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NOWA MAPA TURYSTYCZNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  

    W kwietniu br. Gmina Stronie Śląskie wydała mapę topograficzną promującą atrakcje 
turystyczne gminy. Mapa wydana została w skali 1:40 000 i obejmuje obszar Gminy 
Stronie Śląskie oraz fragmenty gmin ościennych: Lądka-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej oraz 
naszych czeskich sąsiadów. Mapa prezentuje szlaki i walory turystyczne Gminy Stronie 
Śląskie oraz granice obszarów chronionych przyrodniczo. Z myślą o turystach 
zagranicznych, opis mapy przygotowany został w języku polskim i angielskim. Mapa 
zawiera opis wszystkich miejscowości naszej gminy oraz dane teleadresowe atrakcji 
turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Opis mapy zawiera także 
zasady zachowania się na obszarach cennych przyrodniczo, których przestrzeganie przez 
turystów jest niezwykle ważne dla zachowania walorów przyrodniczych naszej okolicy. 
Mapa wydana została w nakładzie 10 000 egzemplarzy, z czego 3 000 sztuk przekazanych 
zostanie sołtysom Gminy Stronie Śląskie do rozdysponowania wśród obiektów 
noclegowych i gastronomicznych działających w poszczególnych sołectwach, 
zarejestrowanych w oficjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego. 
Ponadto, mapy dostępne będą w Informacji Turystycznej w Centrum Edukacji, Turystyki i 
Kultury oraz w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej w 
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, podczas targów turystycznych i imprez 
wystawienniczych, w których bierze udział Gmina oraz w trakcie imprez rekreacyjno-
sportowych organizowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt. „15 wsi i 1 
miasteczko – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV 

LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych 
projektów. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W imieniu Radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Suliński 

Życzą 

Burmistrz Stronia Śląskiego  

Zbigniew Łopusiewicz 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Stronie Śląskie:  

Lp. Położenie Numer i  pow. 
działki w m2 

Nr lokalu 
mieszkalnego 

Pow. użytkowa 
lokalu/pom. 

przynależnego 
w m 2 

Przeznaczenie  
nieruchomości 

i sposób jej  
zagospodarowa-

nia 

Cena 
nieruchomości 

W PLN 

Kwota 
wadium 
w PLN 

1 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

14 42,96 
6,91 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

i usługi 

33 000,00 1 700,00 

Warunki przetargów : 
1. Przetargi odbędą się w  13 maja  2013 r. o godz. 12:00 (poz. Nr 1) oraz o godz. 12: 15 (poz. Nr 2) 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 144/1” (poz. Nr 
1), „Przetarg-lokal nr 14” (poz. Nr 2) gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  7 maja 2013 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.  
 
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości 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. 

Lp Położenie N r  i  p o w .  
d z i a ł k i  

w ha 

Księga 
wieczysta 

KW Nr 

Przeznaczenie 
i sposób jej zagospodarowania 

Obciążenia 
nieruchomości 

  

Cena wywoław-
cza w PLN 

brutto 

Kwota 
wadium 
w PLN 

2. 
  

Strachocin 
  

144/1 
0,2231 

SW1K/000 
43440/8 

Usługi turystyczne i urządzenia 
rekreacyjne (symbol z plany –
ST.1.UT)oraz droga publiczna  
klasy dojazdowej (symbol  z 

planu –ST.3. KDD. 

Nieruchomość jest 
wolna od długów i 

ciężarów 

90 000,00 
  

5 000,00 

- W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń pomia-
rowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z wymo-
gami prawa budowlanego. 
- Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji  zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia 
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej, gazowej i elektrycznej.  
- Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą we-
wnętrzną-działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księgą 
wieczystą KW nr SW1K/00044000/9. 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, położoną w centralnej strefie zabudowy miejscowości w niewielkiej odległości 
od głównej drogi jaka jest droga wojewódzka nr 392, łącząca Lądek Zdrój i Stronie Śląskie z terenami Ośrodka Górskiego „Czarna 
Góra” Uzbrojenie-brak. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z głównej drogi, drogą dojazdową gruntową, utwardzoną 
materiałem kamiennym. Kształt działki nieregularny, teren nieogrodzony. 

SESJA RADY MIEJSKIEJ 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
4. Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 

materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.  
5. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia. (Temat 

przygotowuje Komisja Rozwoju Gospodarczego.) 
6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie. (Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i 

Porządku Publicznego.)  
7. Ocena realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. (Temat przygotowuje 

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – projekt (druk nr XXX-1/13). 
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9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie 
Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt (druk nr XXX-2/13). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy 
Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXX-3/13). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim – projekt (druk 
nr XXX-4/13). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – projekt (druk nr XXX-5/13).  
13. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 

maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych stanowiących własność Gminy 
Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXX-6/13). 

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 XXX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 

DOROCZNA NAGRODA PRZYZNANA 

    Zgodnie z Uchwałą nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. ustanowiono doroczne nagrody 
Burmistrza Stronia Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy 
Stronie Śląskie.  
    Nagrody mogą być przyznawane właścic ielom  
i współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym, 
posiadającym budynki mieszkalne lub usługowo – mieszkalne,  
lub na terenie których znajdują się obiekty małej architektury, 
będące ze względu na swe położenie, elementy 
i detale architektoniczne oraz znaczenie dla historii obiektami 
ku l tu ry  mate r i a lne j ,  godnymi  upowszechn ian ia  
i zachowania dla przyszłych pokoleń . 
    Komisja Konkursowa dokonała wnikliwej analizy i spośród 
zgłoszonych ofert dokonała wyboru, przyznając jedną nagrodę za 

zajęcie II miejsca Wspólnocie 
M i e s z k a n i o w e j  p r z y  u l . 
Mickiewicza 46 - w wysokości 
7500,00.  
Nagrody za I i III miejsce nie 
przyznano.  

 
Zwycięzcy serdecznie 

gratulujemy! 

Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1.  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

    Gmina Stronie Śląskie/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim informuje, że przystępuje do realizacji projektu 
systemowego  pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na lata 
2013-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie realizacji 
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; 
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
    Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji  
zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób (po 
8 osób w każdym roku) zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami 
pomocy społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie. 
Czas trwania projektu: od 01 kwietnia do 31 grudnia 2013 i od 01 
stycznia  do 31 grudnia 2014 roku. 
Całkowity planowany koszt projektu w 2013 roku  wynosi -   
101 935,40 złotych; 
Z tego wkład własny wynosi  - 15 290,31 złotych. 
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o 
kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.   
  Małgorzata Lech, Koordynator Projektu 

    Szanowni Państwo. Informujemy że w Stroniu Śląskim pełnione są dyżury poselsko - senatorskie prowadzone przez naszych 
parlamentarzystów p. Monikę Wielichowską - Posłankę na Sejm RP i p. Stanisławem Jurcewiczem - Senatorem RP.  
    Dyżury zostały zaplanowane na każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 9:00-10:30, w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim . Najbliższy dyżur odbędzie się  20 maja br.  
    15 kwietnia odbył się pierwszy dyżur. W tym dniu posłanka i senator odbyli spotkanie z wiceburmistrzem panem Dariuszem 
Chromcem oraz radnymi: Wiesławą Czerwińską, Zdzisławem Pakułą, Ryszardem 
Sulińskim i Janem Florowskim.  
Podczas spotkania rozmawiano m.in. o przekształceniu zespołu ratownictwa 
medycznego podstawowego stacjonującego w Lądku Zdroju na zespół specjalistyczny 
oraz o wprowadzeniu zmian w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe  
Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego” o realizacji świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez Specjalistyczne Centrum Medyczne SA. 
w Polanicy Zdroju dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2013 roku. Władze 
samorządowe oraz lokalna społeczność złożyła kolejny stanowczy protest przeciwko 
nienależytemu zabezpieczeniu realizacji tych świadczeń. 
    Tego dnia odbyło się także spotkanie z panią Joanną Chromiec Dyrektorem 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. 

