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ZAŁAP SIĘ NA AKCJĘ PIT 

Informujemy, że 6 kwietnia od 
godziny 9.00 do 13.00 pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej będą wydawać druki  
i przyjmować roczne zeznania 
podatkowe w lokalu Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim - sala 

konferencyjna (I piętro, pokój 17).   

Mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie  

oraz ich bliskim i gościom życzymy radosnego 

przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich 

domach i skłania nas do zadumy nad 

odradzającym się życiem, budzi nadzieję  

i wzajemną życzliwość. 
 

W imieniu Radnych - 
Przewodniczący Rady 

Stronia Śląskiego  
Ryszard Wiktor 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz 

   W dniach 18 - 20 marca b.r.  
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach odbyło 
się najważniejsze w kraju branżowe 
wydarzenie o charakterze biznesowo 
-konsumenckim (3-cia edycja), czyli  
Międzynarodowe Targi Turystyki, 
Spa, Sprzętu Turystycznego  
i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 na 
których zdobyliśmy I MIEJSCE  
w kategorii  Mapa Turystyczna za 

„Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote”. 

KOLEJNA NAGRODA DLA STRONIA ŚLĄSKIEGO! 
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 PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

  Obręb Nr działki 
pow. 
w  ha 

KW 
Nr 

Obciążenia  
nieruchomości 

Okres 
umowy 

Cel 
umo-
wy 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania 

Wysokość 
czynszu  
w zł/ ha 
rocznie 

  

Termin  
wnoszenia 
czynszu 
dzierża- 
wnego 

Kwota 
wadium 

w zł. 

1 Stara  
Morawa 

część 
87 

2,62 

SW1K/00043444/6 
  

nieruchomość 
jest wolna  

od obciążeń 

do  
trzech 

lat 
 

na  
cele 
rolne 

R – teren użytków rolnych 
  

  
400,00 

kwartalnie   
100,00 

2 Stary  
Gierał-

tów 
  

  
  
  

kompleks działek 
składających się z: 
części dz. nr 197 
o pow. 0,18 ha,  

oraz działek nr 198 
 o pow. 0,10 ha, 200  
o pow. 0,16 ha i 203  

o pow. 0,20 ha. 

SW1K/00043446/0 
  
  
  

nieruchomość 
jest wolna  

od obciążeń 
  

  

do  
trzech 

lat 
 

  
  
  

na  
cele 
rolne 

  
  
  
  

ZN – tereny zieleni  
nieurządzonej 

  
  
  

  
  

  
400,00 

  

kwartalnie   
  
  

100,00 

3 Stronie 
Śląskie 

ul. Dolna 
  

136/7 
0,5405 

SW1K/00043701/6 nieruchomość 
jest wolna  

od obciążeń 

do  
trzech 

lat 
  

na  
cele 
rolne 

MU – tereny dla zabudowy  
mieszkaniowej  
jednorodzinnej  

i wielorodzinnej oraz usług 

  
400,00 

  

kwartalnie   
100,00 

4 Stronie 
Śląskie 

ul. Polna 
  

  

754 
0,2790 

SW1K/00043732/2 nieruchomość 
jest wolna  

od obciążeń 

do  
trzech 

lat 
  

na  
cele 
rolne 

MP - tereny dla zabudowy  
mieszkaniowej  
wielorodzinnej  

i jednorodzinnej,  
dla zabudowy 

zagrodowej oraz dla usług  
i drobnej działalności  

produkcyjnej 

  
  

400,00 

kwartalnie   
  

100,00 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług  
konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. 
Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu  
w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu. 

►Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne  nieograniczone n/w nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność   
Gminy Stronie Śląskie: 

 Położe-
nie 

Nr  
i pow. 
działki 
w m2 

Księga 
wieczy-
sta KW 
Nr 

Opis nieruchomości 
 

Przeznaczenie 
i sposób jej 

zagospodarowania 

Obciążenia 
nierucho-

mości 

Cena wywoławcza  
w przetargu 
w PLN netto 

 

Kwota 
wadium 
w PLN 

Termin  
Przetargu, 

godzina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Stronie 
Wieś 

63/3 

1455 

SW1-
K/0006
9537/3 

Nieruchomości niezabudowane, 
położone są w pośredniej strefie 

zabudowy miejscowości  
w odległości ok. 300 m. od  

głównej drogi przebiegającej 
przez wieś, jaka jest droga  

wojewódzka nr 392 łącząca  
Stronie Śląskie z terenami  

Ośrodka Górskiego  
„Czarna Góra”.  

Uzbrojenie - brak. Dostęp  
komunikacyjny dobry-planowaną 

drogą gruntową. 

W planie  
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 

Stronie Śląskie  
nieruchomości  
oznaczone są  

symbolem 12.MN/UT 
– przeznaczone są 

pod zabudowę  
jednorodzinną oraz 

obiekty i usługi  
związane  

z obsługą ruchu  
turystycznego 

Nierucho-
mości są 
wolne od 
wszelkich 
zadłużeń  
i obciążeń 

50 900,00 +  należny 
podatek VAT 

2 600,00 30.03.2016 r. 

9 : 00 

2 Stronie 
Wieś 

63/4 

1474 

SW1-
K/0006
9537/3 

51 500,00 + należny 
podatek VAT 

2 600,00 30.03.2016 r. 

9 : 15 

3 Stronie 
Wieś 

63/5 

1380 

SW1-
K/0006
9537/3 

48 000,00 + należny 
podatek VAT 

2 400,00 30.03.2016 r. 

9 : 30 

4 Stronie 
Wieś 

63/6 

1465 

SW1-
K/0006
9537/3 

51 000,00 + należny 
podatek VAT 

2 600,00 30.03.2016 r. 

9 : 45 

5 Stronie 
Wieś 

63/7 

1374 

SW1-
K/0006
9537/3 

48 000,00 + należny 
podatek VAT 

2 400,00 30.03.2016 r. 

10 : 00 

6 Stronie 
Wieś 

63/8 

1554 

SW1-
K/0006
9537/3 

54 000,00 + należny 
podatek VAT 

2 700,00 30.03.2016 r. 

10 : 15 

 

Terminy poprzednich przetargów: I – 7.11.2014 r., II -19.01.2015 r., III -13.04.2015 r., IV – 26.06.2015 r. ,V-2.10.2015 r. , VI-13.01.2016 r. Przetargi odbędą się  
w dniu 30 marca 2016 r. w ww. godzinach (co 15 min. wg kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala 
konferencyjna). 
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” gotówką lub przelewem najpóźniej do 
dnia 25 marca 2016 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. 
►Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi na dzierżawę gruntów na okres do trzech lat. 

 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 
 



I N F O R M A C J A 
Burmistrza Stronia Śląskiego 
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PROGRAM RODZINA 500 +  
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim informuje, że już można pobierać  
u nas w placówce wnioski dotyczące 
Programu „Rodzina 500+” i składać od 
dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. również  
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo 
wnioski dostępne są do pobrania za 
pośrednictwem Internetu; wystarczy 

wpisać w wyszukiwarkę google → „dziennik ustaw 2016, pozycja 214”, a następnie pobrać wyświetlone rozporządzenie do którego 
wymagany wniosek jest załącznikiem.  

Osoby, które złożą wniosek w podanym okresie i zostaną pozytywnie zakwalifikowane do otrzymania świadczenia, otrzymają  świadczenie  
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br. Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 roku otrzymają wypłatę świadczenia od miesiąca 
złożenia wniosku, bez wyrównania.  

