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RANKING ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 

Związek Powiatów 

Polskich prowadzi 

coroczny ranking 

powiatów i gmin. 

Podobnie jak to mia-

ło miejsce w po-

przednich latach 

Gmina Stronie Śląskie znalazła się w czo-

łówce Gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 

Na zakończenie 2010  roku zajęliśmy  

7 miejsce w rankingu uzyskując 

łącznie 15085 punktów.  

Punkty naliczane są w zależności od speł-

niania poszczególnych warunków w  

Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie gratuluje wszystkim  

pracownikom Urzędu Miejskiego, których zaangażowanie przyczy-

niło się do sklasyfikowania Naszej Gminy w czołówce rankingu  

Związku Powiatów Polskich.  

ramach: promocji jednostki, wspierania 

rozwoju społeczeństwa informatycznego, 

poprawy jakości obsługi mieszkańców i 

rozwoju informacyjnego oraz posiadanych  

certyfikatów. Ranking samorządów, pod-

sumowywany na koniec każdego roku 

prowadzony jest w sposób ciągły na stro-

nie internetowej związku Powiatów Pol-

skich pod adresem: www.zpp.pl. W wyróż-

nionej grupie piętnastu gmin z Powiatu 

Kłodzkiego znalazły się także Polanica 

Zdrój (zwycięzca rankingu), Lądek Zdrój 

(8 miejsce), Kudowa Zdrój(10 miejsce) 

oraz Międzylesie (13 miejsce). 

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. INFORMACJI 

 PUBLICZNEJ I ANALIZ  

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza 

konkurs na stanowisko Specjalisty ds. 
Informacji Publicznej i Analiz w Urzędzie 

Miejskim w Stroniu Śląskim. 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do 
kandydatów: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystania z pełni praw pu-
blicznych, 

3) niekaralność sądowa za umyślne 
przestępstwo publiczne lub skarbowe, 

4) wykształcenie wyższe – kierunki: in-
formatyka, ekonometria, 

5) czteroletni staż pracy, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrud-
nienie na określonym stanowisku, 

7) nieposzlakowana opinia. 

    Szczegółowe informacje doty-
czące dodatkowych wymagań oraz  

 zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku znajdą państwo na 
stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Gminy Stronie Śląskie 
(http://bip.stronie.dolnyslask.pl/)

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzę-

dzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 

Termin składania ofert: do dnia 4 lu-

tego 2011 roku do godziny 15:00. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne 
zostaną poinformowani pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu postę-

powania sprawdzającego (rozmów 

kwalifikacyjnych). 

Wszelkich informacji w zakresie ogło-

szonego konkursu udziela Sekretarz 
G m i n y ,  t e l e f o n  k o n t a k t o w y :  

74 8117751. 



PRZETARGI 
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     Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustny nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości , stano-

wiących własność Gminy Stronie Śląskie. Przetargi odbędą się w dniu 23 lutego 2011 r. w w/w godzinach w Urzę-

dzie 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 

18 lutego 2011 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 

958800040000 1850 2000 020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub gotówką w punkcie 

kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr3). Wadium wpłacone przez Ofe-

renta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od 

Lp Położenie N r  d z i a ł k i  
pow. Działki w m 2 

Przeznaczenie i   
sposób jej zago-
spodarowania 

Wartość nieru-
chomości 

brutto w zł. 

Kwota wadium 

 

Termin 

przetargu 

1. 

  

Stronie Śląskie, 
ul. Sportowa 

771/2(2141 m 2   

wraz z udziałem w wysokości 1/4 . 

771/7 o pow. 494 m2.) 

Nieruchomość w 
m.p.z.p oznaczona 

jest symbolem MU i 
przeznaczona jest 

pod zabudowę 
mieszkaniowa i usłu-

gi. 

190 000,00 9 500,00 23.02.2011 

godz:12:00 

2. Stronie Śląskie, 
ul. Sportowa 

771/2 (2141 m 2  

wraz z udziałem w wysokości 1/4 . 

771/7 o pow. 494 m2. 

190 000,00 9 500,00 23.02.2011 

godz:12:15 

Lp Położe-

nie 

N r  

d z i a ł k i -
p o w .  

d z i a ł -
k i w  m  

  
Opis nieruchomości 

 
 

Przeznaczenie 

 i sposób jej zago-

spodarowania 

Cena wyj-

ściowa 

do rokowań 

w zł. 

