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ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 

 KONCERT ZESPOŁU "THE WELLNESS  SOUND"  
 W STRONIU ŚLĄSKIM 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Ośrodek Kultury i 

Sztuki we Wrocławiu oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Stroniu Śląskim mają 

zaszczyt zaprosić na "Koncert Kolęd" wrocławskiego zespołu jazzującego 

"The Wellness Sound". 
Koncert odbędzie sie w dniu 26.01.2011 roku (środa) o godzinie 19.00 w 

Kościele Parafialnym w Stroniu Śląskim. 

Nie zmarnuj szansy na spotkanie z niepowtarzalną magią dźwięku!!! 
Serdecznie zapraszamy!!! 

Burmistrz Stronia Śląskiego                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Łopusiewicz                                                                            Ryszard Suliński 

         Przypominamy, że z dniem 31.01.2011 roku upływa termin składania oświadczeń o 
wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 r. oraz zapłata za I ratę zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu 
Kasowego Banku 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 przy-
padające na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego. W 
przypadku nie  dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych wygasają. 

 

 KONCESJE ALKOHOLOWE 
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Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza  pierwsze  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stro-
nie Śląskie:  
Przetargi odbędą się w dniu  11 lutego  2011r. w w/w godzinach  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 07 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 (pokój nr3).  Szcze-

gółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -

pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,41). 

Lp 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena/stawka 
Jednostka miary 

netto vat % brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Gospodarstwa do-

mowe, pozostali 

cena za 1m3 dostar-

czonej wody 
2,89 8 3,12 zł./m3 

2. 
Gospodarstwa do-

mowe, pozostali* 

cena za 1 m3 odpro-

wadzonych ścieków 
2,87 8 3,10 zł./m3 

3. Przemysł szklarski 
cena za 1 m3 odpro-

wadzonych ścieków 
4,78 8 5,16 zł./m3 

4. 

Gospodarstwa do-
mowe, przemysł, 

pozostali 

Opłata abonamentowa 
dla odbiorców rozlicza-

nych według: 

 

1) wodomierza głównego 

2) wodomierza lokalowe-
go, wodomierza własne-
go lub urządzenia pomia-

rowego ścieków 

3) ryczałtem 

 

 

2,90 

2,15 

 

 

2,10 

 

 

8 

8 

 

 

8 

 

 

3,13 

2,32 

 

 

 2,27 

  

zł./ m-c/ odbior-
cę 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim 
Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  

   w okresie od 06.01.2011 r. do 05.01.2012 r. będą następujące: 

*za wyjątkiem przemysłu szklarskiego 

 

Lp Położenie N r  
d z i a ł k i  
pow. działki 

w m 2 

Przeznaczenie i   
sposób jej zagospo-

darowania 

Wartość nierucho-

mości 

brutto w zł. 

Kwota wadium 

  

  

Termin 

przetargu 

1. 

  

Stara Morawa 279/24 

2165m 2 

Obiekty hotelowe      
hotel, motel, pensjo-
nat, kamping oraz 

obiekty sportu i rekre-
acji oraz zabudowę          
letniskową w budyn-
kach nie będących 

tymczasowymi obiek-
tami budowlanymi i 

powierzchni ogólnej co 
najmniej 100m2 sym-

bol z plany UT 3. 

114 000,00 5 700,00 11.02.2011 

godz:12:00 

2. Stara Morawa 279/25 

1926m2 

102 000,00     5 100,00 11.02.2011 

godz:12:15 

3 Stara Morawa 279/27 

3621m2 

179 000,00     9 000,00 11.02.2011 

godz:12:30 

4. Stara Morawa 279/38 

2192m2 

98 000,00 5 000,00 

  

11.02.2011 

godz:12:45 

5. Stara Morawa 279/39 

1874m2 

       99 000,00     5 000,00 11.02.2011 

  godz:13:00 

6. Stara Morawa 279/40 

1689m2 

89 500,00     4 500,00 11.02.2011 

  godz:13:15 

7 Stara Morawa 279/41 

2081m2 

110 000,00     5 500,00 11.02.2011 

  godz:13:30 

8 Stara Morawa 279/42 

5425m2 

220 500,00   11 500,00 11.02.2011 

  godz:13: 45 

9 Stara Morawa 279/43 

3458m2 

147 500,00     7 500,00 11.02.2011 

  godz:14: 00 

10 Stara Morawa 279/44 

3164m2 

135 000,00     7 000,00 11.02.2011 

  godz:14: 15 

11 Stara Morawa 279/45 

5739m2 

233 500,00   12 000,00 11.02.2011 

  godz:14: 30 

12 Stara Morawa 279/46 

2491m2 

124 500,00     6 500,00 11.02.2011 

  godz:14: 45 
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM 

 6 grudnia br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się  kolejna 
edycja MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO. 