Ustawa przewiduje, że świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. 
Natomiast na pierwsze dziecko ( do ukończenia 18 lat)  przysługiwać będzie wówczas, gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł. na 
osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne  kwoty 1200 zł.  

Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.  
tel. (74 814 14 24) lub osobiście w godzinach  

od 7.30 do 15.30 w dni robocze.  

1.Przetargi odbędą się w dniu  22 kwietnia 2016 roku o godz.: 12:00 poz. 1;  12:15 poz. 2 ;  12:30 poz. 3;  12:45 poz.4; w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
   Śląskim-  pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. nr…… ”  
   należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie 
  Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. 
3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. 
4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. 
5.Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. 
6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.   
   Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium. 
7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne 
   powyższej ceny.  
8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
   pełnych dziesiątek  złotych. 
9.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
   Wiejskich - pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21. 
10.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej  dla  
   ogłoszenia o przetargu. 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości 
wykazy n/w nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do 
dzierżawy, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie: 

I. do dzierżawy w formie przetargu na okres do pięciu lat: 
  • cz. dz. nr 46 o pow. 5,31 ha , obręb Młynowiec, 
  • cz. dz. nr 40 o pow. 4,69 ha, obręb Stara Morawa, 
  • cz. dz. nr 341 o pow. 10,00 ha , obręb Stary Gierałtów, 
II. do dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres do trzech lat: 
  • cz. dz. nr 499/24 o pow. 166m2, ul. Kościuszki, 

 • cz. dz. 244/4 o pow. 173 m2 oraz nr 244/5 o pow. 55m2, ul. Zielona 
 

Wykazy nieruchomości zostały podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55 na okres 21 dni od dnia 16.03 -6.04.2016r. oraz ogłoszony  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.stronie.dolnyslask pl  
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim tel.74 811-77-21. 
 

  Od kwietnia 2016 r. rusza druga tura bezpłatnych szkoleń - kursu kierowanego   
   do osób w wieku 18-24. 
     Program obejmuje: 
    • spotkanie z doradcą zawodowym, 
    • kurs komputerowy kończący się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL 
    • kurs zawodowy, 
    • płatny staż.  
 Dla najlepszych uczestników kursu  przewidujemy zatrudnienie! 
 Chętnych prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 534 809 175 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MŁODYCH  
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

 

- 30 marca 2016r. o godz. 17.00 (środa) zapraszamy do kaplicy 
św. "Onufrego" na koncert pt. "Dawna i nowa muzyka gitarowa". 
Wystąpią uczniowie klasy gitary Witolda Kozakowskiego ze 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej (4 solistów, 
duet, kwartet). Gościnnie wystąpi Hanna Sawicka ze Stronia 
Śląskiego. W programie m.in. utwory Gaspara Sanza i Jana 
Sebastiana Bacha oraz muzyka współczesnych kompozytorów 
polskich. Prowadzenie Witold Kozakowski. Wstęp wolny!  
 
- 3 kwietnia 2016r. o godz. 18.00 (niedziela) zapraszamy do 
CETiKu na koncert Grażyny Łobaszewskiej, artystka tworzy na 
scenie już od 40-lat. Bilety w cenie 30 zł, w dniu koncertu 40 zł. 
Rezerwacja telefoniczna 74 8143 205, 74 8143 242.  
 
Grażyna Łobaszewska to jedna z najwybitniejszych polskich 
piosenkarek, kompozytorka i autorka wielu śpiewanych przez 
siebie utworów. Artystka jest rodowitą gdańszczanką i właśnie  
w tym mieście stawiała swe pierwsze muzyczne kroki. Po raz 
pierwszy muzyczny świat usłyszał o Grażynie w 1971 roku na 
FPR w Zielonej Górze. Pierwsze lata kariery to niezwykle 
trudna,ale i pozwalająca na zdobycie doświadczenia praca  
w chórkach gwiazd polskiej sceny- Haliny Frąckowiak  
,Wojciecha Skowrońskiego i Elżbiety Wojnowskiej.  
W latach 1978-1983 była wokalistką zespołu Crash. Wystąpiła  
z nim w koncertach głównych MFMJ (Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Jazzowej) Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1977-
1978 i w 1981. W latach 1983-1989 współpracowała z jazz-
rockową grupą Cancer. Z Crashem i Cancerem dokonała nagrań 
radiowych i telewizyjnych. Występowała i nagrywała także  
z zespołami Janusza Komana, Alex Bandem Aleksandra 
Maliszewskiego, Grupą Doktora Q Tadeusza Klimondy  
i z orkiestrą Zbigniewa Górnego. Dokonała licznych nagrań 
archiwalnych dla Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia  
w Poznaniu i Warszawie z czołowymi muzykami jazzowymi, m. 
in. z Januszem Skowronem i Krzysztofem Ścierańskim oraz 
Ryszardem Sygitowiczem. Od 1997 współpracuje z Triem 
Jarosława Śmietany, z którym wystąpiła na wielu  
festiwalach, między innymi w Danii, Szwecji, Francji, Hiszpanii  
a nawet Kuwejcie. Serdecznie zapraszamy do udziału  
w niezapomnianym koncercie. Liczba miejsc ograniczona.  
 

- 9 kwietnia 2016r. godz. 16.00 
(sobota) w ramach cyklu "strońskiej  
onufriady" zapraszamy do kaplicy św. 
Onufrego na koncert Dominiki Zamary  
- sopran z Włoch (Padwa), która 
wystąpi z koncertem "Słynne arie  
operowe". Wstęp wolny!   
 

- 17 kwietnia 2016r. (niedziela) rozpoczynamy sezon rowerowy w 
Gminie Stronie Śląskie, spotykamy się przed halą sportową SPA 
"Jaskinia Niedźwiedzia" o godz. 9.45. Jak zwykle wycieczkę 
kończymy ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.  Wśród uczestników 
rozlosujemy drobne upominki. Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa!!!   
 
- 20 kwietnia 2016r. (środa) w godz. 16.00-18.00 zapraszamy do 
CETiK-u na wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. 
"Osiągnięcia II Rzeczypospolitej - zapomniane zabytki kresowe" 
przedstawi Pani Maria Dziewiecka. Zajęcia odbywają się 
bezpłatnie.   
 
- 26 kwietnia 2016r. (wtorek) w CETiK-u odbędzie się pobór 
krwi. Organizatorem poboru jest KHDK "Brylant" ze Stronia Śl.  

KWIETNIOWY WYKAZ IMPREZ W CETiK-u  

- 30 kwietnia 2016r. (sobota) zapraszamy do Parku Miejskiego  
w Stroniu Śląskim na "STROŃSKĄ KWIETNIÓWKĘ". Szczegóły już 
wkrótce na plakacie.  

