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UWIELBIASZ FOTOGRAFOWAĆ? 
TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE 

BUDŻET OBYWATELSKI – DWA 
PROJEKTY UKOŃCZONE 

 

 

 

 

 Z wielką radością, pragniemy poinformować o 
zakończeniu realizacji 
dwóch projektów 
finansowanych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 
2020 r., które skierowane 
były w głównej mierze na 
doposażenie miejsc 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu, przez 
najmłodszych 
mieszkańców. Oba projekty 
powstały na terenie miasta, 
są to: 

1. „Wielokąt 
wspinaczkowy – 
doposażenie 
placu zabaw przy 
ul. Świerkowej” 
projektodawca 
Pani Wiktoria 
Gancarz –  w 
ramach tego 
projektu, przy 
powstałej w 2019 
r. Otwartej Strefie 
Aktywności i 
powstałym placu zabaw, zamontowano urządzenie 
sprawnościowe, wspierające rozwój i koordynację 
ruchową. 

2. „Statek Diasa – plac zabaw przy ul. Żeromskiego” 
projektodawca Pan Adrian Gancarz – w ramach tego 
projektu zamontowano plac zabaw: Statek Diasa. 

 Łącznie przeznaczono na zrealizowanie w/w 
projektów kwotę 53 841,42 zł. 

 

 

 
 Zrobiłaś/eś piękne zdjęcie w Gminie Stronie Śląskie i 
chcesz by znalazło się na naszym oficjalnym 
profilu Stronie Śląskie-Aktywni Z Natury? 
ZRÓB TO! Podeślij na facebook@stronie.pl. lub 
na strategia@stronie.pl. Dzielmy się pięknem! 
P.S. Koniecznie podpisz nadesłane zdjęcia, gdzie zostały 
zrobione oraz do treści maila skopiujcie oświadczenie: 
a) Oświadczam, iż jestem autorem nadesłanego zdjęcia 
oraz wyrażam zgodę na jego ewentualną publikację na 
FB Stronie (https://www.facebook.com/stronie/ ) 
i posiadam do niego wszelkie prawa. Zgoda obejmuje 

bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanych 

zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych bez ograniczeń podmiotowych i 

przedmiotowych. 

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, przez 

Administratora, którym jest Burmistrz Stronia Śląskiego z 

siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie 

Śląskie, w celu oznaczenia mnie jako autora nadesłanej 

uprzednio fotografii. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o 

możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych w dowolnym momencie. 

https://www.facebook.com/stronie/?__cft__%5b0%5d=AZWz0SN3TXmoNJZNJZj0eGipjbumMRzFMseVP8O9swg5njEGSlu1OZsrS2JXvknj7tMJeiADAbtbkIkuvqJTKOLNhCcqSPbPMTVuuJazXeFxQ2mv3DR5CtBrmcMOJ7hCDRefdqd6Ps6r-I8HtAYKT6YDN-ZFRfgLvbjmoieiWf4Niy-WRTOaC-Ox05alUFxLIB9kOuS5EUUA_679d0
https://www.facebook.com/stronie/%20)%0d
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Wieś Kamienica w gminie Stronie 
Śląskie zajęła II miejsce w 
konkursie „Piękna Wieś 

Dolnośląska 2020” 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

„NASZA SPÓŁDZIELNIA” INFORMUJE 

 

 

  

 O wynikach konkursu poinformował 8 października 
br., organizator czyli Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Wśród laureatów w kategorii 
„Najpiękniejsza Wieś” II miejsce zajęła Wieś Kamienica 
w Gminie Stronie Śląskie. Jak przeczytać można w 
uzasadnieniu wyboru: „Kamienica to niezwykle 

urokliwa, klimatyczna mała miejscowość, licząca 63 
niezwykle aktywnych mieszkańców, o wspaniale 
zachowanej dawnej zabudowie. Mieszkańcy dbają 
zarówno o miejsca wspólne we wsi, jak również o 
własne zagrody poprzez liczne nasadzenia kwiatów czy 
cykliczne sprzątanie wsi tak by stworzyć miejsce 
przyjazne dla siebie jak i licznie przybywających 
turystów. We wsi działają gospodarstwa 
agroturystyczne, stacja narciarska „Kamienica” z 
karczmą i browarem. Przebiegają tędy szlaki rowerowe 
i piesze prowadzące na Śnieżnik oraz narciarstwa 
biegowego. Cechą wyróżniającą naszego Laureata jest 
także pokazanie niezwykłości tej wsi, jej historii, 
tradycji poprzez rzeźbiarstwo. Dzięki swoim artystom 
rzeźbiarzom – wieś ozdobiona jest elementami 
drewnianej architektury niemal w każdym jej zakątku. 
Jest to, jak mówią sami mieszkańcy, wizytówka ich wsi 
pokazująca niezwykły świat Dzikiej Kamienicy 
położonej „na początku Ziemi Kłodzkiej.” 
 Do tegorocznej, dwunastej już edycji zgłoszonych 17 
wsi z 13 gmin, w tym w kategorii. „Najpiękniejsza Wieś” 
rywalizowało 9 wsi. W pracach komisji konkursowej, 
która oceniała zgłoszone miejscowości, brali 
przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej, 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu oraz pracownicy Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Ze względu na pandemię 

