, 
Ewą Krawiec i grupą FB samopomoc barter dobre 
słowo włączył się w akcję produkcji (szycia) i dystrybucji 
bezpłatnych maseczek ochronnych. Maseczki 
rozprowadzane są partiami do strońskich aptek i 
przychodni.  Dodatkowo CETiK zakupił materiały do 
produkcji maseczek. O szczegółach informujemy na 
bieżąco na naszym facebooku. Bardzo dziękujemy 
Wszystkim Osobom za zaangażowanie i okazaną pomoc. 

 

 

 

INFORMACJE Z CETiK-u 

https://polandrockfestival.pl/eliminacje/zaglosuj
https://www.facebook.com/hashtag/zostanwdomu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA22uiptSSSaL7FxJytAuoLz9hy3LXhzKcjh709IC8SvEZb7HL9v_eEokH2SeW0yd_6c_SkVjDaGZFh5E2ZHNixijN7nxCVw8VBE7dP4mlCgGk_XoUBds8TpmKHO3x3drCNw3EyX0nROVxm7BlGCxVIl-Kb7t01w8ttkc1
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  Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? 
Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! 
Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom 
społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego 
Śląska w walce z epidemią koronawirusa.  
Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 
300 tys. złotych. O dotacje w wysokości do 5 tysięcy 
złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych 
strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie 
organizacji pozarządowych.  
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie 
Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, 
wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. 
Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020. 
 
Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer 
pożytku publicznego: 
1.podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; 
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; 
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży; 
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
9. turystyki i krajoznawstwa; 
10.promocji i organizacji wolontariatu; 
11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym; 
13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz integracji cudzoziemców; 

15. działalności na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn; 
16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 
⁉️Kto może starać się o mały grant? 
Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub 
planująca realizować działania w sferze pożytku 
publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. 
Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku. 
⁉️ Ile wynosi dotacja? 
Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000,00 zł. 
Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 
5000,00 zł. 
⁉️Gdzie mogą być realizowane projekty? 
Projekty mogą być realizowane na terenie Dolnego 
Śląska (w 5 okręgach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, 
legnickim, wrocławskim oraz mieście Wrocław). 
⁉️Do kiedy trwa nabór? 
Nabór w generatorze trwa od 14 kwietnia 2020 roku do 
28 kwietnia 2020 roku do godz. 23.59 
⁉️.Czas realizacji projektów 
Projekty można realizować w okresie od 15 maja 2020 
roku do 10 sierpnia 2020 roku. 
⁉️. Jak się zgłosić? 
a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie 
www.malegranty.pl. 
b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora na stronie 
www.generator.malegranty.pl 
⁉️ Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku? 
Wsparcie merytoryczne można uzyskać od Zespołu 
Dolnośląskich Małych Grantów: 
Koordynator: Maria Mika – tel. 602376974 | e-mail: 
biuro@malegranty.pl 
Opiekun merytoryczny: Urszula Bandurowska – tel. 
721021990 | ula.bandurowska@malegranty.pl 
Opiekun merytoryczny: Daria Sudoł – tel. 600916306 | 
daria.sudol@dfop.org.pl 
Opiekun merytoryczny: Kazimierz Szepiela – tel. 
660069527 | kazik.szepiela@malegranty.pl 

Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.malegranty.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vZ0kS4vwQaKAhggmPj3AWPsPzvUQyFUNlJKBJWPvnOjofwSw1co2ETo0&h=AT311yiAzvsk74dFQ1MXk9PXHwZMqGrVBXx6rA9_PITVb1P5dTTBCi8MIUT1iP5Z7EunrmII-aU4qc-ifvLENrvdM9UAuy5qaoXfgB4YGwva_SLLBmYD7jO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.generator.malegranty.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iFecXfrSgdBdC1aebILzOjEVZyrYKfVqPUfsajQ0l9llsoqyBeIktG3g&h=AT0PuzgkLgTt1iIuufsxAAvc-SrgDq8tU4aOMC2BDVZCwH8a2Ig3qowgAcBdqdNS7WSIpleqLw5RyVBo3wRaPnPasJA01VaDGmz7sOS-AJ-qz
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      Gmina Stronie Śląskie www.stronie.pl 

Jak używać maseczek ochronnych wielorazowych,  

a jak jednorazowych? 

