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WIZYTA INGRID ECKARDT W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniach 10/11 września 2016 r. w Stroniu
Śląskim przebywała Pani Ingrid Eckardt (ur.
1940 w Jeleniej Górze) wraz ze swoją synową
dr Ursulą Classen. Pani Eckardt jest
prawnuczką zarządcy strońskiego majątku
należącego do Marianny Orańskiej, Karla
Friedricha Hedwiga (ur. 1840 - zm. 1903). Karl
Friedrich Hedwig w l. 1872-1903 mieszkał
w dworze (obecnie Urząd Miejski) ze swoją
żoną i dziećmi. Żona Pana Hedwiga - Agnes
Hedwig mieszkała w dworze do 1942 r. Syn
Karla i Agnes - Karl Hedwig był zasłużonym
naukowcem botanikiem badającym owady, do
1946 r. żył i pracował we Wrocławiu. Podczas spotkania Pani Eckardt przekazała Burmistrzowi Stronia
Śląskiego dwa obrazy namalowane przez jej dziadka - Karla Hedwiga w 1935 r. Pani Eckardt pracowała
jako nauczycielka języka angielskiego i francuskiego oraz jako dyrektorka szkoły. Obecnie jest na
emeryturze, mieszka w Münster w Westfalii. Od kilku lat, na uniwersytecie w Münster uczy się języka
polskiego i potrafi bardzo wiele powiedzieć w naszym języku. Szersza relacja z rodzinnych wspomnień
Pani Eckardt przygotowana zostanie wkrótce na www.stronie.pl
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych
w obrębie wsi Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Stara Morawa w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. Uzbrojenie działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp
komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym,
a następnie wewnętrzną drogą gruntową wydzielona z działki nr 75. Teren działek nieogrodzony , kształt działek zbliżony do wydłużonego
trapezu .
Cena/kwota wywoławcza wadium w PLN netto w PLN
1. 75/1 o pow. 0,2227 ha, 80,000,00 4 000,00
2. 75/2 o pow. 0,2005 ha, 72 000,00 3 600,00
3. 75/3 o pow. 0,2055 ha, 74 000,00 3 700,00
4. 75/4 o pow. 0,2005 ha, 72 000,00 3 600,00
5. 75/5 o pow. 0,2018 ha, 73 000,00 3 700,00
6. 75/6 o pow. 0,2034 ha, 73 500,00 3 700,00
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której są położone ww nieruchomości są oznaczone symbolem 6MNU –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Warunki przetargu
1. Przetargi odbędą się w dniu 3 października 2016 r. od godz. 9:00 do 10:30 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.
3. Wadium z dopiskiem "Przetarg - działka nr: ….." należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 27 września 2016 roku na
konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia
zamknięcia przetargu.
5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym
pełnomocnictwem.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.
Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz

KONCESJE ALKOHOLOWE
Przypominamy, że z dniem 30.09.2016 roku upływa termin
zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie
lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku
Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.

GŁOSOWANIE POWSZECHNE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2017
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
POWSZECHNYM NAD WYBOREM DO REALIZACJI PROJEKTÓW
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2017

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. W przypadku niedokonania wpłaty w
wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasają.

OD 12 WRZEŚNIA 2016 R. DO 7 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
1. Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15). W tym miejscu mieszkańcy
będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące
w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W/w
czynności będzie można dokonać w terminie od dnia 12 września 2016 r.
do 7 października 2016 r. w dni robocze, w godzinach urzędowania, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
2. Na 7 zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pozytywnie 5 projektów (jeden
został odrzucony, jeden nie został poddany weryfikacji w związku
z uchybieniem formalnym).
Dalsza część tekstu str. 3 →

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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3. Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów,
zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
L.p.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy
koszt w PLN

Data wpływu

1.

„Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw”

Paweł Gancarz

19.999,99

23.06.2016 r.

2.

Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4000 x 5240

Anna Kluza

19.680,00

27.07.2016 r.

3.

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej

Wojciech Hatalski

19.050,00

28.07.2016 r.