Wyso-

kość 

zaliczki 

w zł. 

1. 

  

  

Stara Mo-

rawa 

279/69 

4801m 2 

  

  

Niezabudowane nieruchomości grun-

towe wchodząca w skład kompleksu 

kilkudziesięciu działek, stanowiących 

zespół rekreacyjno-usługowy, zloka-

lizowanych w bezpośrednim sąsiedz-

twie zbiornika retencyjnego, położo-

nego ok. 1,50km od Stronia Śląskie-

go. Brak wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, Istnieje 

możliwość podłączenia do kanalizacji 

ściekowej i wodociągu miejskiego 

przebiegającego w odległości ok. 

300m.   i energii  elektrycznej w od-

ległości ok. 250m. 

  

  

  

Obiekty hotelowe: 

hotel, motel , pen-

sjonat 

 kamping oraz 

obiekty sportu i re-

kreacji 

 

  

199 000 

  

10 000 

2.   

Stara Mo-

rawa 

279/70 

3850m2
 160 000    8 000 

3 Stara Mo-
rawa 

279/71 

3494m2
 

  

143 000 

  

7 500 

4. 

  

  

Stara Mo-

rawa 

279/72 

4132m2
 

  

  

169 000 

  

 8 500 

  

5. 

  

  

  

Stara Mo-

rawa 

279/74 

4650m2
 

  

  

196 000 

  

10 000 

     Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza rokowania  na sprzedaż n/w nieruchomości,  stanowiących  własność Gminy 

Stronie Śląskie:  

     Rokowania odbędą się  w dniu 25 lutego 2011 r. w godzinach 12.00-13.00 w  Urzędzie Miejskim w Stroniu 

Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w za-
mkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania‖ w punkcie informacyjnym (pok. Nr 15) na trzy dni przed przystąpie-

niem do rokowań.  
     Zaliczkę z dopiskiem „Rokowania” należy wpłacić w pieniądzu , przelewem najpóźniej do dnia  21 lutego  2011 

r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 

10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub gotówką w 
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego  przy Urzędzie Miejskim  w Stroniu Śląskim  
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BUDŻET GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

      Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w Stroniu Śląskim została prze-

niesiona do biura Gminnego Centrum Informa-

cji przy ul.Kościelnej12.  (Budynek Gimnazjum). 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny w każdy  

wtorek w godz. 17.00-20.00 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są  w każdy po-

niedziałek i środę, w godz. 17.00-20.00.  

ZMIANA SIEDZIBY!!! 

         Przypominamy, że z dniem 31.01.2011 roku 

upływa termin składania oświadczeń o wielkości sprze-
daży napojów alkoholowych w 2010 r. oraz zapłata za  

I ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-

wych prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stro-

nie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Ban-
ku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 

Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

         Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na 
konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 

stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalenda-

rzowego. W przypadku nie  dokonania wpłaty w wyma-
ganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych wygasają. 

SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która obędzie się w dniu 

31 stycznia 2011 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kościusz-
ki 55 w Stroniu Śląskim. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
Otwarcie sesji. 

Ustalenie porządku obrad. 

Usprawiedliwienie nieobecności radnych na ostatniej sesji. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie, szczególnie  
w zakresie opieki medycznej po godz. 18:00. 

- Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie miedzy sesjami. 

- Utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Stroński Park Aktywności Jaskinia 
Niedźwiedzia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacja samorządowych zakładów budżetowych Gminy 
Stronie Śląskie – Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia‖ w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stro-
niu Śląskim (druk nr IV-1/11). 

- Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr IV-2/11). 

- Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Stronie Śląskie (druk nr IV-3/11). 

- Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 (druk nr IV-4/11). 

- Określenie wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (druk nr IV-
5/11). 

- Informacja o realizacji zadań oświatowych. 

- Interpelacje radnych.   

- Zapytania i wolne wnioski.    

- Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 

- Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.  

             Przewodniczący Rady  

     Ryszard Suliński 
      

KONCESJE ALKOHOLOWE 

     W dniu 29 grudnia 2010 roku podczas Sesji 

Rady Miejskiej przyjęto budżet Gminy Stronie Śląskie 

na 2011 rok.  

Pełna treść uchwały na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Stronie Śląskie: 

www.bip.stronie.dolnyslask.pl. 

