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Z BIEŻĄCEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

GMINY STRONIE 
ŚLĄSKIE 

WSPOMINAMY 
MINIONE STARCIA 
W NARCIARSTWIE 

BIEGOWYM SGB 
ULTRABIEL  

KWIETNIOWE 
IMPREZY  

W CETiK-u  

ODZNACZENIA 
ŁOWIECKIE W 

PRZEDSZKOLU I 
DWORKU GALOSA 

ZA NAMI „FERIE  
Z AKCJĄ -  

SPOSÓB NA NUDĘ” 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Stronie Śląskie, a także ich bliskim 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 
niezawodnego zdrowia, wiary, 

nadziei i miłości. Radosnego nastroju, 
oraz serdecznych spotkań  

w rodzinnym gronie i wśród 
przyjaciół. Życzymy również 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego optymizmu 
oraz samych sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym.   

W imieniu Radnych Rady  
Miejskiej Stronia Śląskiego 

Przewodniczący Rady – Ryszard Wiktor 

Burmistrz  
Stronia Śląskiego  

- Zbigniew Łopusiewicz 

 



   Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Stronie Śląskie: 
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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 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Lp. Położenie, 
nr działki, 

pow. ha 

Opis nieruchomości, nr KW Obciążenia  
nieruchomości 

Przeznaczenie  
nieruchomości 

i sposób jej  
zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

w PLN 

Kwota 
wadium 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sienna  

138/9 
0,2383 

     Nieruchomość niezabudowana położona  
w centralnej strefie miejscowości Sienna  
obejmująca tereny wokół Centrum Sportów 
Zimowych „Czarna Góra, przylegające do 
dużych terenów leśnych. Uzbrojenie działki 
bardzo dobre: energia elektryczna, kanalizacja 
ściekowa. Dostęp komunikacyjny bardzo 
dobry, krótki dojazd z drogi wojewódzkiej  
nr 392 drogą utwardzoną materiałem  
kamiennym, stanowiącą własność Gminy 
Stronie Śląskie. Sąsiedztwo bardzo korzystne, 
bezpośrednie sąsiedztwo obiektów Centrum 
Sportów Zimowych „Czarna Góra”. Obecnie 
działki użytkowane są jako parking. 

KW nr SW1K/00053073/7 

 

Nieruchomość jest 
obciążona umową 
użytkowania na 

czas trwania spółki 
„Czarna Góra” S.A. 

Teren usług i usług 
turystyki –symbol 

planu: 7U/UT 

430  000,00 
+ należny 

podatek VAT 

25 000,00 

Lp. Położenie, 
nr działki, 

pow. ha 

Opis nieruchomości, nr KW Obciążenia  
nieruchomości 

Przeznaczenie  
nieruchomości 

i sposób jej  
zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

w PLN 

Kwota 
wadium 
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. 

Bolesławów 

70/5 
955 

 

 

 

 

 

 
 

Stronie  
Śląskie,  

ul. Dolna 

787 
0,0788 

 

 

 

 

Nieruchomość położona w pośredniej strefie 
zabudowy miejscowości. Uzbrojenie: istnieje 
możliwość podłączenia do linii energii elek-
trycznej i kanalizacji sanitarnej. Dostęp komuni-
kacyjny dobry, krótki dojazd z głównej drogi 
przebiegającej przez wieś, nową drogą asfalto-
wą. Teren działki lekko nachylony w kierunku 
północnym, nie ogrodzony, porośnięty pojedyn-
czymi drzewami liściastymi. 

 

KW nr SW1K/00067567/8 
 
 

Nieruchomość niezabudowana położona jest  
w pośredniej strefie zabudowy miejscowości. 
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do 
linii energii elektrycznej, gazowej, wodociągu 
miejskiego, przebiegających w ciągu ul. Dolnej 
oraz kanalizacji sanitarnej, przebiegającej przez 
teren działki, nie utrudniającej zabudowy.  
Dostęp komunikacyjny : bezpośredni dojazd  
z dogi asfaltowej – ul. Dolna. Teren działki  
płaski częściowo ogrodzony i zagospodarowany, 
porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami  
iglastymi 

 

KW nr SW1K/00046960/0 
 

Nieruchomość jest 
obciążona umową 

dzierżawy obowiązu-
jącą do 31 czerwca 

2017 r. 

 

 

 

 

 
 
 

Nieruchomość jest 
wolna od wszelkich 
obciążeń i zadłużeń. 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, 

mieszkalno-
usługowej, usługo-

wej. 

 

 

 

 
 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

wielorodzinnej oraz 
usług, zarówno 
występujących 

łącznie, jak i samo-
dzielnie - symbol 
planu -N.6.MU 

30 000,00  
+ należny 

podatek VAT 

 

 

 

 

 

 

 
 

35 000,00  
+ należny 

podatek VAT 

1 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800,00 

 



Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że z dniem  
1 marca 2017 r.  organami podatkowymi właściwymi w zakresie 
akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – 
skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. 
Zadania wynikające  z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między 
innymi: • rejestracji podmiotów, • przyjmowania powiadomień 
pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych, • przyjmowania deklaracji podatkowych, • wydawania zezwoleń na 
działalność w podatku akcyzowym, • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych, • przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu 
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, • znaków akcyzy. 
Wykonywać będą:  
►Naczelnik Urzędu Skarbowego  Wrocław - Śródmieście, ul. M.J Piłsudskiego 27-29 , 50-044 Wrocław 

Punkty przyjmowania dokumentów: Wrocław, ul. Karmelkowa 31 - deklaracje  w zakresie podatku akcyzowego z tytułu nabycia   
wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, 
Wrocław, ul. Podwale 64 - pozostałe dokumenty z zakresu podatku akcyzowego (deklaracje, wnioski, inne pisma), 

►Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych 
Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów 
osobowych, będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj: ul. Ogrodowa 15,  58-306 Wałbrzych, ul. Okopowa 6, 58-500 Jelenia 
Góra, 

►Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica  
Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym - deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - będzie odbywała 
się w dotychczasowych lokalizacjach tj: ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica, ul. Krzywa 3, 59-101 Polkowice, Żarska Wieś, 59-900 Żarska 
Wieś 

Przypominamy, że deklaracje podatkowe można, jak do tej pory, składać także w centrach obsługi podatnika, działających w: 
1.    Urzędzie Skarbowym Wrocław – Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław, 
2.    Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława, 
3. Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 5 A, 55-300 Środa Śląska 
4. Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. Kościuszki 17, 56-100 Wołów 
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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
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   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej informuje P.T. Podatników, że  
w dniu  5 kwietnia 2017  roku od godz. 10.00 
do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Stroniu Śląskim, sala konferencyjna nr 17 
pracownicy Urzędu Skarbowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej będą przyjmować zeznania 
podatkowe za rok 2016.  