UNIWERSYTET III WIEKU -  HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

Zapraszamy do sali widowiskowej w CETiK-u, ul. Kościuszki 18  
w Stroniu Śląskim na cykl bezpłatnych zajęć zorganizowanych przez 
Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” w ramach Uniwersytetu III 
Wieku. 
· 9.03.2016r. godz.16.00-18.00 Temat wykładu: Żebrak i pies - 
powieść społeczno - obyczajowa. Wykładowca: Mgr Monika 
Maciejczyk. 
· 23.03.2016r. godz. 16.00-18.00 Temat wykładu: Zajęcia Decoupage 
- jak w prosty sposób zrobić ozdoby wielkanocne Wykładowca: Mgr 
Agnieszka Merczyńska. 
· 20.04.2016r. godz. 16.00-18.00 Temat wykładu: Osiągnięcia II 
Rzeczypospolitej-zapomniane zabytki kresowe Wykładowca: Mgr 
Maria Dziewiecka. 
· 11.05.2016r. godz. 16.00-18.00 Temat wykładu: Guzikowa orkiestra 
- pokaz obrazów z guzików Wykładowca: Lilianna Gronus. 
· 18.05.2016r. godz. 16.00-18.00 Temat wykładu: Muzea regionu 
Ziemi Kłodzkiej Wykładowca: Mgr Małgorzata Bednarek. 
· 08.06.2016r. godz. 16.00-18.00 Temat wykładu: Jak działa ludzkie 
ciało? Wykładowca: Mgr Jarosław Domagała. 
· 15.06.2016r. godz. 16.00-20.00 Zakończenie roku akademickiego - 
ognisko. 

FOTORELACJA Z IMPREZ W CETiK-u 

Warsztaty patchworkowe oraz 
wykonywania zajączków z drewna 

Strońska Onufriada - Koncert  
w Kaplicy św. Onufrego 

III Gminne 
Stoły 

Wielkanocne  
i 5-lecie 

działalności 
CETiK-u 
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STROŃSKA GRUPA ROWEROWA  NIEZASTĄPIONY - „SZYBKI PIT” 

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie „Szybki PIT” 

Szanowni Państwo,  

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera 
podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja 
odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. 
Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu 
rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja. 

   „W ramach kampanii Szybki PIT przygotowaliśmy dla podatników wiele 
narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między 
innymi, tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich urzędach skarbowych  
w Polsce, wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury telefoniczne 
naszych ekspertów. Akcja będzie też obecna na Facebooku. Wzorem ubiegłego 
roku przygotowaliśmy również specjalną aplikację, dzięki której podatnicy 
będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na które otrzymają fachową 
odpowiedź” – wylicza minister finansów Paweł Szałamacha.  

     Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez 
Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste  
i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym 
drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka 
pocztowego. 

   W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników 
wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:  

11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych 
miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim 
każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT 
przez Internet; 

16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni 
otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać 
podatnikom przy składaniu PIT-ów;  

w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające 
wysłanie deklaracji drogą internetową; 

w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się 
dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania 
podatników – ich terminy będę podawane na bieżąco; 

w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch  
w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej – terminy także 
będę podawane na bieżąco; 

na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które 
promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.  

   Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl. 
Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, 
informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę 
urzędów skarbowych. Na stronie będzie też dostępna aplikacja pytaniowa 
Szybki PIT. W ubiegłym roku strona miała ponad 1 milion odsłon. 

   Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne  
   formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego 
zeznania podatkowego.  

     Akcja Szybki PIT będzie też obecna na Facebooku. 

   Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), 
dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja. 

   Na terenie działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej 
wyznaczone zostaną  dodatkowe punkty przyjmowania zeznań podatkowych. 
 

 W Stroniu Śląskim zeznania podatkowe przyjmowane będą przez 
 pracowników urzędu skarbowego  

 dnia 06.04.2016 r. w godz. 10.00 - 13.00,   

 Od 2011 roku w Gminie Stronie Śląskie działa grupa 
rowerowa. Jest to grupa pasjonatów rowerowych, którzy 
wspólnie spędzają czas, organizując wycieczki rowerowe 
raz w miesiącu w ramach cyklu "Gmina Aktywna z Natury 
- Poznaj Swoją Okolicę". Są to mieszkańcy gmin Stronie 
Śląskie, Lądek-Zdrój oraz Opola, Wrocławia, Krosnowic, 
a także turyści odwiedzający Stronie Śląskie. Od tego roku 
grupa będzie miała już oficjalną nazwę - STROŃSKA 
GRUPA ROWEROWA, początkiem kwietnia będziemy 
też mieć swojego facebooka STROŃSKA GRUPA 
ROWEROWA - AKTYWNI Z NATURY, na którym 
będziemy zamieszczać informacje o wycieczkach oraz 
zdjęcia z wycieczek, będą też zamieszczane propozycje 
wycieczek indywidualnych (będzie to swoisty 
komunikator informujący o wyjazdach rowerowych 
indywidualnych i grupowych). Każdy kto będzie z nami 
jeździł będzie mógł zamieszczać zdjęcia ze swoich 
wypadów rowerowych oraz informować o kolejnych.  
Od tego roku każdy uczestnik wycieczek otrzyma 
profesjonalną koszulkę rowerową, która będzie nas 
odróżniała od innych grup rowerowych. Koszulki będą 
dobrą promocją Gminy Stronie Śląskie oraz sponsorów, 
dzięki którym koszulki mogły powstać. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim sponsorom za wkład finansowy, 
bez którego koszulki z pewnością by nie powstały.  
Sponsorzy: Stroński Park Aktywności "Jaskinia 
Niedźwiedzia" Sp. z.o.o, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, 
Gmina Stronie Ślaskie, Restauracja Puchaczówka, BT 
"Manikar", Firma "Farber" E. Łapiak, SKI Bielice Z. Maj, 
Dworek Galosa, MO TO JAR J.Burek, CETiK w Stroniu 
Śląskim.   
 
Dzięki hojności Pana Jerzego Rapacza oraz Państwa 
Moniki i Pawła Figurskich w zeszłym roku zakupiliśmy 
krótkofalówki Motorola dla naszej grupy. Pani Monika 
Galos zasponsorowała nam zakup lampek rowerowych. 
Stroński Park Aktywności jest zawsze organizatorem 
ogniska na zakończenie wycieczek. Dzięki sponsorom 
wycieczki odbywają się bezpłatnie!   
 
Zapraszamy 17 kwietnia 2016r. na rozpoczęcie sezonu 
rowerowego w Gminie Stronie Śląskie. Spotkanie o godz. 
9.45 przed halą sportową w Stroniu Ślaskim, wyjazd na 
trasę o godz.10.00. Wycieczka bezpłatna!  

Trasa: Stronie Śląskie ->Lądek Zdrój->Przeł. Lądecka-
>Wrzosówka->Bazaltowe Słupy->Lądek-Zdrój->Stronie 
Śląskie->Stara Morawa (Zalew).  

      Paweł Dywański 
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►KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. 
Lubisz poznawać języki obce? Doceniasz ich rolę we współczesnym świecie? Damy Ci wyjątkową możliwość połączenia 
nauki i przyjemności. Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych ludzi. To rewelacyjna zabawa 
pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie  
i konstruktywne spojrzenie na świat. Antoni Czechow powiedział kiedyś, że „Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się 

gorzej niż bez paszportu.", dlatego w naszej szkole postaramy się zrobić wszystko, aby uczniowie klasy językowej paszport mieli zawsze przy sobie. Naszym 
celem jest rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi, nabywanie sprawności mówienia poprzez poznanie kultury krajów 
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz kulturą i historią Czech; rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli 
chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim, niemiecki; rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce 
kulturowe. Liczba godzin języka obcego: • Język angielski: 5 godz. tygodniowo w klasie I i po 4godz. tyg. w klasie II i III • Język niemiecki: 3 godz. 
tygodniowo × 3 lata • Kultura i historia Czech z elementami języka czeskiego -  1 godz. tygodniowo × 3 lata 

►KLASA OGÓLNA - Profil ogólny pozwala rozwijać zainteresowania i umiejętności uczniów bez nacisku na wybrany 
przedmiot. Klasa o profilu ogólnym przypadnie do gustu tym, którzy lubią każdy przedmiot i nie mają sprecyzowanych 
zainteresowań. Otworzy ona wiele możliwości poznawczych i poszerzy horyzonty myślowe. Być może z czasem odkryjesz  
w sobie uśpione pasje. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, 
wykorzystującej najnowsze metody pracy. Mamy do dyspozycji tablice interaktywne, odpowiednio wyposażoną salę 
informatyczną i bibliotekę. Uczeń może w atrakcyjny sposób poznawać tajniki wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, 
uczęszczać na wiele zajęć rozwijających dodatkowe zainteresowania. Uczniom klas ogólnych proponujemy dodatkowe zajęcia 

mające na celu poszerzenie zainteresowań i rozbudzenie ciekawości poznawczej w formie zaangażowania się w projekty edukacyjno – dydaktyczne. Jeśli zatem 
interesujesz się wszystkim, a twoja ciekawość świata jest ogromna, to wybór klasy o profilu ogólnym jest najlepszym rozwiązaniem! 