 Broszura Budżetowa ukaże się w marcu br. wraz z 

biuletynem Nowinki Strońskie. 

http://www.bip.stronie.dolnyslask.pl/
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KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ  

PUBLICZNYCH W 2011r. 

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty kon-

kurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 

roku. 

Rodzaje zadań: 

1. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych. Na realizację zadania prze-

znaczono 3 000 zł.    

2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Na realizację zadania przeznaczono 

20 000 zł.    

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.  Na 

realizację zadania przeznaczono 5  000 zł.    

3. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na 

realizację zadania przeznaczono 6 000 zł.    

4. Zadania z zakresu turystyki, ekologii, i ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. Na realizację zadania w 

2011 r. przeznaczono 3 000 zł.    

 Termin i warunki realizacji zadania: 

Termin realizacji w 2011 roku zadań zgłoszonych do konkur-

su ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa 

z dniem określonym w umowie, nie później niż 31 grudnia 

2011 r. 

Termin składania ofert: 

Oferty dot. „Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych‖ należy składać do 3 lutego br. do 

godz. 12.00, natomiast oferty dotyczące pozostałych za-

dań, do dnia 16 lutego 2011 roku do godz. 12.00 w za-

klejonych kopertach, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 w pok. Nr 15, w nieprze-

kraczalnym terminie. Szczegółowe informacje na temat kon-

kursów oraz pełną treść ogłoszenia można uzyskać w Urzę-

dzie Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. nr 9,  

tel. 074 811 77 22, e-mail: strategia@stronie.pl. 

KONKURS - POWIAT 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs na re-

alizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz kultury 

fizycznej i sportu w 2011 roku. 

1. W zakresie kultury – 31 000 zł. 

2. W zakresie kultury fizycznej i sportu – 50 000 zł. 

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, 

podmioty wymienione w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie. 

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobi-

ście w biurze obsługi klienta pok. 23 w Starostwie Powiato-

wym, ul. Okrzei 1, 57 - 300 Kłodzko, z zaznaczeniem tema-

tu, którego dotyczy oferta.  

Termin składania ofert od 20 stycznia do 11 lutego 

2011 do godz. 15:30 

Więcej informacji na stronie: www.bip.powiat.klodzko.pl w 

zakładce KONKURSY, lub telefonicznie ( w zakresie kultury– 

74 865 75 09, w zakresie kultury fizycznej i sportu—74 865 

75 46).  

    Gmina Stronie Śląskie wraz z Gminą Lądek-

Zdrój od stycznia br. wspólnie  zarządza go-
spodarką śmieciową. 

Dnia 14 stycznia 2011r. podpisano akt założycielski 

spółki, która działa  pod nazwą: „ Międzygminny Za-
kład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.‖ Działalność 

spółki ma charakter użyteczności publicznej, wykonu-
je zadania własne Gminy Lądek Zdrój i Gminy Stronie 

Śląskie. Takie rozwiązanie jest o wiele tańsze, ponie-
waż koszt związany z transportem i składowaniem 

odpadów podzielony będzie na dwie gminy. Do zadań 

nowopowstałej spółki należy m.in. odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków, zbieranie i przetwarzanie odpa-

dów (w tym odpadów niebezpiecznych) oraz odzyski-
wanie surowców z materiałów segregowanych. 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 

     Obecnie w nowo otwartym budynku przy  

ul. Nadbrzeżnej 14 działa podstawowa opieka zdro-
wotna NZOZ Medicus, obok której będzie otwarta 

apteka. Zamierzamy rozszerzyć naszą działalność 
medyczną, mamy nadzieję już wkrótce o tym powia-

domić. 

     W POZ będziemy starać się zapraszać lekarzy 
różnych specjalności, jak również prowadzić akcje 

profilaktyczne, badania przesiewowe dla naszych 
pacjentów. Zamierzamy otworzyć również kompleks 

odnowy biologicznej strefę wellnes i spa. Zaprasza-
my wszystkich chętnych do zapisania się do naszej 

nowej przychodni.                               S.Felusiak. 