Maseczki ochronne przeciwwirusowe - podstawowe informacje odnośnie stosowania, najnowsze zalecenia  

Od 16 kwietnia obowiązuje w Polsce konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że taki rodzaj osobistej ochrony może wpłynąć pozytywnie na zatrzymanie 
fali zachorowań na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem.  

Jednocześnie zastrzega, że profesjonalne maski ochronne na twarz, wykonane ze specjalistycznych materiałów, 
posiadające medyczne certyfikaty, powinny być zarezerwowane (ze względu na ich ograniczoną dostępność na rynku) 
dla personelu szpitali.  

Według nowego przepisu wystarczy zasłaniać twarz szalikiem, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są  wygodne 
maseczki wielokrotnego użytku, szyte z dwóch warstw bawełny, niekoniecznie tej certyfikowanej. 

Jak prawidłowo używać maseczek ochronnych - o tym musisz wiedzieć!  

Chociaż żadne maski ochronne nie dają całkowitego zabezpieczenia przed nowym patogenem, taka bariera pozwala 
zmniejszyć ryzyko zarażenia siebie i innych osób drogą kropelkową.  

M a s e c z k i  o c h r o n n e :  j a k  n o s i ć ?  
W przypadku zarówno jednorazowych, jak i wielorazowych maseczek ochronnych należy przestrzegać zasad ich 
noszenia w celu uniknięcia zakażenia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał instrukcję prawidłowego zakładania i 
zdejmowania jednorazowej maseczki 
ochronnej.  

Jak robić to poprawnie? 

W przypadku wielorazowych maseczek 
ochronnych należy prawidłowo je 
zdezynfekować, aby nadawały się do 
ponownego założenia. Jak to zrobić? 

W i e l o r a z o w e  m a s e c z k i  
o c h r o n n e :   
j a k  d e z y n f e k o w a ć ?  
Po prawidłowym zdjęciu maseczki (patrz 
wyżej) należy poddać ją dezynfekcji w 
taki sposób, aby zachowała swoje 
właściwości i jednocześnie pozostała 
sterylna do następnego założenia. Jak to 
zrobić? 

Bawełniane maseczki wielokrotnego 
użytku po wykorzystaniu należy wyprać 
w gorącej wodzie. Najlepiej dodatkowo 
zalać je wrzątkiem lub wrzucić do 
gotującej wody.  

Po wypraniu można maseczkę wyprasować gorącym żelazkiem.  

Innym sposobem dezynfekcji maseczki jest włożenie jej do piekarnika nagrzanego do 70 stopni Celsjusza na 30 
minut. 

Bawełniane maseczki można także zdezynfekować za pomocą środków antybakteryjnych o zawartości minimum 70% 
alkoholu. 

- Podczas noszenia maski unikaj dotykania jej palcami. Nie przesuwaj jej ani nie poprawiaj, jeśli nie jest to konieczne. 
Jeśli przypadkiem dotkniesz przedniej powierzchni maski, natychmiast umyj ręce.  

- Nie zsuwaj maski podczas użytkowania, żeby zjeść czy zapalić papierosa albo podczas rozmowy.  

Zakup wielorazowych maseczek ochronnych został sfinalizowany z budżetu Gminy Stronie Śląskie.   
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OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU  

SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM  
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     Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

 

Przypominamy, że z dniem 31.05.2020 roku upływa 
termin zapłaty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe 
Gminy Stronie Śląskie. 

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 maja. W 
przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają . 

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE ZAKUPIŁA  
 MASECZKI OCHRONNE 

 

W związku z wprowadzonym  obowiązkiem zasłaniania 

ust i nosa od 16 kwietnia br., Gmina Stronie Śląskie 

zakupiła dla mieszkańców 6 tysięcy sztuk maseczek 

ochronnych  wielokrotnego użytku służących 

profilaktyce mającej na celu 

zatrzymanie  rozpowszechniania się  koronawirusa. 