koronawirusa w tym roku nie odbyły się wyjazdy 
terenowe komisji, która dokonała wyboru na podstawie 
materiałów otrzymanych z gmin. Jak podkreślał 
wicemarszałek województwa Grzegorz Macko: – Różnice 
punktowe były minimalne i walka trwała praktycznie do 
samego końca. Mieszkańcom Kamienicy serdecznie 
gratulujemy! 
red. (inf. UMWD), fot. fb/Stronie Śląskie-Aktywni z 
Natury.   
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DATA GODZINY NAZWA APTEKI 

1 N 8.00-8.00  „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie  

2 Pn 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka  

3 Wt 20.00-8.00  „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka  

4 Śr 20.00-8.00  „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie  

5 Cz 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka  

6 Pt 20.00-8.00 
„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4  
Lądek-Zdrój 

7 So 16.00-8.00  „Pod Słowikiem”pl. Wolności 34/7 Międzylesie  

8 N 8.00-8.00  „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka  

9 Pn 20.00-8.00  „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 StronieŚląskie  

10 Wt 20.00-8.00  „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie  

11 Śr 8.00-8.00 
„Słoneczna” Plac Wolności 28-29  
Bystrzyca Kłodzka  

12 Cz 20.00-8.00  „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój  

13 Pt 20.00-8.00 
 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca 
Kłodzka  

14 So 16.00-8.00  „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka  

15 Nd 8.00-8.00  „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka  

16 Po 20.00-8.00  „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie  

17 Wt 20.00-8.00  „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka  

18 Śr 20.00-8.00 
„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4  
Lądek-Zdrój  

19 Cz 20.00-8.00  „Pod Słowikiem”pl. Wolności 34/7 Międzylesie 

20 Pt 20.00-8.00  „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka  

21       So 16.00-8.00  „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie  

22 Nd 8.00-8.00 
 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca  
Kłodzka  

23 Po 20.00-8.00  „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie  

24 Wt 20.00-8.00  „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój  

25 Śr 20.00-8.00 
 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca 
Kłodzka  

26 Cz 20.00-8.00  „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka  

27 Pt 20.00-8.00  „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka  

28 So 16.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie  

29 Nd 8.00-8.00  „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka  

30 Pn 20.00-8.00 
„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4  
Lądek-Zdrój 

APTEKI—DYŻURY W PORZE NOCNEJ 
LISTOPAD 2020 
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Informacja o przestrzeganiu 
zasad prawidłowej segregacji 

odpadów 

Wiadomości z gminy 

 

 

 
 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, 
przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji 
odpadów. 
 Z przekazanych w ostatnim czasie informacji przez 
firmę PHU„ Komunalnik” z.o.o  wynika, że mieszkańcy 
Gminy Stronie Śląskie wykorzystują pojemniki na 
odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez 
gromadzenie w nich odpadów zmieszanych co jest 
praktyką zabronioną. Najgorzej sytuacja wygląda z 
segregacją odpadów BIO. 
 W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy 
właściciel i zarządca nieruchomości w Gminie Stronie 
Śląskie otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy 
segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest 
także na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie: 
www.stronie.pl w zakładce gospodarka odpadami. 
 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 
segregowania odpadów komunalnych przez firmę 
„Komunalnik” odpady nie będą odbierane do czasu 
prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa 
sytuacja będzie się powtarzać, gmina zobowiązana 
będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy 
nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady 
nieposegregowane (zmieszane).  

 
W PRZYPADKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH ZASADA 

JEST PROSTA – NIE SEGREGUJESZ- PŁACISZ WIĘCEJ 
MIESZKAŃCY BLOKÓW CZY WSPÓLNOT PONOSZĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWĄ - JEDEN NIE 
SEGREGUJE – PŁACĄ WSZYSCY 

 
Od 4 września 2020 r. weszła w życie 

nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które 
uprawnia strażników straży gminnych do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy 
przewidują, że strażnik miejski ma prawo nałożyć 
mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji 
na odpady, skłamała w deklaracji by płacić mniej za 
wywóz odpadów np. mieszkaniec podał, że pod danym 
adresem mieszkają dwie osoby, a w rzeczywistości jest 
ich pięć oraz za NIESEGREGOWANIE ODPADÓW. 