DYŻURY POSELSKO-SENATORSKIE 



S T R .  4  Rok X, Numer CII 

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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

„DZIAŁAJ LOKALNIE” 

TARGI TURYSTYCZNE WE WROCŁAWIU 

    W dniu 17 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Pani Dorota 
Komornicka i Pani Olimpia Iwańska-Kruszyńska z Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika przeprowadziły szkolenie z pisania wniosków do programu grantowego 
„Działaj lokalnie”. Od tego roku, wszystkie wnioski składa się elektronicznie. 
Wprowadzono także pewne zmiany w regulaminie: grupy inicjatywne muszą składać 
się z min. 5 osób i większy nacisk przy rozliczaniu wniosków będzie kładziony na 
dokumentację fotograficzną z realizacji projektów. Termin składania wniosków 
upływa 10 maja 2013 r. W związku z nowym sposobem składania wniosków, zaleca 
się ich wcześniejszą konsultację z koordynatorami programu. Uczestnikom szkolenia 
dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, wiele 
ciekawych społecznych inicjatyw z terenu naszej gminy otrzyma dofinansowanie. O 
wynikach konkursu i o realizowanych projektach będziemy informować na bieżąco. 
Więcej informacji o programie oraz dane kontaktowe do koordynatorów programu 
„Działaj lokalnie” na: www.flms.pl.      
  

    Monika Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim 

    W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. Gmina 
Stronie Śląskie wzięła udział w 
M i ę d z y n a r o d o w y c h  T a r g a c h 
Turystycznych w Hali Stulecia we 
Wrocławiu. Na stoisku targowym 
dostępne były mapy, przewodniki, 
gadżety promocyjne, foldery i materiały 
reklamowe obiektów noclegowych i 
gastronomicznych z terenu naszej Gminy 
oraz naszego czeskiego sąsiada – 
Starego Mesta. Promowaliśmy także 
turystyczne gry terenowe spisane w 

formie rymowanek (tzw. questy), które stworzyliśmy wraz Starym Mestem, przede wszystkim z 
myślą o turystyce rodzinnej i szkolnej. Zorganizowaliśmy krajoznawcze quizy, których zwycięzcy 
otrzymywali upominki. W niedzielę dołączyła do nas Kapela z Ulicy Hutniczej. Panowie grali przy 
naszym stoisku promocyjnym, a także wystąpili na scenie. Podczas koncertu na scenie odbyło się 
losowanie nagród głównych – trzech pobytów weekendowych dla dwóch osób w: Willi Diana w 
Stroniu Śląskim wsi, w Hoteliku Orańskim w Starej Morawie i w gościńcu „Pokoje w górach. U 
Wanata” w Nowym Gierałtowie. Wśród nagród pocieszenia znalazły się: bilety do Podziemnej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej w Starej 
Kopalni Uranu oraz do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Upominki – drobne rękodzieło przekazała także „Galeria na szlaku” w Starym 
Gierałtowie oraz Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie. Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród. Nasze stoisko zdobił 
niedźwiedź – wędrownik z Kletna, który wzbudzał sympatię nie tylko wśród najmłodszych. W sobotę, podczas Festiwalu Podróżników, 
s w o j e  w y s t ą p i e n i e  m i e l i  s p e l e o l o d z y ,  k t ó r z y  o p o w i e d z i e l i  o  s p e k t a k u l a r n y c h  

odkryciach w Jaskini Niedźwiedziej oraz o nowej turystycznej ofercie -  speleologicznych 
zejściach w zorganizowanych grupach do dolnych partii Jaskini Niedźwiedziej. Nasze stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Mamy nadzieję, że nasza obecność w 
stolicy Dolnego Śląska zachęciła wielu wrocławian do zaplanowania wiosennego i letniego 
wypoczynku w Masywie Śnieżnika i Górach Bialskich. 

Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

 
 
 
 

Projekt „Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych 
w Masywie Śnieżnika” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  
„Przekraczamy granice” 
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ILE KOSZTUJE KUBIK WODY? 

GOSPODARKA ODPADAMI 

    W związku z licznymi  pytaniami dotyczą-
cymi funkcjonowania gospodarki odpadami 
po 1 lipca 2013r. postaramy się wyjaśnić 
powstające wątpliwości. 
    Określając stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, brano pod uwa-
gę: 
- liczbę mieszkańców zameldowanych w Gmi-
nie Stronie Śląskie 7569 (stan na 24 maj 
2012), 
- szacowane koszty odbioru odpadów (suma 
kosztów Zakładu Komunalnego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej), 
- koszty funkcjonowania systemu (tj. odbierania, transportu do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Domaszkowicach 
koło Nysy, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, utworzenia i 
utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, obsługi administracyjnej systemu). Cennik przyjęcia odpa-
dów w Domaszowicach określa Zarządzenie Nr 954/2013 Burmi-
strza Nysy z dnia 2 stycznia 2013r. Po półrocznym okresie funk-
cjonowania gmina dokona analizy kosztów i podejmie decyzję czy 
jest konieczna korekta stawki za odpady. 
Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów  
Komunalnych (PSZOK)?  
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkań-
cy w ramach opłaty za śmieci będą mogli nieodpłatnie dostarczyć 
odpady segregowane oraz inne odpady tzw. „problemowe”. Są to 
m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumula-
tory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozo-
lach, odpady z remontów, odpady wielkogabarytowe, odpady zie-
lone z pielęgnacji terenów czy odpady opakowaniowe. Oddając je 
w wyspecjalizowanym punkcie, mamy gwarancję, że zostaną wła-
ściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. 
    Wielu mieszkańców sądzi, że Gmina chce na śmieciach zarobić, 
jednak tak nie jest. Gmina nie ma prawa zarobić na opłacie za 
śmieci, wpływy z opłaty powinny pokryć koszty systemu. W koszty 
opłaty zostało również wliczone wyposażenie nieruchomości w 
pojemniki na odpady zmieszane, segregowane oraz worki prze-
znaczone do segregacji (przypadku zabudowy jednorodzinnej).  
Obowiązek ten spocznie na firmie, która wygra przetarg. 
    Odpady będziemy segregować dzieląc je na: 
- suche, takie jak papier i makulatura, metale, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe (opakowania po produktach 
spożywczych tj. kubeczek po jogurcie powinny być czyste – opłu-
kane, jeżeli są brudne powinny się znaleźć w odpadach mokrych, 