Pierwsze 3 000 maseczek wielokrotnego użycia 
zakupionych przez gminę oraz 100 maseczek 
podarowanych przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 
wraz z instrukcją użytkowania trafiło do mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie w dniach 16-17 kwietnia br.  
Maseczki były dostępne w następujących punktach: 
1. Apteka Rumianek, Nadbrzeżna 14, Stronie Śl. 
2. Apteka Daglezja, ul. Nadbrzeżna 22, Stronie Śl. 
3. Apteka Słoneczna, Morawka 31/1B, Stronie Śl. 
4. PoloMarket, ul. Zielona 3, 57-550 Stronie Śl. 
5. MARKET REMA, ul. Akacjowa 17D, Stronie Śl. 
6. Delikatesy Centrum, ul. Nadbrzeżna 1, Stronie Śl. 
7. Delikatesy Urbaniak, ul. Sudecka 1, Stronie Śl. 
8. Sklep spożywczy J. Pucztarski, Morawka 5, Stronie Śl. 
9. Sklep w Bolesławowie, Bolesławów 27 
10.Sklep Biedronka, ul. Kościuszki 11B, Stronie Śl. 
11. Pan Jan Kluza - Sołectwo Goszów 
12. Pani Irena Foremnik - Sołectwo Kamienica 
13. Pan Tomasz Kudła - Sołectwo Kletno 
14. Zbigniew Draus - Sołectwo Nowy Gierałtów 
15. Pani Marzena Stołypko - Sołectwo Stara Morawa 
16. Pan Krzysztof Soboń - Sołectwo Stary Gierałtów 
17. Pani Krystyna Brzezicka - Sołectwo Strachocin 
18. Pani Czesława Piechnik - Sołectwo Stronie Śląskie 
Mieszkańcy Sołectwa Bolesławów odbierali swoje 
maseczki w sklepie w Bolesławowie, Bolesławów 27. 
 Kolejną partię maseczek (1 500 szt.) rozdysponowano  w 
tych samych punktach w dniu 23 kwietnia br. Maseczki 

kierowane są 
głównie do osób w 
gospodarstwach 
domowych, które w 
obowiązującym 
stanie epidemii 
zmuszone są 
spośród członków 
gospodarstwa 
domowego do poruszania się i przemieszania poza 
obszarem domu, w celach najwyższej konieczności tj. 
wyjście do sklepu, apteki, lekarza, pracy. 

WEŹ UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
 

ZAPRASZAMY wszystkich od lat 3-100 DO WZIĘCIA 
UDZIAŁU W KONKURSIE pn.: KREATYWNE RĘKODZIEŁO 
W WALCE Z KORONAWIRUSEM ogłoszonym przez  
Burmistrza Stronia Śląskiego. 
 Na prace wykonane własnoręcznie  w postaci 
przyłbic, maseczek ochronnych lub innych pomysłów 
ochrony przed wirusem czekamy do 15 maja br.  
 Zrealizowane pomysły  w formie zdjęcia 
demonstrującego i dokumentującego rękodzieło prosimy  
przesyłać na adres email: strategia@stronie.pl 
OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE: 

• pomysł, 

• wyobraźnia, 

• jakość wykonania. 
TECHNIKA WYKONANIA – dowolna. 
Na osoby z inicjatywą czekają nagrody za zajęcie 
pierwszych 5 miejsc. 
Na oficjalnym profilu, na facebook’u  Dariusz Chromiec 
Burmistrz Stronia Śląskiego znajdziecie podpowiedzi, 
przykłady na to, jak samodzielnie zrobić maseczki bez 
używania maszyny do szycia, metodą origami czy osłonę 
na twarz z plastikowej butelki. 
 Jak uszyć maseczkę ochronną bez użycia maszyny? 
  https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM 
  https://www.youtube.com/watch?v=IzXtlo7fDpQ 
 Jak uszyć maseczkę ochronną przy pomocy maszyny 
do szycia? 
https://www.youtube.com/watch?v=0HDLSGYdNNw  

