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 ♦♦♦ Przekazanie sprzętu ratownictwa dla OSP.  
   W dniu 27 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu 
ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych, zakupionego w ramach podpisanej przez Gminę 
Stronie Śląskie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru z dnia 5 marca 2018 r. Program  
I Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem  
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych …” polegającego na 
nabyciu, w roku 2018, na rzecz ochotniczych straży 
pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
  
   Przypominamy, iż Gmina Stronie Śląskie otrzymała 
z Ministerstwa Sprawiedliwości  dotację celową  
w kwocie brutto 15 048,00 PLN na zakup 2 szt. 
defibrylatorów dla jednostek OSP  w Stroniu Śląskim 
i OSP w Starym Gierałtowie. W skład przekazanego 
zestawu urządzenia weszły: defibrylator z baterią  
i elektrodami oraz kluczem pediatrycznym, torba do 
defibrylatora, skrzynka peli, elektroda terapeutyczna, 
a także zestaw szkoleniowy.  
   Przekazania sprzętu w imieniu Burmistrza Stronia 
Śląskiego dokonał Dariusz Chromiec – Zastępca 
Burmistrza w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Gminy Stronie Śląskie, Komendanta Miejsko 
– Gminnego, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli jednostek OSP. 
Od tej chwili jednostki OSP w Stroniu Śląskim i Starym Gierałtowie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt 
ratownictwa medycznego w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców i gości odwiedzających Gminę 
Stronie Śląskie.  

  ♦♦♦ Międzygminne zawody sportowo – pożarnicze drużyn OSP.  
   W bieżącym roku międzygminne zawody sportowo – pożarnicze  drużyn OSP odbyły się w Skrzynce na terenie 
Gminy Lądek-Zdrój, w sobotę 30 czerwca. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego 
OSP w Lądku – Zdroju oraz OSP w Skrzynce. Gminę Stronie Śląskie reprezentowały jednostki OSP ze Stronia 
Śląskiego, Starego Gierałtowa i Bolesławowa, w tym Kobieca Drużyna Pożarnicza przy OSP w Starym Gierałtowie 
oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy OSP w Stroniu Śląskim i Starym Gierałtowie. Zawody odbyły się  
w kilku kategoriach. Najlepszą drużyną  z Gminy Stronie Śląskie w grupie I Mężczyźni okazała się drużyna z OSP 
w Starym Gierałtowie (łączny czas w obu konkurencjach) 90,50 s.  II miejsce OSP w Bolesławowie - 100,03 s.  
i III miejsce OSP w Stroniu Śląskim - 112,01 s. Zawody w tej konkurencji wygrała drużyna z OSP  
w Trzebieszowicach uzyskując czas 80,09 s. W grupie II Kobiety zawody wygrała KDP ze Starego Gierałtowa – 
czas 102,09 s., II miejsce zajęła KDP przy OSP w Trzebieszowicach – 123,72 s., Grupa III MDP, z naszej gminy  
w tej kategorii I miejsce zdobyła drużyna MDP przy OSP w Stroniu Śląskim – 88,28 s., miejsce II MDP ze Starego 
Gierałtowa – 92,49 s. W tej kategorii wygrała MDP z Trzebieszowic 82,22 s. Wszystkie drużyny biorące udział  
w zawodach otrzymały nagrody finansowe, a młodzieżowe drużyny pożarnicze (MDP)  dodatkowo otrzymały 
okolicznościowe dyplomy i medale. Organizatorzy zawodów zapewnili także dla uczestników zawodów gorący 
posiłek. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim druhnom i druhom biorącym udział w zawodach, a szczególne 
podziękowania kierujemy do KDP przy OSP w Starym Gierałtowie, która reaktywowała swoją działalność po 
dłuższej przerwie i to z jakim sukcesem - I miejsce! 
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Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  
oznaczonej nr geodezyjnym 335/8 o pow. 20m2, KW Nr SW1K/00066030/8, położonej przy ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim, 

stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, cena wywoławcza 3 000,00 PLN + obowiązujący VAT, wadium - 300,00 PLN. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. od godz. 12:00 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 ….” , przelewem najpóźniej 
do dnia 12 września 2018 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. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka: Przetargi, ogłoszenia i komunikaty – 
przetargi – zbycie nieruchomości – 2018 r. 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 
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  OGŁOSZENIE PRZETARGÓW 

► BUDŻET OBYWATELSKI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2019    
   Na 15 zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pozytywnie 11 projektów. 
Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów, 
zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:  

Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów, 
zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego: 

   Zgodnie z podjętym przez Burmistrza Stronia Śląskiego zarządzeniem Nr 787/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia  
z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok, w terminie od dnia 27 sierpnia 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku 
odbędą się konsultacje ogólnogminne, w formie tradycyjnej, poprzez głosowanie za pomocą przygotowanych kart, według poniższych zasad  
1. Głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.   
2. Aby prawidłowo zagłosować należy:   
a) w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:  
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego miejsca zamieszkania,  
- wpisać datę głosowania i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem,  
b) wpisać datę i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem pod klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, 
zamieszczoną w punkcie 7 karty do głosowania,   
c) oddać głos na jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do 
głosowania.  