natomiast butelki PET powinny być 
zgniecione aby zajmowały jak naj-
mniej miejsca), 
-  mokre, takie jak odpady ulegające 
biodegradacji w tym odpady zielone, 
popiół, zanieczyszczony papier i folia, 
pampersy, odpady higieniczne. 
- szkło, takie jak butelki i słoiki szkla-
ne po napojach i żywności, szklane 
opakowania po kosmetykach. 
Jak często odpady komunalne 

będą odbierane od właścicieli nieruchomości? 
Z uwagi na przyjęty model segregacji częstotliwość odbioru będzie 
wyglądała następująco: 
teren miejski 
- odpady mieszane oraz mokre – odbiór raz w tygodniu, 
- odpady segregowane – raz na dwa tygodnie, 
- odpady wielkogabarytowe  - będą odbierane dwa razy w roku, 
teren wiejski 
- odpady mieszane oraz mokre – odbiór raz na dwa tygodnie, 
- odpady segregowane – raz w miesiącu, 
- odpady wielkogabarytowe  - będą odbierane dwa razy w roku. 
    Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami upłynął 15 kwietnia 2013 r. Jeżeli jednak ktoś nie 
dopełnił obowiązku złożenia deklaracji powinien uczynić to jak 
najszybciej. Osoby, które nie złożą deklaracji zostaną wezwane do 
jej złożenia. Jeżeli nadal tego nie uczynią, zostanie wszczęte po-
stępowanie administracyjne i opłata zostanie określona w drodze 
decyzji, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.   
    Jeżeli osoby zameldowane nie zamieszkują pod adresem zamel-
dowania nie ma potrzeby ich wymeldowywania. Wystarczy dostar-
czyć dokumenty potwierdzające fakt niezmieszkiwania np. czaso-
we zameldowanie w innym mieście lub kraju, zgłoszenie czasowe-
go pobytu zagranicą, zaświadczenie od pracodawcy ze wskaza-
niem miejsca wykonywania pracy. Jeżeli nie mamy możliwości 
przedstawienia żadnego dokumentu należy napisać oświadczenie, 
że wymienione osoby nie zamieszkują pod adresem zameldowa-
nia. 
W dniu  9.05.2013 o godz. 1600  w CETIK-u odbędzie spo-

tkanie dotyczące nowego systemu  
gospodarki odpadami w Gminie Stronie Śl. 

       
  Iwona Dziuba, UM Stronie Śl. 

    W tygodniku Eureregio Glacensis przygotowane zostały zestawienia stawek, jakie mieszkańcy poszczególnych miejscowości powiatu 
kłodzkiego ponoszą za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków. W „rankingu” Gmina Stronie Śląskie uplasowała się na 
ostatnim miejscu co oznacza, że to właśnie my płacimy najniższe stawki za podstawowe media. Dla porównania poniżej przedstawiono 
ceny za wodę i ścieki (ceny brutto/m3) z podziałem na miejscowości. 

Bystrzyca Kłodzka 
- woda 4,21 zł, ścieki 5,62 zł 
Duszniki Zdrój 
- woda 3,34 zł, ścieki 4,47 zł 
Kłodzko 
- woda 3,90 zł, ścieki 3,81 zł 
Kłodzko-gmina 
- woda 3,65 zł, ścieki 478 zł 
Kudowa Zdrój 

- woda 3,90 zł, ścieki 5,37 zł 
Lądek Zdrój 
- woda 3,35 zł, ścieki 3,67 zł 
Lewin Kłodzki 
- woda 6,38 zł, ścieki 5,31 zł 
Międzylesie 
- woda 5,92 zł, ścieki 3,32 zł 
Nowa Ruda 
- woda 4,28 zł, ścieki 5,25 zł 

Polanica Zdrój 
- woda 3,88 zł, ścieki 3,57 zł 
Radków 
- woda 3,13 zł, ścieki 4,97 zł 
Szczytna 
- woda 3,95 zł, ścieki 4,32 zł 

Stronie Śląskie 
- woda 3,34 zł, ścieki 3,32 zł 



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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

Rok X, Numer CII S T R .  6  

„Z NASZYCH PODATKÓW – DLA NAS” 

KALENDARIUM  PRZEDSZKOLA   

SZKOŁA PODSTAWOWA 

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje 
P.T. Podatników, iż od dnia 21.02.2013 roku prowadzona jest 
kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na 
temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. 
Częścią akcji uświadamiającej Polakom, jakie niezbędne usługi są 
finansowane z ich pieniędzy, będą spoty z udziałem znanych i 
cenionych przedstawicieli różnych profesji.  
    Akcja pokazująca zależność między podatkami a wydatkami 
państwa ma za zadanie edukować obywateli, że wszyscy jeste-
śmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych. Bez na-
szego wkładu budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb społecznych. 
Jak bardzo taka akcja jest potrzebna w Polsce, pokazują wyniki 
badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów w 
październiku 2012 r., które wskazują, że co trzeci Polak traktuje 
płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie wie, na co 
podatki są przeznaczane. Chcemy pokazać, że właśnie dzięki 
dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół czy 
szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, możemy wspierać orga-
nizacje pożytku publicznego. 
    Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Finan-
sów kampanią Z naszych podatków – dla nas inicjuje długo-

falową edukację, która ma przyczynić się do zmiany postaw spo-
łecznych dotyczących płacenia podatków i poszerzenia wiedzy w 
tej kwestii. 
   Główne działania kampanii prowadzone będą w oparciu o stro-
nę internetową www.znaszychpodatkow.pl, na której podatnik 
znajdzie materiały informacyjne dotyczące idei i założeń kampa-
nii. Ponadto znajdą się tam materiały z obszaru budżetu i podat-
ków oraz aplikacja interaktywna pokazująca konkretnemu podat-
nikowi przy wykorzystaniu budżetowania zadaniowego w jaki 
sposób dystrybuowane są jego podatki. 
   Częścią akcji są filmy edukacyjne pokazujące związek między 
płaceniem podatków a ich późniejszym wpływem na takie dzie-
dziny życia jak edukacja, sport, bezpieczeństwo i pomoc potrze-
bującym. W filmach charytatywnie wzięli udział: aktorka Ewa 
Błaszczyk, kardiochirurg prof. Jacek Moll, medalista olimpijski 
Szymon Kołecki oraz rzecznik Komendanta Głównego Policji Ma-
riusz Sokołowski. Filmy edukacyjne Ministerstwa Finansów będą 
dostępne na stronie www.znaszychpodatków.pl  oraz na kanale 
resortu na portalu You Tube. 
  mgr Elżbieta Kustra  
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej 

- Od 1 kwietnia w przedszkolu trwa, znana już chyba szeroko, 
Akcja „Nakrętka”, gdzie zbieramy jak co roku  plastikowe nakrętki 
dla Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". 
Dzięki zaangażowaniu dzieci, ich rodziców oraz babć i dziadków 
możemy  chociaż w symboliczny sposób wspomóc fundację. 
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną 
w całości na budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. 
- W czwartek 4 kwietnia przedszkolaki z grup najstarszych 5 - 6 
latków pojechały autokarem do Kłodzka, gdzie wspólnie z dziećmi 
z innych przedszkoli  naszego powiatu obejrzały przedstawienie 
pt. „Ja Ci jeszcze pokażę” ze znanymi również  „starszym 
dzieciom„ -  wilkiem i zającem. 
- W ramach stałej współpracy z tzw. „służbą leśną”  w dniu 08.04. 
pracownicy ŚPK przeprowadzili w grupach dzieci 5 – 6 letnich 
pogadankę o „przyrodniczych zwiastunach wiosny” w 
szczególności o pierwszych  wiosennych zwierzętach i  ptakach. 
- W poniedziałek 15.04 odbył się „Konkurs recytatorski” i „Konkurs 
plastyczny” zorganizowany we współpracy Przedszkola z p. 
Jolantą Bogiel z Koła Łowieckiego „Śnieżnik”. Laureatami obu 
konkursów zostali wszyscy ich uczestnicy - GRATULUJEMY, a na 
wyróżnienie przez jury zasłużyli w konkursie recytatorskim: Oliwia 
Szychalska, Maja Wójcik oraz Dawid Milke, w konkursie 
plastycznym: Zuzia Ezeryńska, Ola Jałowiecka i Wiktoria Maziarz. 
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do występów i 
trzymanie kciuków za małych artystów. 