„Szybki Pit” w Stroniu Śląskim 

Warunki przetargu: 
1. Przetargi odbędą się w dniach:  
a) Sienna - działka nr 138/9 - 31 maja 2017 r. o godz. 12:00 
b) Bolesławów - działka nr 70/5 - 4 maja 2017 r. o godz. 9.00 
c) Stronie Śląskie ul. Dolna - działka nr 787 - 4 maja 2017 r. o godz. 
9.15  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. 
nr 17(sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  
w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem 
najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. (dotyczy działki 138/9),  
26 kwietnia 2017 r. (dotyczy działki 70/5 i działki 787) na konto 
Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 
O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową 
wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone 
przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia 
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz 
Sprzedającego. 
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 
zamknięcia przetargu. 
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument 
tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż 
osoby fizyczne: numer NIP, wydruk z aktualnego odpisu KRS  
(z ostatnich 6 miesięcy) lub innego właściwego rejestru, w razie 
potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. W przypadku 
cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny 
być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe  
w całości ponosi nabywca. 
7. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu  
i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. 
9. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
10. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 
1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są 
przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  
w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie 
uzyskania zezwolenia jw. Przed zawarciem aktu notarialnego wadium 
przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie. 
11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie  
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach 
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW 
 PODATKU AKCYZOWEGO  

W ZAKRESIE  MIEJSC OBSŁUGI, ZADAŃ  
I KOMPETENCJI ORGANÓW 



1. Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim wraz z otoczeniem. 
Zakończono remont Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
polegający na adaptacji części pomieszczeń strychowych na pomieszczenia 
biurowe, remont elewacji budynku, zagospodarowania terenu wokół urzędu. 
W ramach tej inwestycji wykonano fontannę, która ma być czynna 
codziennie w godzinach od 9 do 23. Wybudowano parking dla klientów 
Urzędu Miejskiego, na łączną liczbę 30 samochodów, a wjazd na parking 
jest wspólny z wjazdem do marketu Dino. 
Uzupełnieniem ww. inwestycji jest nowoczesny monitoring wizyjny wokół 
budynku urzędu oraz instalacja trzech masztów flagowych. 
Jeszcze w tym roku planowane jest malowanie stolarki okiennej, wymiana 
drzwi wejściowych do budynku, a także dobudowa wiatrołapu przy 
drzwiach wejściowych. 
2. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, 
położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
W dniach od 1 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy 
Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy 
Stronie Śląskie. W konsultacjach społecznych wzięło udział łącznie 113 
osób. Wszystkie osoby biorące udział w konsultacjach brały udział  

w zebraniach wiejskich, zwołanych przez Sołtysów poszczególnych sołectw. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
odbędzie się w dniu 31 marca br., Burmistrz Stronia Śląskiego przedstawi informację o wynikach konsultacji.  
3. Obchody z okazji Jubileuszu 50 – lecia Nadania Praw Miejskich dla Miasta Stronie Śląskie. 
Na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017 roku, Rada Miejska 
podjęła uchwałę Nr XXXII/202/17 w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu  
50 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie Śląskie. Mając powyższe na uwadze, w celu 
promowania jubileuszu zostało opracowane logo promocyjne, na bazie loga Stronia Śląskiego. Logo 
będzie używane w bieżącym roku przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie oraz 
spółki komunalne, będące własnością gminy. Logo zostanie umieszczone w szczególności na wszelkich 
materiałach promujących obchodzony jubileusz.  
4. Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronia Śląskie i Gminą Ustronie Morskie. 
Miło jest nam poinformować, że w miesiącu czerwcu br. Gmina Stronie Śląskie podpisze z Gminą Ustronie Morskie porozumienie  
o wzajemnej współpracy. Zarówno Rada Miejska Stronia Śląskiego jak i Rada Gminy Ustronie Morskie podjęły stosowne uchwały i wyraziły 
zgodę na zawarcie porozumienia. Porozumienie ma na celu nawiązanie i rozwinięcie efektywnej współpracy między społecznościami, 

organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami z terenu Gminy Stronie Śląskie i Gminy Ustronie Morskie.  
5. Monitoring jakości powietrza w Stroniu Śląskim. 
Zakupiono i zainstalowano czujnik monitorujący jakość powietrza w Stroniu Śląskim. Czujnik wraz z tablicą 
obrazującą jego wskazania znajduje się na elewacji budynku Mickiewicza 2 (budynek Straży Miejskiej).  
Z odczytami czujnika, a także historią pomiarów, normami jakości powietrza zapoznać się można na naszej 
stronie internetowej: www.stronie.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA/ZDROWIE/POMIAR CZYSTOŚCI 
POWIETRZA.  
6. Dofinansowanie do projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych z terenu Gminy Stronie Śląskie. 
Miło jest nam poinformować, że trzy podmioty z terenu Gminy Stronie Śląskie otrzymały dofinansowanie do 