Osiągnięcia gimnazjali-
stów przedstawiają się 
n a s t ę p u j ą c o : 
- w kategorii klas I P. 
Wyleciał zajął II miejsce, 

a  M. Chruśliński III. w 
kategorii klas II triumfo-
wała W. Wlaźlak na miej-
scu III, wśród uczniów 
klas III popisał się W. 
Brodziński, zajmując także 

miejsce III. 13 grudnia odbył się zapowiadany w poprzednim 
numerze I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O MA-
RIANNIE ORAŃSKIEJ. Uczniowie 4 gimnazjów (strońskiego, 
lądeckiego, z Wilkanowa, Międzylesia oraz Kłodzka) zawzięcie 
walczyli o nagrody. Przez ponad 2 godziny 3-osobowe drużyny 
wykazywały się wiadomościami o Mariannie, a 2-osobowe ze-

społy interpretowały plastycznie motto królewny „Nie przyszłam 
na świat, by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie”. 
Strońska drużyna w składzie: A. Ludwiniak, A. Ostrowska, 
A. Wasilewski  po dzielnej walce zajęła II miejsce, ustępując 
tylko o kilka punktów drużynie z Międzylesia. Z kolei w części 
plastycznej decyzją jury w składzie: Pan Tomasz Nowicki (dyr 
Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej) oraz Pani 
Grażyna Chilicka (opiekun szkolnej świetlicy) I miejsce zajęła 
praca wykonana przez uczniów z Kłodzka, a II dzieło strońskich 
uczennic- K. Drąg i K. Smusz. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali godnie podjęci oraz nagrodzeni dzięki wsparciu rzeczo-
wemu i finansowemu: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, 
Nadleśnictwu Lądek Zdrój oraz Radzie Rodziców Gimnazjum im. 
Marianny Orańskiej, za co serdecznie dziękują organizatorki (D. 
Jaworek i A. Tatarynowicz). XIX Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy sztab WOŚP pod dowództwem Pani M. 
Wijatyk zlokalizowany w gimnazjum ruszy 9 stycznia. Od godz. 
8.00 będzie w naszych okolicach kwestowało ok. 40 wolontariu-
szy, obdarzając dobrych ludzi uśmiechem i serduszkami. Zbiór-
ka odbywać się będzie na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi.  Stroński finał będzie miał miej-
sce od godz. 16.00 w hali sportowej, gdzie przewidziane są 
m.in. następujące atrakcje: sprzedaż wielu ciekawych przedmio-
tów przekazanych przez dobrych ludzi, występy Siekiereczek, 
Kapeli z Ulicy Hutniczej, możliwość skosztowania wyśmienitej 
grochówki przygotowanej przez kucharzy z ZSP w Stroniu Ślą-
skim oraz przepysznych ciast upieczonych przez rodziców gim-
nazjalistów, występy artystyczne utalentowanych przedszkola-
ków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz byłych 
uczniów ww. szkół, możliwość zmierzenia poziomu cukru, ci-

śnienia, gdyby komuś było 
za wiele emocji tego dnia, 
kiermasz wytworów szkoły 
podstawowej oraz gimna-
zjum, światełko do nieba o 
godz. 20.00 i wiele innych 
atrakcji! Liczymy na miesz-

kańców Stronia i okolic 
oraz gości odwiedzających 
nasze tereny, bo przecież 
trzeba pobić rekord ubie-
głorocznej zbiórki. Siema! 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

● Uczeń Szkoły Podstawowej z klasy VI c Tomasz Le-

śniowski zakwalifikował się do etapu finałowego Dolno-
śląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego- zDolnyśląza-
czek. Pomyślnie przeszedł etap szkolny i powiatowy. 
Tomek jest świetnym matematykiem, co pokazał już w 
klasie trzeciej zdobywając tytuł" Mistrza matematyki '' 
oraz dwa lata z rzędu zdo-
bywając w swojej grupie 
wiekowej I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Mate-
matycznym.  