Mając na uwadze fakt, że po przeprowadzeniu weryfikacji projektów pod kątem względem formalno-prawnym i merytorycznym, w tym
odnośnie jego zgodności z zasadami i wymogami zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego ustalonymi przez Radę Miejską, na listę
projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie zakwalifikowały się tylko trzy projekty, zgodnie
z § 5 ust. 2 w uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017
nie przeprowadza się głosowania w sprawie wyboru do realizacji tych projektów – łączna szacunkowa wartość projektów nie przekracza
kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie.
4. Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów,
zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
L.p.

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt w PLN

Dane pomysłodawcy

Data wpływu

1.

Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie

Krzysztof Soboń

20.000,00

22.07.2016 r.

2.

„Zabujana wieś”

Marzena Stołypko

20.000,00

29.07.2016 r.

5. Zasady głosowania:
• Głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
• Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego miejsca zamieszkania,
- podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie i wpisać datę głosowania, a następnie oddać
głos na wyłącznie jeden projekt spośród projektów podlegających konsultacjom zamieszczonych
w punkcie 6 karty do głosowania.
• Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do
głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.
• Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz.
• Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub
adresu miejsca stałego zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat.
• Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę
z najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na
Burmistrz Stronia Śląskiego
kolejnych kartach zostanie uznany za nieważny.
Zbigniew Łopusiewicz

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
ZMIANY NAZW ULIC POŁOŻONYCH W STRONIU ŚLĄSKIM
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 310/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 9 czerwca br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Stronie Śląskie, w dniach od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic: 40 - Lecia PRL,
Nowotki i Świerczewskiego. Konsultacje miały zasięg gminny, w konsultacjach mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Stronie Śląskie.
Informacja o ogłoszeniu konsultacji wywieszona została w dniu 13 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim, na stronie internetowej urzędu – www.stronie.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
oraz w prasie lokalnej – w Biuletynie Samorządowym Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” (wydanie z dnia 27 czerwca 2016 r.).
W wyniku weryfikacji złożonych propozycji, stwierdzono, co następuje:
Dalsza część tekstu str. 4 →
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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Liczba ogółem złożonych propozycji dot. zmiany
nazwy ulicy 40 – Lecia PRL wynosi – 224 w tym
liczba ważnych propozycji – 217 z tego:
►ul. 40 – Lecia PRL na ul. Ks. Stefana Witczaka –
Kruszynki – 213;
►ul. 40 – Lecia PRL na ul. 40 - Lecia – 2;
►ul. 40 – Lecia PRL na ul. Żeromskiego – 1;
►ul. 40 – Lecia PRL na ul. Królewny Marianny
Orańskiej – 1.
Liczba ogółem złożonych propozycji dot. zmiany
nazwy ulicy Nowotki wynosi – 16 w tym liczba
ważnych propozycji – 16 z tego:
►ul. Nowotki na ul. Brzozową – 12;
►ul. Nowotki na ul. Klonową – 3;
►ul. Nowotki na ul. Jarosława – 1.
Liczba ogółem złożonych propozycji dot. zmiany
nazwy ulicy Świerczewskiego wynosi – 77 w tym
liczba ważnych propozycji – 72 z tego:
►ul. Świerczewskiego na ul. Akacjową – 71;
►ul. Świerczewskiego na ul. Świercze – 1.
Liczba złożonych propozycji dotyczących zmiany
nazwy ulic uznanych za nieważne - 22 w tym 10
propozycji złożonych przez osoby, które nie były
uprawnione do udziału w konsultacjach (osoby
niebędące mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie),
10 propozycji wpłynęło bez podania nazwy ulicy,
której miałaby dotyczyć zmiana; 2 propozycje
złożone powtórnie przez tę samą osobę.

W powyższym zestawieniu wyników
konsultacji nie uwzględniono 3 propozycji,
które wpłynęły drogą elektroniczną na adres
konsultacje@stronie.pl przed dniem 4 lipca
2016 r., czyli przed terminem przeprowadzonych konsultacji społecznych.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje:
1.Radę Miejską - na najbliższej sesji,
2.mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim
Stronie Śląskie, dnia 19 września 2016 r.