L.p. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu 

1. Instalacja urządzeń fitness do aktywności na świeżym powietrzu Paweł Gancarz 19.958,26 18.07.2018 r. 

2. Statek Diasa – budowa placu zabaw Paweł Gancarz 19.999,00 18.07.2018 r. 

3. Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw przy ul. Dolnej Teresa Dobrowolska,  
Stanisław Dobrowolski 

19.130,00 24.07.2018 r. 

4. Zakup defibrylatorów AED do miejsc publicznych  
dla nieprzeszkolonych użytkowników 

Paweł Gancarz 19.648,00 25.07.2018 r. 

5. Osiedlowy plac zabaw Alicja Witczak 16.559,28 30.07.2018 r. 

6. Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym Paweł Gancarz 18.920,92 30.07.2018 r. 

7. Mini park linowy – aktywny plac zabaw Krzysztof Korzun 19.699,00 31.07.2018 r. 

8. Rozbudowa parkingu o 10 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego Jacek Serafin 20.000,00 31.07.2018 r. 

9. Rozświetlić tradycję – dekoracje świąteczne Ryszard Wiktor 19.392,18 31.07.2018 r. 

L.p. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu 

1. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie lampami led Krzysztof Soboń 20.000,00 10.07.2018 r. 

2. Głową muru nie przebijesz Marzena Stołypko 20.000,00 31.07.2018 r. 
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 ► PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były w zaprezentowanie wojewódzkiej komisji 
konkursowej miejsc zgłoszonych przez gminę do tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska, 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z przyjemnością informujemy  
o wynikach konkursu: „RANCZO U JANA”- gospodarstwo agroturystyczne urządzone w dawnym folwarku  
w Goszowie, gospodarze Bożena Długosz-Kluza i Jan Kluza – LAUREACI III MIEJSCA w kategorii 
Najpiękniejsza Zagroda, wieś KAMIENICA/Sołtys Irena Foremnik otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ  
w kategorii Najpiękniejsza Wieś, a ODBUDOWA KAPLICZKI W STRACHOCINIE/inicjatywa TPDBL 
„Kruszynka” ze Starego Gierałtowa otrzymała WYRÓŻNIENIE. Gratulujemy! 
Wręczenie nagród odbędzie się 6 października we wsi Uciechów w gminie Dzierżoniów - „Najpiękniejszej Wsi 
Dolnośląskiej 2018”. Zapraszamy gospodarzy „Rancza u Jana” oraz przedstawicieli wsi Goszów, osoby 
zaangażowane w odnowę kapliczki w Strachocinie oraz przedstawicieli wsi Kamienica do udziału  
w uroczystości (jeśli zostaną miejsca, to zapraszamy także przedstawicieli innych wsi). Wyjazd, jak co roku, 
finansowany jest przez gminę. Zgłoszenia w Urzędzie Miejskim, pok. 14, tel. 74 811 77 22. Zapraszamy! 
                

 
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: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl 

► REMONT PODŁOGI W CETiK-u ZAKOŃCZONY. 
   Po ośmioletniej i intensywnej eksploatacji podłoga w sali widowiskowej wymagała gruntownego  
remontu. Dla Państwa bezpieczeństwa, wygody oraz jakości zajęć w dniach od 9 do 17 sierpnia zostały 
przeprowadzone prace naprawcze. Koszt inwestycji wyniósł (wymiana podłogi w sali widowiskowej 
CETiK) - 38 814, 80 zł. brutto. Podłoga panelowa została zastąpiona wykładziną typu TARKET. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  
w miejsko-gminnych zajęciach CETiK. 

► ZAKOŃCZENIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI. 
W dniu 17 sierpnia 2018 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót związanych z inwestycją pn. Przebudowa 
budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim, wraz z termomodernizacją 
na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”.  
W najbliższych dniach powołana zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego komisja rozpocznie procedurę 
odbioru końcowego w/w inwestycji. Jak już wcześniej informowaliśmy, zasób mieszkaniowy gminy 
powiększy się o 28 lokali mieszkalnych (socjalnych). Oddane do użytku lokale zostaną przydzielone 
najbardziej potrzebującym rodzinom.  

3. Zasady głosowania:  
   ♦ Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do 
głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu. 
   ♦ Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz.  
4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
   ♦ głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,  
   ♦ głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu miejsca stałego zamieszkania oraz 
gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,  
   ♦ podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,  
   ♦ głosujący w punkcie 5 karty do głosowania nie wypełnił daty głosowania oraz nie podpisał się czytelnie imieniem i nazwiskiem, 
   ♦ zamieszczona w punkcie 7 karty do głosowania klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych nie została opatrzona datą i nie została czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem przez głosującego 
   ♦  głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat.  
5. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z najwcześniejszą datą głosowania, 
druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny.  
Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15). W tym miejscu mieszkańcy 
będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. 
W/w czynności będzie można dokonać w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