● - Wielkie serce. Dzieci – 

dzieciom. 15 grudnia 
2010 r. uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej odwiedzili dzieci z Domu Dziecka w 
Domaszkowie. Jako upominki świąteczne zawieźli ok. 
20kg słodyczy oraz przybory szkolne, książki, zabawki. 
Uczniowie wraz z nauczycielami p. Dorotą Jezierską i p. 
Magdaleną Janicą bardzo dziękują wszystkim, którzy 
wsparli tę akcję i podzielili się tym czym mogli. 

● Wyjazd do teatru 8 GRUD-

NIA 2010 ROKU Uczniowie z 
Koła Literackiego klas I-III    
UCZESTNICZYLI W IMPREZIE 
MIKOŁAJKOWEJ W TEATRZE 
LALEK WE WROCŁAWIU. W 
TYM ROKU W WĘDRÓWCE 
DO MIKOŁAJA TOWARZYSZY-
ŁY NAM MUMINKI.BAWILIŚMY 
SIĘ WSPANIALE. Nie byliśmy 
zwykłymi widzami, ale towarzyszyliśmy  Mamie, Tacie, 
samemu Muminkowi, Małej Mi, Pannie Migotce i pozo-
stałym bohaterom w najprawdziwszej, pełnej niebez-
piecznych przygód, wyprawie. Dodatkową zachętą dla 
łasuchów była niespodzianka, że po spektaklu czekała 
ich niespodzianka - spotkanie z Mikołajem, który przy-
niósł  im najsłodsze na świecie prezenty. ŚW. MIKOŁAJ 

PRZYJECHAŁ NA WIELKICH SANIACH , KTÓRE CIĄGNĘ-

ŁY RENIFERY. 

● Strońska gwiazdka 

11.12.2010 r. Uczniowie 
z koła literackiego pod 
opieką nauczycieli przygo-
towali występ pt. 
„Prawdziwa historia św. 
Mikołaja”, który przedsta-
wili w szkole uczniom z 
klas  I-VI oraz mieszkań-
com Miasta i Gminy Stro-
nie Śląskie w hali sportowej podczas strońskiej gwiazdki. 
Widzom występ bardzo się podobał. Dzieci zagrały 

świetnie.     

         Życzenia radosnych i spokojnych Świąt Narodzenia Pańskie           

    go dla Czytelników Nowinek oraz dla Redakcji składa Dyrekcja, 

Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Stroniu Śląskim. 

                                                    Pozdrawiam! Sylwia Madejczyk
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DZIEŃ ŚW. HUBERTA -  3.11.2010r. 