REPREZENTACJA
W CHINACH
Z dumą informujemy, że zawodniczka
UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie Anna Węgrzyn została zauważona,
doceniona i powołana do reprezentacji
Europy podczas ITTF WORLD CADET
CHALLENGE 2016, które odbędą się
w Shaghaid w Chinach 21-29.10.2016 r.
Ania znalazła się w wąskiej czteroosobowej reprezentacji Europy razem
z Anastazją Kolisk (Rosja), Zdeną
Blaskową (Czechy), Tanią Plan
(Romunia). Ania zakwalifikowała się
także do grona 10 najlepszych
zawodniczek na Starym Kontynencie
i wystąpi w elitarnym turnieju EUROPE
YOUTH TOP-10 (Praga 7-9.10.2016 r.)
Gratulujemy i kibicujemy Ani!
Leszek Kawa.

„RAZEM NA SZLAKACH” - REALIZACJA PLANU
Jak każdego roku członkowie Stowarzyszenia "Złoty Kasztan" przemaszerowali i przejechali mnóstwo kilometrów. Zobaczyliśmy wiele
cudownych miast i miasteczek, gdzie oczarowały nas zabytki, krajobrazy i ludzka historia, ta która nas w przeszłości dzieliła, a obecnie łączy
poprzez znajomości, koleżeństwa, przyjaźnie, a nawet miłości do rzeczy trwałych. Nie można zaprzeczyć faktom - to co kiedyś w Krzeszowie
( wycieczka 2.04.br Krzeszów - Nowe Mesto nad Metują) wybudowała czeska księżniczka Anna stało się podwaliną do powstania pięknych
obiektów sakralnych w tej maleńkiej miejscowości u podnóża Gór Kruczych z widokiem na Karkonosze. Wspomniane obiekty
odrestaurowano z funduszy unijnych. Uratowano od zagłady alabastrowo-marmurowe Mauzoleum Piastów Śląskich Bolka I i Bolka II.
Odrestaurowany i pięknie wyposażony zamek Książ, ten stary (warownia wzniesiona przez księcia Bolka I ) i obecny jest chlubą Dolnego
Śląska i nie tylko. Palmiarnia i Stadnina Ogierów dopełniła doznania pięknej architektury i ferworu barw. Rozgrzane zmysły i nogi poniosły
nas 1 maja b.r na Borówkową Górę (otwarcie sezonu turystycznego przez przedstawicieli trzech gmin), gdzie pogoda i smakowite czeskie
jadło zaspokoiło nasze oczekiwania.
Chwile przerwy w podróżowaniu w czerwcu zapełniliśmy marszami
z „kijami” i ogniskami w plenerze. Lipiec to ponownie Otmuchów - 2-go lipca
br.- gdzie zakupujemy nowinki kwiatowe i zioła np. słodka Stewia oraz dodatki
do ogrodów i mieszkań. Jak co roku kompozycje kwiatowe i tym razem pt.
"Damy Dworu" były cudownościami wnętrz otmuchowskiego zamku. 15-go
sierpnia b.r. byliśmy uczestnikami pierwszej części Rajdu Strońskiego.
Natomiast 3-go września wyjechaliśmy z Oddziałem PTTK, którego również
jesteśmy członkami, do Adrspasko -Teplickich Skał na Broumovskej Vrchovine
w Czechach. Morski piasek, słońce, jeziorko i przedziwne formacje skalne to
wrażenia nie do opisania słowem.
W każdym z tych miejsc trzeba być osobiście, aby odczuć coś nadzwyczajnego
i zachwycić się pięknem. Nie wyobrażamy sobie „siedzenia” w oknach lub przed
domami i narzekania, że jest nam nudno, że nic się nie dzieje, dlatego przez cały
rok bierzemy udział w różnych imprezach, chodzimy 3 razy w tygodniu
z „kijami” 5,8 lub 12 km. Nigdy nie szukamy wymówek typu „nie mam czasu”
lub „nie mogę ponieważ (…)” a przecież niektóre kobiety z naszego kręgu są
mamami, inne babciami, a i nawet męska strona naszego stowarzyszenia posiada
wnuki i cały balans dnia codziennego.
W planie są jeszcze dwa wyjazdy: 1.10.br zapraszamy do Kuks/Czechy, gdzie mamy plan zwiedzenia byłej rezydencji hrabiego Sporka,
Czeskiego Muzeum Farmacji, Betlejem skalne, zbiór rzeźb M.B Brauna przedstawiające alegorie cech ludzkich itd. Dodatkowo zamierzamy
być uczestnikami corocznego święta Świeckiego Zakonu św. Huberta, a także innych stowarzyszeń myśliwskich, które w odpowiedzi na
zaproszenie przybędą z całej Europy.
10.11.br szykujemy się na wyjazd do zamku Grodno w Zagórzu Śl. i Kościoła Pokoju w Świdnicy i tym samym zakończymy sezon
zwiedzania w Polsce.
Jolanta Bogiel - Prezes stowarzyszenia
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INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

► ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się corocznie w ostatni piątek września i ma ona
na celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Dzieci,
które w trakcie wakacji zdążyły ją zapomnieć, mają okazję nadrobić te zaległości. Każdy,
kto odpowie poprawnie na 5 pytań z jednego losu, otrzymuje nagrodę – legitymację MT
EXPERT, która może być dla dzieci – niezwykłą motywacją do dalszej nauki!
Główne motto akcji „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” przyciąga
społeczności na całym świecie. Szkoły z Polski, Rosji, USA, Kolumbii, Tajlandii i wielu
innych krajów – przygotowują się przez ponad tydzień do głównego dnia obchodów Święta
Tabliczki Mnożenia. Dzieci tworzą plakaty, rekwizyty i przypominają sobie tabliczkę
mnożenia podczas gier, zabaw oraz konkursów matematycznych. Wszystko po to, aby
potem zdać egzamin śpiewająco i zdobyć tytuł EKSPERTATABLICZKI MNOŻENIA.
IV edycja wydarzenia odbędzie się 30 września 2016 roku w SP.
Program: 26-29.09.2016. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.30.09.2016. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Na przykład: * Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT
EXPERT. * W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym! Więcej informacji: www.wmtday.org. Z życzeniami miłej
i pożytecznej zabawy! Koordynator Lokalny - Małgorzata Sokołowska oraz Dyrektor Szkoły- Małgorzata Ozga.
►NARODOWE CZYTANIE
3 września b.r. (w sobotę) uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
w Stroniu Śląskim wzięli udział w zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską
Narodowym Czytaniu powieści Henryka Sienkiewicza "Quo vadis"
pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Naszą szkołę reprezentowały panie: Agata
Michorczyk i Urszula Górecka oraz uczniowie:
Wędziński Bartosz, Lena Okoro, Joanna Pyrska,
Martyna Samek. Działanie to jest jednym z
elementów realizowanego w szkole projektu
FLMŚ "Czytam, więc myślę i marzę".

WIADOMOŚCI Z ZSS
Z dniem 1 września 2016 rozpoczęła się budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.

►PRZYWRACAMY CZYNNOŚĆ SERCU
16 października b.r. obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności
Serca i z tej okazji co roku w połowie października WOŚP próbuje pobić
rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
przez jak największą ilość osób. Nasza szkoła przystąpiła do próby bicia
rekordu. Wszystkich zainteresowanych (rodziców, radnych, osoby starsze)
zapraszamy w dniu 17 października od 9.30 do Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Westerplatte gdzie odbędą się warsztaty udzielania pierwszej
pomocy dla wszystkich zainteresowanych i próba bicia rekordu. Szkolny
koordynatorem akcji jest p. Jarosław Grzybowski.