 

PRZYCHODNIA MEDICUS   

W NOWEJ ODSŁONIE 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
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     Dnia 9 stycznia całą Polskę (i nie tylko) ogarnęło 
bardzo pozytywne szaleństwo Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w naszym mie-
ście i w okolicach, a ponadto w Lądku Zdr., gdzie nie 
powstał w tym roku sztab Orkiestry, więc i tam kwe-
stowali strońscy wolontariusze, w zamian obdarzając 
darczyńców serduszkami. W CSiR miały miejsce licy-

tacje, występy taneczno- wokalne m.in.: Artufices, 
Siekiereczek, grupy tanecznej z gimnazjum, przed-
szkolaków, Kapeli z Ulicy Hutniczej oraz Klaudii Ro-
bak, Mateusza Grzegorzewskiego czy pokaz Fire 
Show. Ponadto można było kupić doskonałe ciasta 
wykonane przez rodziców gimnazjalistów oraz pyszną 
grochówkę przyrządzoną dzięki uprzejmości ZSP w 
Stroniu Śl., a po skosztowaniu profilaktycznie spraw-
dzić poziom cukru lub zmierzyć ciśnienie. Nad cało-
ścią czuwała Pani Małgorzata Wijatyk- szef strońskie-
go sztabu WOŚP, a pomagał bardzo zaangażowany 
Dawid Głowania. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zliczeniu zawartości puszek wolontariuszy 
(najwięcej w niej miała Pamela Ciućka z kl.I c Gim-
nazjum im. Marianny Orańskiej) oraz zsumowaniu 
pieniędzy z licytacji i sprzedaży fantów okazało się, 
że tegoroczna kwota przewyższyła tę z ubiegłego 
roku, gdyż wyniosła 15221,10 zł. Tę dobroczynną 
akcję zakończyło tradycyjne światełko do nieba o 
godz. 20.00.           Bardzo dziękujemy każdemu, kto 
okazał serce, wrzucając choć grosik do puszki wolon-
tariusza, licytując czy pomagając w organizacji stroń-

skiego finału, bo najważniejsze, „by chciało się 
chcieć!‖                                   

                                              A.Tatarynowicz 

OGŁOSZENIE KOMISARIATU  

POLICJI W LĄDKU ZDRÓJ 

●  Trwają poszukiwania 

78-letniej kobiety z Ląd-

ka Zdroju, która we wto-
rek 25 stycznia 2011 

roku około godziny 
.45  wyszła z domu i 

dotychczas nie powróci-
ła. Rysopis: wzrost 160 

cm, szczupłej budowy 

ciała, włosy krótkie pro-
ste, twarz okrągła, oczy 

ciemne. Zaginiona ubra-
na była w sweter w kolorze bordowym, czarne 

spodnie i kapcie koloru szarego. Zaginiona miała na 

szyi smycz z kluczami, karteczkę z imieniem i nazwi-
skiem oraz numerem telefonu. W związku z powyż-

szym prosimy wszystkie osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, które mogą przyczynić się do 

ustalenia miejsca pobytu zaginionej kobiety o kontakt 
pod numer tel. 74 8146231. 

●    Komisariat Policji w Lądku Zdroju prowadzi czyn-

ności w sprawie poszukiwawczo -identyfikacyjnej 

zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, któ-

rego zwłoki ujawniono w dniu 19.05.2004 roku w 

kompleksie leśnym w miejscowości Stojków. Wzrost 

denata około 160- 165 cm. Mężczyzna ubrany w be-

żowy płaszcz ¾; garnitur koloru fioletowego; sweter 

koloru jasnego, we wzory; koszulę koloru niebieskiego. 

W spodniach znajdował się pasek szerokości 3 cm., z 

metalową klamrą. Przy zwłokach ujawniono klucz ty-

pu łucznik z napisem „gerda", dwa bilety na obu wi-

doczny napis „Zebrzydowa".  

●    Komisariat Policji w Lądku Zdroju prowadzi czyn-

ności w sprawie poszukiwawczo -identyfikacyjnej 

zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, któ-

rego zwłoki ujawniono w dniu 20 sierpnia 2003 

roku przy drodze prowadzącej z Lądka Zdroju do Gra-

nicy Państwa - Przejście Graniczne Lutynia-Trawna. 

Cechy identyfikacyjne stanowią przedmioty jakie oso-

ba posiadała przy sobie: scyzoryk z rękojeścią koloru 

czerwonego; niebieska reklamówka z napisem 

„synergia" zawierająca ręcznik w pasy biało, zielono, 

żółte; materiałową chusteczkę do nosa i papier toale-

towy; sznurek koloru biało, czerwonego; zegarek me-

chaniczny na czarnym pasku marki Atlantic; sztuczna 

górna szczęka pełna. 