 Jak zrobić przyłbicę ochronną ze skoroszytu? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUMkdSG0b3s 
 Jak zrobić maseczkę ochronną metodą origami? 
https://www.eska.pl/…/m…/gg-zEwq-jnKy-WvQa/gp-
mS1T-xb8y-W8V4 
 Jak zrobić plastikową osłonę na twarz z butelki 
plastikowej? https://www.youtube.com/watch… 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FunduszLokalnyMasywuSnieznika/?__tn__=K-R&eid=ARCxnT3FvcmR0odymLMozXYSEVHJB8pdOx5bhQlpi1CsuWEigP8P6Fhop1F9kpGusl2veSvi4D3CQlwg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDnXmIv4OZa5jFGxPpo-oJiXTvw3fwR34MAll17quhoOqqNtIDp1j1uq3fI3kjiv4v0UUf0Qe
https://www.facebook.com/Dariusz-Chromiec-Burmistrz-Stronia-Śląskiego-2245279359064529/
https://www.facebook.com/Dariusz-Chromiec-Burmistrz-Stronia-Śląskiego-2245279359064529/
https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM&fbclid=IwAR1gEGywcASzGsIl9sUH_tJJM43tWBVFTt7jSLf8kDPhWqHh-K7_eRgTa5E
https://www.youtube.com/watch?v=IzXtlo7fDpQ&fbclid=IwAR1Ql02oXMS6siLxNAO3yRPLDuYuK73aYzb0gqSfVnneSuJJZPmo_nD-Yrk
https://www.youtube.com/watch?v=0HDLSGYdNNw&fbclid=IwAR0YJz1Uw2wvjoMFSz2WIpsH8RIaa-qk3v5ld3SfkWcewP6ZvfV5gu_Akow
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZUMkdSG0b3s%26fbclid%3DIwAR3rL630_pk93wXNN_BSyYafyaos93h1KGsXR2AjaCwecxW1TC9zcFdgy4Q&h=AT3qZwts6FnjqjTIye0Exa77V-DJgBlxcFqkBEyNKfSJv6i8tdSZmC0ARsB1dEr6IEcdH46d0BZ4qvPU9LU9GfGf0Mnl1TBgj
https://www.eska.pl/krakow/galeria/maseczka-ochronna-origami-prosta-tania-do-szybkiego-zrobienia-w-domu/gg-zEwq-jnKy-WvQa/gp-mS1T-xb8y-W8V4?fbclid=IwAR1bUYK5O4QKyItzQjV-DiRiYbmeOje6f2FjH7MmbSN58YeBk2HuSZTvQN0
https://www.eska.pl/krakow/galeria/maseczka-ochronna-origami-prosta-tania-do-szybkiego-zrobienia-w-domu/gg-zEwq-jnKy-WvQa/gp-mS1T-xb8y-W8V4?fbclid=IwAR1bUYK5O4QKyItzQjV-DiRiYbmeOje6f2FjH7MmbSN58YeBk2HuSZTvQN0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgw1zocD3gW8%26feature%3Demb_title%26fbclid%3DIwAR0CM_A7j1upaxXmhXuQx34iN5F74Vzz2yqbV_IJbXhbsvKY-d2lwbydlGg&h=AT1RFenJAwjNFWldUFjKh956r-L1649TwKMQAcxbrgL-V4LfOniCDBhPf94n0hpgG99V5uMoLYl
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 KOMUNIKAT 

BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

URZĄD MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM DZIAŁA W  
OGRANICZONYM ZAKRESIE. 

Sprawy urzędowe dotyczące spraw obywatelskich, tj. rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 
ludności i dowodów osobistych realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym – nr tel. 74 8 11 77 31.   
Pozostałe sprawy urzędowe rozpatrywane są: 

- drogą elektroniczną: 
mailowo na adres: gmina@stronie.pl, 
przez platformę EPUAP, 

- telefonicznie: 74 8 11 77 11, 
- przez złożenie wniosku w skrzynce, zamontowanej na budynku urzędu.   

 
Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, wszystkie zaplanowane spotkania w Urzędzie 

Miejskim w Stroniu Śląskim są  
odwołane bezterminowo. 

 
Punkt Kasowy GBS w Strzelinie Oddział w Stroniu Śląskim, zlokalizowany w budynku 

Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim jest  
nieczynny do odwołania.  

Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia 
koronawirusem. 

           W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
Burmistrz Stronia Śląskiego podjął w dniu 23 kwietnia br. zarządzenie nr 263/20 w 
sprawie odwołania wszystkich wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyj-
ne Gminy Stronie Śląskie. Zgodnie z podjętym zarządzeniem, odwołane zostały wszyst-
kie wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie, w 
tym spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, zaplanowane 
w dniach od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.   

                                    LAPTOPY DO ZDALNEJ NAUKI DLA UCZNIÓW 

Gmina Stronie Śląskie zakupiła 21 laptopów przeznaczonych do 
zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Stroniu Śląskim. 