► Gmina Stronie Śląskie kończy inwestycję „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia 
Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez 
budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa”.   
Łączna wartość inwestycji to 5420836,32 złotych przy dofinansowaniu RPO WD 2358167,08 i WFOŚiGW 
na poziomie 913000,00 zł (pożyczko - dotacja). Łączna długość wybudowanej kanalizacji to blisko 10 
kilometrów sieci wraz z przyłączami do budynków. 
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► ODEBRANO PROMESĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
AKTYWIZUJĄCYCH STARĄ MORAWĘ I STRONIE WIEŚ.  
   W dniu 22 sierpnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Świdnica 
Zastępca Burmistrza Dariusz Chromiec odebrał z rąk Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz w  obecności 
Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Pawła Czyszczonia Promesę 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Stronie Śląskie  
w wysokości 14 998 zł na finansowanie zadania realizowanego przy 
wsparciu finansowym w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
w roku 2018. Promesa dotyczy zadania pn. „CAŁA AKTYWNOŚĆ PO 
NASZEJ STRONIE - STWORZENIE PRZESTRZENI AKTYWNEGO  
I ZDROWEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI STARA MORAWA 
ORAZ WE WSI STRONIE ŚLĄSKIE ”.   
   Jak można przeczytać na portalu internetowym Województwa 
Dolnośląskiego - „Odnowa Dolnośląskiej Wsi to największy i najdłużej 
działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Jego 
istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie  
w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co skutkować ma zwiększeniem roli 
sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią 
na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów 
wiejskich. W ramach Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza 
corocznie konkurs dotacyjny dla samorządów gminnych dotyczący rozwoju 
malej infrastruktury kulturalnej , turystycznej i rekreacyjnej”. 

► JESTEŚMY W POSIADANIU PROMESY NA ODBUDOWĘ ULICY WODNEJ. 
   W dniu 26.07.2018 r. Zastępca Burmistrza Dariusz Chromiec odebrał z rąk Wojewody 
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesę otrzymaną w ramach podziału środków  
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pod nazwą:    

 „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 
w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 
[Powódź lipiec 2011 r.].” Wysokość dotacji 
będzie wynosić 136 000 zł, nie więcej jednak niż 
80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia 
publicznego. 

Foto użyczone: Archiwum Urzędu Gminy Świdnica  

 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

 

UWAGI: Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Mieszkaniowych itp.) 
w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym umożliwiającym dojazd do nich samochodem ciężarowym.   

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję w ustalonym terminie nie gwarantujemy ich odbioru –  
samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.  
Mieszkańcy mogą pozostawiać do zabrania: meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary  
i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz 
wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji.  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki, lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki,  
tostery, roboty, komputery, myszy komputerowe, klawiatury itp.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być  
oddany w całości, bez wymontowania elektroniki.  
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i remontowych tj. desek, 
paneli, okien, drzwi, części ogrodzeń, muszli klozetowych, brodzików, umywalek, grzejników itp. oraz części  
samochodowych np. zderzaków, siedzeń samochodowych itp. Nie będą również odbierane wszelkiego rodzaju odpady  

niebezpieczne (akumulatory, papa, azbest, chemikalia, farby, smary itp.). 

Stronie Śląskie - teren miejski 3.09.2018 r. 

Bielice, Bolesławów, Goszów, Janowa Góra, Kamienica, Kletno, Młynowiec, Nowa Morawa,  
Nowy Gierałtów, Sienna, Stary Gierałtów, Stara Morawa, Strachocin, Stronie Śląskie Wieś 4.09.2018 r. 
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   Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości na terenie Gminy 
Stronie Śląskie organizowane są zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych. Niestety zdarzają się liczne przypadki, w których 
mieszkańcy wystawiają przed swoje nieruchomości odpady innego 
rodzaju, które nie są objęte akcją odbioru oraz dostawiane są odpady 
po terminie wystawki. 
   Śmieci te, właściciele nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku, powinni przekazać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dolnej 2a 
w Stroniu Śląskim. 
   Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucenie 
śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Nie 
można postawić kanapy obok osiedlowego śmietnika i liczyć na to, 
że ktoś ją wywiezie. Należy pamiętać, że za wywóz odpadów 
odpowiedzialny jest ich właściciel i to on ponosi karę, jeśli śmieci 
zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu. Zwracamy się  
z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją 
miejscowość i składowanie odpadów w miejscach do tego 
wyznaczonych. Starajmy się nie dopuszczać do sytuacji 
przedstawionych na zdjęciach. 

Agnieszka Gawron - SRR „Masyw Śnieżnika” 

   Zgrana ekipa, bo z wieloma powracającymi od lat 
uczestnikami, wzięła udział w 8 Strońskim Rajdzie 
Turystycznym, który odbył się w dniach 10 - 12 sierpnia  
2018 r. W rajdzie udział wzięło 90 osób – zarówno 
mieszkańców, jak i turystów.   
   Bazą rajdu była karczma Kamienica. W ciągu trzydniowych 
turystycznych wojaży, grupa rowerowa dotarła, między innymi, 
do czeskiego schroniska Paprsek, do schroniska na Hali pod 
Śnieżnikiem oraz do Rogóżki. Grupa piesza na rozgrzewkę 
udała się na Przełęcz Płoszczyna. W drugi dzień piechurzy 
udali się autokarem w Góry Bialskie, gdzie przewędrowali 
niebieskim szlakiem wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej z Bielic 
do schroniska Paprsek, a zielonym szlakiem wrócili do Bielic. 
W trzeci dzień zdobyli górę Łysiec nad Stroniem Śląskim. 
Drugi dzień Rajdu zakończył się na starej hałdzie w Kletnie, 
gdzie rozgrywane były  XIII Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w Poszukiwaniu Minerałów, które w tym roku 
przyciągnęły rekordową liczbę uczestników. Rajd zakończył się 
w Kamienicy, wspólną biesiadą piechurów i rowerzystów. Był 
gorący poczęstunek, rozstrzygnięcie konkursów z nagrodami, 
upominki i dyplomy dla każdego uczestnika.   
Dziękuję wszystkim uczestnikom, a także sponsorom oraz 
osobom, które pomogły w organizacji kolejnej edycji Rajdu. 