    Do chwili obecnej nie udało się ustalić tożsamości 

mężczyzn, liczymy na pomoc mieszkańców gminy Stro-

nie Śląskie, być może ktoś znał lub widział mężczyznę 

o podanym ubiorze. 

WIELKIE GRANIE - WOŚP 
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ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY W UZDROWISKU 

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM 

Lądeckie źródła termalne, o unikalnym w skali europejskiej składzie chemicznym od wieków przyciągają 

kuracjuszy z różnych stron świata. Lądek uzyskuje szczególnie dobre wyniki w leczeniu takich dolegliwości jak: cho-

roby narządu ruchu, układu nerwowego, schorzenia ortopedyczne, schorzenia naczyń obwodowych a także choroby 

skóry, górnych dróg oddechowych oraz choroby cywilizacyjne (astma, otyłość, cukrzyca).  

Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Lądek Zdrój i Stro-

nie Śląskie do skorzystania ze swojej bogatej bazy zabiegowej. Wszystkie zabiegi oferowane w Uzdrowisku są tańsze 

o 50%. Jest to idealna okazja, żeby skorzystać z dobrodziejstw lądeckich wód  

i zregenerować swój organizm. Przed przystąpieniem do zabiegów wskazana jest konsultacja  z uzdrowiskowym leka-

rzem, który dobierze odpowiedni rodzaj kuracji. Promocja trwać będzie do końca lutego br. 

Rezerwacji zabiegów można dokonywać w Punktach Informacyjnych lub w Dziale Planowania Zabiegów 

bezpośrednio bądź telefonicznie.  

Punkt Informacyjny Wojciech – tel. 74 811 54 74 

Punkt Informacyjny Jerzy – tel. 74 814 65 68 

Dział Planowania Zabiegów  

 

● 09.01. odbył się XIX Finał WOŚP. Dzieci z na-

szego przedszkola również włączyły się w tę 

akcję. Na hali sportowej zaprezentowały swoje 

umiejętności dzieci z zespołów  tańca dyskote-

kowego „Elgo‖ oraz tańca regionalnego „Nutki‖. 

Wystąpiły także przedszkolaki z grup 

„Muchomorki‖, „Krasnale‖ prezentując taniec 

„Koziorajka‖. Dzieci za swoje występy otrzymały 

gromkie brawa. 

● 10.01. dzieci 5 i 6 letnie uczestniczyły po raz 

kolejny w spotkaniu z przedstawicielką Nadle-

śnictwa Lądek Zdr. Panią I. Foremnik. Dzieci z 

wielkim zaciekawieniem obejrzały filmy  eduka-

cyjne „Leśna wycieczka‖, „Dzik Ryjo‖. Oglądały i 

porównywały różnego rodzaju naturalne ziarna, 

z których przygotowywały ptasie smakołyki  

mieszając te ziarna z tłuszczem. Własnoręcznie 

wykonane kule dzieci rozwiesiły w naszym 

 

z których przygotowywały ptasie smakołyki  

mieszając te ziarna z tłuszczem. Własnoręcznie 

wykonane kule dzieci rozwiesiły w naszym 

przedszkolnym ogrodzie. 
 

● 21.01. to dzień bardzo ważny  dla naszych 

przedszkolaków -  obchodzimy połączone święto 

Babci i Dziadka. Jak co roku spotkaliśmy się z 

Babciami i Dziadkami w hali sportowej. Wszyst-

kie miejsca były zajęte przez miłych gości. Dzieci 

3-6 letnie przedstawiły program słowno-

muzyczny, w którym wiersze przeplatane były 

piosenkami i tańcami. Przygotowaliśmy słodki 

poczęstunek i piękne prezenty wykonane dla 

Babć i Dziadków przez wnuczki i wnuków. Wy-

stępy przedszkolaków zostały nagrodzone grom-

kimi brawami. Na twarzach Babć i Dziadków wi-

dać było uśmiech i wzruszenie. 

KONCERT ZESPOŁU „THE WELLNESS SOUND‖ 

      W dniu 26 stycznia 2011r. w Kościele Parafialnym w Stroniu 

Śląskim  odbył się koncert kolęd zatytułowany „Jest taki wie-
czór‖. Pomimo chłodu,  widowisko muzyczne- z udziałem zespołu  

„The Wellness Sound‖ w oprawie profesjonalnego oświetlenia i 
nagłośnienia- rozgrzało serca licznie zgromadzonych słuchaczy, 

czego dowodem były końcowe owacje na stojąco. 