zadań inwestycyjnych, polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych. Mowa o Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim, która otrzymała dofinansowanie do modernizacji budynku wielomieszkaniowego położonego  
w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 5A-E (wysokość dofinansowania 375261,89 PLN, całkowita wartość zadania to 784262,96 PLN). 
Dofinansowanie otrzymała również Wspólnota Mieszkaniowa „Nadzieja” przy ul. Zielonej Nr 6a w Stroniu Śląskim (wysokość 
dofinansowania 182818,43 PLN, całkowita wartość zadania to 229269,80 PLN) oraz Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz dom” przy ul. 
Kościuszki 59a w Stroniu Śląskim (wysokość dofinansowania 526309,36 PLN, całkowita wartość zadania to 629104,11 PLN). Warto 
zaznaczyć, że na 11 wniosków przeznaczonych do dofinansowania z terenu Powiatu Kłodzkiego, Dzierżoniowskiego oraz Ząbkowickiego, 3 
wnioski są z terenu Gminy Stronie Śląskie. Gratulujemy! Urząd Miejski na bieżąco będzie informował o ogłaszanych naborach wniosków  
o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, z których będą mogli skorzystać 
potencjalni beneficjenci z terenu Gminy Stronie Śląskie.  
7. Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Stronia Śląskiego. 
Miło jest nam poinformować, że w budżecie Gminy Stronie Śląskie, zaplanowana jest kwota w wysokości 30000,00 PLN na zakup elementów 
wyposażenia placów zabaw. W związku z tym, w najbliższym czasie zostaną uzupełnione urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim  
w Stroniu Śląskim oraz w Parku Morawka. 
8. Przebudowa drogi powiatowej 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim. 
Wraz z Powiatem Kłodzkim, Gmina Stronie Śląskie prowadzi inwestycję dotyczącą remontu ulicy Mickiewicza w Stroniu Śląskim. 
Wyremontowana zostanie jezdnia wraz z chodnikami i zjazdami na odcinku od skrzyżowania z ulica Nadbrzeżną do mostu na rzece Biała 
Lądecka. Wartość zadania wynosi 502260,35 złotych brutto, a wkład gminy wynosi 245000,00 złotych. 
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9. Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego. 
W budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok wpisano 4 zadania (inwestycyjne) z Budżetu Obywatelskiego na ogólną kwotę 78729,99 PLN, 
tj.: 1. Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw – 19 999,99 PLN, 
     2. Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4999 x 5240 – 19 680,00 PLN, 
     3. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport-zakup infrastruktury sportowej – 19 050,00 PLN, 
     4. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie – 20 000,00 PLN. 
W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyłonienie wykonawców/dostawców w zakresie w/w zadań. Jako, że Budżet Obywatelski 
cieszy się wśród mieszkańców gminy dużym zainteresowaniem, w roku bieżącym czeka nas nowa edycja Budżetu Obywatelskiego.  
W najbliższym wydaniu Nowinek Strońskich podane zostaną do publicznej wiadomości zasady przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego  
w roku 2018.  
10. Kaplica Świętego Onufrego na stałe dodatkowym lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim. 
Od dnia 1 kwietnia br. czynności w zakresie udzielania ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim będą wykonywane w budynku 
Kaplicy Św. Onufrego, mieszczącym się w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 66A. Oznacza to, że pary młode chcące zawrzeć związek 
małżeński przez Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim, nie będą musiały pokryć opłaty związanej z udzieleniem ślubu 
poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 1000 PLN.  
 
 

 
   W sobotę 11 marca 2017 roku w Górach Bialskich zawodnicy 
zmierzyli się techniką klasyczną w maratonie narciarskim SGB 
Ultrabiel na dystansie 60 km, 30 km oraz 15 km. Była to druga edycja 
maratonu SGB Ultrabiel i jednocześnie był to finał Pucharu Polski 
PZN Amatorów w biegach narciarskich. 
   SGB Ultrabiel to jeden z dwóch polskich maratonów narciarskich. 
Jest dłuższy od swojego starszego brata - Biegu Piastów - o 10 km. 
Zawody odbywały się w Górach Bialskich na polskich i czeskich 
trasach biegowych pomiędzy Stroniem Śląskim i Starym Městem. 
W zawodach wzięło udział ponad 270 osób z całej Polski i Czech.  
W rywalizacji na dystansie głównym - 60 km - najszybszy był 
Bogusław Gracz (Nordiclife) przed Robertem Faronem (Remsport)  
i Czechem Davidem Šrůtkiem (Rossignol Racing Team).  
W rywalizacji pań zwyciężyła Emilia Romanowicz (UKS Puszcza 
Supraśl) wyprzedzając Jadwigę Tokarczyk (team nabiegowkach.pl / 
MT-Sport) i Joannę Drop.  
   W klasyfikacji końcowej biegu na 30 km zwyciężył Piotr Michałek 
z teamu nabiegowkach.pl, drugi był Czech Jiří Fišnarem (Atlas Craft 
Team). Trzeci Grzegorz Legierski (team nabiegowkach.pl). Wśród 
kobiet pierwszą lokatę uzyskała Czeszka Jolany Benešovej (Redpoint 
Eleven Team), drugą Patrycja Balińska-Seweryn (team 
nabiegowkach.pl), a trzecią Ewa Marszałek (Śnieżne Trasy Krzywa 
Skipol). 
Na najkrótszym dystansie pierwszy linię mety przekroczył Jan Łacek 
(team nabiegowkach.pl) przed Bartoszem Franczakiem 

(nabiegówki.com) i Jakubem Ogorzałkiem (MKS Duszniki-Zdrój). Najszybszą  
z kobiet była Weronika Jarecka (Skipol.pl Team), przed Joanną Kujawską  
i Martyną Michałek (obie reprezentujące team nabiegowkach.pl). 
W klasyfikacji mieszkańców Gminy Stronie Śląskie najlepsze wyniki osiągnęli: 
- w kategorii kobiet: Agata Tomaszewicz na dystansie 30 km, Aleksandra 
Ciężkowska- Mroczek - na dystansie 15 km 
- w kategorii mężczyzn: Krzysztof Łańcucki na dystansie 60 km, Sylwester 
Tomaszewicz na dystansie 30 km, Marcin Wojrach na dystansie 15 km. 