Na ten zakup pozyskano grant w  kwocie: 59734,58 zł, przyznany 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
(„Zdalna szkoła") prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. 
Zakupiony sprzęt został użyczony uczniom i nauczycielom którzy 
nie mają do dyspozycji komputerów umożliwiających zdalne nau-

czanie.   

KOMUNIKATY BURMISTRZA 

mailto:gmina@stronie.pl
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         INWESTYCJE W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
 
- HOTEL  „STRONIE” SPA „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA”: trwają ostatnie prace instalacyjne wyposażenia 
gastronomicznego, drobne pace wykończeniowe. Rozpoczął się montaż mebli i wystroju wnętrz.  
 
- REMIZA STRAŻACKA: wykonano większość instalacji, wylano posadzki parteru i poddasza użytkowego, wykonano 
ocieplenie konstrukcji dachowej, przygotowano stelaż pod montaż płyt kartonowo gipsowych. Trwają prace przy 
zagospodarowaniu terenu, tj. budowa drogi dojazdowej, parkingu, placu manewrowego i placu ćwiczeń. Montowane 
są słupy oświetlenia zewnętrznego. Kolejne prace do realizacji to wykończenia ścian i podłóg, biały montaż sanitarny.  
 
- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICY KOŚCIUSZKI:  wymieniono słupy i oprawy na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Hutniczą do ronda. Modernizacja i przejście na oprawy led, to czterokrotna oszczędność na energii elektrycznej 
(oprawy miały moc 250W każda, obecnie 50W).  W chwili obecnej gmina przystępuje do dalszej modernizacji 
oświetlenia ulicy Kościuszki, na odcinku rondo - wyjazd w kierunku Bolesławowa.  
  
            GALERIA ZDJĘĆ  REMIZA STRAŻACKA 
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        GALERIA ZDJĘĆ  HOTEL “STRONIE”  SPA “JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” 
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI – KULTURA I ROZRYWKA NA 
PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU W STRONIU ŚLĄSKIM 

 
Zanim w 1973 r. wybudowano „rotundę na 

przedmieściach Stronia Śląskiego”, czyli Zakładowy Dom 

Kultury „Brylant” na skrzyżowaniu ulic Hutniczej i 

Kościuszki, nazwany przez mieszkańców „okrąglakiem”, 

wydarzenia kulturalne odbywały się w salach, które przed 

1945 r. były restauracjami hotelowymi. Jedną z nich była 

kawiarnia - restauracja „Kryształowa” w nieistniejącym 

budynku przy ulicy Kościuszki, w którym działało też Kino 

Unia. Życie kulturalne i towarzyskie odbywało się także w 

Domu Młodego Robotnika (Kościuszki 20), w 

przedwojennej sali przy ulicy Mickiewicza 33 (w l. 80. XX 

w. budynek z salką rozebrano, a dom przy Mickiewicza 33 

w całości jest dziś domem mieszkalnym). W l. 80. zabawy 

organizowane były też w restauracji „Turystyczna” przy 

ulicy Mickiewicza, a w l. 90. w zajeździe „Rożno” (potem 

„Zajazd u Prezesa”) przy ulicy Turystycznej 2 i w 

przejętym przez prywatnych przedsiębiorców 

„okrąglaku”.  

W l. 50. XX. między budynkiem Biblioteki Miejskiej, a  

restauracją „Jaskinia” (wówczas „Storczyk”, później 

„Bałtyk”)  odbywały się zabawy taneczne na powietrzu, 

„między kasztanami”. W związku z faktem, iż 

zabudowania dworskie były zajęte przez wojsko, a teren 

był ogrodzony, dawny park przy dworze był przez długi 

czas zapomniany i zaniedbany. W l. 60. – 70. XX w. 

festyny, potańcówki i inne imprezy organizowane były w 

tzw. „parku w Goszowie” (za domem przy ul. Mickiewicza 

13, pod Sowią Kopą), który przed 1945 r. 

prawdopodobnie stanowił część założenia parkowo-

ogrodowego Villi Elise.  Od l. 80. XX w. stopniowo 

uporządkowywano Park Miejski między ulicami Kościuszki 

i Nadbrzeżną i z czasem organizacja uroczystości i imprez 

przeniesiona została do centrum miasta.  