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie, 
a w szczególności Burmistrzowi Stronia Śląskiego, Dyrektorowi 

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Proboszczowi Naszej 
Parafii za udostępnienie kościoła, dzięki któremu atmosfera kon-

certu była otoczona aurą tajemniczości i zadumy. 
 

Dyrektor CETiK 
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AKCJA OŻYWIĆ POLA – ROK SARNY 2011 – INACZEJ 

Klub Honorowych Dawców Krwi 
― Brylant ― w Stroniu Śląskim 

Styczeń roku 2011, to dobry czas podsumowania roku 
minionego. Cały rok 2010 przygotowywaliśmy się do ob-
chodów Jubileuszu 35 Lecia działalności klubu. Szukanie 
sponsorów, darczyńców by to święto krwiodawców mogło 
się odbyć. Poza tym normalna działalność statutowa. W 
2010 roku zajęliśmy się dystrybucją artykułów żywnościo-
wych. Dzięki uprzejmości mieszkanki Stronia Śląskiego 
otrzymaliśmy pomieszczenie do składowania i wydawania 
przywiezionej żywności. Rozdaliśmy krwiodawcom, osobą 

kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osobą 
które uważaliśmy że pomocy takiej potrzebują. Pod uwagę 
braliśmy ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnospraw-
ność, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, trudność w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm oraz zdarzenia 
losowe. W sumie rozdaliśmy 36791 kg żywności pomiędzy 
416 rodzin, biorąc tylko średnio 4 osoby w rodzinie, to z 
pomocy żywnościowej skorzystało 1664 osoby.  
W roku minionym zorganizowaliśmy 6 Akcji poboru krwi w 
Stroniu Śląskim oddało krew 196 dawców to stanowi 
88,200 ml krwi. Zorganizowaliśmy 5 Akcji poboru krwi w 
Lądku Zdroju – oddało krew 162 dawców to stanowi 

72,900 ml krwi. Członkowie klubu oddawali też krew w 
punkcie krwiodawstwa w Kłodzku oddało 165 dawców co 
stanowi 71,556 ml. W sumie w roku 2010 Klub HDK 
―Brylant ― oddał 232,656 ml. krwi.  
Na początku stycznia spotkał się na pierwszym posiedze-
niu Zarząd klub. podsumował miniony rok i opracował 
plan pracy i preliminarz no rok 2011.  

Jacek  

W miesiącach jesiennych i zimowych kiedy nie 
można prowadzić prac gospodarczych w kompleksach 
leśnych, uczniowie i myśliwi prowadzą inne prace doty-
czące w/w Akcji. I tak w dniu 24.11.2010r. Odbyły się w 
Szkolę Podstawowej w Stroniu Śląskim warsztaty tech-
niczno – plastyczne dla uczniów kl. Iia (24 osoby) i 
uczniów klas IV – VIII (25 osób) Szkoły ze Starego Me-

sta oraz 10 osób dorosłych czyli malowanie bombek z 
wyjaśnieniem techniki ekologicznej produkcji szkła prze-
mysłowego. Malowania dokonano farbami przyjaznymi 
dla środowiska łatwo ulegającymi rozkładowi w wodzie i 
ozdobiono brokatem. Motywem przewodnim były: sar-
ny, Masyw Śnieżnika z wieżą widokową, góry, świerki, 
gwiazdki i napisy w polskim i czeskim języku. Czescy 
uczniowie po wyschnięciu bombek otrzymali swoje na 
pamiątkę, polscy ubrali specjalną świąteczną „ Leśną‖ 
choinkę, zaś najpiękniejsze 6 sztuk zostały zawiezione 
29.11.2010r. Z życzeniami Świąteczno – Noworocznymi 
od Nas Wszystkich do Redakcji „ Łowca Polskiego‖ do 

Warszawy. Po zakończeniu zajęć przeprowadzono kró-
ciutką pogawędkę o miejscach bytowania saren po pół-
nocnej stronie Śnieżnika Kł. Czyli „ Naszej wspólnej‖ 
góry. 09 grudnia ub. Roku 18 uczniów kl. Iia Sz. P. Ze 
Stronia Śl., 4 nauczycieli 2 rodziców i 2 myśliwych poje-
chało do Starego Mesta na warsztaty tym razem cera-
miczne czyli wytwarzanie z surowca naturalnego jakim 
jest glina sarenek, aniołków, świerków, gwiazdeczek 
jako ozdób choinkowych. Spotkanie rozpoczęto od pre-
zentacji krajobrazów Śnieżnika Kł. Po stronie południo-
wej.  