Piękny słoneczny poranek, wymarzony dzień na spotkanie uczniów, 
myśliwych i leśników z okazji święta patrona św. Huberta. Międzynarodowe 
spotkanie w/w uczestników z Polski i Czech w ramach Akcji „ Ożywić Pola - 
Rok Sarny 2010/2011” odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w 
Strachocinie ( gmina Stronie Śląskie). Na uroczystą zbiórkę stawili się: myśliwi 
( J. Bogiel, Z. Głuszyński, D. Gulij z Koła Łowieckiego „ Śnieżnik” w Stroniu 
Śląskim z prezesem kol. T. Barzyckim, koledzy myśliwi z Koła Łowieckiego ze 
Starego Mesta z prezesem kol. Bożwojem Chytką, przedstawiciele lasów Pań-
stwowych Czeskiej Republiki z Hanusowic z  z-cą Nadleśniczego  p. Radosła-
wem Grepl , przedstawiciele Nadleśnictwa-  p. Ewelina Pałyga , p. Oktawian 
Kopeć, przedstawicielka Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego p. Irena Forem-
nik , przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 
p. Jerzy Ślusarczyk i oczywiście główni bohaterowie uczniowie ( 16 osób) Szkoły Podstawowej ze Starego Mesta kl. V A 
z p. Marią Manacowa, uczniowie ( 16 osób) Szkoły Podtawowej ze Stronia Śląskiego kl. V B z p. Dorotą Jezierską oraz 
tłumacze z czeskiej strony p. Franciszek Rygar – radny Starego Mesta i p. Szymon Iwan – pracownik Straży Granicznej. 
Odegranie na rogu myśliwskim sygnałów: „ Zbiórka” i „ Powitanie” rozpoczęło oficjalne przedstawienie gości przez p. 
Jolantę Bogiel. Po otrzymaniu telefonicznych życzeń od samego głównego Koordynatora Akcji „ Łowca Polskiego” p. 
Mirosława Głogowskiego z Warszawy, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Część I spotkania miała charakter 
popularno – naukowy czyli zajęcia w Izbie Edukacyjnej i Sali Konferencyjnej. Prelekcje, pokazy, dyskusje na temat „ 
LAS, ZWIERZĘTA, LUDZIE” zostały w fachowy, ujmujący i z humorem sposób przeprowadzone przez p. Ewelinę Pałygę, 
p. Jerzego Ślusarczyka i kol. myśliwego p. Dariusza Gulija. Nieocenioną pomoc w porozumieniu się i zrozumieniu prele-
gentów nieśli tłumacze. Nie obeszło się bez słodkiego poczęstunku, co też było miłą niespodzianką. Ta część zakończyła 
się wspólnym grupowym zdjęciem i odegraniem sygnału „ Marsz św. Huberta”. Część II spotkania to przejazd samocho-
dami terenowymi ( następna atrakcja) w łowisko „ Czerwone łąki”, gdzie 15 września br. zostały wypuszczone zające 
szaraki przybyłe z Leżajska w ramach „ Roku Zająca Szaraka 2009/2010”. Tutaj w młodym brzozowym zagajniku myśli-
wi z Koła „ Śnieżnik” urządzili małą jadłodajnię czyli ustawili 2 podsypy, 1 paśnik i słupki z solą dla zajęcy i saren. Po 
objaśnieniu przez myśliwych - kol. Z. Głuszczyńskiego, i kol. Wiesława Ryczkę jakie urządzenia do czego służą, dzieciaki 
wyłożyły odpowiednie produkty dla zwierząt, a było tego sporo. Pięknie brzmiące w naturalnym środowisku stare sygna-
ły myśliwskie „ Zając na rozkładzie” i „ Sarna na rozkładzie” uświetniły kulminacyjny moment zawieszenia przez przed-
stawicielki uczniów obu szkół tj. Olę Majcher i Karolinę Rackową tablicy pamiątkowej (będą one umieszczone we wszyst-
kich miejscach gdzie pracowały dzieci) „ Ożywić Pola w Europie” - również w czeskim tłumaczeniu – z wymienionymi 
datami i symbolami akcji w których brało udział Stronie Śląskie. Jeszcze jedna atrakcja wpisała się w ten odświętny 
dzień – przejazd, a później przemarsz do miejsca gdzie rośnie 550- letni ( tak ocenili go czescy leśnicy) DĄB - POMNIK 
PRZYRODY. Jest to ewenement w całych Sudetach i wspaniały przykład dla najmłodszych, że przyroda nie potrzebuje „ 
ręki człowieka”, a dzikie ostępy mają swój urok i dają schronienie zwierzętom, a ludziom przyjemność. Oddaliśmy mu 
hołd obejmując w koło i pokłonili nisko wysłuchując sygnałów „ Drzewa” i „ Las”. W drodze powrotnej uczniowie odkryli 
świeżo pobuchtowane miejsca na łące i o tym zjawisku opowiedział im myśliwy kol. W. Ryczko pokazując zdobytą oręż, 
olbrzymiego ( 122,5 kg po wypatroszeniu) odyńca pozyskanego we wrześniu br. w łanie pszenicy. Opowieść o nocnych 
zasiadkach i przeżyciach z tropieniem dzika uświetnił sygnał „ Dzik na rozkładzie”. Pożegnaliśmy się przy ognisku po 
zjedzeniu kiełbasek i sygnale „ Pożegnanie”. Święty Hubert będzie z nas dumny – my dorośli, pasjonaci, przekazaliśmy i 
pokazaliśmy uczniom to co najcenniejsze, naszą wiedzę i możliwość bycia w naturalnym środowisku. Wszystkim serdecz-
nie dziękuję. Darz Bór  

                                        Główny Koordynatora Akcji „ Ożywić Pola” w Stroniu Śląskim 

                                                                                                                  Jolanta Bogiel  

Koło Łowieckie „ Śnieżnik” oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 
jako patroni zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe, rzeczowe lub osobiste prowadzonej przez w/w 
ogólnopolskiej Akcji „ Ożywić Pola 2010/2011 – ROK SARNY”, do której przystąpiono po raz pierwszy w 2005r. I dwu-
krotnie zostano laureatem. Do Akcji „ Ożywić Pola” przystąpiła strona czeska ze Starego Mesta tj. Szkoła Podstawowa, 
Lasy Państwowe Republiki Czeskiej i Koło Łowieckie. Tę proekologiczną działalność zwiększającą zainteresowanie dziko 
żyjącymi zwierzętami i ochroną krajobrazu z jego niezwykłymi elementami przyrodniczymi wśród dzieci i młodzieży 
propaguje redakcja „Łowca Polskiego” i Polski Związek Łowiecki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej miesięcznika „ ŁOWIEC POLSKI” 
www.lowiecpolski-rok sarny. Wyasygnowane środki proszę wpłacić /koniecznie z dopiskiem „ Akcja Ożywić Pola”/ na 