► LEKCJA PRZYRODY W TERENIE „PRZYGODA Z PRZYRODĄ”
12.09.2016r. uczniowie klasy IV „b” ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych
w Willi Marianna w Lądku - Zdroju. Tematyka zajęć to: Formy ochrony
przyrody - prowadzący p. Łukasz Głowacki - pracownik ŚPK
A) Zapoznanie z cechami budowy ptaków drapieżnych + pokaz polowania prowadzący „Pod skrzydłami” - Sokolnictwo rekreacyjne i użytkowe.
B) Zdobywanie umiejętności dbania o konie oraz jazda konna - Stajnia
w Willi Marianna.
Całość zakończona ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Dziękujemy rodzicom za opiekę: A. Cieślak, A.Szychalska, A.Gąsiorek.
Wychowawca klasy: Maria Zimna
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DOŻYNKI POWIATOWE
W WAMBIERZYCACH
W tym roku Dożynki Powiatu Kłodzkiego odbyły się 4 września
w Wambierzycach. Jak co roku, i tym razem Święto Plonów toczyło się
według znanego już wszystkim schematu. Celebrowanie dożynek
rozpoczęło się od mszy św. Dziękczynnej, następnie korowód wieńców
dożynkowych przeszedł na wzgórze, gdzie starostowie dożynek Małgorzata Borowska i Bogusz Drożdż przekazali chleb staroście
kłodzkiemu - Maciejowi Awiżeniowi. Wszystkie wieńce obowiązkowo
musiały zostać „ośpiewane” przez zespoły
ludowe, a kolejnym punktem uroczystości
były przyjemne dla ucha i oka występy
muzyczne oraz kabaretowe. Tradycji nigdy
za dość dlatego też przeprowadzono
konkurs na najpiękniejszy powiatowy
wieniec dożynkowy w którym pierwsze
miejsce zdobył wieniec należący do gminy
Międzylesie, drugie miejsce przyznano
gminie Szczyta, a trzecie miejsce zajęły
nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze
Stronia Wsi.
W imieniu Samorządu Lokalnego Gminy Stronie Śląskie
składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie
wieńca i godne reprezentowanie naszej gminy dla Pań
z KGW ze Stronia Wsi. Dodatkowo pragniemy
podziękować Ludowemu Zespołowi Śpiewaczemu
„Siekiereczki” oraz druhom z OSP w Stroniu Śląskim, jak
również wszystkim tym, którzy przyczynili się do
organizacji i wyjazdu
naszej delegacji na dożynki
powiatowe.
Dziękujemy i gratulujemy!

Zastępca Burmistrza
Dariusz Chromiec

ZAKOŃCZENIE SEZONU
JAGODOWEGO 2016 R.
27 sierpnia br. na Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań
w Nowym Gierałtowie odbyła się druga edycja
festynu "Jagodzisko". Organizatorami imprezy
było Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu
Śnieżnika (www.agrosnieznik.pl) i Sołectwo Nowy
Gierałtów dziękują wszystkim, którzy włączyli się
w organizację jagodowego święta. Leśne stoisko
z zagadkami i nagrodami przygotowało
Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, przejażdżki na kucach zorganizował Ośrodek
Jeździecki „FurmAnka” z Nowego Gierałtowa, było też pszczelarskie stoisko
edukacyjne "Ratuj Pszczoły". W organizacji pomogło Towarzystwo
Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" ze Starego Gierałtowa.
Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w konkursie zbierania jagód o Nagrodę
Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza, w konkursie
strzelania do jagody o Nagrodę Prezes Agroturystycznego Stowarzyszenia
Masywu Śnieżnika Pani Anny Sobańskiej - Maj i w konkursie "Moja piosenka
jagodzianka" o nagrodę Sołtysa Sołectwa Nowy Gierałtów Pana Zbigniewa
Drausa. Był też konkurs plastyczny dla dzieci, pt. "Jagodowy Król". Nagroda
Pana Burmistrza trafiła do Macieja Wojtyczki z Łodzi, najlepszym jagodowym strzelcem okazał się Pan
Wolański, a Nagroda Pana Sołtysa przyznana została chórowi z Wrocławia, który z akompaniamentem gitary
wykonał „piosenkę jagodziankę” ze słowami skomponowanymi specjalnie na festyn. Zwycięzcom gratulujemy!
Jagodowe smakołyki serwowały gospodynie obiektów agroturystycznych zrzeszonych w Agroturystycznym Stowarzyszeniu Masywu
Śnieżnika oraz mieszkanki Sołectwa Nowy Gierałtów. Jako pamiątkę z festynu można było nabyć drobne rękodzieło (m.in. z „Galerii na
szlaku” w Starym Gierałtowie) i otrzymać pocztówkę z pamiątkową pieczęcią z Jagodziska. Zagrali i zaśpiewali: Państwo Teresa i Olek
Falińscy, Ludowy Zespół Śpiewaczy Siekiereczki ze Starego Gierałtowa oraz Kapela Podwórkowa z Ulicy Hutniczej w
Stroniu Śl. Pogoda była piękna, nastroje radosne. Dziękujemy za udział w jagodowym święcie i zapraszamy za rok!
Organizatorzy
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DOŻYNKI DZIAŁKOWE