Dlatego informujemy mieszkańców, aby 
prawidłowo wykorzystywać posiadane pojemniki na 
gromadzenie odpadów komunalnych 

Przypominamy więc, że pojemniki oklejone 
konkretną nalepką służą do gromadzenia odpadów 
komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem i tak:  

 pojemnik z naklejką w kolorze żółtym służy do 

zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego i drobnego 
metalu – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w 
otrzymanej ulotce, 

 pojemnik z naklejką w kolorze czarnym służy do 
zbierania odpadów zmieszanych – zgodnie z 
wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce, 

 pojemnik z naklejką w kolorze zielonym służy do 
gromadzenia szkła, 

 pojemnik z naklejką w kolorze niebieskim służy do 
gromadzenia papieru, 

 pojemnik z naklejką w kolorze brązowym służy do 
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy 
odpadów trafiających na składowisko, jedynym 
sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli 
w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do 
określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i 
tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu 
składowania odpadów zmieszanych na składowisku, 
może skutkować tym, że gmina ukarana zostanie karą 
finansową, co może w przyszłości spowodować 
podwyżkę stawek opłat za gromadzenie i 
zagospodarowywanie odpadów komunalnych, a tego 
wszyscy nie chcemy. 

Dlatego ponawiamy apel o przestrzeganie zasad 
prawidłowej segregacji, co winno przyczynić się do 
poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, a tym 
samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa 
poziomów ograniczenia składowania odpadów 
zmieszanych na składowisku, oraz osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, tworzyw 
sztucznych i metalu i odpadów ulegających 
biodegradacji. 

Stronie Śląskie ul. Hutnicza 3 
 

Kolejne zdjęcia na stronie nr 6 

https://bip.biala.gmina.pl
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MARATON NA RATY 

Stronie Śląskie ul. Kościuszki 71 

Stronie Śląskie ul. Krótka 2 
 

Stronie Śląskie róg ulic Sudeckiej i Klonowej 
 
 
 

 Już 12 grudnia br. zapraszamy Was do Starego 
Gierałtowa na PIERWSZY ZIMOWY MARATON NA RATY! 
A cóż to takiego? Nic więcej, jak zrobienie w 2 dni (TAK! 
Dwa dni!) maratońskiego dystansu 42 km i to, gdzie? W 
pięknych Górach Złotych! Oj, nie będzie łatwo! 
Kilka przydatnych informacji! Zapisy startują na dniach! 
Liczba miejsc jest ograniczona! Trasy to: 
MARATON NA RATY (23+6+13 km) oraz te same trasy 
SOLO: 
 
• CZERNICA 23 km 
• NOCNE TRZY SIOSTRY 6 km 
• SKALNA BRAMA 13 km 
Organizatorzy: Wilczym szlakiem, OdwaznyTeam.pl 
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Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym – rusza nowa usługa 

KAS  
 

Program Sprawiedliwej 
Transformacji  

 

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów  

● Od 26 października 2020 r. w 5 województwach 

uruchamiamy nowy model obsługi podatników. 

Od 16 listopada model obejmie cały kraj.  

● Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty 

w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym 

umówieniu.  

● Możliwość umówienia wizyty w urzędzie 

zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort 

przy załatwianiu spraw.  

„Elektroniczna usługa, która umożliwi podatnikom 

umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, to ważny krok 

w programie „Klient w centrum uwagi KAS". Dzięki 

usłudze zwiększymy komfort załatwiania spraw w 

urzędzie przy zapewnieniu wytycznych dotyczących 

bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w obecnej 

sytuacji" – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej,  

Magdalena Rzeczkowska.  

Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem 

tego roku w urzędach skarbowych w województwach 

podlaskim i wielkopolskim.  

26 października usługa zostanie wprowadzona w 5 

kolejnych regionach, w tym w województwie 

dolnośląskim. W tym województwie już od dzisiaj 

podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą 

którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada 

włącznie. Wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 

listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze 

swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy 

skarbowe również w pozostałych województwach i będą 

mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.  

 

Jak się umówić na wizytę? 

Wizyty można umawiać już od dzisiaj, na terminy od 9 

listopada włącznie. Wizytę można umówić:  

· przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego 

formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub 

swojego urzędu skarbowego,  

· telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie 

www swojego urzędu skarbowego,  

· w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie 

„Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia. 

Podatnicy doceniają nową usługę  

Ankieta przeprowadzona wśród podatników z 

województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono 

pilotaż usługi pokazała, że 77 proc. ankietowanych 

uznało, że wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia 

sprawność załatwienia sprawy i zwiększa 

bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że 

elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.  

Inne sposoby załatwiania spraw online 

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych 

zdalnych form załatwiania spraw w urzędach 

skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji 

Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw 

podatkowych przez strony podatki.gov.pli biznes.gov.pl, 

dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach 

skarbowych. Można je znaleźć na stronach 

internetowych urzędów w zakładce Kontakt.  

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu 

umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę 

zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki 

temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i 

zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.  

 

 

 

 Nasza gmina rozpoczęła prace nad Programem 

Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2030. 