►KLASA SPORTOWA - Chcesz zostać uczniem klasy sportowej? 
Nie musisz być mistrzem ani zawodowcem. Wystarczy, że kochasz sport, lubisz wszelkie jego postacie, uwielbiasz 
rywalizację, pragniesz pokonywać siebie i spełniać swoje marzenia. Jesteś gotowy na systematyczny trening z rówieśnikami, 
dla których pasją jest sport. Uczeń klasy sportowej będzie realizował 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu-pływanie, 
narciarstwo, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka nożna. Nauka w klasie o profilu sportowym wpłynie na: - ciągłe doskonalenie 
poziomu wytrenowania bazując na wysokim ogólnym i ukierunkowanym przygotowaniu fizycznym, - organizację 
systematycznej pracy wychowawczej z uwzględnieniem zasad moralnych, - wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej 

i etyki dyscypliny, - wzmacnianie zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej, higieny treningu, - systematyczne uczestnictwo w treningach, konsultacjach, 
zgrupowaniach oraz zawodach. Przemyśla realizacja przedstawionych zadań zapewni: - wzmacnianie zdrowia, - harmonijny rozwój fizyczny, - wysoki poziom 
przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego, intelektualnego i teoretycznego młodzieży.   
WAŻNE TERMINY: 6.04.2016 r. godz. 11:00 ,, Drzwi otwarte dla uczniów klas szóstych ”  7. 04. 2016 r. godz. 16:00 Spotkanie informacyjne dla rodziców 
uczniów klas szóstych/zapoznanie z Regulaminem Rekrutacji. 
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Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

► BIAŁE SZALEŃSTWO! NARCIARSTWO  
BIEGOWE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej chętnie korzystają  
z uroków zimy i atrakcyjności regionu, w którym mieszkamy  

i uczestniczą w wyjazdach na 
narty biegowe oraz narty 
zjazdowe organizowane dla 
grup szkolnych. 
10 marca dzieci jeździły na 
nartach biegowych w Bie-
licach doskonaląc technikę 
jazdy pod okiem instruktora 
p. D. Jezierskiej. 
11 marca b.r. uczniowie klasy 

I c razem z wychowawcą p. A. Mrozek pojechali na narty 
zjazdowe do Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra. Dzieci uczyły 
się podstaw jazdy od instruktorów i podjęły pierwsze próby 
samodzielnego szusowania. Wszystkim bardzo się podobało. 
Dzieci nie mogą doczekać się kolejnych wyjazdów. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom ucze-stniczącym w wyjeździe za wsparcie. 
Szczególne podziękowania dla Państwa Aleksandry i Zbigniewa 
Mroczków za pomoc w organizacji wyjazdu i profesjonalne 
szkolenie narciarskie pierwszaków. 

► NAGRADZAMY ZDOLNYCH UCZNIÓW 
Zakończył się I semestr nauki. Uczniowie, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu zostali wyróżnieni 
podczas uroczystego apelu. Uczniowie z młodszych klas I-III 
otrzymali tarcze wzorowego ucznia, było ich 76, a starsi z klas IV-
VI dyplomy wzorowego ucznia - było ich 44. Razem w Szkole  

Podstawowej jest 120 uczniów, którzy uczą się i zachowują wzorowo! 
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.  

►WITALIŚMY MATKĘ 
BOŻĄ FATIMSKĄ  
10 marca 2016 r. uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śl. uczestniczyli  
w Peregrynacji figury Matki 
Bożej Fatimskiej. Dzieci pod 
opieką nauczycieli i rodziców 
udały się do kościoła. Tam 
podarowały kwiaty Matce 
Bożej, uczestniczyły we 
mszy świętej i otrzymały 

indywidualne błogosławieństwo. Po spotkaniu uczniowie wrócili do 
szkoły na pozostałe zajęcia.   
W piątkowy wieczór w kościele uczniowie przedstawili krótką 
inscenizację o Objawieniach Fatimskich. Dzieci pracowicie 
przygotowywały się do występu pod opieką katechetki - p. Sylwii 
Madejczyk. Występ został ciepło przyjęty, nagrodzony brawami. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie się w przed-
sięwzięcie.  
  
►WYNIKI II ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY 
O ZDROWIU I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 
23 lutego 2016r. W Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim odbył się 
II-gi etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy 
Przedlekarskiej. 
   Przystąpiło do niego 6 uczniów klas V- laureatów I-go etapu. 
Do III-ego etapu zakwalifikowało się czworo uczniów:   
· NATALIA GRZELAK · ZOFIA ZAPOTOCZNY · ANGELINA DEMIRTAS 
· PAWEŁ ROSZCZYPAŁA. 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  
NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 

  

MARCOWA AKTYWNOŚĆ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Gratulujemy!!! ( M. ZImna, J. Staśko, J.Grzybowski)  

• GIMNAZJUM  
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     • SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA  
  
►LICEUM SPORTOWO-MUNDUROWE POD PATRONATEM WOJSKA, POLICJI I GOPR 
Klasa sportowo-mundurowa jest dla tych z Was, którzy chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie: na 
poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, na trasach narciarstwa 
zjazdowego (Czarna Góra, Kamienica), na trasach narciarstwa biegowego (szkoła dysponuje sprzętem na potrzeby 
uczniów). Istotą nauki w tej klasie jest przygotowanie uczniów do związania się w przyszłości z instytucjami 
zajmującymi się zawodowo: obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, utrzymaniem 
bezpieczeństwa publicznego, sportem, profilaktyką zdrowotną i ratownictwem medycznym. Do takiej pracy potrzebni 

są młodzi, silni, zdrowi ludzie o szerokich horyzontach myślowych, wysokiej sprawności fizycznej, posiadający umiejętność pracy w zespole, łatwość 
podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania: - Język angielski, - Geografia z kartografią, - Wychowanie fizyczne - 10 godzin tygodniowo!!!, 
- Wiedza o społeczeństwie. Zajęcia dodatkowe: zajęcia mundurowe - Edukacja o służbach mundurowych (przedmiot w planie nauczania – 2 godz/tyg), musztra, 
obozy szkoleniowo – kondycyjne, zajęcia z samoobrony, elementy ratownictwa górskiego i wodnego, elementy przewodnictwa, techniki linowe, pierwsza 
pomoc, szkolenia bojowe, obóz przetrwania, zajęcia w terenie z użyciem busoli , mapy, GPS, obozy sportowe, narciarstwo biegowe i zjazdowego, wspinaczka, 
lekkoatletyka, pływanie. 
Klasa sportowo-mundurowa umożliwia: Studia na kierunkach Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkole Wojskowej, 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej ,Bezpieczeństwa Narodowego. Zdobycie przygotowania do kursów kandydackich i kwalifikacyjnych/narciarstwo, 
ratownictwo wodne i górskie, przewodnik sudecki, ratownik GOPR.   
* WAŻNE TERMINY dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowo - mundurowej: 14.04.2016 r. godz. 11:00 - Drzwi Otwarte, 
18.05.2016 r. godz. 11:00 - Przeprowadzenie prób sprawnościowych dla kandydatów, 18.05.2016 r. godz. 16:00 - Spotkanie informacyjne dla rodziców 
uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

►TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Dlaczego warto uczyć się na kierunku technik 
żywienia i usług gastronomicznych? - uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego 
otrzymuje tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych, - uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach (wykłady, 
ćwiczenia, pokazy) w ramach współpracy podjętej przez szkołę z profesjonalistami z branży gastronomicznej, - uczeń ma 
możliwość poszerzać zdobytą wiedzę na wycieczkach przedmiotowych w zakładach gastronomicznych, - uczeń ma 
możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną - absolwent może podjąć pracę w: zakładach żywienia zbiorowego takich jak 
przedszkola, stołówki, bary, restauracje , szpitale, sanatoria, domy wczasowe jako technik żywienia, dietetyk, instruktor 
gospodarstwa domowego, pracownik domowej opieki społecznej, kontroler jakości wyrobów, zaopatrzeniowiec, 
- absolwent dzięki zdobytym umiejętnością praktycznym i wiedzy może prowadzić własna działalność gastronomiczną, 
- absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych np.: Wydział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka 

oraz Wydział Dietetyki; Towaroznawstwo, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka; Dietetyka Współczesna; Dietoterapia, Żywienie w sporcie, Żywienie 
zbiorowe, Planowanie Żywienia itp.   
* WAŻNE TERMINY dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej: 14.04.2016 r. godz. 11:00 - Drzwi Otwarte, 18.05.2016 r. godz. 
16:00 - Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

►TECHNIKUM HOTELARSKIE 
Dlaczego warto uczyć się na kierunku technik hotelarstwa? - uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu  
z przygotowania zawodowego otrzymuje tytuł technika hotelarstwa, -  uczeń ma możliwość uczestniczenia  
w zajęciach (wykłady, ćwiczenia, pokazy) w ramach współpracy podjętej przez szkołę z profesjonalistami  
z branży hotelarskiej oraz w nowoczesnych pracowniach hotelarskich znajdujących się w budynku szkolnym, - 
uczeń ma możliwość poszerzać zdobytą wiedzę na wycieczkach przedmiotowych w hotelach, pensjonatach itp., - 
uczeń ma możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną, - uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego 
posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu 
kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami, - absolwent może podjąć studia wyższe w ramach dalszej 
specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej, - absolwent naszej szkoły 
może pracować jako menadżer hotelowy, pracownik w hotelach różnych kategorii, pensjonatach, motelach, 

domach wczasowych, sanatoriach, firmach cateringowych, na statkach i promach, specjalista do spraw organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych  
i turystycznych ,animator organizowania i prowadzenia różnorodnych form zorganizowanego wypoczynku oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
w zakresie usług hotelarskich.   
* WAŻNE TERMINY dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej: - 14.04.2016r. godz.11:00- Drzwi Otwarte - 18.05.2016r. 
godz.16:00- Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

►ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – kucharz  
Dlaczego warto uczyć się w zawodzie kucharza? - uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach (wykłady, 
ćwiczenia, pokazy) w ramach współpracy podjętej przez szkołę z profesjonalistami z branży gastronomicznej, - 
uczeń ma możliwość poszerzać zdobytą wiedzę na wycieczkach przedmiotowych w zakładach gastronomicznych, 
oraz w nowoczesnej pracowni gastronomicznej znajdującej się w budynku szkolnym, - uczeń ma możliwość 
wyjazdu na praktykę zagraniczną. Po ukończeniu szkoły uczeń będzie umiał: - sporządzać potrawy i napoje, - 
profesjonalnie dekorować potrawy, - obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw, 
- planować zakupy, - planować i sporządzać karty menu, - prowadzić działalność gastronomiczną, - współpracować 
w zespole. Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się  

i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach 
gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę.  
Z każdym rokiem przybywa nowych restauracji, barów, kawiarenek, które stają się coraz popularniejszym miejscem spotkań towarzyskich. Goście tych lokali 
najbardziej cenią sobie atrakcyjne, profesjonalnie przygotowane potrawy – efekt pomysłowości i kulinarnego kunsztu kucharza. Oprócz wykształcenia dobry 
kucharz powinien mieć doskonałe wyczucie smaku – to tzw. zmysł kulinarny, który zdefiniować jest trudno. To swoista smykałka do wykonywania tego 
zawodu. W tym zawodzie przyda się także z pewnością zmysł dekoracyjny – podanie potrawy w estetyczny sposób to jedna z istotniejszych kwestii oprócz 
samego smaku dania.  
Kucharz to artysta i rzemieślnik w jednym, powinien więc odznaczać się nie tylko autorską twórczością, ale również pracą pod presją czas i zdyscyplinowaniem. 
Przyda się też na pewno umiejętność pracy zespołowej.   
* WAŻNE TERMINY dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej: 14.04.2016 r. godz. 11:00 - Drzwi Otwarte, 18.05.2016 r. godz. 
16:00 - Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
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W miesiącu lutym 2016 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla 
Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 6 - 
7 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 18 porad dotyczących: 

 
•możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, 
uzyskania miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej 
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W Sołectwie Nowy Gierałtów odbyły się obchody Dnia Kobiet ze słodkim 
poczęstunkiem. Dodatkowo każda z Pań otrzymała symbolicznego kwiatka.  
Serdecznie dziękuję za przybycie i za miłą atmosferę. 