 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE. 

 8 EDYCJA STROŃSKIEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO   
I 13-STE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW 
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Koordynator projektu  
- Natalia Gancarz 

   Przez pięć miesięcy, od marca do lipca 2018 r. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim realizowało projekt pn. „Polsko – 
Czeskie StronieArt”. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjno - artystycznych oraz polsko czeskiej imprezy kulturalnej. 
Tematem przewodnim działań był język oraz zwyczaje kulturowe sąsiadów z zagranicy. W ramach zajęć edukacyjno-artystycznych zostały 
przeprowadzone zajęcia językowe, dla Polaków był to język czeski, a dla Czechów język polski. Zostały również przeprowadzone zajęcia 
artystyczne dla seniorów takie jak: zajęcia teatralne, wokalne i taneczne. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w w/w zajęciach, na których 
świetnie się bawili i zawiązywali nowe przyjaźnie. Celem końcowym zajęć artystycznych było stworzenie polsko - czeskiego musicalu, który 
został zaprezentowany na dużej scenie podczas polsko - czeskiej imprezy kulturalnej nad Zalewem w Starej Morawie 13 lipca br. Podczas 
imprezy zostało zaprezentowanych szereg występów powiązanych z działalnością instytucji partnerskich. 
W ramach projektu przeprowadzono 5 konkursów nagrodzonych do 5 miejsca. 
Przed imprezą kulturalną ogłoszono trzy konkursy: jeden dla uczestników zajęć językowych „Na najładniejszy wiersz”. Polscy uczestnicy 
pisali w języku czeskim, a czescy w języku polskim oraz dwa konkursy plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży obu miast partnerskich. 
Tematami przewodnimi konkursów plastyczno-artystycznych były „Lokalne tradycje partnera” oraz „Zwyczaje kulturowe partnera”. 
13 lipca nad Zalewem w Starej Morawie zostały zaprezentowane wszystkie prace oraz nagrodzono laureatów konkursów. Podczas tej imprezy 
zostały również przeprowadzone pozostałe dwa konkursy wiedzy na temat zwyczajów kulturowych i tradycji partnerów. 
Po zakończeniu realizacji projektu będą funkcjonowały struktury pozwalające kontynuowanie podobnych działań. Nawiązane kontakty  
i przyjaźnie podczas przeprowadzanych zajęć i imprezy kulturalnej będą w przyszłości procentowały i przyczynią się do dalszej współpracy. 
Planujemy kontynuacje tego typu działań w przyszłości. Promocja pogranicza przyczyni się do głębszej integracji społeczności, a wymiana 
doświadczeń do zmniejszenia 
barier językowych i stereotypów 
na temat sąsiada. Nawiązane 
kontakty oraz doświadczenia 
pozwolą na urzeczywistnienie 
oraz uatrakcyjnienie innych 
projektów realizowanych przez 
społeczności Polski i Czech. 
Wzbogacone doświadczenie osób 
realizujących projekt pozwoli na 
realizowanie podobnych przed-
sięwzięć w przyszłości. 
 

 

„POLSKO — CZESKIE STRONIEART” 
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WRZEŚNIOWE WYDARZENIA W CETiK-u 

 
Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy Stronia wsi zapraszają 

NA FESTYN TRADYCJI GRZYBOBRANIA W STRONIU WSI PT.  

„VII GRZYBOMANIA”,  
W SOBOTĘ,  08.09.2018  godz. 14.00 - 17.00 

NA DZIAŁCE SOŁECKIEJ W STRONIU WSI.  
JAK CO ROKU, ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ  

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH.  
   W TYM ROKU BĘDĄ TO: 

KONKURS NA NAJGRUBSZĄ NOGĘ GRZYBA JADALNEGO  
 Konkurs o Nagrodę Pana Burmistrza (zachęcamy do przyniesienia wszystkich zbiorów!). 

DOBRY GRZYB NIE JEST ZŁY   
Konkurs rozpoznawania grzybów o Nagrodę Pana Nadleśniczego. 

 BIEG TRÓJNOGI  
Konkurs o Nagrodę Rady Sołeckiej Stronia Wsi.  

   Będą też:  

 DANIA Z GRZYBAMI, SŁODKIE WYPIEKI, KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI  

 I DOROSŁYCH np. „FORTUNA KOŁEM SIĘ TOCZY”, „KONKURS WIESIA” I INNE. 
DO ŚPIEWU I TAŃCA: MUZYKA ZDZICHA, ZESPÓŁ WALISZOWIANIE ZE STAREGO  

WALISZOWA ORAZ MUZYCZNA NIESPODZIANKA FESTYNU 

Z A P R A S Z A M Y ! 