Wspólnie mamy szansę na pozyskanie ogromnych 

środków z UE. Zapraszamy do dyskusji na co przeznaczyć 

te środki:  

● dopłaty do wymiany pieców węglowych,  
● indywidualne instalacje fotowoltaiczne,  
● likwidację kotłów węglowych w ciepłowniach. 
Masz inny pomysł ? 
Prześlij swoje propozycje i uwagi na adres: 
fst@dekarbonizacja2030.pl, 
#dekarbonizacja2030,fst@dekarbonizacja2030.pl 
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SAMORZĄDOWYCH 

,,WESOŁE PRZEDSZKOLAKI’’ 
W STRONIU ŚLĄSKIM 

 

 

- W dniu dwudziestego pierwszego września 2020 
roku w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II  
obchodzono Dzień Przedszkolaka. Uroczystość odbyła się 
w ogrodzie placówki. Nasi podopieczni uczestniczyli w 

grach i konkurencjach sprawnościowych. Dodatkową 
atrakcją był dmuchany zamek oraz słodki poczęstunek- 
wata cukrowa. Dzieciom zostały wręczone 
medale ,,Super Przedszkolaka”. 
- W porozumieniu z Lasami Państwowymi 
(Nadleśnictwem Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie) 
przystąpiliśmy do akcji zainicjowanej przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i Pierwszą damę 
Agatę Kornhauser- Dudę ,,Sadzimy’’ W zorganizowanej 
akcji wzięły ,,starsze’’ grupy przedszkolne wraz ze swoimi 
wychowawcami. Zostały zachowane wszelkie postulaty 
zapewniające bezpieczeństwo naszym podopiecznym. 
Serdeczne podziękowania składamy Nadleśnictwu Lądek 
Zdrój z siedzibą w Strachocinie za podarowanie sadzonek 
drzew. 
-  W dniach 28-30 września 2020 roku - został 
realizowany Projekt: ,,Super bohaterowie o higienę 
dbają i wirusom w koronie się nie dają” sfinansowany 

przez Fundusz Lokalny ,,Masywu Śnieżnika’’.  
Koordynatorami 
projektu zostały: P. 
Natalia Gawlas i P. 
Dorota Śmiertka.  
   W pierwszym 
etapie projektu 
dzieci zapoznały się 
z prezentacją 
multimedialną pt. 
,,Koronawirus- 
zapobieganie 
rozprzestrzeniania się wirusów.’’ Celem projektu było 
wdrażanie edukacji prozdrowotnej, wzbogacanie wiedzy, 
nabycie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków 
higieniczno-zdrowotnych poprzez motywowanie do 
dbałości o zdrowie jak również przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom pandemii koronawirusa wśród 
naszych małych podopiecznych. 
-   W Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu 
Śląskim została zorganizowana akcja podziel się 
posiłkiem pod 
hasłem ,,Pełna 
miska dla 
schroniska.’’  
     Organizatorem 
zbiórki została P. 
Magdalena 
Gwizdała. W 
dniach od  04 -10 
października nasi 
podopieczni wraz z 
okazanym wsparciem swoich rodziców mogli przyłączyć 
się do akcji jako ambasadorzy ,,dobrej woli’’ zakupując 
karmy, przysmaki dla czworonogów będących w 
potrzebie. Zebrane karmy ze zbiórki zostały ofiarowane 
Fundacji dla zwierząt ,,Pod Psią Gwiazdą” w Kłodzku. 
- 9 października w Przedszkolu Miejskim została 
wystawiona sztuka teatralna pt. ,,Stoliczku nakryj się.’’ 
Wystąpili profesjonalni aktorzy teatru ,,Herbi’’ z Leszna. 
Nasze przedszkolaki z ciekawością i zainteresowaniem 
oglądały sztukę. W czasie występu zostały zachowane 
procedury GIS zgodne z wytycznymi MEN. Spełnione 
zostały wszystkie postulaty zapewniające 
bezpieczeństwo naszym przedszkolakom. 
-  W październiku 2020 roku został zorganizowany 
konkurs rodzinny- plastyczny pt. ,,Kolorowe latawce”. 
Koordynatorami konkursu zostały P. Anna Raś oraz P. 
Magdalena Gwizdała. Celem konkursu było wykonanie 
pracy przestrzennej w dowolnej technice plastycznej 
oraz dołączenie zdjęcia ,,lotów próbnych’’ wykonanego 
we współpracy z rodzicami latawca. Zwycięzcę konkursu 
poznamy osiemnastego października. 

Opracowała Jowita Łętek                           
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„Mała książka - wielki człowiek”  

 

  

 W dniach 18, 19, 20 września akcja "Sprzątanie  

Świata"  w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu 

Śląskim niewątpliwie  różniła się  od poprzednich lat 

z powodu 

pandemii COVID-

19. Jednak nie 

zapomnieliśmy, 

że Ziemia to nasz 

wspólny dom i 

musimy o niego 

dbać. W klasie Ib 

odbyła się  

pogadanka na temat ekologii, uczniowie wykonali 

plakaty. Wychowawcy zachęcali  uczniów  i rodziców  do 

włączenia się w Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata w 

zakresie aktywności rodzinnej. Uczniowie  wybrali się z 

rodzicami na spacer w miejsca zielone wokół   swoich 

posesji.  Frekwencja dopisała niemal w stu procentach. 