          Sołtys z N.Gierałtowa 

DZIEŃ KOBIET W NOWYM GIERAŁTOWIE 

* Luty już za nami. Pierwsze dwa tygodnie mieliśmy ferie, które niektóre 
dzieci spędziły miło w Przedszkolu. Były ciekawe zabawy, zajęcia 
plastyczne, nowe gry. Dzieci w mieszanych rocznikowo grupach integrowały 
się oraz bliżej poznawały. Bawiły się wesoło i wspierały w wykonywaniu 
ciekawych zadań. 
* 26 lutego odbył się Gminny Konkurs Recytatorski "Antologia Poezji 
Dziecięcej" pod patronatem Vice Burmistrza Dariusza Chromca. 
Organizatorem było Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu 
Śląskim. Nad całością czuwały dyrektor Celina Chęś- Drańczuk oraz Elżbieta 
Janota. Dzieci zmagały się w trzech kategoriach: 
- I kategoria- dzieci 3-4 letnie z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Stroniu Śląskim, "Bajlandia"- z Bolesławowa: Kaja Hołyst, Michał 
Natanek, Zuzia Soroko, Aniela Najduch, Marta Grzesków, Filip Majka, 
Chrystian Prętki, Alicja Walęciak 
- II kategoria- dzieci 5-6 letnie z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Stroniu Śląskim: Iga Nuckowska, Rafał Motyka, Amelka Dąbrowska, 
Gabrysia Tomaszewicz, Ania Sienkiewicz, Zosia Wnuk, Wiktoria Paszcz, 
Milenka Burdon, Jasmin Birówka, Aleksandra Kurowska, Oliwier Smaza. 
- III kategoria- dzieci klas I ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim: Julia 
Gutek, Vanessa Jewulska, Nina Sołoń, Oliwia Pacek, Magda Garnier, Miłosz 
Adamczewski, Natalia Koryjaczna, Martyna Lechowicz, Julia Bałys. 
Jury w składzie: Dariusz Chromiec, Marzena BalickaCelina Chęś- Drańczuk, 
przyznało po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii: 
- I kategoria- Zuzanna Soroko 
- II kategoria- Wiktoria Paszcz 
- III kategoria- Miłosz Adamczewski 
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody wraz z dyplomem. Wszystkie pięknie 
deklarowały swoje wiersze. GRATULUJEMY!!! 
* Trwa rekrutacja od 01 Marca do 31 Marca do Przedszkola Miejskiego im. 
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz do 
ŻŁOBKA- w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. W razie miejsc wolnych zostaną 
przyjęte dzieci młodsze (proszę również składać karty zapisu).  

Elżbieta Janota 

PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI 

Z Pamiętnika  
Przedszkolaka 

 

• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Osób Uzależnionych 
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – 
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego skierowane do Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – 
porady te dotyczyły osób, które uczestniczą  
w zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych 
• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu 
sobie z nawrotem – porady dotyczyły osób biorących 
udział w zajęciach terapeutycznych dla osób 
uzależnionych 
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób 
będących w związkach z pijącymi 
• problemów związanych z przemocą domową, 
rozbrajania mechanizmów nakręcających stosowanie 
przemocy. 

We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania 
Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem 
Alkoholowym. Obecnie udział biorą średnio 3-4 osoby. 
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsulta-

cyjnego 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, przemocy 
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 
 
 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU 
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO  

W STRONIU ŚLĄSKIM 

mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 



Sołtys Nowego Gierałtowa  

 SOŁTYS DZIĘKUJE 
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Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

   Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział  
w kolędowaniu i w obchodach Dnia Babci i Dziadka, które odbyło się 23 stycznia 2016 

roku w Domku Wiejskim Zabaw i Spotkań  
w Nowym Gierałtowie. Dziękuję również  za 
przyniesie wspaniałych wypieków, owoców  
i różnorodnych sałatek zrobionych specjalnie 
na tę okoliczność. Dodatkowo dziękuję  
p. Piotrowi Szczepanek i p. Kazimierzowi 
Kuchejda, którzy cały wieczór przygrywali 
nam na akordeonach.  

  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym zwyczajem od 2004  zorganizował półkolonie dla dzieci z terenu Parafii  i Gminy 
Stronie Śląskie w pierwszym tygodniu ferii zimowych o czym informowaliśmy w  Nowinkach Strońskich w miesiącu  lutym. 
Ferie przebiegały pod hasłem – stworzenia warunków aktywnego uczestniczenia w twórczych działaniach dzieci i młodzieży podczas ferii 

zimowych, z uwagi na fakt że jak w roku poprzednim korzystaliśmy z Gminnej dotacji: zadanie  
w obszarze  kultury i sztuki. 
Program półkolonii był urozmaicony: zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe  na salkach parafialnych  
i hali sportowej  przy Zespole Szkół Samorządowych,  zajęcia w plenerze - ognisko z pieczeniem 
kiełbasek w Kletnie. W planie był jeszcze kulig, ale niestety śnieg nie dopisał. 
Dzięki otrzymanej dotacji zorganizowano wyjazd do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie dzieci 
zwiedziły Pałac Królewny Marianny Orańskiej oraz zakład  produkujący  dmuchane ozdoby 
szklane, poznały zasady ich powstawania. Jednak największą frajdę sprawiło im własnoręczne 
zdobienie ozdób szklanych, które  zabrały do domu wraz z prezentem otrzymanym od właścicielki. 
W ostatnim dniu ferii dzieci przygotowały wystawę swoich prac, następnie balowały na 
tradycyjnym już balu karnawałowym prowadzonym przez znanego i uwielbianego specjalistę – 
DJ Myszę. 
W trakcie półkolonii dzieci miały zapewnione śniadanie i obiad dwudaniowy oraz napoje. Między 

posiłkami dzięki hojności darczyńców otrzymywali słodkie bułki, ciasto 
lub słodycze.  
Dzieci  za uczestnictwo w konkursach i zawodach otrzymywały 
nagrody. Były też nagrody pocieszenia, a na zakończenie półkolonii 
(która według niektórych uczestników skończyła się  zbyt szybko)
wszyscy obdarowani zostali słodyczami. 
Opiekę nad dziećmi sprawowało bezpłatnie 6-ciu nauczycieli, trzech 
wolontariuszy z kwalifikacjami - terapeuta zajęciowy  i wychowawcy 
kolonii oraz trzech wolontariuszy z doświadczeniem z lat poprzednich.  

Sprawami organizacyjnymi (przygotowywanie posiłków, robieniem 
zakupów, sprzątaniem) zajmowało się 7 osób. Była to praca w ramach 
wolontariatu. 
Zorganizowanie bezpłatnych półkolonii przez członków Akcji Katolickiej 
było możliwe dzięki: życzliwości Proboszcza, który wspiera organizowanie 
półkolonii na terenie plebanii, pokrywa koszty zużycia wody, energii, 
przychylności Gminy przy rozdzielaniu dotacji na wypoczynek dzieci, 
pomocy rzeczowej i finansowej ludzi i firm wrażliwych na potrzeby dzieci.  

Jednak bez pracy wolontariuszy sympatyków Akcji Katolickiej zorganizowanie tygodniowych 
półkolonii w takim zakresie jaki przedstawiono w sprawozdaniu byłoby niemożliwe mimo 
otrzymanych środków. Tylko dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, którzy poświęcili swój 
wolny czas, (niejednokrotnie przeznaczony na wypoczynek) na opiekę nad uczestnikami półkolonii 
organizowanie zajęć i zadbali o posiłki. 
Akcja Katolicka docenia wszelką pomoc przy organizowaniu półkolonii, które dla wielu dzieci są 
wielkim przeżyciem i radością i ma nadzieję, że przy wsparciu życzliwych ludzi, będzie mogła 
kontynuować tak potrzebny dla dzieci wypoczynek w następnych latach. 
 