Dziś nie ma w mieście stałej oferty wieczorów przy 

muzyce i tańcach, ale przy okazji świąt i różnych imprez 

okolicznościowych, mieszkańcy wynajmują sale i bawią 

się w wybudowanych lub rozbudowanych na przełomie 

XX/XXI w. hotelach i pensjonatach.  

W 1973 r. zbudowany został Zakładowy Dom Kultury 

„Brylant”, działający pod zarządem Huty Szkła 

Kryształowego. ZDK „Brylant” zakończył swoją działalność 

w l. 90. XX w. i dziś jest budynkiem handlowo-usługowym. 

 

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY 

Doprowadzenie do Stronia Śląskiego linii kolejowej w 

1897 r. spowodowało znaczny rozwój okolicy. Pod koniec 

następnego stulecia znaczenie ruchu kolejowego zmalało, 

aż do likwidacji połączeń pasażerskich w  2004 r. i 

towarowych w 2007 r. Gmina Stronie Śląskie przejęła 

dworzec na własność i z pomocą funduszy z Unii 

Europejskiej, wyremontowała budynek i zaadoptowała go 

na dom kultury. W 2011 r. samorząd oddał do użytku 

HISTORIA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 
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WAPIENNIK „ŁASKAWY KAMIEŃ” W STAREJ MORAWIE 

Zabytkowy Wapiennik „Łaskawy Kamień" w Starej 

Morawie w l. 

70 XX w. był 

ruiną i w 

takim stanie 

stał się 

własnością 

prywatną. 

Zabytek został 

odrestaurowany, urządzono w nim atelier druku 

artystycznego i dobudowano część mieszkalną. 

Wapiennik stał się tym samym prywatną przestrzenią do 

życia i twórczej pracy, a jednocześnie miejscem 

organizacji warsztatów artystycznych, wystaw, spotkań 

literackich i muzycznych. Wapiennik „Łaskawy Kamień” 

był miejscem życia i twórczości śp. prof. Jacka M. 

Rybczyńskiego (1939-2016). 

Wapiennik, wraz z 

pracownią druku 

artystycznego, chiropterium 

(obserwatorium nietoperzy) 

i ogrodem japońskim, 

otwarty jest dla 

zwiedzających.  

BIBLIOTEKA 

Pierwsza biblioteka po 1945 

r. znajdowała się w 

kamienicy nr 17 przy ulicy 

Kościuszki (potem działała 

tam księgarnia, a obecnie 

PTTK). W kamienicy tej w latach 40. - 50. XX w. miały 

siedzibę lokalne władze. W l. 50 – 60. XX w. biblioteka 

znajdowała się w przedwojennym schronisku 

młodzieżowym, gdzie po wojnie urządzono kasyno 

wojskowe. Dziś jest to prywatny dom przy ulicy 

Kościuszki 62. W l. 70 – 80. XX w. biblioteka działała w 

budynku przy ulicy Mickiewicza 2 (dziś siedziba m.in. 

Policji i Straży Miejskiej), skąd ponownie przeniesiona 

została na ulicę Kościuszki 32 – tym razem do dawnego 

pawilonu meblowego, gdzie działa od 1993 r.  

Informacja pochodzi z albumu pt. „Stronie Śląskie 50. 

rocznica nadania praw miejskich 1967—2017” 
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                                                          CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK BRYLANT? ♥ 

 
20 kwietnia br. w Stroniu Śląskim, na parkingu przed Urzędem Miejskim 
odbył  się pobór krwi, organizatorem akcji był stroński KHDK"Brylant" . Pobór 
odbył się w sposób bezpieczny w specjalnie do tego przystosowanym 
mobilnym punkcie poboru krwi. Wielkie brawa dla osób, które zdecydowały 
się na szlachetny gest i postanowiły podzielić się w tym trudnym dla 
wszystkich czasie, cząstką siebie. Bohaterowie lecą oddać krew . 
Od poniedziałku do piątku czekamy na Was tradycyjnie także w Wałbrzychu, 
Bogatyni, Jeleniej Górze i Kłodzku. Zapraszamy! 
Przypominamy o możliwości zwrotu kosztów dojazdu do oddania krwi także 
za paliwo.  
Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi                                                
⁉️ Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania 
NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami    
⁉️ Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w 
placówkach ZOZ-ów. Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z 
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.   
⁉️ Szybszy dostęp przysługuje w przypadku starania się o sanatorium 
⁉️ Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w 
komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach) - zniżki w komunikacji miejskiej, 
zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w 
Darze”.  
Więcej szczegółów  znajdziesz  na  www.dawcomwdarze.pl oraz www.razemdladawcow.pl                                      
 