Pełne wyniki na wszystkich dystansach i w kategoriach wiekowych oraz relacja fotograficzna z przebiegu maratonu 
dostępne są na stronie www.ultrabiel.pl  
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”, jako partner strategiczny organizatora zawodów z ramienia 
Gminy Stronie Śląskie, pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej 
imprezy. Przede wszystkim współorganizatorowi Gminie Stronie Śląskie, dyrektorowi zawodów Markowi 
Tokarczykowi ( MT-Sport) oraz Michałowi Rolskiemu ( portal nabiegowkach.pl). 
Szczególne podziękowania za istotne wsparcie finansowe składamy sponsorowi generalnemu - SGB-Bank S.A.  

w Poznaniu oraz GBS Bank w Strzelinie. Dziękujemy także pozostałym sponsorom - Hucie Szkła Kryształowego Violetta ze Stronia 
Śląskiego za okazałe kryształowe puchary dla zwycięzców na wszystkich dystansach, Zakładowi Usług Technicznych w Stroniu Śląskim 
oraz grupie ENMAG-EG z Piekar Śląskich, którzy ufundowali nagrody finansowe dla najlepszych zawodników z gminy Stronie Śląskie. 
Podziękowanie kierujemy również do fundatorów nagród rzeczowych: Chaty Cyborga z Bielic, Raju Pstrąga z Goszowa, Sklepu 
Górskiego  Bongo, Pensjonatu-Restauracji Puchaczówka z Siennej. 
Dziękujemy za  pomoc pracownikom Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK) w Stroniu Śląskim, którzy wspierali nas w piątek 
podczas pracy  Biura Zawodów, jak też w sobotę przy organizacji samych zawodów. 
W tym roku naszym gospodarzem był Ski areál Paprsek w Czechach. To w tym miejscu zawodnicy zaczynali i kończyli bieg; tu było biuro 
zawodów, catering, dekoracje. Miloslav Mika, który jest właścicielem tego miejsca pozwolił skorzystać ze swojej infrastruktury, wyznaczył  
i przygotował trasę.  

WSPOMINAMY MINIONE STARCIA W NARCIARSTWIE BIEGOWYM SGB ULTRABIEL  



►2 kwietnia w CETiK-u odbędą się IV GMINNE STOŁY 
WIELKANOCNE zawierające w programie wiele atrakcji takich jak 
prezentacje stołów wielkanocnych, kiermasze wielkanocne, konkursy, 
występy dzieci i młodzieży, występy lokalnych zespołów ludowych. 
Gwiazdą wieczoru będzie MOISES BETHENCOURT i BARTEK 
HUDZIEC. 
Rozpoczęcie o godzinie 13:30. Serdecznie zapraszamy. 
 
►8 kwietnia serdecznie zapraszamy na wernisaż rysunku Seweryna 
Basiaka, który odbędzie się przy akompaniamencie muzyki zespołu 
MANESCAPE. Manescape to głogowskie trio powstałe w roku 2006, 
które właśnie promuje swoją drugą płytę „ANTIBODIES”. 
 
►9 kwietnia odbędzie się koncert w Kaplicy św. Onufrego w 
wykonaniu gitarzysty klasycznego - Krzysztofa Meisingera, który jest 
zwycięzcą i laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i 
międzynarodowych. Rozpoczęcie o godzinie 16.00. 
 
►12 kwietnia zapraszamy na uniwersytet III wieku o godzinie 16.00. 
Tematem zajęć będą „Podstawowe pozycje jogi dla wzmocnienia 
kręgosłupa, oraz wstęp do medytacji”. Wykład prowadzić będzie pani 
Mgr Monika Patkowska. 

 ►18 kwietnia o godzinie 17.00 
odbędzie się Gitariada w Kaplicy 
Św. Onufrego w wykonaniu pana Witolda Kozakowskiego wraz  
z wychowankami pt. „Koncert Mistrz i Uczniowie”. Pan Witold 
Kozakowski jest twórcą najstarszego cyklicznie odbywającego się na 
Dolnym Śląsku festiwalu gitarowego - Gitariada. 
 
 ►21 kwietnia w sali widowiskowej w CETiK-u odbędzie się 
UROCZYSTA GALA, która rozstrzygnie V EDYCJĘ KONKURSU 
‘SPOŁECZNIKA ROKU’ organizowanego przez Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika. Rozpoczęcie o godzinie 16.00. 
 
►24 kwietnia zapraszamy do CETiK-u na POBÓR KRWI. 
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant" ze Stronia Śląskiego. 
 
►26 kwietnia uniwersytet III wieku o godzinie 16.00. Temat zajęć – 
„Jestem świadomym konsumentem – „Wiem co kupuję”. Uniwersytet 
prowadzony przez panią Mgr Ewę Czymek. 
 
►29 kwietnia zapraszamy na Strońską Kwietniówkę. Szczegółowe 
informacje w przyszłym wydaniu nowinek. 

SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” 
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25 LAT WSPÓŁPRACY STRONIE ŚLĄSKIE - STARE MESTO 

Natalia Gancarz 
Koordynator projektu 

Projekt współfinasowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

Te zawody były także jego zawodami! Dziękujemy Panu Milanowi za gościnność, otwartość na wszystkie nasze sugestie i potrzeby. Polscy 
organizatorzy i zawodnicy bardzo to doceniają! 
Specjalne podziękowania składamy Zespołowi Szkół Samorządowych Stronie Śląskie - pracownikom i uczniom - za zorganizowanie 
cateringu i punktu żywieniowego na trasie. Cieszymy się, że lokalna młodzież aktywnie uczestniczy w wydarzeniach gminnych.  
Nie sposób wymienić każdego z osobna, jednak wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody się odbyły, a ich organizacja przebiegła 
sprawnie, serdecznie dziękujemy. 
A oto fragment opinii jednego z uczestników maratonu:  
„Dziękuję wszystkim uczestniczącym w organizacji i przebiegu zawodów, także za ciepłe i serdeczne uśmiechy, Zespołowi Szkół Spożywczych 
ze Stronia (mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy) dziękuję za wspaniałe dania (szczególnie smakował mi żurek) - był to wspaniały pomysł. 
Dzięki udziałowi w tych zawodach poznałem piękno Gór Bialskich i wspaniałe warunki do uprawiania tam narciarstwa biegowego - już 
planuję spędzić tam kilka dni urlopu następną zimą, gdy tylko śnieg się pojawi. Na koniec jednak pozwolę sobie pogrozić paluszkiem: ŻEBY 
MI TO NIE BYŁO OSTATNI RAZ !!!!!!. Po staropolsku dziękuję BÓG ZAPŁAĆ i życzę SZCZĘŚĆ BOŻE! Z wielkim uznaniem i wdzięcznością 
- Józef Górny”. 

Odbywające się warsztaty, w ramach projektu pn. „25 lat współpracy Stronie Śląskie – Stare Mesto”, który od stycznia 2017 r. realizuje 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Poniżej krótka fotorelacja z polsko – czeskich warsztatów muzycznych. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną 
dotyczącą tworzenia muzyki, bawiąc się przy tym znakomicie. Poza wiedzą muzyczną dzieci polskie i czeskie nawiązują świetnie ze sobą 
kontakt oraz oswajają się z językiem sąsiadów. 