konto PBS o/Stronie Śl.  37 9588 4200 3971 2000 0010   Koła Łowieckiego Śnieżnik 

Jednocześnie dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom za zabezpieczenie strony techniczno – kulinar-
nej spotkań i wspólnych prac w lesie uczniów z polskiej i czeskiej strony 
                                                                                                      Z poważaniem Koordynator Akcji w Stroniu Śląskim  

                                                                                                      Jolanta Bogiel 
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TENIS STOŁOWY- UDANE ZAKOŃCZENIE 
ROKU. 

Świerk z Nadleśnictwa Lądek Zdrój ozdobił plac 

przed Parlamentem Europejskim 

 SPOTKANIE WIGILIJNE 

 Redakcja miesięcznika „Adwokat rodzin-

ny” oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa 

Prawnego zapraszają do korzystania z korespon-

dencyjnego, BEZPŁATNEGO systemu INFORMA-

CJI I DORADZTWA PRAWNEGO. Do uzyska-

nia bezpłatnie informacji lub porady prawnej 

uprawnione są: osoby korzystające z pomocy 

społecznej, ofiary przestępstw, w tym ofiary 

przemocy w rodzinie, członkowie rodzin, w któ-

rych dochód na 1 osobę nie przekracza 500 zł 

miesięcznie, bezrobotni, i inne osoby znajdujące 

się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. 

        Szczegółowe informacje znajdą Państwo 

na www.stronie.pl 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

 1 5 - m e t r o w y 

świerk ścięli w piątek 26 

listopada leśnicy z Nadle-

śnictwa Lądek Zdrój. 1 

grudnia choinka ta stanę-

ła przed siedzibą Parla-

mentu Europejskiego w 

Brukseli. Jest to świątecz-

ny prezent od polskich 

Lasów Państwowych dla przewodniczącego prof. Jerzego Buz-

ka oraz całego parlamentu. 

Świerk rósł w leśnictwie Bolesławów na zachodnim stoku góry 

Suszycy, 700 metrów nad poziomem morza. Ma około 30 lat i 
pochodzi z samosiewu. 

  
Drzewo do ścięcia wytypowali leśnicy z Bolesławowa oraz 

technicy z Nadleśnictwa Lądek Zdrój. Przy pozyskaniu drzewa 
pracownikom nadleśnictwa pomagali robotnicy leśni ze Stare-

go Gierałtowa. Świerk został obwiązany, ofoliowany i otaśmo-

wany. Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej  
przetransportował drzewo do Brukseli. 

Przystrojony świerk stanął na placu Luksemburskim w Brukse-
li przed siedzibą Parlamentu Europejskiego. Uroczystość uru-

chomienia iluminacji odbyła sie 1 grudnia o godz. 19:00. 

Wzięli w niej udział m.in. szef europarlamentu Jerzy Buzek 
oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. 

Polscy leśnicy już po raz drugi podarowali świąteczne 
drzewko przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i euro-

parlamentarzystom. W ubiegłym roku w Brukseli stanął sied-

miometrowy świerk z Nadleśnictwa Bardo Śląskie. 
Hubert Kliś 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój 
 

 W Radzyniu Podlaskim 18-19. 12 rozegrano II Ogóno-

polski Turniej Klasyfikacyjny kadetów Wychowankowie Leszka 

Kawy potwierdzili przynależność do ścisłej czołówki tenisistów 

stołowych w Polsce. Szymon Burek wywalczył trzecią pozycję, 

a Adrian Dugiel był piąty (obaj Śnieżnik Stronie).                                           

     Jerzy Jończyk 

 Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich ze Stronia Wieś zor-
ganizowały spotkanie Wigilijne. 

Uczestniczyła w nim nasza  rad-
na Katarzyna Grzelak , a przy-

grywał nam syn jednej z pań 

Kuba  Witukiewicz. Było bardzo 
uroczyście i rodzinnie. 