Chętni rodzice  robili zdjęcia. Praca na rzecz ochrony 

środowiska trwa  przez cały rok. Dziękujemy rodzicom i 

uczniom za ich ogromne zaangażowanie. 

W dniu 1 
października klasa 
Itż odwiedziła 
Hotel Stronie. W 
tym nowym, 
przytulnym 
miejscu uczniowie 
świętowali Dzień 
Chłopaka. 
Dziękujemy ekipie 
Hotelu za 
gościnność.  

 
 
 
 

 
W dniach 24 i 25 września klasy Ic , IIa , IIc i IIIc 

oraz grupa świetlicowa wzięły udział w festiwalu 
teatralnym „Fotel 2020”. Uczniowie zobaczyli 
przedstawienia dla dzieci za pomocą przekazu online. 
Przedstawienia były odgrywane w różnorodnych 
formach teatralnych. Nasi uczniowie zobaczyli teatr lalek 
„Baśń o rycerzu bez konia”, przedstawienie kukiełkowe 
„3xksiężniczka 3xsmok” oraz teatr cieni „Królowa 
śniegu”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym 
realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z 
bibliotekami publicznymi. Biblioteka Miejska w Stroniu 
Śląskim  bierze aktywny udział w projekcie, dlatego we 
wtorek 6 października nasze przedszkole odwiedziła pani 
ALICJA,  aby za pośrednictwem dzieci zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z 
dzieckiem.  
 Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą 
na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą 
wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w 
projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, 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. 
 Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.  
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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FESTIWAL TEATRALNY  

„FOTEL 2020” 

WIZYTA W HOTELU STRONIE  

 "SPRZĄTANIE ŚWIATA" 2020 
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Warunki uczestnictwa w kursie: 
 
 W kursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 
18 rok życia i posiadają wykształcenie co najmniej 
średnie. (Możliwy jest udział osób, które ukończyły 17 lat 
i realizują naukę w szkole średniej. Uprawnienia 
nabywają po ukończeniu 18 lat.) 
 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stan zdrowia 
umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika po JN. 
Osoby zakwalifikowane na kurs składają kierownictwu 
kursu pisemne, własne oświadczenie o odpowiednim 
stanie zdrowia. 
 Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach 
teoretycznych (wykłady), organizację zajęć praktycznych 
obsługę przewodnicką podczas wszystkich zajęć 
praktycznych. Ubezpieczenie NNW uczestników kursu. 
 W cenę kursu nie są wliczone: koszty 
zakwaterowania, wyżywienia, transportu podczas 
wyjazdów szkoleniowych, oraz opłaty egzaminacyjnej 
150,00 zł. 
 Pierwszeństwo w naborze na kurs mają osoby 
zamieszkałe na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz na 
terenie gmin Masywu Śnieżnika.  
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi: 
680,- zł 
Czas trwania kursu ok 4 miesiące.   
Zgłoszenia do dn. 30 listopada 2020 r.  
 
O nowym terminie rozpoczęcia kursu zapisane osoby 
poinformujemy telefonicznie lub mailowo. 
Zapisy przyjmowane są: 
● w biurze rezerwacji biletów do Jaskini 

Niedźwiedziej lub dziale Kadr: ul. Kościuszki 20a 
Stronie Śl. (budynek krytej pływalni), 

● droga elektroniczną na adres: 
jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl 

        Wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny, 2 
fotografie, Oświadczenie o stanie zdrowia 
umożliwiającym uczestnictwo w kursie podpisane przez 
osobę zainteresowaną, Potwierdzenie wpłaty z 
dopiskiem nr raty. Osoby nieletnie-zaświadczenie ze 
szkoły potwierdzające realizację nauczania. Podpisanie 
oświadczenia RODO -dostępne na stronie internetowej 
- www.jaskinianiedzwiedzia.pl lub na miejscu. 
  
Konto do wpłat: PBS Strzelin Oddział Stronie Śląskie Nr: 
39 9588 0004 4202 1991 2000 0010 
 
Organizatorem kursu jest: 

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia"  
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie 
Dodatkowe informacje: 
Tel. 748140840  
lub mail: jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl 
 
          Zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie 
wykładów i zajęć w jaskini, uczestnicy zobowiązani są do 
stosowania maseczek ochronnych. 
 