 

►1, 8, 15, 22, 29.09.2018 r. (sobota) w godz. 12:00 - 14:00 na Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie odbędą się Jarmarki Produktu Lokalnego. 
Na Jarmarkach będzie można zakupić rękodzieło, swojskie ciasta oraz chleby: Tel. 74 8142 499.  
► 1 września 2018 r. (sobota) odbędzie się pieszy Rajd Śnieżnicki. Na szczycie Śnieżnika odbędzie się spotkanie polskich i czeskich turystów  
(z poczęstunkiem). Ze strony polskiej organizatorem jest Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim.  
Tel. 74 8 141 604.   
► 8.09.2018 r. (sobota) w godz. 14:00 - 17:00 na Placu Sołeckim w Stroniu Wsi odbędzie się impreza pn. „GRZYBOMANIA”. Organizator: 
Sołectwo Stronie Wieś, tel. 74 8143 097.   
► W dniach 8-9.09.2018 r. (sobota-niedziela)  na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie się Muflon Trail, górski bieg na orientację w pięknej 
scenerii Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Jest to dwudniowa impreza na orientację w parach (ok. 35 km w sobotę, ok. 20 km w niedzielę) 
wraz z biegami towarzyszącymi dla dzieci i rodzin. Impreza odbędzie się w Starym Gierałtowie. Szczegółowa informacja na stronie:  
 http://muflontrail.pl/#aktualnosci.   
► W dniach 13-15.09.2018 r. (czwartek-sobota) odbędzie się kolejna edycja najstarszego w Polsce festiwalu literackiego organizowanego pn. 
„Stacja Literatura 23”. Festiwal odbędzie się w CETiK-u. Wstęp wolny! Organizator Biuro Literackie. Szczegóły wewnątrz numeru 
sierpniowych Nowinek.   
►  15.09.2018 r. (sobota) od godz. 10:00 na strońskim „Orliku” odbędzie się turniej Oldbojów  
w piłce nożnej. W turnieju wystartują zespoły: Concordia Knurów, KS Kryształ Stronie Śląskie 
(An-Mar Oldboje Stronie Śl.), KS Nysa Kłodzko, KS Piast Nowa Ruda, KS Unia Złoty Stok, KS 
Trojan Lądek-Zdrój. Organizator AN-MAR Jerzy Rapacz.   
►  23.09.2018 r. odbędzie się wycieczka rowerowa (niedziela). Spotkanie uczestników przed halą 
sportową SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim o godz. 9:45. Na zakończenie wycieczki 
organizatorzy przewidują ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo bezpłatne. Organizatorzy: 
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Strońska Grupa Rowerowa. 
► 29.09.2018 r. o godz. 18:00 (sobota) w CETiK-u odbędzie się koncert zespołu „U Studni”. 
Bilety wstępu: 35 zł. normalny, 30 zł. seniorzy (powyżej 60 lat) oraz grupy od 10 osób. Bilety 
będzie można nabyć od   7 września 2018 r. w biurze centrum. Rezerwacja telefoniczna:   
    74 8143 205, 74 8143 242. Serdecznie zapraszamy!   
   Jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiający balladę z umiejętnie dobranym tekstem  
i niebanalną oprawą muzyczną. Swój program opierają w większości na wierszach Adama 
Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, a także na utworach autorstwa Oli Kiełb, Darka 
Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Zespół nawiązał także współpracę z poetą młodego pokolenia 
Krzysztofem Cezarym Buszmanem, do wierszy którego powstaje coraz więcej piosenek. Mądra 
refleksja, afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, liryka najwyższej próby i optymizm, to 
oprócz przepięknej harmonii głosów wokalistów i akompaniujących instrumentów dominanty 
przekazu i stylu wykonawczego „U STUDNI”.     
Informacja o wszystkich wydarzeniach w Gminie Stronie Śląskie dostępna jest na facebooku 
CETiK-u oraz na stronie www.cetik.stronie.pl   
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   W dniu 4 sierpnia 2018 r. na placu przy CETiK-u w Stroniu Śląskim odbyła się już po raz siódmy „STROŃSKA DREZYNIADA”. Impreza  
o charakterze pikniku rodzinnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno turystów jak i mieszkańców naszej gminy. 
   Głównym punktem imprezy był oczywiście wyścig drezyn ręcznych w pięciu kategoriach: VIP, RODZINNA, KOBIETY, MĘŻCZYŹNI  
i OPEN. 400 metrową trasę wyścigu przejechało 51 dwuosobowych załóg. Najszybsza okazała się drużyna startująca w kategorii męskiej - 
Sebastian Szul i Bartłomiej Rybczak. Panowie uzyskali czas 1:09:98, niestety nie pobijając rekordu zeszłorocznego, który wynosi 1:07:94.  
Za najszybszy przejazd oraz za pobicie rekordu Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim: Krystyna Brzezicka, Magdalena Laskowska, 
Gabriela Janiszewska, Cyprian Najduch, Jan Florowski, Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor oraz Wiesław Ryczek ufundowali dwie nagrody 
pieniężne. Niestety rekord nie został pobity, a druga nagroda przeszła na przyszły rok. Nagrodę pieniężną ufundowali również radni Monika 
Snopkowska, Zbigniew Dyląg i Miłosz Węgrzyn dla drużyny w której skład wchodził najmłodszy uczestnik. Tę nagrodę otrzymali: Piotrowski 
Feliks i Piotrowski Adrian. Każdy uczestnik wyścigu otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom. 
Starosta Kłodzki Pan Maciej Awiżeń ufundował dla najlepszych drużyn w każdej kategorii pamiątkowe puchary. 
W tym roku „Strońska Drezyniada” była dofinansowana ze środków Powiatu Kłodzkiego w ramach projektu „Kultura w powiecie”. W ramach 
projektu zaprezentowano stoiska z promocją produktów lokalnych, a w szczególności pstrągów z Gminy Stronie Śląskie, lokalnego piwa  
z Browaru Kamienica (w okresie kiedy organizujemy Drezyniadę obchodzony jest Światowy Dzień Piwa). 
Konkursowi drezynowemu towarzyszyły darmowe przejażdżki drezyną spalinową, liczne występy oraz konkursy dla publiczności. Na deser 
wystąpiła gwiazda wieczoru Piotr Oleksy ELTON. 