-  W celu popularyzacji 
korzystnych działań 
związanych z ekologią 
i rozpowszechniania 
i c h  w ś r ó d 
n a j m ł o d s z y c h 
mieszkańców naszej 
planety, 22.04 w 
ramach Światowego 
Dnia Ziemi na terenie 
naszego przedszkola 
dzieci ze wszystkich 
g r u p  w r a z  z 
p r z ed s t aw i c i e l am i 
Nadleśnictwa posadziły 
symboliczne „Drzewa Życia”   
- Do 30 kwietnia zgodnie z paragrafem 3 ust. 5  rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw. przedszkola  wydają rodzicom dziecka, objętego 
wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w 
terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej.  
       
   Anna Raś, Przedszkole Miejskie 

    Przed Świętami  Wielkanocnymi dzieci z naszej szkoły 
uczestniczyły w warsztatach plastycznych „Kartki wielkanocne”. 
Zajęcia odbyły się w CETiK-u w Stroniu Śląskim. Uczestnicy zajęć 
wykonali prace, które wzięły udział w wielkanocnym konkursie 
związanym z organizacją "Stołów Wielkanocnych”. 
 
    Plecenie koszyków jest tradycyjnym, zapomnianym już 
rzemiosłem polskim. W strońskim CETiKu zorganizowane zostały 

tygodniowe warsztaty wikliniarskie, w których wzięli udział 
rodzice, dzieci i nauczyciele. Uczestnicy pod okiem wikliniarza 
wykonali prawdziwe dzieła sztuki. 
Podczas zajęć każdy z uczestników poznał podstawowe sploty i 
techniki wyplatania koszyków z wikliny i  mógł stworzyć własne 
dzieła - koszyk na święconkę, wiklinowe ozdoby, pleciony koszyk 
na chleb, ozdobny rożek.     
     Wikliniarka Dorota  
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Prezentacje szkolne „Zrozumieć Świat” - Festiwal 
Projektów 
    Uczniowie klas V i VI zaprezentowali działania 
realizowane na zajęciach „Zrozumieć Świat”. Dzieci 
przedstaw ia ły  prezentac je mu l t imedia lne, 
doświadczenia, rywalizując, która grupa będzie 
reprezentowała szkołę na Festiwalu Wojewódzkim 
„Zrozumieć Świat”. Klasa Va wystąpiła z prezentacją 
projektu „Dlaczego zmysły prysły”, klasa Vb 
przedstawiła „Zwierzęta i rośliny naszej okolicy”, 
Vc pokazała projekt dotyczący wody „Kto czystą 
wodę pije ten…”, demonstrując przewodność różnych płynów. 
    W kategorii klas V zwyciężyła klasa Va. W prezentacji 
„Dlaczego zmysły prysły” uczniowie pokazali doświadczenia z 
dotykiem, smakiem, słuchem. 
Uczniowie wykonali model baterii oraz udowodnili, że do jej 
wykonania mogą posłużyć takie rzeczy jak cytryna, ocet czy 
ogórek kiszony. Pokaz doświadczeń był zilustrowany ciekawie 
przygotowaną prezentacją. 
    W kategorii klas VI zaprezentowane zostały następujące 
projekty: klasa VIa pokazała projekt „Państwa europejskie” i 
zorganizowała konkurs dla uczniów dotyczący Europy, klasa VIb 
zaprezentowała przegląd wszystkich projektów 
realizowanych na zajęciach „Zrozumieć Świat” oraz 
badanie temperatury za pomocą interfejsów.  
Zwyciężyła klasa VIc, która zademonstrowała projekt 
„Tajemnice piasku”. Uczniowie pokazali eksponaty minerałów 
znalezionych w naszej okolicy, zaprezentowali je w 
multimedialnym pokazie i przeprowadzili mini kurs rozpoznawania 
minerałów. Uczniowie pokazali film z nagranym doświadczeniem 
badania przyspieszenia.  
    Do doświadczeń wykorzystane zostały interfejsy Cobra3, z 
których uczniowie korzystają podczas zajęć „Zrozumieć Świat”. 
   Zwycięskie klasy będą reprezentowały szkołę na Wojewódzkim 
Festiwalu Projektów, który odbędzie się 27 i 28 kwietnia w hotelu 
Geovita w Lądku Zdroju.     
    D. Jezierska  
 
VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy 
Przedlekarskiej. 
    Dnia 08.04.2013 r. odbył się finał  VIII Konkursu Wiedzy o 
Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej. 
Konkurs składał się z trzech etapów: 
I etap – uczniowie rozwiązywali test w swoich placówkach;  
II etap- uczniowie rozwiązywali test w swoich placówkach;  
III etap – drużyny 2-osobowe wykonywały ćwiczenia praktyczne 
dotyczące udzielania pomocy przedlekarskiej. 

   W III etapie uczestniczyli uczniowie z następujących placówek: 
1) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim(1 drużyna), 
2) Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich (2 drużyny), 
3) Szkoła Podstawowa w Lądku-Zdroju (2 drużyny), 
4) Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim (4 drużyny). 
    Komisja w składzie: Urszula Łączyńska-Ramza-lekarz- 
przewodnicząca, Grażyna Łanucha-lekarz- członek, Marlena 
Cymer-Biała-lekarz-członek, Iwona Kijek- PSSE Kłodzko - członek, 
Mariola Danielewska-PSSE Kłodzko - członek, wyłoniła laureatów: 

I miejsce- Szkoła Podstawowa Ołdrzychowice Kłodzkie- 
Krzysztof Terlikowski , Anna Jasiewicz 
II miejsce- Szkoła Podstawowa Lądek-Zdrój -  Katarzyna 

Daszek, Jakub Gręda 
III. miejsce-Szkoła 
P o d s t a w o w a 
Ołdrzychowice Kłodzkie 
-  A l e k s a n d r a 
Bytkowska, Patrycja 
Bauer.                                                        
Sponsor nagród-
G m i n a  S t r o n i e 
Śląskie 
Organizatorzy: Jarosław 
Grzybowski,  Irena 
Kolczyńska, Jadwiga 
Staśko, Maria Zimna. 
 Gratulujemy! 