► W dniu 20 sierpnia b.r na terenie R.O.D. „Krokus”
w Stroniu Śląskim odbyła się impreza związana
z obchodami 40-lecia ogrodu, która połączona była
z 35-leciem istnienia Polskiego Związku Działkowców
oraz z corocznymi obchodami „Dnia Dziecka”.
W powyższych uroczystościach wzięli udział licznie
zaproszeni goście: Henryk Malik – Prezes Okręgowego
Zarządu Sudeckiego P.Z.D. w Szczawnie Zdroju i V-ce
Prezes - Ryszard Skrzyński, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej P.Z.D.
w Szczawnie Zdroju – Ryszard Burzyński, Stanisław Hnatyszyn – członek Prezydium
P.Z.D. w Szczawnie Zdroju, Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza Stronia
Śląskiego, Ryszard Wiktor – Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Radni
Gminy Stronie Śląskie w składzie – Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek,
Zdzisław Pakuła, Jan Florkowski. Zaproszeni i serdecznie witani byli również prezesi
minionych kadencji zarządów R.O.D. „Krokus” tj. Władysław Kapusta, Zygmunt
Brechuń, Krystyna Szuber oraz przedstawiciele R.O.D. „Pod Świerkiem” i licznie
przybyli członkowie naszego ogrodu.
Jednym z punktów programu imprezy było wystąpienie prezesa ogrodu oraz
zaproszonych gości w tym Prezesa P.Z.D. Zarządu Okręgu – Henryka Malika.
Długoletni członkowie naszego ogrodu otrzymywali pamiątkowe odznaczenia
i dyplomy. Natomiast w ramach obchodów 40-lecia wręczano puchary od Zarządu Głównego P.Z.D, Zarządu Rejonu i Burmistrza Stronia
Śląskiego. Prezydium OZS PZD zauważyło i doceniło również owocną współpracę Burmistrza Stronia Śląskiego – Zbigniewa Łopusiewicza
z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi i w dowód uznania podarowano włodarzowi okolicznościowy puchar.
Kolejnym w tym dniu wydarzeniem było rozstrzygnięcie i odczytanie wyników konkursu na najładniejszą i dobrze zorganizowaną działkę
ogrodową. Pierwsze miejsce zajęła Pani Anna Szwab otrzymując Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. Na drugim miejscu stanęła Pani Józefa
Ziobro, natomiast trzecie miejsce przypadło Panu Grzegorzowi Urbaniakowi. Wszyscy wyżej wymienieni właściciele urodziwych działek
otrzymali ufundowane przez Zarząd R.O.D. „Krokus” książki o tematyce ogrodowej. Zarząd uhonorował pamiątkowymi dyplomami również
poprzednich prezesów R.O.D „Krokus” i podziękował im za poświęcony czas i pracę na rzecz rozwoju tych rodzinnych, zielonych terenów.
Wszystkich zaproszonych gości, lokalnych działkowców oraz pozostałych uczestników imprezy poczęstowano grochówką i pieczoną
kiełbaską, a ponieważ humory i pogoda dopisywała - wspólna zabawa trwała do białego rana.