 
 
 

 Tak wyglądała wieża na Śnieżniku tuż po wojnie. 
Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1946 roku. Autor 
nieznany. 
 Miała ponad 33 metry wysokości i dwie platformy 
widokowe - na wysokości 17,5 m i 30 m. Na dolną 
wchodziło się po spiralnych, metalowych schodach 
wewnątrz niższej z wież. Kolejnymi schodami można było 
dostać się górną platformę. Jeszcze w 1948 roku 
przeprowadzono niewielki remont, jednak przez kolejne 
lata wieżę pozostawiono samą sobie.  
Surowe 
warunki na 
Śnieżniku dały 
o sobie znać 
bardzo szybko i 
w ciągu 
kilkunastu lat 
wieża była w 
katastrofalnym 
stanie. 
Korzystanie z 
platform 
widokowych 
było bardzo 
niebezpieczne i 
odradzano 
korzystanie z 
nich. W 1973 
roku naczelnik 
Stronia 
Śląskiego 
zdecydował o 
wyburzeniu 
wieży. 
Pierwsza próba dokonana przez saperów pokazała, że 
wieża jest mocniejsza niż sądzono. Dopiero podwojenie 
ilości materiału wybuchowego pozwoli przy drugim 
strzale zniszczyć kamienną konstrukcję. 
 Obecnie rozpoczęto budowę nowej wieży na 
Śnieżniku.   
  

KURS na Przewodnika  
z uprawnieniami po „Jaskini 

Niedźwiedziej”  w Kletnie 

 WIEŻA NA ŚNIEŻNIKU 
SZCZYPTA HISTORII 

mailto:jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl
mailto:jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl
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 NIEPODLEGŁA DO HYMNU  WSTRZYMANE ZAJĘCIA  

PROSIMY O ZWROT KSIĄŻEK 
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 17 października 2020r. o godz. 17:17 w CETiK-u 
miało miejsce spotkanie z profesorem Markiem 
Abramowiczem, mieszkańcem Gminy Stronie Śląskie. 
Na spotkaniu został wyświetlony film pt. „W 
poszukiwaniu Pana B.”. Po filmie odbył się wykład o 
dowodach na istnienie Boga. 
 
Marek Abramowicz, polski naukowiec, astrofizyk. Autor 
przeszło 200 prac naukowych z zakresu ogólnej teorii 
względności, astrofizyki wysokich energii, teorii akrecji, 
czarnych dziur, figur równowagi gwiazd i innych. 
Promotor kilkunastu doktorantów, z których kilkoro 
zostało profesorami w renomowanych uczelniach USA, 
Europy i Chin. Jest częstym gościem społecznego 
„Uniwersytetu w Bielicach”, w którym zaprezentował 
dotąd 10 popularnonaukowych wykładów. W 2007 
Marek Abramowicz otrzymał szwedzką Nagrodę Sixtena 
Heymansa, przyznawaną co trzy lata przez Uniwersytet 
w Göteborgu na przemian literatowi i uczonemu. 
W 2011 został nagrodzony stypendium Fundacji 
Hasselblad. Przyznane stypendium ma charakter 
nagrody i jest przeznaczone na kilkumiesięczny, twórczy 
pobyt w należącym do Fundacji zamku Grez-sur-Loing.  

 
 
 
 
NA KŁODZKĄ GÓRĘ ZE STROŃSKĄ GRUPĄ ROWEROWĄ 
W DESZCZU. 
4 października Strońska Grupa Rowerowa, na kolejnej 
wycieczce rowerowej w tym roku, zdobyła Kłodzką Górę 
757 m.n.p.m, drugi co do wysokości szczyt w Górach 
Bardzkich. Październikowy ranek przywitał nas mżawką, 
która towarzyszyła nam do Skrzynki, od Jaszkowej do 
Przełęczy Kłodzkiej jechaliśmy już w ulewie. Po dotarciu 
do wieży na Kłodzkiej Górze zastała nas mgła, która po 
wejściu na najwyższą platformę wieży, w wyniku 
mocnego wiatru została rozwiana, odsłaniając piękne 
niebieskie niebo oraz prawdziwie wysokogórskie widoki, 
mogliśmy się poczuć jak w Tatrach czy Alpach. Było po 
prostu przepięknie, przebywaliśmy w morzu chmur na 
wysokości zaledwie 757 m. n. p. m. plus wysokość wieży. 
Słoneczna pogoda towarzyszyła nam już do końca 
wycieczki. Dalsza trasa prowadziła przez Przełęcz 
Łaszczową, Kłodzko (gdzie zjedliśmy pyszny obiad na 
Kłodzkiej Starówce) i dalej już najszybszą drogą do 
Stronia Śląskiego. Warto było moknąć w drodze na wieżę 
aby móc podziwiać piękne widoki z morzem chmur w tle. 
Jak było, wszystko można zobaczyć na załączonych 
zdjęciach. 
Długość trasy : 82 km. Ilość uczestników: 13. 