KWIETNIOWE IMPREZY W CETiK-u  



 
Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego 
planu cmentarza dostępnego na stronie: cmentarzstronie.pl 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  
– 74 8 11 77 21 lub 15 
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   Gmina Stronie Śląskie jako administrator Cmentarza Komunalnego  
w Strachocinie prosi, aby właściciele (dysponenci) grobów zgłaszali – 
wymianę już istniejących nagrobków, nowych nagrobków, zmiany treści 
napisów na płytach nagrobnych. Istnieje również możliwość przesłania 
nowego zdjęcia nagrobka do administratora na adres e-mail:      
    h.czerhoniak@stronie.pl      
   Otrzymane od Państwa informacje, pozwolą nam na bieżącą 
aktualizację zamieszczanej dokumentacji fotograficznej w systemie 
informatycznym WebCmentarz. 
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WebCmentarz 

 ► 9 lutego w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Radości nie było końca dzieci 
prezentowały przepiękne stroje baśniowe, zwierząt i inne ciekawe postaci. Jak co roku liczyliśmy w tym 
względzie na kreatywność rodziców, którzy po raz kolejny nas nie zawiedli. 
► W lutym dzieci z Przedszkola Miejskiego miały zorganizowane wyjazdy na Czarną Górę i uczyły się 
jeździć na nartach. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Remigiuszowi Sławik za nieodpłatne 
wypożyczenie sprzętu. Dzieci z pomocą instruktorów stawiały pierwsze kroki w narciarskich butach  
i próbowały zjeżdżać na nartach . Radość dzieci była ogromna, nawet gdy zdarzył się drobny upadek 
dzieci nie zrażały się. 
► Podczas tegorocznych ferii zimowych staraliśmy się zapewnić naszym dzieciom mnóstwo atrakcji 
takich jak: pieczenie gofrów, owocowe szaszłyki, zawody sportowe, pieczenie ciasteczek itd. 
► 2 i 3 marca dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II uczestniczyły w zajęciach w salce 
edukacyjnej Nadleśnictwa Lądek Zdrój, ramach akcji Ożywić Pola. 
► 20 lutego dzieci na spacerze z grup: Żabki i Słoneczka, miały okazję poobserwować parę przepięknych 

kaczek przechadzających się nad stawem. 
 

 

PRZEDSZKOLACZKI Z NASZEJ PACZKI 

Przypominamy o rekrutacji  
do Przedszkola Miejskiego 

 im. Jana Pawła II  
w Stroniu Śląskim, która trwa do 

31marca 2017r. 

Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej Trzy Siostry  
w Starym Gierałtowie zorganizowany został wieczorek dla Pań – 
mieszkanek sołectwa Stary Gierałtów. Zagrał i zaśpiewał zespół 
Siekiereczki, a biesiada przy stołach szybko rozwinęła się w wieczorek 
taneczny. Mam nadzieję, że smakołyki, wesołe nastroje, pogawędki, tańce 
i śpiewy pozostaną miłym wspomnieniem dla wszystkich Pań. Serdecznie 

dziękuję Paniom, które 
przyjęły zaproszenie oraz 
wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji 
spotkania. Z najlepszymi 
życzeniami dla wszystkich 
Pań, Krzysztof Soboń - 
Sołtys Starego Gierałtowa. 

DLA WSZYSTKICH KOBIET 



►Minibiel - Horská Chata Parpsek 
   10 lutego 2017 r. zapalona grupa uczniów ZSS w Stroniu Śląskim razem z nauczycielami wychowania 
fizycznego i opiekunami pokonała  na biegówkach trasę z Bielic do Schroniska w Czechach Horská Chata 
Parpsek. Pogoda i humory dopisywały. To nasz ostatni biegówkowy wyjazd z cyklu MINIBIEL. Teraz 
ruszamy na narty zjazdowe. Spójrzcie na zdjęcia. 
 
►Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 
   Już drugi rok reprezentacja naszej szkoły ze sztandarem, 
pod opieką p. Czerkawskiego wzięła udział w uroczystych 
obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, które odbywały się we Wrocławiu. Program 
uroczystości obejmował przemarsz uczestników spod 
bramy głównej Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu 
pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego, gdzie  
odbyła się ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem 
Ofiar Terroru Komunistycznego (kwatera 81A i 120). 

A K C J A  " N i e  b ą d ź  s k n e r a  -  K u p  p a m p e r a -  W r o c ł a w "  
   Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim, dołącza się do akcji na rzecz Hospicjum dla dzieci 
we Wrocławiu. Akcja planowana jest w dniach 27 marca – 7 kwietnia 2017 r. na terenie SP w Stroniu Śląskim. Partnerzy 
akcji wraz z organizatorami akcji koordynują zbiórkę artykułów dla niemowląt i dzieci z wrocławskiego hospicjum 
dziecięcego. 
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ DARCZYŃCĄ - Artykuły, jakie są potrzebne to: • Pieluchy i Pielucho-majtki. • Chusteczki 
nawilżające. • Środki pielęgnacyjne (oliwki, kremy na odparzenia, mydło w płynie, szampon dla niemowląt i dzieci, 

itp. ). • Ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, płyny do naczyń, hipoalergiczne płyny i proszki do prania, płyny do 
mycia podłóg, itp.  
Artykuły przynosimy do koordynatorów akcji. Zebrane artykuły zostaną przez wolontariuszy przeliczone, posegregowane oraz dostarczone do 
wrocławskiego hospicjum dziecięcego. Koordynatorzy w SP w Stroniu Śląskim to p. Agnieszka Stercuła, p. Anita Mrozek i p. Jarosław 
Grzybowski. 
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   W związku ze zbliżającym się 50-leciem Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim prosimy wszystkich, 

którzy posiadają zdjęcia związane z historią naszej szkoły, zwłaszcza 

te, z początku jej istnienia - o udostępnienie wyżej określonych 

fotografii do skopiowania w sekretariacie Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57. 

Zachęcamy do współpracy! 