Wyniki do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach: 
 KATEGORIA VIP: 
I miejsce: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w składzie: Tomasz Radoń, Adrian Gancarz, czas: 1:10:53, 
II miejsce: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w składzie: Dariusz Chromiec, Tomasz Olszewski, czas: 1:18:54, 
III miejsce: Browar Team w składzie Paweł Figurski, Jakub Gustaw czas:1:25:85. 
 KATEGORIA RODZINNA (kat. os. dorosła i dziecko do 14 lat): 
I miejsce: Daniel Nowak, Bartek Nowak, czas: 1:22:91, 
II miejsce: Filip Wołowiec, Piotr Wołowiec, czas: 1:25:26, 
III miejsce: Piotr Madejczyk, Marta Madejczyk, czas: 1:25:77. 
 KATEGORIA KOBIETY (2 os. dorosłe lub os. dorosła i dziecko od 15 lat): 
I miejsce: Urszula Walo, Wanda Górniak, czas: 1:34:53, 
II miejsce: Julia Topiłko, Anna Rapacz – Topiłko, czas: 1:36:64, 
III miejsce: Aleksandra Mroczek, Paulina Szymańska, czas: 1:37:66. 
 KATEGORIA MĘŻCZYŹNI (2 os dorosłe lub os. dorosła i dziecko od 15 lat): 
I miejsce: Bartłomiej Rybczak, Szul Sebastian, czas: 1:12:72, 
II miejsce: Karol Karwacki, Rafał Karwacki, czas: 1:14:89, 
III miejsce: Piotr Skowronek, Daniel Nowak czas: 1:16:17. 
 KATEGORIA OPEN (kategoria otwarta): 
I miejsce: Sebastian Szul, Bartłomiej Rybczak, czas: 1:09:98, NAJLEPSZY CZAS ZAWODÓW 
II miejsce: Wanda Górniak, Aleksander Górniak, czas: 1:18:69, 
III miejsce: Emilia Figiela, Łukasz Figiela, czas: 1:23:15. 

Serdeczne dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to wspaniałe 
przedsięwzięcie. Zapraszamy do współpracy oraz udziału w zawodach za rok. 

Natalia Gancarz - Koordynator projektu, CETiK 

 

 
ZLOT SAMOCHODÓW MARKI CHRYSLER PT CRUISER 

ZA NAMI KOLEJNA „STROŃSKA DREZYNIADA”  

Ośrodek „Górski Poranek” w Stroniu Śląskim w dniach 7-9 września br.  
będzie gościł uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów Marki Chrysler PT Cruiser.  

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Kłodzkie Lwy”.  
Na sobotę 8 września planowana jest runda honorowa uczestników zlotu przez Stronie Śląskie.  

 
WIELOZADANIOWA, DARMOWA APLIKACJA MOBILNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Gmina Stronie Śląskie udostępniła darmową aplikację mobilną (do pobrania w sklepach Google Play, App Store). 
Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego nowoczesnego rozwiązania. Aktualności, wydarzenia i powiadomienia: 
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń. Dzięki niej otrzymasz powiadomienia  
o sytuacji kryzysowej czy terminie wywozu odpadów. 
Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów. Moduł ten zastępuje dotychczasowe rozwiązanie „NaprawmyTo.pl” (dostępne 
do końca sierpnia br.) Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnych problemów czy usterek. Może to 
być np. niebezpieczne miejsce, awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czy dzikie wysypisko 
śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie. 
Kalendarz wywozu odpadów. Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnych odpadów, poinformuje  
o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościach związanych z tą tematyką. 
Moduły dostępne w aplikacji: aktualności, wydarzenia, powiadomienia push, wyszukiwarka zasobów lokalnych, 
ulubione treści, kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami, mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń), 
integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania. 
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   W lipcu Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej 
Lądeckiej „Kruszynka” ukończyło bieżący remont 
krzyża pasyjnego w Goszowie. Krzyż wykonany  
z piaskowca został oczyszczony z kilku warstw farby, 
jaką był malowany dotychczas, otrzymał również nową 
tablicę z inskrypcją. Poprzednia tablica nie zachowała 
się. Z tyłu pomnika jest data 1907 rok oraz nazwisko 
fundatora. Krzyż stoi na rozdrożu w drodze do „Raju 
Pstrąga”. Uporządkowany został teren wokół krzyża. 
Serdeczne podziękowania dla Pana Radosława Ilkowa za 
wsparcie finansowe naszych działań. Ze względu na dużą 
odległość od zabudowań była konieczność użycia 
agregatu prądotwórczego datowane pieniądze zużyliśmy 
na zakup paliwa do niego. Zapraszamy do odwiedzenia 
t e g o 