Prezes Zarządu R.O.D „Krokus” Zbigniew Wodzyński

► Także 27 sierpnia 2016 roku w ROD „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim odbyły się Dożynki Działkowe. Na uroczystości święta plonów
przybyli m.in. Stanisław Hnatyszyn – członek Prezydium OZS PZD w Szczawnie Zdroju, Ryszard Burzyński – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdroju, Dariusz Chromiec - Zastępca Burmistrza, Zbigniew Wodzyński – Prezes Zarządu ROD „Krokus”
w Stroniu Śląskim, członkowie zarządu oraz działkowcy i sympatycy ogrodów. Podczas imprezy wręczono puchar Burmistrza Stronia
Śląskiego w konkursie na najładniejszą działkę ogrodową w 2016 roku. Zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu została Pani Danuta
Krawczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych działkowych sukcesów! Po oficjalnych wystąpieniach i podziękowaniach zaproszono wszystkich
do wspólnej zabawy przy rytmach muzyki biesiadnej.
Prezes Zarządu ROD „Pod Świerkiem” Józef Biernacki
Zarząd R.O.D „Krokus” dziękuje Burmistrzowi Stronia Śląskiego - Zbigniewowi Łopusiewiczowi za
sponsorowanie imprezy z okazji 40-lecia istnienia ogrodu i 35-lecia Polskiego Związku Działkowców
w postaci rzeczowej i finansowej. Dziękujemy również właścicielowi marketu spożywczego „Rema” –
Ireneuszowi Łopatyńskiemu za współfinansowanie tejże imprezy. Serdeczne podziękowania składamy
Panu Piotrowi Dudziakowi za wypieki bardzo smacznego ciasta, a także Pani Joannie Chromiec –
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej oraz pracownikom WCPD za
ugotowanie znakomitej grochówki. Dodatkowo pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wsparcie
finansowe firmie „Inclus” sp. z o.o. w Katowicach oraz poniższym osobom: Magdalenie Laskowskiej,
Joannie i Dariuszowi Chromcom, Ryszardowi Wiktorowi, Wiesławowi Ryczkowi, Zdzisławowi Pakule
i Janowi Florkowskiemu.
W imieniu Zarządu „Krokus” R.O.D. Prezes Zbigniew Wodzyński

ZA NAMI JUŻ PIĄTA GRZYBOMANIA
17.09.2016 R. w Stroniu Śląskim wsi odbył się festyn tradycji grzybobrania - V Grzybomania 2016. Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie festynu. Szczególne podziękowania dla uczestników, których nie
odstraszyła deszczowa pogoda i przybyli na nasze jubileuszowe grzybowe święto.
Czesława Piechnik - Sołtys Sołectwa Stronie Wieś

Relacja z festynu opublikowana zostanie w październikowych Nowinkach. Festyn zorganizowany został dzięki dotacji
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie. Fotorelacja na portalu
internetowym: www.facebook.com/stronie
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LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

17 września b.r. w Wałbrzychu odbyły się
regionalne zawody w lekkiej atletyce w ramach
programu Lekkoatletyka dla każdego. 10
osobowa reprezentacja uczniów Szkoły
Podstawowej pod opieką Małgorzaty Wijatyk
wzięła w nich udział i powróciła z sukcesami.
Krzysztof Dumański z wynikiem 31,29 s. zajął I miejsce w biegu na 200 m.
Karolina Prorok odniosła sukces w skoku w dal - 3,58 m. i również stanęła
najwyżej na podium (I miejsce), a obok koleżanki, na II miejscu stanęła
Dominika Brodzińska skacząc 3,38 m. W rzucie kulą Hortex startowała Alicja
Łapa, która zdobyła III miejsce z wynikiem 13,60 m. W biegu na 60 metrów reprezentował naszą Szkołę Podstawową Dawid Kubowicz, który
błyskawicznie, bo w 9,76 sekund wywalczył dla siebie III miejsce na podium. Gratulujemy znakomitych wyników i zachęcamy do dalszej
sportowej aktywności.