 
Powiatowe Sztafetowe Zawody Pływackie dla Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów 
27 marca 2013 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w 
Powiatowych Sztafetowych Zawodach Pływackich w Aquaparku 
Kudowie Zdroju. Uczniowie walczyli o miejsce drużynowo. 
Chłopcy zajęli 6 miejsce, a dziewczynki siódme. Gratulujemy!  
    Dnia 26 marca 2013r. po raz kolejny uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przyrodniczej 
„OLIMPUS”. 
Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości 
najważniejszych zagadnień z przyrody i środowiska. Stanowi 
zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. 
Uczestnicy: Jasik Tomasz, Żak Karolina, Korpalska Anastazja, 
Kawecki Mikołaj, Trumpus Julia, Kędzior Marcin, Surzyn Ewelina, 
Gancarz Paweł, Jurkiewicz Katarzyna, Gancarz Milena, 
Darmstatter Mariusz. 
Dziękuję za udział. Oczekujemy na wyniki.  
   Szkolny koordynator: Maria Zimna 

!!! OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2013/2014 !!! 

● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – MUNDUROWE, 

● TECHNIKUM – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH (MANAGER GASTRONOMII) lub 
TECHNIK HOTELARSTWA (w zależności o liczby chętnych), 

● ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – KUCHARZ, 

● ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA – 
PIEKARZ, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
CUKIERNIK, FRYZJER, SPRZEDAWCA. 

 
Zapraszany na stronę internetową: www.zspstronie.pl 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
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POZNAJ RADNEGO SWEGO 

NADANIE SZTANDARU  

    W dniu 08.04.13. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wspólnie z uczniami 
Gimnazjum w Stroniu Śląskim, wzięła udział w uroczystościach w Oświęcimiu -Marsz 
Żywych. W poniedziałek po południu uczestnicy marszu wyruszyli spod bramy 
obozowej z napisem "Arbeit macht frei" . Sygnałem do jego rozpoczęcia był dźwięk 
rogu pasterskiego. Podczas głównej uroczystości uczestnicy zmówili modlitwy - kadisz 
oraz żałobną, a także śpiewali izraelski hymn. Zapłonęło sześć pochodni górujących 
nad pomnikiem ofiar obozu. Blisko 11 tys. Żydów z całego świata, głównie młodzież, a 
także młodzi Polacy oddali w poniedziałek hołd ofiarom Zagłady, uczestnicząc w 

Marszu Żywych. Pieszo pokonali 
trzykilometrową trasę z byłego 
niemieckiego obozu Auschwitz I 
do Auschwitz II-Birkenau. W 
tym roku w sposób szczególny 
wspominano dzieci ocalone z Zagłady. Uroczystość przypadła także w 70. 
rocznicę powstania w getcie warszawskim i roku jubileuszu 65-lecia utworzenia 
Izraela  
 
    W dniu 09.04.13 młodzież ZSP w Stroniu  Śl. wzięła udział w VII edycji 
Konkursu Wojewódzkiego „Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej” 
konkurs odbył się pod Patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Kłodzkiego. Szkołę 
reprezentowały uczennice P. Jakubczak i A. Wołczacka. 
             ZSP 

    W tym miesiącu 
prezentujemy krótki wywiad z  
Panem Romanem Linde – 
Radnym Miejskim kadencji 
2010-2014. Pan Roman Linde 
pełni następujące funkcje w 
Radzie Miejskiej: 
Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów oraz 
wiceprzewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego. 

Pochodzi z: Stronia Śląskiego. 
Mieszka w: Stroniu Śląskim od zawsze. 
Z wykształcenia: mgr inż. ekonomiki i organizacji przemysłu 
chemicznego. 
Największa zaleta: asertywność, ufność i wiara w ludzi (chociaż 
bardzo wiele razy się zawiodłem to i tak mi pozostało). 
Najmniejsza wada: Wad Ci u mnie dostatek, ale taka która 
najbardziej nadaje się do publikacji, to — odkładanie wszystkiego 
na ostatnią chwilę. 
Ulubiona pora roku: lato. 
Ulubiony kolor: kolor tęczy. 
Ulubione danie: placek po węgiersku, spaghetti. 
Ulubiony film: uwielbiam film jako gatunek sztuki. W czasie 
studiów byłem prezesem uczelnianego klubu DKF. Trudno 
jednoznacznie wybrać jeden film, ale spróbuję chociaż trzy: „Pulp 
Fiction”, „Filadelfia”, „Lot nad kukułczym gniazdem” (następnym 
razem byłyby to całkiem inne filmy). 
Ulubiona książka: i znowu problem bo jest wiele powieści, które 
chciałbym tu wymienić: G.G. Marquez- Sto lat samotności, Joseph 
Heller - Paragraf 22, George Orwell – Rok 1984,  powieści Johna 
Grishama itd. Przekrój gatunków dosyć szeroki, tak jak moje 
zainteresowania. 
Ulubiona muzyka: to zależy od nastroju, ale najczęściej 
słucham klasycznego rocka (Led Zeppelin, Deep Purple, Marillion), 
ale lubię również posłuchać spokojnych ballad i poezji śpiewanej. 

W czasie wolnym: wędkuję, chodzę na grzyby, czytam. 
Ulubione miejsce w gminie: zalew w Starej Morawie. 
Stronie (gminę) lubię za: za to, że jest piękne, że tu się wy-
chowałem, tu mieszkam, tu mam rodzinę, przyjaciół i znajomych. 
W Stroniu (gminie) zainwestowałbym: we wszystko co spo-
wodowałoby dalszy rozwój turystyki i promocję Stronia Śląskiego 
(może lodowisko?). 
Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: wszystko w miarę swoich 
możliwości, żeby było jeszcze piękniejsze i przyjazne dla ludzi. 
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: Ponieważ 
są tu fajni ludzie, jest pięknie położone, ma ciekawe perspektywy 
na przyszłość. 
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: Można cieka-
wie spędzić czas na wędrówkach po górach, jeżdżąc na rowerze i 
na nartach, można popływać w zalewie ale też na basenie, moż-
na zbierać grzyby, jagody. Po prostu jest to idealne miejsce do 
wypoczynku. 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Przyjmując 
konwencję, że w haśle ma być „Stronie”, Przyjeżdżając do nas, 
jesteś po właściwej STRONIE.pl  
Kontakt: tel. 669 774 219, mail:  ednil3@wp.pl.  

    4 maja 2013 roku będzie miała miejsce uroczystość nadania 
sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim jako 
symbolu ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na 
terenie Gminy Stronie Śląskie na rzecz ratowania życia, zdrowia  
i mienia.  
Program uroczystości: 
930 - zbiórka pocztów sztandarowych oraz strażaków OSP  Stronie 
Śląskie, 
1000  - Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski  
i św. Maternusa,  
1100  - przemarsz ulicami miasta, 
1130 - uroczysty apel, podczas którego nastąpi nadanie 
sztandaru, oraz wręczenie odznaczeń — remiza OSP w Stroniu 
Śląskim. 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    W miesiącu marcu 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 13 pouczeń za wykroczenia porządkowe i 8 za wykroczenia 
drogowe. W okresie tym nałożyli również 10 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 3 za 
wykroczenia drogowe oraz skierowali 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku. 
    W trakcie 29 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, parkingi samochodowe (w ramach kontroli prze-
strzegania znaku „strefa zamieszkania”), rejon osiedla 40-lecia i Morawka, oraz inne miejsca gdzie najczęściej do-
chodzi do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną uwagę zwracali na osoby spożywające alko-
hol, dopuszczające się wybryków chuligańskich i zaśmiecania. W dalszym ciągu prowadzili kontrolę właścicieli 
psów pod kątem wyprowadzania ich luzem oraz sprzątania po nich połączoną z wręczaniem ulotek informacyjnych 
(1 osobę ukarano mandatem karnym).   