Jak co roku w Bolesławowie w czasie ferii zimowych nie było czasu na bezruch. W tym 
roku pod hasłem „Nie nudzimy się w ferie” przygotowane były różne ciekawe zajęcia: 
plastyczne, czytelnicze, zabawa oraz wycieczka do kina w Kłodzku w dniu 11 lutego 2016 
roku. Finansowe wsparcie ferii zapewnił Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim, który 
zakupił artykuły plastyczne oraz sfinansował autokar, za co ogromnie dziękujemy  
w imieniu przeszczęśliwych dzieci.  
           Magdalena Wacławska 

UDANE FERIE W BOLESŁAWOWIE  

„ FERIE U MATERNUSA” 2016 

 W imieniu POAK - Prezes POAK Alicja Taszycka  



 Monika Ciesłowska, UM 
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   Z notatnika strażnika 
Szanowni Państwo, 
   Informuję Państwa, że w miesiącu lutym 2016 r. strażnicy 
miejscy udzielili  6 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 
31 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 4 
mandaty karne kredytowane za wykroczenia porządkowe i 1 za 
wykroczenie drogowe.  
   W trakcie 25 samodzielnych patroli funkcjonariusze 
sprawdzali parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon 
przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół 
Samorządowych, osiedli Morawka  i 40 - lecia ( z naciskiem na 
parkowanie pojazdów przy ul. Krótkiej i Żeromskiego) oraz 
rejon supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania 
wykroczeń  społecznie  uciążliwych.   Dodatkowo objęli 
patrolem rejony ogródków działkowych i sklepów 
sprzedających napoje alkoholowe w celu wyeliminowania osób 
spożywających alkohol w ich rejonie.  
   Strażnicy miejscy dokonali 17 patroli  rejonów szkół  pod 
kątem bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach, palenia 
tytoniu na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania 
tego terenu. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej 
uczniów na terenie miasta.  
Funkcjonariusze udzielili 37 asyst dla Policji oraz wykonali 42 
wywiady środowiskowe (1 dla Urzędu Skarbowego i 41 dla 
Urzędu Miejskiego). 

W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób 
wyprowadzających psy luzem w rejonie miasta. W ramach 
kontroli  3 osoby ukarano mandatami karnymi.  

 

Z poważaniem 
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz 

   W miesiącu lutym uczestniczyli w posiedzeniu 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dot. przemocy  
w rodzinie. 

   W miesiącu lutym funkcjonariusze przyjęli 21 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
Zabezpieczali 3 razy teren poprzez kierowanie ruchem  
w związku z powalonymi drzewami i prowadzoną akcją 
gaśniczą. Uczestniczono razem z OSP Stronie Śląskie  
i Policją w poszukiwaniach I stopnia osoby zaginionej 
oraz zabezpieczyli rejon zapadniętej studzienki 
kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza ( usterkę usunięto). 

   W miesiącu lutym b.r.  strażnicy miejscy wspólnie  
z funkcjonariuszami Policji odbyli 22 patrole,  
w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej 
gminy.  
W tym czasie podjęto 19 interwencji porządkowych, 
dodatkowo prowadzono działania w ramach 
ogólnopolskich akcji: „Akcja zima i bezdomni” oraz 
doprowadzili 1 osobę do KP Lądek Zdrój celem 
osadzenia i kolejną do Sądu Rejonowego w Kłodzku. 
Funkcjonariusze zabezpieczali rejon 5-ciu kolizji 
drogowych poprzez kierowanie ruchem. 

   Strażnicy miejscy wykonali łącznie 47 patroli  
z czego 28 pieszo i 19 samochodem.   

1. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza społeczności wiejskie do udziału  
w XII edycji powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności 
lokalnych”. Informacje o konkursie znajdują się na stronie 
www.powiat.klodzko.pl, w zakładce „starostwo-środowisko-konkursy”. 
Wniosek nie jest trudny. Przygotowują go przedstawiciele danego sołectwa 
i składają do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (pok. 11) do dnia 
30.04.2016 r. Dofinansowaniu mogą podlegać przedsięwzięcia w trakcie 
realizacji, których początek miał miejsce po 01.01.2016. Dofinansowaniu 
podlega 50% kosztów rzeczowych, przy czym kwota dofinansowania nie 
może przekroczyć 2000 zł. Zachęcamy do składania wniosków. 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 27.05.2016. Projekty zakwalifikowane 
do dofinansowania muszą zostać zrealizowane i rozliczone do 29.11.2016. 
 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza 
organizacje pozarządowe do składania wniosków na dotacje na: - tablice 
informacyjne - materiały promocyjne - organizację imprez -  prowadzenie 
warsztatów – małą architekturę. Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000 
zł, wymagane min. 10 % wkładu własnego. Organizacje składają wnioski 
do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 01.04.2016 r. Konkurencja jest 
duża więc wnioski powinny być bardzo dobrze przemyślane i starannie 
przygotowane. Wyniki konkursu ogłaszane są późno, nawet po  kilku 
miesiącach, a kwalifikowalne są wydatki poniesione dopiero po podpisaniu 

umowy dotacji z UMWD. 
Termin realizacji zadań 
01.09.2016 r. - 16.12.2016 r. 
Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej UMWD. 
      
 Monika Ciesłowska, UM 

DOTACJE NA WIEJSKIE INICJATYWY 

DOTACJE NA WKŁADY WŁASNE DLA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 
Podobnie jak w 2015 r., Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 
zarządzenie dotyczące konkursu ofert na udzielenie dotacji 
stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do 
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (na 
ten cel w budżecie gminy zarezerwowanych jest 10 000 zł,  
a maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt będzie 
wynosić 2 000 zł) więc organizacje nie dysponujące wkładem 
własnym, będą mogły skorzystać z tej opcji. Kontakt: Monika 
Ciesłowska, UM w Stroniu Śl, pok. 11, strategia@stronie.pl 
 

 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  

tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

 TRWA AKCJA MAKULATURA! 

 Zapraszamy Państwa do włączenia się do zbiórki makulatury 
w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Wszystkie rodzaje  
zużytego papieru będą przyjmowane 1 kwietnia 2016 r.  
w godzinach od 7:30 do 8:00 w naszej szkole przy szatni;  

w pomieszczeniu 
gospodarczym  
u pana woźnego.
   
D o c h ó d  z e 
sprzedaży zasili 
ko n to  Rad y 
Rodziców.  



Organizatorzy mają nadzieję i będą pracować nad tym, aby maraton SGB 
ULTRABIEL urósł w przyszłości do rangi liczącego się w Polsce i Europie 
wydarzenia narciarskiego.  

 

Monika Ciesłowska, UM 

Serdecznie zapraszamy! 
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biurobumistrza@stronie.pl 

 

Stronie Śląskie, dnia 02.03.2016 r. 
Stanowisko 

Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
 

w sprawie wystosowanego przez Panią Marię Dukat – Krzonkallę Radną 
Powiatu Kłodzkiego  Apelu z dnia 19.02.2016 r. dotyczącego planu potrzeb 

zdrowotnych na terenie Gmin Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój  
 

     §1. Burmistrz Stronia Śląskiego oraz Rada Miejska Stronia Śląskiego  
na sesji w dniu 29 lutego 2016 roku poparli jednogłośnie apel dotyczący 
potrzeb zdrowotnych na terenie Gmin Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój 
uwzględniających następujące działania: 
 
1. inicjatywa kompleksowego odtworzenia działalności szpitala w Lądku 
Zdroju w zakresie: 
- oddziału ortopedyczno - urazowego z oddziałem rehabilitacyjnym, w tym 
endoprotezo-plastyki stawów kolanowych i biodrowych, 
- oddziału geriatrycznego z łóżkami internistycznymi i opieki paliatywnej, 
- oddziału chirurgii jednego dnia z poradnią chirurgiczną, 
- poradni ortopedyczno – urazowej z poradnią rehabilitacyjną i fizykoterapią, 
- poradni onkologicznej, 
 
2. zabezpieczenie realizacji świadczeń POZ w zakresie nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gmin Stronie Śląskie i Lądek-
Zdrój przy udziale podmiotów posiadających aktualne kontrakty w tym 
zakresie – przy odpowiednim finansowaniu możliwość zorganizowania w/w 
opieki na terenie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej  
w Stroniu Śląskim, 
 
3. przekształcenie podstacji ratownictwa medycznego w Lądku Zdroju 
poprzez wprowadzenie w jednym miejscu zespołu ratownictwa medycznego 
typu S oraz aktualnej karetki podstawowej typu P – dokonanie zmian  
w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego Województwa Dolnośląskiego” . 
 