 

S T R .  1 0  Rok XVIII, Numer CLXVI 

ZMIANY W GOSZOWIE 

 Kolejny rok z rzędu z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Seniora, Radni Rady 
Miejskiej - Ryszard Wiktor, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek -  
w czwartek 13 września 2018 roku organizują dla emerytów i rencistów ze swoich 
okręgów bezpłatną wycieczkę do Wrocławia. W tym roku do organizatorów dołączyła 
także Gabriela Janiszewska i Krystyna Brzezicka. 

 Program wycieczki: zwiedzanie Ogrodu 
Zoologicznego wraz z niedawno wybudowanym 
afrykarium, wycieczka na Ostrów Tumski ze 
zwiedzaniem Katedry, a w drodze powrotnej podobnie 
jak w roku ubiegłym spotkanie przy kiełbasce i muzyce 
na wieczorku tanecznym w chacie góralskiej w Geovicie. 
 Informacja o terminie i miejscu zapisów na wycieczkę 
będzie podana na tablicach ogłoszeń. Ze względu na 

pojemność autobusów, ilość miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!!!! 

 BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA SENIORÓW 
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Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław 
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„DZIKA KOLOROWA OKOLICA” 
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   Dzięki dotacji w wysokości 2000 zł otrzymanej ze Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku, ramach konkursu grantowego „Najlepsze 
inicjatywy społeczności lokalnych”, Sołectwo Kamienica zrealizowało 
minionego lata projekt pt. „Dzika kolorowa okolica”. Celem projektu było 
umieszczenie na terenie wsi Kamienica malowanych skrzynek z kwiatami 
oraz kontynuacja prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego. W wsi 
ustawiono też duży napis KAMIENICA wykonany z rzeźbionych 
drewnianych liter. Inicjatorem i koordynatorem projektu była Pani Irena 
Foremnik – Sołtys wsi Kamienica. Zadania zrealizowane zostały dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców Kamienicy, którzy według ustalonego 
grafiku, dbali przez całe lato o ukwiecenie wsi.  
         M. Ciesłowska, UM 

   19 czerwca br. za teorią nastąpiła praktyka. Grupa 10 uczniów 
trzeciej klasy Gimnazjum z op. p. A. Kaczmarek wybrała się do 
leśnictwa Idzików na spotkanie z p. Konradem Zarembą, leśnikiem 
Nadleśnictwa Międzylesie kierującym m.in. edukacją dotyczącą 
„odbudowy” dzikich rodzin pszczoły miodnej Apis Melifera  
w programie „Bartnicy Sudetów” w kompleksach leśnych Kotliny 
Kłodzkiej. Do leśniczówki dotarliśmy już o 9 rano bo zapowiadał 
się gorący dzień. Czekając na p. Konrada podziwialiśmy 
z „Wysoczyzny Idzikowa” górę „Igliczną” 845 m n.p.m. na południu  
i na jej tle górę „Jagódkę” 550 m n.p.m.  oraz górę „Modlicę” 554 m 
n.p.m. Ciekawostką tego miejsca jest „Pławny Dział” z rzeką 
„Pławną” i wpadającymi do niej potokami „Białą Wodą”  
i „Szklarzynką” wypływającym ze zbocza słynnej już w Polsce i nie 
tylko „Czarnej Góry” 1205 m n.p.m. i jak wynika z map około 35 
większych i mniejszych strumieni. 
   Głównym celem wyprawy był stary las na zboczu góry „Łazek” 557 
m n.p.m., gdzie pokazano nam dwie szkółki - sosen i przepięknych 
jodeł „ubranych” rosnącymi w górę  srebrzącymi się w słońcu 
szyszkami. Obecny stan leśnicy zawdzięczają między innymi 
swojemu koledze mgr inż. Mieczysławowi Wilczkiewiczowi  
(1913-1994) prekursorowi genetyki stosowanej, pasjonatowi 
dendrologii nie tylko leśnej. Młodzież dowiedziała się dlaczego 
zmienia się jednorodną przemysłową gatunkowość lasu ze 
świerkowego na mieszany. W szkółce na dorodnych już sosnach p. 
Konrad pokazał w jaki sposób umieszczane są barcie, w jakich 
odstępach zawieszane, na jakiej wysokości, jak zabezpieczane. 
Omówił występujące w runie leśnym roślinność. Zobaczyć coś 
takiego było atrakcją, ale wyprodukowanie własnej barci z potężnej 
kłody to dopiero była sztuka. Krok po kroku razem z komendantem 
straży leśnej kolegą myśliwym członkiem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza p. Mariuszem Kępą  i  p. 
Konrad  pokazali czym i w jaki sposób tworzy się to siedlisko dla 
pszczół. Oczywiście każdy z uczniów miał w ręku siekierę, cieślicę, 
piesznię, piłę spalinową, frezarkę ciesielską, ale tylko chłopcy mieli 
ochotę na pracę tymi narzędziami. Jednak  ze względów 
bezpieczeństwa i przepisów BHP nie było to możliwe. Przekonano 
się, że jest to bardzo ciężka i precyzyjna praca bo łatwo można 
uszkodzić kłodę wydobywając jej wnętrze tak, aby powstało miejsce 
na plastry, które utworzą sobie pszczoły. Trzecia część spotkania to 
przejście kwartałem leśnym w absolutnej ciszy, aby usłyszeć 
brzęczenie różnych „zapylaczy” zbierających pyłek z kwitnących 
malin, jeżyn, żarnowca leśnego, poziomek itp.  Ta część obfitowała w 
informacje o przyczynach „umierania” drzew. I tak  usłyszeliśmy o:  
• butelkowatość kory, • miodowy beton z modrzewi, • jak grzyb 
atakuje miękisz byka, który nie ma żywicy, a tym samym nie może 
zasklepić rany, • zgnilizna atakująca strzałkę, • co wyprawia ze 
świerkami opieńka miodowa. 
Za każdym zakrętem leśnej drogi było coś interesującego, na co 
zwraca uwagę laików specjalista bo i mrowisko z wędrującymi 