    Strażnicy miejscy dokonali 17 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu na 
terenie szkoły.  
Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta w ramach akcji „Stop wagarom wybieram szkołę”. 
    W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją multimedial-
ną:  
● 07.03.2013 r. w Szkole Podstawowej z dwoma klasami (IV-VI) na temat „Bezpieczny internet” oraz „Udzielanie pierwszej pomo-

cy przedmedycznej” z ćwiczeniami praktycznymi, 
● 20.03.2013 r. w dwóch klasach gimnazjalnych na temat „Dopalacze co każdy kolekcjoner powinien wiedzieć” i „Narkotyki – 

świadectwo byłego narkomana”,  
● 25.03.2013 r. w Szkole Podstawowej, z rodzicami uczniów w ramach „Dni otwartych szkoły”, na temat „Bezpieczeństwa dzieci 

w  internecie”, dodatkowo rodzicom wręczono ulotki informacyjno-edukacyjne. 
    Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 4 wywiady środowiskowe (3 dla Urzędu Skarbowego, 1 Urzędu Miejskiego), 
udzielili 1 asysty dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęli 22 zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o interwencję, ujęli  
i przekazali dla funkcjonariuszy Policji 1 osobę do odbycia kary. 
 Przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym w Urzędzie Miejskim przez funkcjonariuszy Komi-
sariatu Policji w Lądku Zdroju, pt. „Stoły robocze” dotyczącym omówienia stanu bezpieczeństwa w gminie Stronie Śląskie. 
 W miesiącu marcu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli dokonywali kontroli 
parków miejskich, pustostanów, przystanków i wiat autobusowych, rejonu osiedli sklepów gdzie, zwracali uwagę na przestrzeganie 
zakazu spożywania alkoholu.  
Ponadto w trakcie wspólnych służb podejmowali 16 interwencji porządkowych, ujęli 1 osobę nietrzeźwą kierującą pojazdem, 1 nie-
trzeźwego odwieźli do miejsca zamieszkania oraz odnaleźli 1 osobę poszukiwaną w związku z jej zaginięciem. 
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 49 patroli, z czego 31 pieszo i 18 samochodem.  

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że wjazd na teren Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte jest 
możliwy wyłącznie za zgodą Dyrekcji szkoły po umieszczeniu za szybą otrzymanego zezwolenia.  

        
        Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej 

    Czy pozostawianie w miejscach 
publicznych nieczystości po czworo-
nogach wpływa na wygląd Stronia 
Śląskiego?  
Pytanie wydaje się retoryczne. Nie trud-
no zauważyć, że strońskie chodniki, zie-
leńce czy place zabaw najeżone są nie-
przyjemnymi przeszkodami, które unie-
możliwiają pełne i właściwe korzystanie z 
nich. Dlatego mając na uwadze ten trud-

ny i nieprzyjemny problem, Komenda Straży Miejskiej informuje, 
iż do właścicieli czworonogów należy obowiązek sprzątania po 
swoich pupilkach. 
     Posiadanie psa to nie tylko przyjemności ale i obowiązki o któ-
rych należy pamiętać i wywiązywać się z nich .  
   PAMIĘTAJ !!! Jesteś prawnie zobowiązany do sprzątania 
odchodów swojego pupila. Za nieprzestrzeganie tego gro-
zi mandat karny w wysokości do 500 zł. 
   Do obowiązków właściciela należy zapewnianie psu odpowied-
niego wyżywienia, dostępu do wody, regularne przebywanie z nim 
na świeżym powietrzu oraz stworzenie mu przyjaznej i ciepłej 
atmosfery w domu. Nie możesz też zapominać o regularnych wizy-

tach u weterynarza, bo tylko w ten sposób zapewnisz psu zdro-
wie, a w razie potrzeby – natychmiastową i niezbędną pomoc. 
Właściciel psa ma obowiązek corocznego szczepienia psa przeciw 
wściekliźnie. 
    Jeżeli trzymasz psa w bloku ważne jest, aby pies nie utrudniał 
życia innym mieszkańcom. Szczekanie i hałasowanie w ciszy noc-
nej (a czasem nawet przed nią) oraz trudny do wytrzymania in-
tensywny zapach mogą stać się przyczyną konfliktu z sąsiadami 
oraz właścicielem budynku. 
    Pamiętaj, że wychodząc z psem na spacer, musisz trzymać go 
na smyczy oraz - w przypadku psów średnich, dużych i olbrzymich 
– w kagańcu. Nie możesz spacerować z psem na terenie placów 
zabaw. Pies może być spuszczony ze smyczy jedynie na łąkach i 
polach z dala od innych ludzi. 
    Ważne jest sprawdzenie, czy rasa psa, jakiego chcesz kupić nie 
jest jedną z jedenastu, określane mianem agresywnych. Posiada-
nie psa tej rasy wymaga bowiem zgody władz gminy, w której 
mieszkamy. 

 Nie bądź obojętny - REAGUJ !!! 

Straż Miejska w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2/2 
tel. 74 8 143 189,      74 8 11 77 57,       600 016 417 

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE! 
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

IMPREZY W CETIK-U 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ” 

    W miesiącu marcu 2013 roku odbyło się 8 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w 
spotkaniu uczestniczyło 10 osób, zauważalny jest wzrost ilości osób 
korzystających z zajęć. Uczestnicy to osoby uzależnione, osoby 
pijące szkodliwie oraz problemowo. 
    Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy 
poniedziałek i środę, w godzinach od 1700 – 2000. 
    W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym  w godzinach od 1700 do 2000 mieszkańcy 
Stronia Śląskiego mogą korzystać  z poradnictwa w zakresie  
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania  przemocy domowej. 
Można tu uzyskać wiedzę niezbędną do działań w kierunku 
poprawy istniejącej sytuacji dotyczącej siebie samego lub osób 
bliskich.  W omawianym okresie odbyły się 4 spotkania, łącznie 12  
porad dotyczących: 
− możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach 

stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce 
terapeutycznej, 

− pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o 
nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

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

− działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu sobie z 
nawrotem – porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych, 

− wsparcia dla członków rodzin oraz osób  będących w związkach 
z  pijącymi, 

− problemów związanych z przemocą domową, rozbrajania 
mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy. 