SPOTKANIE Z PROFESOREM  
W CETIK-U 

STROŃSKA GRUPA ROWEROWA 
ZDOBYŁA KŁODZKĄ GÓRĘ 
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 11 października Strońska Grupa Rowerowa 
wyruszyła ze Stronia Śląskiego na wycieczkę do 
Gorzanowa. Celem był pałac w tej urokliwie położonej 
nad Nysą Kłodzką miejscowości. Obecnie trwa tam 
remont ale kompleks można zwiedzać z przewodnikiem, 
bilet wstępu kosztuje 20 zł a czas zwiedzania to 
zaledwie 1 godzina. Pałacem zajmuje się Fundacja Pałac 
Gorzanów. Piękne miejsce godne odwiedzenia, a my 
jeszcze trafiliśmy na jarmark, który od pewnego czasu 
odbywa się na dziedzińcu pałacowym cyklicznie. Można 
było kupić lokalne produkty, napić się pysznej kawy oraz 
zjeść smaczną golonkę. Zanim jednak tam dotarliśmy..... 
 Na spotkanie w niedzielny, bardzo chłodny 
poranek przyjechało 12 rowerzystów ze STRONSKIEJ 
GRUPY ROWEROWEJ. Ruszyliśmy przez tamę na rzece 
Morawce w kierunku Zalewu w Starej Morawie, dalej 
Pętlą Rudka, Stronia Śląskiego na Skowronią Górę. 
Jeden z najlepszych punktów widokowych w okolicy na 
całą Ziemię Kłodzką z Bystrzyca Kłodzką i Kłodzkiem na 
pierwszym planie. Ze Skowroniej Góry pojechaliśmy do 
Romanowa i dalej przez Mielnik do Gorzanowa. Pałacu 
niestety, przez brak czasu, nie udało nam się zwiedzić, 
ale na pewno tam wrócimy w przyszłym sezonie. Po 

przerwie na sesję zdjęciową i krótki odpoczynek 
ruszyliśmy w drogę powrotną przez Ołdrzychowice, 
Radochów do Stronia, gdzie uczestnicy wyjazdu 
rozjechali się do domów. Łącznie przejechaliśmy 76 km 
po bezdrożach, ścieżkach typu singletrack glacensis oraz 
bocznych drogach asfaltowych wschodniej części Ziemi 
Kłodzkiej. Był to też najbardziej obfitujący w defekty 
wyjazd w trakcie wszystkich dotychczasowych 
wyjazdów w tym roku: dwa kapcie, defekt przerzutki 
tylnej oraz notorycznie spadający łańcuch. Na szczęście 
ucierpiały tylko rowery a jeźdźcy dojechali pomimo 
małych problemów technicznych, zadowoleni i pełni 
nowych wrażeń z miejsc, które mogli zobaczyć na trasie. 
Kto nie był na wycieczce, niech żałuje. My kręcimy do 
póki nam aura pozwoli.  Zapraszamy wszystkich tych, 
którzy lubią jeździć na rowerze, do dołączenia do nas 
na facebooku (STROŃSKA GRUPA ROWEROWA). 
Przeczytacie tam o naszych wycieczkach o planach na 
dalsze wyjazdy oraz będziecie mogli umówić się na 
wyjazdy rowerowe indywidualne z innymi członkami 
grupy. Wszystkie wycieczki są organizowane bezpłatnie! 
Jeżeli lubisz turystykę pieszą oraz rowerową, nie ważne 
ile masz lat, to serdecznie zapraszamy! Przy okazji 
wycieczek rowerowych promujemy Gminę Stronie 
Śląskie za pośrednictwem strojów kolarskich, w których 
jeździmy, a które udało się nam zakupić dzięki hojności 
sponsorów. Mamy w planie aby na kolejny sezon 
rowerowy,  wyruszyć na trasy już w nowych strojach 
rowerowych. Do zobaczenia na szlaku! 

P. Dywański 
WYCIECZKA ROWEROWA  

DO GORZANOWA 
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   KOMUNIKAT BURMISTRZA  
STRONIA ŚLĄSKIEGO 

 

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM OD DNIA 03 LISTOPADA 2020 R. DO 

ODWOŁANIA OGRANICZAM PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM. 

- WEJŚCIE DO URZĘDU WYPOSAŻONO W 

WIDEODOMOFON - OBSŁUGIWANI PRZEZ URZĄD BĘDĄ 

INTERESANCI, KTÓRZY UPRZEDNIO TELEFONICZNIE 

UZGODNIĄ TERMIN WIZYTY (DATĘ I GODZINĘ) Z 

KONKRETNYM URZĘDNIKIEM. INTERESANCI BĘDĄ 

WCHODZIĆ POJEDYŃCZO LECZ NIE MOGĄ WCHODZIĆ 

DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH (ZA WYJĄTKIEM USC). 

- W URZĘDZIE UTWORZONO TYMCZASOWE 

STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTÓW W SPRAWACH 

WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA, 

WYPOSAŻONE W PŁYN DEZYNFEKCYJNY ORAZ OSŁONĘ 

STANOWISKA PRACY. INTERESANCI URZĘDU POWINNI 

UŻYWAĆ MASECZKI ORAZ OBOWIĄZKOWO 

ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE. 