Jacek Matyszkiewicz 

http://www.dawcomwdarze.pl/
http://www.razemdladawcow.pl/
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 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
 – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MARZEC 2020 

       W miesiącu marcu  2020 roku odbyło się  5  

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 6  porad 
dotyczących: 

- motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Osób Uzależnionych  

- motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Rodzin Osób Uzależnionych 

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

- wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji 
przez osoby z Grupy Wsparcia oraz osoby  
spoza Grupy 

- 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 ( dwa-trzy razy w 
miesiącu) odbywają się 
spotkania Grupy Wsparcia 
dla Rodzin Osób z 
Problemem Alkoholowym. 
Obecnie udział bierze 
średnio 6- 7  osób.  

 
W ramach działań Punktu Informacyjno–

Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania  
698 908 002: od poniedziałku do środy w godzinach 
17.00 do 20.00 .  Można uzyskać tu informacje 
dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej. 

 
Od dnia 18. 03. br.  w związku z sytuacją 

epidemiczną, w godzinach dotychczasowych 
spotkań,  kontakt terapeutyczny  utrzymywany był w 
formie dyżurów telefonicznych. Telefon kontaktowy 
698 908 002 lub 663 943 298. Taka forma wsparcia 
obowiązywać będzie aż do czasu ustania 
obowiązujących obostrzeń. Wsparcie dla osób 
trzeźwiejących ma ogromne znaczenie, szczególnie w 
sytuacji społecznej izolacji. 

  
                    
                         mgr Elżbieta Kordas, pedagog  
          Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

 
 

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 

 UWAGA KONKURS TURYSTYCZNY!!! 
Gdzie w gminie Stronie Śląskie zostało zrobione 

poniższe zdjęcie?  Odpowiedzi prosimy przesyłać  na 
maila: it.kultura@stronie.pl  do 5 maja br.  

Dla pierwszych dwóch osób, które prześlą poprawne 
odpowiedzi przygotowaliśmy atrakcyjne turystyczne 

nagrody. 



 
Adres redakcji/wydawcy 

Gmina Stronie Śląskie   
ul. Kościuszki 55,   

57- 550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 8143 242  

 email: it.kultura@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 
każdego miesiąca na adres  e-mail: it.kultura@stronie.pl 
lub dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym 
terminie nie będzie opublikowany  w bieżącym 
numerze Nowinek Strońskich.  

Redaktor 
naczelny:  
Tomasz 

Olszewski,  
DTP (layout):  

Paweł Dywański 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 
Z przykrością  informujemy, że w okresie miesiąca kwietnia i maja 

2020 roku nie będą organizowane bezpłatne, podstawowe informacje z 
zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego ul. 
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim z przyczyn niezależnych od 
Radnych. 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska ( 575 780 427 ), Wiesław Ryczek 

( 661 204 395 ) i Zdzisław Pakuła ( 609 142 133 ), z przykrością 
informują, że w okresie miesiąca kwietnia i maja 2020 roku nie będą 
organizowane spotkania w sprawach samorządowych  
w Biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
Słoneczna). Z Radnymi można kontaktować się telefonicznie. 

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

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.  

         FERIE ZIMOWE W BOLESŁAWOWIE 

Podczas ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy 
środowiskowej w Bolesławowie zorganizowana 
została 19 lutego wycieczka do kina w Kłodzku na 
bajkę Superpies i Turbokot.  

I oczywiście po obejrzeniu seansu obowiązkowym 
punktem była wizyta w Mc Donalds. Środki na 
przejazd dzieci zapewnił jak co roku Urząd Miejski w 
Stroniu Śląskim. Dziękujemy. 

        SPOTKANIE RADNYCH Z MIESZKANCAMI 

PRZENIESIONE 
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i 

Wiesław Ryczek, informują, że planowane na maj półroczne 

spotkanie z mieszkańcami w sprawach samorządowych w związku z 

epidemią zostało przeniesione na termin późniejszy. O  terminie 

spotkania poinformujemy. 

 