   14 marca 2017 roku ośmioro uczniów Szkoły Podstawowej  
pojechało do Lądka Zdroju, gdzie wzięło udział w wielkim finale 
między-szkolnych Konkursów Matematycznych: ● MISTRZ 
SUDOKU 2017r. ● MISTRZ TANGRAMU 2017r. ● MISTRZ 
TABLICZKI MOŻENIA 2017 r. Szkolni mistrzowie zostali 
wyłonieni w trakcie etapu szkolnego, który odbył się 7 marca. 
Wszystkich uczestników wielkiego finału powitał dyrektor Szkoły 
Podstawowej  Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju pan 
Grzegorz Weber.  
   W oczekiwaniu na wyniki uczniowie posilali się ciasteczkami  

i tworzyli metamorfozy. Zdobyliśmy I i III miejsce w tabliczce mnożenia.  
Międzyszkolnym Mistrzem Tabliczki Mnożenia została Adriana Kwiatkowska z klasy VI b, a trzecie 
miejsce zajął Igor Nuckowski z klasy V c. W układaniu tangramu mieliśmy mniej szczęścia. Trzy 
pierwsze miejsca zajęli uczniowie ze Szkoły w Lądku Zdroju, za to Międzyszkolnym Mistrzem Sudoku 
został Bartosz Wędziński z klasy VI a. Słodkim zakończeniem konkursów był tort z liczbą  π. Była  
z uczniami i opisała M. Sokołowska 

14 MARCA - DZIEŃ LICZBY „Pi” ŚWIĘTO MATEMATYKI 

POZASZKOLNE KROKI ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  



Prezes Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim 
Tadeusz Barzycki 

 W dniu 10 marca 2017 roku w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II oraz Dworku Galosa  
w Stroniu Śląskim odbyły się uroczystości wręczenia Odznaczeń Łowieckich nadanych przez 
Kapitułę Odznaczeń Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu na wniosek Koła Łowieckiego 
„Śnieżnik” w Stroniu Śląskim. W uroczystościach wzięli udział: Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Ryszard Wiktor, Radny 
Powiatowy Kazimierz Drożdż, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój Grzegorz Pietruńko, Prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu Kazimierz Pękała, Łowczy Okręgowy Andrzej Tetke, 
członek Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie Stanisław Skrobotun, Przewodniczący Komisji 
Kultury, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu Andrzej 
Zawiślak, specjalista ds. łowieckich Nadleśnictwa Lądek Zdrój Oktawian Kopeć, Prezes Dworku 
Galosa Monika Galos, Łowczy Koła Łowieckiego „Śnieżnik” Zbigniew Frodyma, sekretarz KŁ 
„Śnieżnik” Tomasz Ryczko. W przedszkolu po wprowadzeniu sztandaru sygnalista myśliwski 
Oktawian Kopeć zagrał na rogu myśliwskim sygnały Zbiórki i Powitania. Medalami za Zasługi dla 
Łowiectwa Wałbrzyskiego uhonorowane zostały wieloletnie koordynatorki ogólnopolskiej akcji 
przyrodniczo edukacyjnej „Ożywić pola”- Dyrektor Przedszkola w Stroniu Śląskim Celina Chęś-
Drańczuk, nauczyciele-wychowawcy tegoż przedszkola Magdalena Wierzbicka, i Elżbieta Janota. Po 
dekoracji rozpoczęły się występy przedszkolaków, które recytowały wiersze o gęsi-gęgawie napisane 
przez Elżbietę Janotę i śpiewały piosenki o zwierzątkach żyjących w remizach śródpolnych i pięknie 
śpiewały i tańczyły. Odbyła się też prezentacja multimedialna przygotowana przez panie 
koordynatorki o działaniach Przedszkola ze Stronia Śląskiego i Koła Łowieckiego „Śnieżnik”  
w Stroniu Śląskim na rzecz promowania ojczystej przyrody w ramach akcji „Ożywić pola” „Rok 
Gęgawy”. Na zakończenie myśliwi wręczyli ponad 100 przedszkolakom zeszyty i książki 
edukacyjne wydane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie.  
W Dworku Galosa w Stroniu Śląskim Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Wałbrzyskiego 
uhonorowana została pani Prezes Monika Galos oraz odznaczony sam Dworek Galosa. Odznaczenia 
przyznane zostały za promowanie od 10 lat zdrowej żywności jakim jest polska dziczyzna. Od lipca 
2016 roku Dworek Galosa posiada Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska za 

przygotowanie potraw z dziczyzny a w styczniu 2017 roku zdobył 1 miejsce na konkursie kulinarnym w Warszawie za przygotowanie gulaszu 
z jelenia. Uroczystość wręczenia medali łowieckich w Dworku Galosa zakończono degustacją znakomitych potraw z jelenia przygotowane 
przez kucharza Krzysztofa Gerlacha. Organizatorami tych doniosłych uroczystości były Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II oraz Koło 
Łowieckie „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim. 
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  „MIŁA NIESPODZIANKA” 

   Jakież było moje zdziwienie, kiedy z końcem lutego zostałam poinformowana o przyznanym wyróżnieniu  "... w trakcie trwania programu 
"ROK GĘGAWY ..." Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim jako jednego z pięciu z całej Polski. 
Do Pogalewa Wielkiego koło Brzegu Dolnego jako drugiej wyróżnionej szkoły z Dolnego Śląska  zaproszono delegację sześciorga 
najaktywniejszych uczniów z panią Dorotą Jaworek prowadzącą i koordynującą pracami  gospodarczymi,  edukacyjnymi, informacyjnymi, 
konkursowymi itp. ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "OŻYWIĆ POLA" w której placówki oświatowe gminy Stronie Śl. biorą udział  
z wielkimi sukcesami od samego początku czyli 2004 r / z zachowaniem ciągłości od przedszkola po szkołę średnią/. 
Tak więc 02.03 br. pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej, gdzie jej uczniowie /98 osób/, nauczyciele i dyrekcja przyjęli nas bardzo serdecznie 
na uroczystym apelu. 

 
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 

►Ultrabiel z Zespółem Szkół Samorządowych 
Już drugi rok Zespół Szkół Samorządowych czynnie uczestniczył w organizacji Ultrabieli. 
Byliśmy odpowiedzialni za organizację obsługi punktów żywieniowych, a także catering (pyszny 
bigos i żurek, ciasteczka naszej produkcji). Dla nas to duże wyzwanie ale też świetna zabawa. Już 
czekamy do następnego roku. 

►Zespół Szkól Samorządowych na lodowisku 
 Uczniowie klas gimnazjalnych i klas ponadgimnazjalnych uczestniczyli we wspólnej wycieczce 
na lodowisko w Opolu. Zabawa była wspaniała. 