     Mimo pluchy i zimna Stowarzyszenie działa w dal-

szym ciągu. Grupa „ Kijarzy‖ w mniejszym lub w więk-

szym składzie maszeruje po okolicach w poniedziałki , 

środy i piątki odkrywając przy okazji piękne, mrokliwe 

zakamarki, ale i między innymi dzikie wysypiska śmieci. 

Prowadzona jest również działalność kulturowo – roz-

rywkowa. 19.11 ubiegłego roku spotkaliśmy się w „ Hu-

bertusie‖ w Siennej, na tradycyjnych  „ Andrzejkach‖. 

Docierając tam piechtą. Opowiadaniom śpiewom, dowci-

pom i planowaniu ( marzeniom) nie było końca. Przez 

prawie całe biesiadowanie przygrywała nam kapela z ul. 

Hutniczej, która umilała myśliwym przyjęcie Hubertow-

skie na parterze pensjonatu. Innym podniosłym i miłym 

było spotkanie opłatkowe w GCI 22 grudnia z cyklu „ 

Przekazujemy sobie tradycje z różnych stron Polski‖. 

Uczestnicy przygotowali potrawy tradycyjnie robione na 

taką uroczystość w regionach Polski skąd pochodzą. 

Śpiewane kolędy i składane życzenia oczywiście przy 

świecach i pachnącej choince, odczucia smakowe były 

odczuwalne w dwujnasób. Tego typu spotkania dają 

możliwość wzbogacenia odczuć, pogłębiają kulturę życia 

codziennego i dodają wiedzy o nas samych – Polakach, 

czego Państwu i sobie życzę w bieżącym 2011 roku w 

czasie spotkań kameralnych na trasach spacerów i wy-

cieczek jak np. W dniu 29.12 na trasie pętli Stronie Ślą-

skie – Czarna Góra, Kletno – Stronie Śląskie naszej ma-

łej ojczyzny. 

Prezes Stowarzyszenia  Złoty Kasztan‖ w Stroniu Śląskim Jolanta Bogiel 

STOWARZYSZENIE ZŁOTY KASZTAN 
ZIMĄ  

Przepiękne zdjęcia pokazywały Stare Mesto i okolice 
z ciekawymi obiektami przyrodniczymi. Dowiedzieliśmy się 
wszyscy o miejscach występowania i ostojach dzikiej zwie-
rzyny. Ciekawostką jest fakt, że cierpią tam na chroniczny 
brak dzików które „ wyniosły się‖ gdzieś dalej, po zanie-
chaniu upraw rolnych. Dzieci dowiedziały się wszystkiego 
o glinie i jej przeznaczeniu, wykonały samodzielnie malo-

wanie wypalanych w pierwszym etapie figurek zwierząt i 
ozdobnych talerzy, które zostawiły do następnego wypala-
nia. I glazurowania przez czeskich uczniów. 

Po zakończeniu warsztatów, zwiedziły rynek, ko-
ściół, ratuszowe muzeum miejskie z maleńkim działem 
przyrodniczym, a całość zakończyły grami internetowymi 
w szkolnej pracowni. Myśliwi spotkali się ze swoimi czeski-
mi kolegami z tamtejszego Łowieckiego i ustalili wstępny 
plan dalszej współpracy. Oczywiście w obu przypadkach 
był gorący posiłek w szkolnych stołówkach za co serdecz-
nie dziękuję sponsorom. Dziękuję również właścicielom 
zakładu produkcyjnego „ VOTBIS‖ i sponsorom z czeskiej 
strony za przekazanie surowców i samo przeprowadzenie 
warsztatów. 20 grudnia, po całotygodniowej zbiórce 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego 
w Stroniu Śl. przekazały myśliwym pokarm uzupełniający 
( marchew, jabłka, buraki, suchy chleb, kapustę, pietrusz-
kę ) do paśników, który został wyłożony na Karpowie. Za 
tę piękną i smaczną około 30kg darowiznę w imieniu jele-
ni, saren i innych dzikich czworonogów dziękuje uczniom i 
Rodzicom polecając się w dalszym etapie dokarmiania. 