    §2. Na tym stanowisko zakończono i po odczytaniu podpisano.      
 

Burmistrz Stronia Śląskiego   Przewodniczący Rady Miejskiej 
       Z.Łopusiewicz                                  Stronia Śląskiego - R.Wiktor 

APEL O OPIEKĘ ZDROWOTNĄ W STRONIU ŚLĄSKIM 

W miesiącu lutym odbyła 
się pierwsza w tym roku 
akcja poboru krwi. W tym 
czasie zgłosiło się do nas 
30 chętnych, aby oddać 
krew, jednak lekarz 
dopuścił tylko 24 osoby, 
które łącznie oddały  10, 
800 mil. krwi.  
Tego roku, jak w latach 

poprzednich najwygodniejszym i odpowiednio 
przystosowanym miejscem poboru krwi jest Centrum 
Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Ekipa 
medyczna, która fachowo i bezboleśnie obsługuje 
krwiodawców pochodzi z Wałbrzycha, z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-ctwa.  
Krwiodawstwo zwykle definiuje się jako akcja społeczna 
mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na 
rzecz osób wymagających transfuzji krwi ( np. podczas 
operacji chirurgicznej ) lub do produkcji preparatów 
krwiopochodnych. Można jednak rozumieć jako działanie 
wynikające z najprostszego odruchu serca - ratowanie 
anonimowych chorych i ofiar wypadków. 
Świadomość wielu ludzi, że tylko oni sami mogą podarować 
służbie zdrowia jedyny w swoim rodzaju, niezastąpiony  
i niezwykle cenny lek, sprawia, że w minionym wieku 
zaistniał ruch ludzi dobrej woli, chcących zrobić coś 
bezinteresownie dla dobra innych. Tym samym zaprzeczyli 
oni szerzącej się znieczulicy społecznej,  „epidemia 
egoizmu”, wyłącznej koncentracji na dobrach materialnych. 
Dziś słyszymy o tym równie często, a wciąż spotykamy wielu 
altruistów. Obecność wśród nich licznej grupy ludzi młodych 
– uczniów, studentów czy osób rozpoczynających dopiero 
pracę zawodową – jest doskonałym dowodem na 
niesłuszność teorii o braku ideałów uczuć wyższych oraz 
skłonność do poświęceń. 
Krwiodawstwo jest przecież wyrazem szczególnie wyrażonej 
bezinteresownej miłości bliźniego, przejawem solidarności 
społecznej – tym cennie-jszej, że nie wyłącznie 
deklaratywnej, a potwierdzonej bardzo konkretnym 
działaniem. Następny pobór krwi w Stroniu Śląskim 26 
kwietnia br. – wtorek.   

                      

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”? 

Jacek 

NASI NA PODIUM - SGB ULTRABIEL 2016 

12-go marca br. w Bielicach w G. Bialskich odbyła się 
pierwsza edycja maratonu narciarskiego SGB ULTRABIEL, 
w której udział wzięło 210 zawodników z Polski i Czech. 
Rywalizacja odbywała się techniką klasyczną, na dystansach: 
10, 20 i 60 km. Na dystansie 60 km - najdłuższym w 2016  r. 
biegu narciarskim w Polsce, zwyciężyli:  Robert Faron  
z Zalesia k. Limanowej (3:26:51) oraz Katarzyna Witek  
z Warszawy (4:29:10). Z przyjemnością i dumą 
informujemy, że na podium stanęli także mieszkańcy Gminy 
Stronie Śląskie. Aleksandra Ciężkowska – Mroczek 
(1:07:45) i Agata Tomaszewicz (1:09:03) zajęły 
odpowiednio: II i III miejsce wśród kobiet na dystansie 10 
km, a Sylwester Tomaszewicz – II miejsce w swojej 
kategorii wiekowej wśród mężczyzn, na dystansie 20 km. 
Gratulujemy! Organizatorem biegu jest firma XC4U Michał 

Rolski, wydawca portalu 
www.nabiegowkach.pl. 
Partnerzy strategiczni to: 
Stroński Park Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” 
Sp. z o.o., Gmina Stronie 
Śląskie i Nadleśnictwo 
Lądek - Zdrój. 

 Catering przygotowany został przez 
Zespół Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śl. Imprezę wspierało 
także Centrum Edukacji, Turystyki  
i Kultury. Sponsor generalny to 
SGB-Bank S.A. w Poznaniu oraz 
GBS Bank w Strzelinie. Rossignol 
ufundował nagrody rzeczowe, 
Enervit Polska dostarczył napoje 

izotoniczne. Huta Szkła Kryształowego „Violetta” ze Stronia Śl., ZUT  
w Stroniu Śl. oraz grupa ENMAG-EG z Piekar Śląskich ufundowały 
kryształowe puchary dla zwycięzców. Na miejscu imprezy pomagały 
jednostki OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie oraz harcerze z 6 Turystycznej 
Drużyny Harcerskiej Trampy w Stroniu Śl. Dziękujemy uczestnikom biegu 
oraz osobom zaangażowanym w organizację imprezy. Więcej informacji  
o wydarzeniu na stronie maratonu: www.ultrabiel.pl  



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Faks 74  811 77 32      

 E-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 
Redaktor naczelny:  
Agnieszka Zaucha 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, że 
biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca 
w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B /
piwnica / 

Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i poprawek 
stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych mate-
riałów bez podania przyczyny. Nadesłany materiał 
winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym 
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem 
myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 
15 dnia każdego miesiąca na adres e-mail:  
biuroburmistrza@stronie.pl lub dostarczyć osobi-
ście w wersji elektronicznej. 
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 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ  
STRONIA ŚLĄSKIEGO  

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

BIURO RADNYCH 

   Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, 
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godz. 16.00 do 
17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.   
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607-552-995.   

BIURO RADNEGO  

Burmistrz Stronia Śląskiego 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 

codziennie od  7:30 - 15:30, 
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

Zapraszamy do zwiedzania 
kaplicy św. Onufrego  

w Stroniu Śląskim  
(ul. Kościuszki 66 A).  

Poniżej podajemy dni oraz 
godziny otwarcia obiektu:  
Czwartki: 12.00 - 16.00 
Soboty: 10.00 - 14.00  

 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
Słoneczna)  w każdy pierwszy wtorek miesiąca  

w godzinach 1600 - 1700 
                5 kwietnia 2016 roku dyżur w biurze pełni  

Radny Wiesław Ryczek. 

W dniu 2 kwietnia  2016 roku  w/w Radni organizują również 
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. 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, 

C. NAJDUCH,  M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA,  
R. WIKTOR,   

organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo / 

udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej. 
W miesiącu kwietniu 2016 roku  

porady nie będą udzielane. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Stronie Śląskie. 
Temat przygotowuje Komisja Rozwoju Gospodarczego. 
5. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy – projekt  
nr 1. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Stronie Śląskie – projekt nr 2. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie 
Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 – projekt nr 4. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku – projekt nr 5. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie 
Śląskie – projekt nr 6. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii 
Rozwoju wsi Kletno na lata 2016 – 2022 – projekt nr 7. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 
2016 rok – projekt nr 8. 
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
w okresie między sesjami. 
16. Interpelacje radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
19. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Ryszard Wiktor 
 

 

    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.  