ODZNACZENIA ŁOWIECKIE W PRZEDSZKOLU I DWORKU GALOSA 



   Jolanta Bogiel - Stowarzyszenie "Złoty Kasztan" oraz jego członkinie i sympatycy. 
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CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”? 

Zarząd klubu na zebraniu w dniu 28 lutego podjął uchwałę o zmianie nieaktualnego już sztandaru w wyniku czego na pierwszej stronie 
nowego sztandaru będzie logo naszego klubu oraz napis Polski Czerwony Krzyż. W górnej części „odświeżonego” sztandaru będzie naszyty 
napis „Klub Honorowych Dawców Krwi”, natomiast w dolnej jego części - „Brylant”. Po drugiej stronie sztandaru zamierzamy umieścić te 
same symbole, które widnieją na sztandarze Gminy Stronie Śląskie, jednak z pominięciem słowa „Gmina”. Sztandar będzie wykonywany  
w Firmie „Haftina”  w Piotrkowie Trybunalskim.  
Zapytano mnie skąd mamy pieniądze? Rzeczywiście koszt takiego sztandaru wynosi około 7 000 zł. Na dzień dzisiejszy posiadamy już ponad 
połowę potrzebnej gotówki od sponsorów, ale liczymy na to, że przy pełnym zaangażowaniu całego Zarządu Klubu oraz wszystkich 
krwiodawców zbierzemy brakującą część gotówki. Mamy również nadzieję, że uroczyste wręczenie sztandaru odbędzie się w listopadzie,  
a konkretnie - w czasie trwania dni Honorowego Dawcy Krwi. 
 
Informujemy, że w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczyna brakować następujących grup krwi. A Rh – minus,   
0 Rh + plus,  AB Rh + plus,  AB Rh – minus.  Serdecznie zapraszamy osoby, które posiadają wyżej wymienione grupy krwi do Punktu 
Krwiodawstwa w Kłodzku (Szpital Główny) oraz na akcję poboru krwi 24 kwietnia w CETIK-u w Stroniu Śląskim. 

   Spacerowanie i wędrowanie mamy we krwi od wielu lat, odkrywamy lub celebrujemy znane miejsca odpoczynku i rekreacji, niby dalekie, 
ale bliskie naszym sercom, które cieszą widokami, ciszą, zapachami pór roku. Tak też było 2 stycznia , kiedy to poszłyśmy przywitać Nowy 
2017 Rok w przepięknym miejscu na „Skałach Marianny”, skąd patrząc na południe widzimy górę „Młyńsko” - 981 m n.p.m a za nią 

„Śnieżnik” 1425 m n.p.m  z całym Masywem, a w nim górę „Janowiec” 886 m  n.p.m  i górę „Rudkę” 956 m  
n.p.m , po prawej stronie i Góry Bialskie po lewej, z górą „Suszycą” 1051 m n.p.m  i górą „Sucha Kopą” 1063 
m n.p.m na pierwszym planie. Byłyśmy tu już kilka razy  ale jakież było nasze zdziwienie, kiedy 
przeczytałyśmy  napis, że będziemy świętować - piec kiełbaski i pić szampana w „Koziej Bródce” - chacie 
turystycznej sołectwa Stara Morawa. 
   Mamy szczęście do kóz - w Czechach gościłyśmy w „Kozim Chlivku” (miejscowość turystyczna Desne  

w Orlickych horach), chodząc do Kamienicy kupujemy pyszne mleko od 
brązowych kóz alpejskich. Śmiejemy się opowiadając innym, że kozy  
i wędrowanie  dają nam wiele mocy i przyjemności, a niedługo  będzie to nasz 
znak przewodni. Po drodze zawsze można na placach sołeckich, jak na przykład 
w Siennej, Kletnie, Kamienicy, Goszowie, czy Morawie odpocząć, posilić się 
lub schronić przy złej aurze. Polecamy Państwu ten sposób aktywności 
turystyczno - kulturalnej na terenie naszego kraju jak i na terenie Czech, a jeśli 
ktoś chce się przyłączyć do naszej organizacji to serdecznie zapraszamy. 

"KOZIA BRÓDKA" 

      W pięknie  ustrojonej tematycznie sali gimnastycznej została zaprezento-
wana roczna praca obu szkół, podkreślając ich charakter i możliwości  
w króciutkich 10-minutowych  prezentacjach. My natomiast z panią Dorotą 
przedstawiłyśmy na slajdach piękno naszego miejsca w którym żyjemy - 
pasma górskie okalające Stronie Śląskie oraz konkretne tereny i obiekty objęte 
akcją. Aby utrwalić uczniom wiadomości o gminie wręczone zostały mapy 
turystyczne regionu i lutowe wydanie naszego Biuletynu Samorządowego 
„Nowinki Strońskie”, gdzie opisany był jeden z ważnych elementów naszej 
pracy - „Tropienie i dokarmianie”. 

Goście z Warszawy i Brzegu Dolnego otrzymali pakiety promujące Stronie 
Śląskie zawierające przewodniki turystycznych tras letnich i zimowych, mapy 
regionu, oferty inwestycyjno - gospodarcze itp. 
   Po występach artystycznych i wręczeniu nagród  podsumowujących różne 
konkursy,  główny koordynanor, redaktor „Łowca Polskiego” p. Mirosław 
Głogowski, redaktor pan Bogdan Bronowski z jednym ze sponsorów panem 
Janem Koneckim - polskim przedstawicielem firmy „Ledlenser” wręczyli - tu 
cytat "...nagrody wyróżniającym się szóstkom uczniów z każdej szkoły 
zaangażowanym w akcję..." a były to między innymi latarki myśliwskie w/w 
firmy. Dorośli też zostali docenieni i obdarowani prezentami przez „Łowca 