              Gł.Koordynator Akcji w Stroniu Śląskim Jolanta Bogiel 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 
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         22 stycznia 2011 r. w Hotelu Intercontinental w 
Warszawie odbył się III Bal Charytatywny 
"Promyk Dnia". Przybyło wielu gości, a wśród nich 
Pani Irena Foremnik- prezes Stowarzyszenia Akty-
wizacji i Integracji Społecznej, przedstawicielka orga-
nu prowadzącego trzy świetlice środowiskowe 
„Promyk Dnia‖ na terenie Kotliny Kłodzkiej w Konra-
dowie, Bolesławowie i Stójkowie oraz przedszkole 
„Bajlandia‖ w Bolesławowie. W czasie trwania Balu 
zostały przedstawione wyroby przygotowane przez 
świetlice środowiskowe "Promyk Dnia". Dzieci z na-
szych świetlic i z przedszkola przygotowały rękodzieła 
z origami, a także 25 metrowy kadr filmowy z obraz-
kami wykonanymi podczas zajęć. Kadr zrobił ogromne 
wrażenie na wszystkich gościach, do jego rozwinięcia 
zaangażowali się m.in. J.Mela, M. Hołubicki, D. Wiele-
ba, M. Jachowski, J.Fajkowska, itd. W trakcie balu 
zostało wręczonych 9 Złotych Promyków i 2 Nagrody 
Specjalne, które są wyrazem wielkiej wdzięczności za 

serce, zaangażowanie i pomoc świetlicom środowisko-
wym "Promyk Dnia". W kategorii „Świetlica‖ nagrodę 
Promyka otrzymała jedna z naszych świetlic. Promyka 
odebrała przedstawicielka świetlic Pani Irena Forem-
nik. Więcej informacji na temat balu można uzyskać 
na stronie internetowej 
http://www.promykdnia.pl/.  

 

III BAL CHARYTATYWNY  
„PROMYK DNIA‖ 

RANKING ONETU 2011r. 

NAJLEPSZE OŚRODKI W POLSCE 

        Portal Onet.pl przeprowadził w styczniu br. in-

ternetowy konkurs na najlepszy ośrodek narciarski w 
Polsce. Na bardzo wysokiej 3 pozycji uplasował się 

Ośrodek Górski Czarna Góra otrzymując w skali 1-5 
gwiazdkowej najwyższą wartość. Przegrał tylko z taki-

mi potentatami jak Jaworzyna Krynicka i Białka Ta-

trzańska. Najwięcej punktów Nasz ośrodek uzyskał za 
komfort jazdy i wrażenia narciarskie (najwięcej z 

wszystkich ośrodków), nowoczesną infrastrukturę 
oraz duży wybór tras.  Serdecznie gratulujemy i  

życzymy dalszych sukcesów w walce o miano 
najlepszego ośrodka narciarskiego w Polsce  w 

roku 2012.   

INFORMACJA 
 O OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

      W bieżącym numerze Nowinek załączamy ulotkę 

informującą o projekcie pn. „ Modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin. 

Wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie ser-
decznie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. 

29 stycznia br.

(najbliższa sobota). 
w Ośrodku Górskim-

Czarna Góra zostaną 
zorganizowane za-

wody z cyklu Pe-

anut Butter and 
Rail Jam. Jest to 

seria zawodów VO-
COM’a dla amato-

rów. Celem cyklu 
jest propagowanie 

białego szaleństwa 

wśród dzieci. Zawo-
dy są rozgrywane w 

luźnej formie jam 
session. Uczestnic-

two w zawodach jest darmowe. Organizator oferuje 

mnóstwo nagród, darmowe napoje i jedzenie – jedy-
ne i niepowtarzalne tosty Peanut Butter & Jam ! Każ-

dy kto zapisze się na zawody nie wróci z pustymi rę-
kami. 

 
Zapraszamy  do  Snow parku.  

Poniżej przedstawiamy plan zawodów.  

10.00 – treningi i rejestracja 
11.00 – runda 15 i mniej 

12.00 – Grill 
12.10 – runda dziewczyn 

13.10 – runda 16 i więcej 