- W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI W 

URZĘDZIE PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NR TEL. 74 

8 11 77 11. 

- URZĄD FUNKCJONUJE W GODZ. OD 7:30 DO 15:30. 

- DO ODWOŁANIA NIECZYNNY JEST PUNKT KASOWY 

GBS W STRZELINIE ODDZIAŁ W STRONIU ŚLĄSKIM, 

ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W 

STRONIU ŚLĄSKIM.  

- KORESPONDENCJĘ MOŻNA ZOSTAWIAĆ W 

SPECJALNEJ SKRZYNCE ZAMONTOWANEJ PRZY 

DRZWIACH DO URZĘDU.APELUJĘ, BY SPRAWY 

ZAŁATWIAĆ PRZEDE WSZYSTKIM TELEFONICZNIE, 

ELEKTRONICZNIE LUB KORESPONDENCYJNIE. DO 

ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ PRZYJMOWANIE 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW - 

SKARGI I WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA 

PIŚMIE. 

- PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW: REJESTRACJI 

STANU CYWILNEGO (ZGONY I INNE) MOŻNA 

DOKONYWAĆ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ 

TELEFONICZNIE Z URZĘDEM STANU CYWILNEGO  

(TEL. 74 811 77 31);  

- ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE, WYMIANA LUB 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO MOŻE NASTĄPIĆ PO 

UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE (TEL. 74 

811 77 31); 

- SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE POD NR 74 811 77 17 

LUB 74 811 77 22.  



15 Rok 2020, Numer 192 

       

  

 

 

 

W miesiącu wrześniu  2020 roku odbyło się  9  
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 
Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło   5-6   
osób.  Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się 
systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach 
od 17.00 – 20.00.  

W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno 
– Konsultacyjnym  w godzinach od 17.00 do 20.00 
mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą 
korzystać  z poradnictwa w zakresie  problemu uzależnień 
oraz przeciwdziałania  przemocy domowej.   

W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym udzielono 10  porad dotyczących: 
● możliwości podjęcia terapii odwykowej w  

placówkach stacjonarnych 
● motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 

Osób Uzależnionych  
● motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 

Rodzin Osób Uzależnionych 
 pomocy w sporządzaniu stosownych pism – 

wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego skierowane do Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

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

 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 czasie spotkań przestrzegano zasad 

bezpieczeństwa dotyczących sytuacji epidemicznej 

(odległość, maseczki na nos i usta oraz dezynfekcja 

miejsca przed i po zakończonej sesji). 

  
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  
pomocy w sytuacji kryzysowej. 

                                 mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
                                          Certyfikowany Specjalista  

                                                         Psychoterapii Uzależnień 
 

 

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego 

Gulij Dariusz                   tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  tel. 604 993 745 
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 

 Raport miesięczny z działalności  
Punktu Informacyjno – Konsultacyj-

nego w Stroniu Śląskim  za  
WRZESIEŃ 2020 

Zagadka Dla dociekliwych! 

Wiecie gdzie zostało zrobione to zdjęcie? 

Podpowiadamy, miejsca te znajdziecie w 

naszej gminie. Dla pierwszych dwóch osób, 

które poprawnie odpowiedzą na pytanie 

przygotowaliśmy nagrody turystyczne. 

Odpowiedzi prosimy przesłać na adres: 

it.kultura@stronie.pl. Kto pierwszy ten lepszy. 



 
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 
W dniach 14 LISTOPADA i 5 GRUDNIA 2020 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. Obowiązkowo w maseczkach. 

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

(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością 
informują, że z powodu zagrożenia epidemicznego w 
miesiącach LISTOPADZIE i GRUDNIU 2020 roku nie będą 
organizowane spotkania w sprawach samorządowych w biurze 
Radnych przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
Słoneczna). Z Radnymi można kontaktować się telefonicznie. 
Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 661 
204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.   

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 Ryszard Wiktor 
informuje, że do odwołania zawiesza działalność biura 

zlokalizowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6 B 
(piwnica) oraz do odwołania zawiesza przyjmowanie 
interesantów we wtorki w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim. 

 BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO do odwołania wstrzymuje 
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków - skargi i wnioski 
prosimy składać wyłącznie na piśmie.    

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.  

 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

NOWY OBOWIĄZUJĄCY NUMER KONTAKTOWY 

222500115  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Kłodzku http://psse.klodzko.ibip.wroc.pl/public/  

21 listopada obchodzimy  

Dzień Pracownika Socjalnego. To 

szczególne święto – nasze myśli 

kierujemy wówczas ku tym osobom, 

które każdego dnia okazują ogromne 

serce, pomagając bliźnim.   

Drodzy Seniorzy!!! 

Niech Wam sprzyja szczęście,  

Niech Wam zdrowie służy.  

I cieszcie się życiem,  

sto lat albo dłużej. 