 Panie wzięły także udział w „Strońskiej Gwiazd-
ce” zorganizowanej w hali 

sportowej przez CSiR ,ich sto-
isko  z wyrobami lokalnymi 

cieszyło się ogromnym zainte-

resowaniem. 
                                                                                        
                          Łucja Kozińska 

 

SPEKTAKL DLA DZIECI  

  W niedzielę 19 grud-

nia zawitały do Stronia Śląskie-
go Wieś kukiełki i  przedstawiły 

dla dzieci spektakl "Legenda o 
Świętym Mikołaju" w  pensjo-

nacie Monte Negro. Dzieciom 

kukiełki podobały się bardzo. 
Wystąpiła grupa młodych ludzi 

z Wrocławia  z teatru 
"Akademia Wyobraźni". 
                                                            Łucja Kozińska 
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ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SRRAWIE 

ZAKAZU UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH 

 
Na podstawie art.60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicz-

nego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania – z wyjątkiem 
wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na tere-
nie województwa dolnośląskiego. 

§ 2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje od dnia określonego w §  6 do dnia 27 lutego 2010r., z wyjątkiem dni 31 

grudnia i 1 stycznia 2011r. 

§ 3. Używanie wyrobów i materiałów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2010r. i 1 stycznia 2011r. Może nastą-

pić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska 
naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby 
sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawo-

dowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotech-

nicznych na mocy odrębnych przepisów. 

§ 5. Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr.46, poz. 275 ze zm.) 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto pod-

lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego oraz w środkach masowego przekazu. 
Z up. Wojewody Dolnośląskiego 

Wicewojewoda 
                                                                                                     Ilona Antoniszyn - Klik 

 

● 6 XII nasze przedszkole odwiedził niezwykły 

gość – Mikołaj. Dzieci z niecierpliwością oczeki-
wały jego przyjścia. Powitaliśmy miłego gościa 
piosenkami i wierszykami, które przedstawiły 
dzieci ze wszystkich grup. No a potem... Miko-
łaj wręczył prezenty każdemu przedszkolakowi. 
Było mnóstwo radości, uśmiechów. 

● Cyklicznie w naszej placówce odbywają się 

spotkania dzieci z przedstawicielami Nadleśnic-
twa Lądek Zdrój. W grudniu rozmawiamy o 
dokarmianiu zwierząt zimą oraz o tym, jak po-
móc ptakom przetrwać zimę. Spotkania te od-
były się we wszystkich grupach (3-6 latki). Zor-
ganizowaliśmy również zbiórkę żywności dla 
zwierząt, którą dzieci zaniosły do lasu Wspólnie 
z leśnikami  dzieci wieszały w ogrodzie przed-
szkolnym pokarm dla ptaków.  

● W czwartek 9 XII odbył się konkurs Recytator-

ski. Wzięły w nim udział chętne dzieci 3-6 let-
nie, które zaprezentowały wybrane przez rodzi-
ców utwory literatury dziecięcej. Dzieci były 
bardzo przejęte swoim występem, ale doskona-
le poradziły sobie z tremą. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy 
oraz książeczki z wierszykami dla najmłod-
szych.  

● Uczestniczyliśmy w akcji „Góra grosza: - 

wszystkie dzieci i rodzice aktywnie włączyli się 
w zbieranie grosików. Puszki zapełniały się 
systematycznie i pod koniec akcji oddaliśmy 
pełne do przeliczenia ilości zebranych monet.  

● 11. XII uczestniczyliśmy w Strońskiej Gwiazd-

ce organizowanej z okazji Świąt i Nowego 
Roku. Przedszkolaki z grupy Żabek, Wiewió-
rek, Krasnali i Muchomorów śpiewały kolędy i 
pastorałkę :”Był pastuszek”. Braliśmy także 
udział w Kiermaszu Świątecznym, na którym 
nasze wspaniałe mamy sprzedawały ozdoby 
świąteczne (stroiki, bombki, dekoracje itp.) 
wykonane wcześniej przez dzieci i rodziców 
na konkurs bożonarodzeniowy ogłoszony w 
przedszkolu. Pieniądze zebrane przeznaczo-
ne będą na zakup zabawek dla dzieci. 

● 22 XII – to dzień, w którym w naszym przed-

szkolu odbyła się uroczysta Wigilia. Na spo-
tkanie przybyli zaproszeni goście: pan bur-
mistrz Z. Łopusiewicz, z-ca burmistrza D. 
Chromiec, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej S. Dobrowolski, Ksiądz proboszcz R. 
Szul oraz przedstawiciele Rady Rodziców 
naszego przedszkola. Były życzenia świą-
teczne, dzieci 5-6 letnie przedstawiły 
„Jasełka”. Dzieliliśmy się opłatkiem, spożywa-
liśmy potrawy wigilijne, śpiewaliśmy kolędy. 
Wszystkim ten dzień na pewno na długo po-
zostanie w pa-
mięci.  