Telefon Zaufania 698908002  
czynny w dniach od poniedziałku do środy, w godzinach 1700 - 2000. 
Można tu uzyskać potrzebne informacje dotyczące możliwości 
uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej, 
leczenia odwykowego, porad prawnych. 
   Elżbieta Kordas, pedagog 
   Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

    10 kwietnia w CETiK-u odbyła się akcja zbiórki krwi. Zgłosiło się  
47 chętnych, którzy chcieli honorowo oddać krew – podzielić się 
krwią z drugim człowiekiem, który tej krwi bardzo potrzebuje. 
Lekarz dopuścił 41 dawców, pozostali niestety nie zakwalifikowali 
się ze względów zdrowotnych - niska hemoglobina, świeżo zrobiony 
tatuaż lub z powodu niskiej wagi ciała (waga musi wynosić 
minimum 50 kg). Łącznie przekazaliśmy 18,450 litra  krwi, która 
trafi do szpitali w Kotlinie Kłodzkiej. 
    Na wnioski wielu mieszkańców Stronia Śląskiego od 23 kwietnia 
prowadzona jest akcja rozdawania żywności. Mamy do rozdania 16 
rodzajów produktów żywnościowych, które systematycznie 
wydajemy. Miejsce wydawania to Punkt Konsultacyjny Polskiego 
Czerwonego Krzyża ul Kościuszki 37. Dokładne informacje 
umieszczane będą na witrynie PKPCK oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej ul. Zielona 5. 
    10 maja drużyna szachowa wyjeżdża do Bogatyni na 
Mistrzostwa Polski w Szachach HDK. W związku z powyższym  

Zarząd Klubu zwraca się do osób umiejących i lubiących grać w 
szachy o zgłoszenie się do siedziby Klubu w środy lub piątki,  
w godz. 13°° - 15°° lub telefonicznie pod nr 782718022. 
    Najbliższy termin poboru krwi to 12 czerwiec (środa),  
który będzie przebiegał pod hasłem „ Moja krew – Ich życie”. 
     Jacek 

- 01 maja - rozpoczęcie sezonu rowerowego w Gminie Stronie 
Śląskie- "Gmina Aktywna z Natury-Poznaj Swoją Okolicę". 
Wycieczka rowerowa z przewodnikiem, bezpłatna,  
na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Do przejechania będzie ok. 20 km drogami leśnymi oraz 
asfaltowymi, dla osób średniozaawansowanych. Wyjazd  
o godz. 1000 z przed hali SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. 
w Stroniu Śląskim. Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne. 
- 03 maja (piątek) święto Konstytucji 3 Maja (uroczysta msza 
św. godz. 1300, po mszy św. o godz. 1415 przemarsz ulicami 
miasta przy akompaniamencie zespołu "Siekiereczki" do CETiKu 
gdzie rozpoczną się główne uroczystości, apel, przedstawienie 
itp.) 
- 04 maja Impreza Plenerowa „Majówka Strońska” w Parku 
Miejskim (występy dzieci i młodzieży ze strońskich szkół, 
przedszkolaków oraz zespołów działających przy CETiKu. 
Wystąpi m.in. zespół "Łowcy Szmalu", zespół Disco Polo oraz 
DJ Mysza). Rozpoczynamy od godz. 1500 w Parku Miejskim. 
- 8 maja spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej. Będzie to 
spotkanie młodzieży z Ukrainy z uczniami Gimnazjum im. 
Marianny Orańskiej, udział we wspólnym koncercie, wspólne 
występy wokalne i instrumentalne, zaznajomienie z regionem. 
Rozpoczęcie o godz. 1300, koncert potrwa ok. 1,5 h. 
- 13 i 31 maja - Mammobus przy CETiKu – zapraszamy na 
badania mammograficzne w godz. 900-1700. 
- 10 maja o godz. 1800 koncert pt. "Pieśni neapolitańskie" oraz 
repertuar Jana Kiepury. Cena biletu 20 złotych. Miejsce sala 
widowiskowa CETiK w Stroniu Śląskim. 
- 15 maja w godz 1600-1800 Klub Seniora działający przy 
CETiKu zaprasza mieszkańców Stronia Ślaskiego na II część 
spotkania pt. Dorobek Artystyczny "Tercetu Egzotycznego". 
Prowadzenie Jan Florowski. Wstęp wolny. 
- 26 maja - WYCIECZKA ROWEROWA Z CYKLU "GMINA 
AKTYWNA Z NATURY-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ". Wyjazd  
o godz. 1000 sprzed hali SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. 
w Stroniu Śląskim. Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne. 
    Paweł Dywański, CETiK 

KGW- STRONIE WIEŚ  

    Dnia 24.03.2013 r. panie z 
KGW - Stronie Wieś brały 
udział w konkursie Palm i 
pisanek Wielkanocnych w 
Polanicy Zdroju. Ich prace 
zajęły 3 pierwsze miejsca : 
Palmy do 4 m- I miejsce 
Palmy do 1 m- I miejsce oraz 
pisanki wykonane przez 
koleżankę Jadwigę Ryczko - 
wystawione w własnoręcznie 
upieczonym koszyczku zajęły 
także I miejsce. 
  
 Czesława Piechnik  
 Sołtys Stronia Wsi  
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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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

QUESTY – WYPRAWY ODKRYWCÓW, NOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE 

    „Sam Cesarz Rudolf posłał go w nieznane by miasto zbudował przez Ciebie 
poznane. Imieniem założyciela osadę nazwano i tak przez stulecia ją rozpoznawano” – 
to fragment jednej z gier terenowych,  jakie od kwietnia br.  proponujemy turystom 
odwiedzającym naszą okolicę. W październiku i listopadzie 2012 r. w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim oraz w terenie odbyły się polsko-czeskie warsztaty, podczas których 
pięcioosobowe zespoły ze Starego Mesta i Gminy Stronie Śląskie pracowały nad 
stworzeniem czterech gier terenowych, tzw. questów, które w niekonwencjonalny 
sposób zapoznają z ciekawostkami historycznymi i przyrodniczymi naszej okolicy. 
Cztery gry - rymowanki stworzone zostały przede wszystkim z myślą o turystyce 
rodzinnej i szkolnej. Są to: 
- „Skalna przygoda w Kletnie” (start: Jaskinia Niedźwiedzia, zakończenie: Muzeum 
Ziemi w Kletnie, 30 min), 
- „Kolej na Stronie” czyli kolejowe ciekawostki ze Stronia Śląskiego (start i zakończenie: Centrum Edukacji, Turystyki i 
Kultury w Stroniu Śl., 30 min), 
- „Śladami praskiego mincerza po Bolesławowie” (start i zakończenie w centrum Bolesławowa, 1 h), 
- „Śladami Hermanna Buhla” (start: rynek, zakończenie: Dom Kultury w Starym Meste, 45 min). 

Projekt „Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie 
Śnieżnika” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” 

TERMINARZ ROZGRYWEK SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE 

Data 
Klasa 

rozgryw-
kowa 

Godzina   

7.04 KOS 16:00 Bystrzyca Górna Kryształ 
13.04 TKT 11:00 KS Polanica Zdrój Kryształ 
13.04 TKJM 13:00 Kryształ  Skałki Stolec 
14.04 KOS 16:00 Kryształ  Karolina jaworzyna 
20.04 TKT 11:00 Krysztal MLKS Radków 
20.04 TKJM 13:00 Unia Złoty Stok Kryształ 
21.04 KOS   pauza 
27.04 TKT 13:00 Kolonia Bystrzyca Kryształ 
27.04 TKJM 13:00 Kryształ  Hutnik Szczytna 
28.04 KOS 16:00 Kryształ  Piławianka 

1.05 śr. KOS 17:00 Zjednoczeni Ścinawka Kryształ 
4.05 TKT 11:00 Kryształ  Zamek Kamieniec 
4.05 TKJM 13:00 Kryształ  Piast Nowa Ruda 
5.05 KOS   pauza 
11.05 TKT 11:00 ATS Wojbórz Kryształ 
11.5 TKJM 13:00 Orzel Monkolno Kryształ 
12.05 KOS 17:00 Kryształ  Trojan Lądek 
18.05 TKT 16:00 Śnieżnik Domaszków Kryształ 