Polskiego”, Burmistrza Brzegu Dolnego i łowczego Polskiego Związku Łowieckiego okręgu wrocławskiego. Po tej uroczystości zaproszono 
nas na poczęstunek w trakcie którego w gronie prowadzących „Akcję” i myśliwych dyskutowaliśmy o dalszych planach, rozbudowie lub 
zmianie formuły, możliwościach finansowych, docenianiu zaangażowania władz samorządowych i wyższego szczebla, włączaniu różnych 
instytucji państwowych, stowarzyszeń, urzędów itd. Podczas wyżej opisanego panelu dyskusyjnego wyróżniono nas jako Koło Łowieckie 
„Śnieżnik” i podano jako doskonały przykład na to jak wraz z władzami gminy zmobilizować wielu przedstawicieli do działania. 
Miło mi pisać te słowa i nie da się ukryć, że cieszę się, że praca myśliwych trafia do tak wielu młodych ludzi, a oni bawiąc się, spacerując, 
obserwując ale i ciężko pracując fizycznie - rozbudowują w sobie najistotniejsze cechy człowieczeństwa: troskę, opiekę i stwarzanie nam 
wszystkim naturalnych warunków do egzystencji. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale uskrzydleni mam nadzieję, że wykonamy wszystkie 
punkty planu, a po zakończeniu prac wszyscy uczniowie Z.S.S i  ich nauczyciele będą z tego dumni, czego życzę im z myśliwskim 
pozdrowieniem "DARZ BÓR". 

 
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 

      Jolanta Bogiel  koordynator i diana K.Ł "ŚNIEŻNIK" 
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W miesiącu lutym 2017 roku odbyło się 8 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, • 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 uzależnionych, • wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi,  
• problemów związanych z przemocą domową. 

We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą 
średnio 3 osoby. 

W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy  
w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy 
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 

   W okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizowało bezpłatne półkolonie w których 
uczestniczyło 74 dzieci. W ramach tej szlachetnej akcji dzieci miały zapewnioną fachową opiekę oraz twórczo zorganizowany czas - 
podopieczni malowali na krążkach z drewna farbami, wiele rysowali, wykonywali stroiki, lepili przedmioty z masy solnej, uczestniczyli  
w licznych konkursach i zgaduj zgadulach, rywalizowali ze sobą w zawodach 
sportowych,   wspólnie biesiadowali przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i na 
zakończenie w  zabawie karnawałowej na sto dwa w ramach której odbył się konkurs 
piosenek i tańca, oczywiście z nagrodami dla najlepszych. Nie było czasu na nudę.       
 Dzięki dotacji z Gminy Stronie Śląskie zorganizowano: 
• warsztaty z zajęć plastycznych prowadzonych przez profesjonalną pracownię, na 
których dzieci poznały i wykonywały prace plastyczne metodą filcowania,  
• dwa wyjazdy  autokarami do Kłodzka: do kina na film „Ostatni smok świata” oraz 
zwiedzanie kłodzkich podziemi. 
   Zorganizowanie półkolonii z zapewnieniem posiłków dla naszych uczestników było 
możliwe dzięki pomocy finansowej i rzeczowej ludzi wrażliwych na potrzeby dzieci, a także 
dzięki życzliwości Proboszcza, który wspiera organizowanie ferii na terenie plebanii  
i pokrywa koszty zużycia energii i wody. „Ferie z akcją” mogły się odbyć również dzięki 
przychylności władz Gminy, które i tym razem nie pominęły naszej inicjatywy przy 
rozdzielaniu dotacji na wypoczynek dzieci.  
 Jednak najważniejszym czynnikiem udanych, pomyślnych i owocnych półkolonii jest 
serdeczna praca wolontariuszy: członków i sympatyków Akcji Katolickiej, którzy poświecili 
swój czas wolny i otoczyli troskliwą opieką wszystkich uczestników 
półkolonii, organizowali im zajęcia i zadbali o posiłki. Bez ich pracy nie 
byłoby możliwe zorganizowanie tygodniowych półkolonii w takim 
zakresie. 
 
Dziękujemy  Serdecznie  Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu 
tej akcji i przyczynili się do tego, że nasi podopieczni będą  
z niecierpliwością i wypiekami na buziach czekać na kolejne ferie 
zimowe. 

ZA NAMI „FERIE Z AKCJĄ - SPOSÓB NA NUDĘ” 

W imieniu Członków POAK - Prezes Alicja Taszycka 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 
ZA MIESIĄC LUTY 2017 R. 

Jacek M. 

 Wyciąg ze Statutu Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.   
Rozdział 1 Postanowienia ogólne par.1 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu jest podmiotem leczniczym  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 ) prowadzonym 
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem jest minister 
właściwy do spraw zdrowia. 
Rozdział 2 Siedziba i obszar działania par. 2 

Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Wałbrzych. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest powiat bolesławiecki, dzierżoniowski, 
jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, z tym że dystrybucja krwi i jej składników 
oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju. C.D.N. 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

BIURO RADNEGO  

 

    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.  

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  
57- 550 Stronie Śląskie 

BIURO RADNYCH 

 

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 - 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, 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 o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego 
miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:    
 biuroburmistrza@stronie.pl,  a.zaucha@stronie.pl  
lub dostarczyć osobiście. 

 

Redaktor Naczelna:  
Agnieszka Zaucha 

W dniu 1 kwietnia  2017 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

udzielają  bezpłatnie podstawowych informacji 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. 

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 

     • 4 kwietnia 2017 roku dyżur w biurze pełni  
              Pan Wiesław Ryczek. 

     

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 31.03.2017 R. O GODZ. 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 

Biuro Miłosza Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
 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.   

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
- Ryszard Wiktor 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego. 

4. Przedstawienie koncepcji rozwoju Zakładu Usług Technicznych  

Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – informacja na temat możliwości 

podłączenia do miejskiej ciepłowni budynków mieszkalnych  

i wielomieszkaniowych w Stroniu Śląskim. 

5. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. 

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.   

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 

Śląskie na 2017 rok – projekt nr 1. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę 

Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych – projekt nr 2. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie Statutów Sołectw położonych na terenie 

Gminy Stronie Śląskie (Sołectwa: Bolesławów, Goszów, Kamienica, 

Kletno, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Stara Morawa, Strachocin, 

Stronie Wieś) - projekty od nr 4 - 12. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 

naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

z terenu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 13. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 

naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie 

Śląskie – projekt nr 14. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2017 roku – projekt nr 15. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność 

przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości 

niezabudowanych, położonych we wsi Nowa Morawa - projekty od 

nr 16 - 17. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Stronie Śląskie – projekt nr 18. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 19. 

16. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  

w okresie między sesjami. 

17. Interpelacje radnych. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 

20. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

 

 