w różne strony mrówkami  
i ich charakterystycznym 
zapachem - kwasem 
mrówkowym, liściem ściśle 
chronionego drzewa -
„Brekinią” występującą 
tylko w dwóch siedliskach  
i maleńkimi żabkami  
w „kałużach mokrej trawy”, 
oglądanie przez lornetkę 
jednej z „zamieszkałej” 
przez pszczoły  barci.  To 
było to co pokazuje, że my 

ludzie jesteśmy w tym specyficznym środowisku tylko gośćmi  
i musimy się do niego dostosować nie łamiąc obowiązujących zasad. 
Jedną z nich jest ochrona starych, dorodnych drzew z dziuplami, 
którego przykładem był stary jawor, gdzie mądry leśniczy umieścił 
literkę "E" (Ekologia), by go oszczędzić przed wycinką. 
   Oczywiście spotkanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami, 
napojami, których wypito „hektolitry” i otrzymaniem pamiątkowych 
pakietów edukacyjnych z prezencikami posiadającymi logo 
Nadleśnictwa Międzylesie.  
Jesteśmy pełni uznania za podjęcie takiej 
inicjatywy, sposób jej realizacji  
i życzliwości ludzi ją prowadzących. 
Nawet ja jako diana i przyrodnik od 
dziesiątków lat chodząca po lasach, 
łąkach i polach miałam okazję poznać 
interesujące miejsce i jego zaskakujące 
elementy. 
Dziękuję w imieniu młodzieży z Zespołu 
Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 
wszystkim  pracownikom Nadleśnictwa 
Międzylesie oraz własnym za 7 godzin 

„BARTNICY SUDETÓW”  

Z   poważaniem 
Jolanta Bogiel diana K.Ł „Śnieżnik” 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
ODBĘDZIE SIĘ 31 SIERPNIA 2018 ROKU O GODZINIE 9.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM. 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  57- 550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 12  Faks 74  811 77 32      
 Email: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

  

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 naczelny:  
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Agnieszka Zaucha  

W dniu 1 września 2018 roku  Radni Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

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

podstawowe informacje z zakresu ZUS  
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane. 
 

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 1630- 1730 

• 4 września 2018 roku dyżur w biurze pełni  
Pan Wiesław Ryczek. 

Zarejestuj się, aby bezpłatnie otrzymywać 
gminne wieści na swoją komórkę.  
Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13  

(Komunikaty dla mieszkańców: zdrowie, 
edukacja, bezpieczeństwo)  

lub/ i Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  
pod numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

BIURO RADNEGO  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

 

     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.  

  

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 - Ryszard Wiktor 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z LIII oraz LIV sesji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego. 
4. Przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2018 – 2019. 
 Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bielice – 
 Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowy 
 Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 2. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary 
 Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 3. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „studium 
 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
 i gminy Stronie Śląskie”, dla wybranego terenu położonego we wsi 
 Stary Gierałtów – projekt nr 4. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części 
 obrębu wsi Stara Morawa – projekt nr 5. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
 głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
 województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów 
 miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – projekt nr 6. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 
 rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
 kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów  
 i Kanalizacji Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 - 2021 – 
 projekt nr 7. 
12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na  własność 
 przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej  nieruchomości 
 niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś,  Gmina Stronie 
 Śląskie – projekt nr 8. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka 
 Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim – projekt nr 9. 
14.  Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności  
 w okresie między sesjami. 
15.   Interpelacje radnych. 
16.   Zapytania i wolne wnioski. 
17.   Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
18.   Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

   

Zeskanuj kod i pobierz aplikację: 

  