 

 

 

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM 
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Klub Honorowych Dawców Krwi 

“ Brylant “ 

 

                  Święto Strońskich Krwiodawców 

 
  Nie przyszłam na świat aby żyć dzięki ludziom, ale aby ludzie żyli dzięki 
mnie “ 
Te słowa wypowiedziała Marianna Orańska Królowa z Niderlandów w pewnym 

okresie właścicielka tych terenów. Tym hasłem jako “ motto “ posługują się krwio-

dawcy ze Stronia Śląskiego. W tym roku obchodziliśmy jubileusz 35-lecia działal-
ności klubu Honorowych Dawców Krwi - Polskiego Czerwonego Krzyża. 

O nazwie, związanej z Hutą Szkła Kryształowego - “ Brylant “ 
19 listopada uroczysta msza św. rozpoczęła święto. Następnie pochód ze sztanda-

rami z zaprzyjaźnionych klubów, przy akompaniamencie orkiestry Artufices dotarł do pensjonatu Górska Doli-

na gdzie odbyła sie akademia. 
Zaproszonych było wielu gości, zaczynając od ministra zdrowia pana Jakuba Szulca, Delegacja władz powia-

towych oraz Władza lokalna z Burmistrzem Stronia Śląskiego Zbigniewem Łopusiewiczem na czele. Była też 
delegacja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Okrę-

gowej HDK, Przewodniczący Rejonowej Rady HDK z Kłodzka Władze Rady Rejonowej Polskiego Czerwonego 

Krzyża z Kłodzka z Prezesem Januszem Jasińskim na czele Była też zaproszona pani Irena Foremnik, pan 
Wiesław Sadowski, oraz pan Kazimierz Drożdż. Były też delegacje z zaprzyjaźnionych klubów HDK z Polko-

wic, Leśnej, Rybnika, Wodzisławia Śl. Kudowy i Kłodzka. 
Po okolicznościowych wypowiedziach uhonorowano zasłużonych działaczy Klubu. 

Minister Zdrowia odznaczył kol. A. Cygana medalem Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Medalem 90 Lecia PCK 
odznaczono pana Zbigniewa Łopusiewicza Burmistrza Stronia Śląskiego. Wielu honorowych dawców krwi 

zostało odznaczonych Odznaką Zasłużony Dawca Krwi III, II oraz I Stopnia. Zaproszeni goście obdarowali 

zarząd klubu okolicznościowymi upominkami. Natomiast Pani Irena Foremnik ufundowała dla kilku krwiodaw-
ców upominek w postaci książki pt. Wspomnienia Sybiraków. Akademię ubarwił występ grupy Artufices  oraz 

wspaniały występ młodzieży z Gimnazjum w programie słowno - muzycznym 
Po części oficjalnej, dzięki uprzejmości Państwa Sadowskich, którzy nieodpłatnie użyczyli lokalu, odbył się 

poczęstunek przy dobrej muzyce w wykonaniu panów Waszaka oraz Kordasa do godz. drugiej w nocy. Mogło 

to odbyć się dzięki sponsorom. 
Nadmieniam, że honorowe krwiodawstwo jest czynem wysoce humanitarnym nie przynoszącym korzyści ma-

terialnych a mającym na celu jedynie ratowanie zdrowia i życia człowieka. Klub nasz przez te lata przechodził 
różne koleje losu, ale dzięki działaczom , ludziom dobrej woli, wrażliwym na los drugiego człowieka prze-

trwał. 
W okresie działalności oddaliśmy ponad 8 tysięcy litrów krwi. Pomagamy również w dystrybucji żywności z 

Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym roku przekazaliśmy społeczeństwu 50 ton artykułów żywnościowych. 

Skorzystało z tej formy pomocy 416 rodzin jest to ponad 1664 osoby. 
Chcę podziękować wszystkim sponsorom i tym, którzy zaszczycili swoją osobą naszą uroczystość. Nadmie-

niam, że na spotkaniu były lokalne media z Telewizji Kłodzko. Która wyemitowała raport z tego spotkania. 
Obecnie planujemy działania na przyszły rok. Zapraszamy do siedziby klubu ul Zielona 5 w środy i piątki w 

godz. od 13 do 15. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2011 niech lśni dookoła choinkowy 
blask, niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd, niech Święta radością wypełnią Wasz dom, a Nowy Rok bla-

sku doda Waszym dniom. 
Tego wszystkiego Życzy Zarząd Klubu HDK “Brylant” w Stroniu Śląskim 

  Jacek 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI  W STRONIU ŚLĄSKIM 
             SERDECZNIE ZAPRASZA NA KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW.  