18.05 TKJM 13:00 Kryształ  Odrodzenie Szale-
jow Dolny 

19.05 KOS 17:00 Stal Świdnica  Kryształ 
22.05 śr KOS 17:00 Kryształ  Pogoń Pieszyce 

25.05 TKT 11:00 Kryształ  
Zjednoczeni Ści-

nawka 
25.05 TKJM 13:00 Zamek Trzebieszowice Kryształ 
26.05 KOS 17:00 Kryształ  Unia Zloty Stok 

30.05 cz. KOS 17:00 Zjednoczeni Żarów Kryształ 

1.06 TKT 11:00 Piast Nowa Ruda Kryształ 
1.06 TKJM 13:00 Kryształ  LKS Bierkowice 
2.06 KOS 17:00 MKS Szczawno Kryształ 
8.06 TKT 11:00 Kryształ  Unia Złoty Stok 
8.06 TKJM 13:00 Błekitni Niedźwiedż Kryształ 

9.06 KOS 17:00 Kryształ  
Viktoria Świebodzi-

ce 
15.06 TKT 11:00 Włókniarz Kudowa Kryształ 
16.06 KOS 17:00 Grom Witków Kryształ 
22.06 TKT 11:00 Kryształ  Orlęta Krosnowice 
23.06 KOS 17:00 Kryształ  Iskra Jaskrowa 
KOS- Klasa okręgowa seniorów, TKT-Terenowa klasa trampkarzy, TKJM- 

terenowa klasa juniorów młodzszych 

    Do każdej gry wydane zostały foldery w czterech wersjach 
językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej. Podczas 
wyprawy należy uważnie czytać teksty i zgodnie ze 
wskazówkami wyszukiwać cyfry i litery. Zebrane litery utworzą 
hasło, a przy odrobinie szczęścia można odkryć prawdziwy 
skarb! Serdecznie dziękujemy osobom, które poświeciły swój 
prywatny czas i pomogły w stworzeniu questów. Byli to, po 
stronie polskiej: Danuta Janukowicz (Pani Danuta jest także 
autorką rysunków do questów), Alicja i Radosław Kuklis, 
Aleksandra Leszczyńska, Mieczysław Makarewicz, Andrzej 
Sawicki, Paweł Dywański (CETiK). Questy to bardzo tani (nie 
wymaga stworzenia infrastruktury w terenie) i ciekawy sposób 
na uatrakcyjnienie turystom pobytu w naszej okolicy. W Polsce 
są już turystyczne gminy, w których stworzono kilkanaście gier 
terenowych. Będziemy tworzyć kolejne questy, do czego 
zachęcamy tez Państwa! Wystarczy odrobina wiedzy i fantazji! 
Nowy quest tworzy już Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Stronie 
Śląskie, pt. „Fachowcy ze wsi Stronie” (start i zakończenie przy 
sklepie w Stroniu Śląskim wsi). Gratulujemy pomysłu i czekamy 
na kolejne!  
    W ramach realizacji polsko-czeskiego projektu, Gmina Stronie 
Śląskie wydała nowe materiały promujące turystykę w okolicach 
Stronia Śląskiego i Stergo Mesta w Czechach (partner naszego 
projektu). Wydane zostały „Przewodniki dla aktywnych” oraz 
„Foldery produktu lokalnego”. Obydwie publikacje zawierają 
mapy naszego obszaru. Wydany został także plan miasta Stronia 
Śląskiego i Starego Mesta oraz foldery do questów – gier 
terenowych w formie rymowanek, które stworzone zostały w 
ramach realizacji projektu. Wszystkie materiały dostępne są w 
formie elektronicznej na www.stronie.pl i www.mu-
staremesto.cz oraz w informacji turystycznej w Stroniu Śląskim 
(CETiK) i w Starym Meste (ratusz). W ramach projektu 
zakupiliśmy także gadżety promocyjne. Wszystkie materiały 
będziemy wykorzystywać podczas targów turystycznych oraz 
imprez odbywających się na terenie pogranicza polsko-
czeskiego.  Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 
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Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 17  Faks 74 811 77 32       

e-mail: promocja@stronie.pl 

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i 
poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przy-
czyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym języ-
kiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o dostarczanie 
artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres  
e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 
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BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

ZAPRASZAJĄ 

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. 

Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

BIURO RADNYCH 

Zarejestruj 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)  

na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna, czynne w każdy pierwszy, 
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 1700 do 1800  

w biurze przy ul. Krótkiej 3b.  
Najbliższe terminy dyżurów: 6, 13, 20 maja.  

W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607-552-713. 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B, 
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700, 

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

SUKCES NA MIĘDZYNARODOWEJ  
KONFERENCJI MEDYCZNEJ 

    Mieszkanka naszej gminy, Martyna Biała studentka II roku 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
zajęła I miejsce  na III Międzynarodowej Konferencji Medycznej 
Młodych Naukowców w sesji Chorób zakaźnych. Konferencja 
odbyła się w dniach 12-13.04.2013 r. w Akademickim Szpitalu 
Klinicznym na ul. Borowskiej we Wrocławiu.  
     Gratulujemy! 

    14.04.2013 r. w Brzegu Dolnym odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w tenisie stołowym, w kategorii 
kadetek wygrała drużyna w składzie - Aleksandra Ciura, Alicja 
Borszowska, a w  młodziczkach siostry Anna i Katarzyna 
Węgrzyn. Leszek Kawa, Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu 

NAJLEPSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU  

Przypominamy, że zbliża się MAJ, który jest 
miesiącem bezpłatnego zwracania 

przetrzymanych książek. 

Z  okazji Święta Strażaków, obchodzonego w 
dniu św. Floriana, składamy wszystkim 
Druhnom i Druhom życzenia wszelkiej 
pomyślności w realizacji zamierzeń oraz 
poczucia bezpieczeństwa i spokojnego 
myślenia o dniu jutrzejszym.  
Życzymy, aby wspomnienie Waszego patrona 

było dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej Gminy. 
Życzymy Wam i Waszym Rodzinom oraz wszystkim Sympatykom 
strażaków zdrowia i radości oraz spełnienia planów zarówno na 
gruncie osobistym, jak i zawodowym.  
Dziękujemy Wam za to, że pomimo stale wzrastającego zakresu 
zadań i obowiązków jesteście w stałej gotowości do 
bezinteresownego niesienia pomocy bliźnim, w myśl strażackiej 
dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.  

Burmistrz Stronia Śląskiego  
dh Zbigniew Łopusiewicz 

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko –  
Gminnego ZOSP  RP  w Stroniu Śląskim  

dh Dariusz Chromiec  

I  Stroński  Kiermasz  Sąsiedzki 
27.04.2013 (sobota) w godz. 900- 1400 

osiedle domków jednorodzinnych 
ul. Świerkowa, Kopernika, Jaworowa 

● Zapraszamy wszystkich na spacer ulicami osiedla i odwie-
dzania naszych stoisk,  

● Z pewnością nie zabraknie różności.  
● Może coś się przyda.     
    ZAPRASZAMY! 

 