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ OD  
            10 STYCZNIA 2011r. OSOBY CHĘTNE PROSIMY O ZAPISY W GCI LUB POD  

NUMEREM TELEFONU:  

748143242 

 

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55      57-550 Stronie Śląskie 
Tel.: 074 811 77 22       Faks: 074 811 7732       

e-mail: strategia@stronie.pl 
 

Redaktor naczelny: Alicja Kuklis 

www.stronie.pl     
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STROŃSKA GWIAZDKA 
PRACOWITE PÓŁROCZE 

„SIEKIERECZEK” 

 Rok 2010 

dobiega końca i 
czas na podsu-

mowanie doko-
nań zespołu. Był 

to rok pracowity i 

obfitujący w licz-
n e  w y s t ę p y 

zwłaszcza drugie 
półrocze. Ze znaczących można wymienić: 

-31.08-występy na gościnnej ziemi opolskiej w Tura-
wie 

-21.08.-twierdza kłodzka- gotuj z Okrasą 

-29.08-”Cepowisko” skansen w Pstrążnej k/ Kudowy 
Zdrój 

-12.09- uczestnictwo w dożynkach powiatowych w 
Lądku Zdroju 

-10.10-XIV Przegląd Pieśni Religijnej -Stolec k/ Ząb-

kowic Śląskich 
-10.11-akademia ku czci odzyskania niepodległości 

w szkole podstawowej Stronie Śląskie 
-10.12-uczestnictwo w imprezie „Gwiazdkowe Stro-

nie” 
-19.12-kolędowanie w kościele w Nowym Gierałto-

wie  

 Zespół w imprezie „Strońska Gwiazdka” zain-
augurował występy w nowych strojach, które otrzy-

mał staraniem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i 
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Jest to cał-

kowicie inny image zespołu i w związku z tak radykal-

ną zmianą liczymy na jego życzliwe przyjęcie przez 
zawsze Nam przychylną publiczność strońską. 

 Powiatowy Bank Spółdzielczy  Oddział w Stroniu 

Śląskim serdecznie zaprasza do korzystania z  
bankomatu znajdującego się przy ul. Świerczewskiego         

( sklep Pani Zofii Sadowskiej).  

Amelia Głowacka-Dyrektor Oddziału 

 W sobotę 11 grudnia w Hali 

Sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w 
Stroniu Śląskim zorganizowana została, 

po raz kolejny „Strońska Gwiazdka”. 
Tradycyjnie już, przybyli goście mogli 

dokonać przedświątecznych zakupów na 

Kiermaszu ozdób świątecznych oraz 
spróbować pysznych ciast i innych specjałów. Strońską 

Gwiazdkę rozpoczął Burmistrz Stronia Śląskiego składa-
jąc przybyłym gościom świąteczne życzenia. Uczestnicy 

spotkania mogli zobaczyć występy artystyczne dzieci z 
Przedszkola Miejskiego, uczniów ze Szkoły Podstawowej 

i młodzieży z Gimnazjum oraz z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych. Gwiazdkę uświetniły występy lokalnych 
grup „Artufices” „Siekiereczki” i „Kapeli z Ulicy 

Hutniczej”. Prawdziwą atrakcją dnia były Jasełka Ulicz-
ne w wykonaniu  teatru „Prawdziwy Kot” z Wrocławia. 

Podziw wzbudzały 5-metrowe kukły. Na zakończenie, 

przybyli goście mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni. 
Zapraszamy na „Strońską Gwiazdkę” w 

przyszłym roku. 
 

Organizatorzy i współorganizatorzy: Gmi-

na Stronie Śląskie, Centrum Sportu i Rekre-
acji, Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum im. 
Marianny Orańskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

 

 

NOWY BANKOMAT PBS 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Stroniu Śląskim została przeniesiona do 

biura Gminnego Centrum Informacji przy 

ul.Kościelnej12.  (Budynek Gimnazjum). 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny w każdy  

WTOREK w godz. 17.00-20.00 

 

Grupa wsparcia  

poniedziałek 17.00-20.00 

środa 17.00-20.00 

ZMIANA SIEDZIBY!!! 