SPRAWOZDANIE Z VIII TURNIEJU OLDBOYS O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
10 września 2016 przy ulicy
Sudeckiej w Stroniu Śląskim
na boisku „Orlik” odbył się
„VIII
Turniej
Oldboys
o Puchar Burmistrza Stronia
Śląskiego” w piłce nożnej.
Na rozpoczęciu sportowej
imprezy stawiło się ponad 45
zawodników.
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PUNKTACJA
I WYNIK

1 PKT
5 MIEJSCE
3 PKT
4 MIEJSCE

1 MIEJSCE
Kłodzko
Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodników
+ bramkarz. Spotkania rozgrywane były systemem “każdy z każdym”.
5 .Orlik Lądek
4 PKT
1-1
3-0
0-4
0-4
O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość
Zdr.
3 MIEJSCE
zdobytych punktów. Za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt, za
remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Najlepsza okazała się drużyna „Nysa
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom
Kłodzka”, pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie i zaprosić mieszkańców gminy do korzystania z obiektu sportowego
miejsce po zaciętym i wyrównanym boju zdobyła drużyna „Concordia jakim jest Orlik przy ul. Sudeckiej. Do zobaczenia na Orliku!
Ze sportowym pozdrowieniem - Animatorzy Orlika
Knurów” , trzecie miejsce „Orlik Lądek Zdrój”. W tym roku nasza
drużyna „An-Mar Oldboys Stronie Śl. w składzie: J. Rapacz,
D. Rodak, Z. Margowniczy, T. Olszewski, K. Piechnik, A. Jasik,
T. Wietrzychowski, A. Adamczewski zdobyła czwarte miejsce. Na
miejscu piątym uplasowała się drużyna Złota Marka. Uczestnicy
turnieju zaprezentowali wysoki poziom gry i podeszli do zawodów
z ogromnym zaangażowaniem.Turniej zakończył się w przyjaznej
atmosferze i
duchu sportowej rywalizacji. Nagrody wręczyli
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz wraz z prezes
SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. Z o.o. Renatą Nowak. Zwycięska
drużyna otrzymała puchar „Burmistrza” Stronia Śląskiego, wszystkim
drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki. Zostali
również wyłonieni: najlepszy strzelec bramek – zawodnik Concordii
Knurów A. Łowicki, oraz najstarszy uczestnik – zawodnik An-Mar
Oldboys Stronie Śl. J. Rapacz.

JUNIORSKI KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE
Wrzesień to miesiąc w którym swoje
rozgrywki rozpoczynają Strońskie
drużyny młodzieżowe. W pierwszym
spotkaniu nowego sezonu młodzicy
prowadzeni przez Trenera Mariusza
Przytulskiego wygrali na wyjeździe
z Trojanem Lądek Zdr. 4:3. Na
inaugurację sezonu swoje mecze
wygrali również juniorzy młodsi oraz
juniorzy starsi. Podopieczni Trenera
Wojciecha Hatalskiego wygrali 2:0
z Łomniczanką Stara Łomnica oraz
6:1 z Unią Złoty Stok.
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DRUŻYNA SENIORÓW SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE W RUNDZIE JESIEŃ 2016
Przygotowania do rundy jesiennej 2016 roku drużyna rozpoczęła w sobotę 9 lipca turniejem
„Po STRONIE Piłki” zajmując 1 miejsce. W turnieju oprócz naszej drużyny zagrały:
·SPARTA Paczków – okręgowa liga opolska;
·POLONIA Jaszowice – klasa A wrocławska
·TJ BANIK Stare Mesto – liga czeska
W okresie przygotowawczym rozegrano jeszcze 2 mecze kontrolne z następującymi zespołami:
23.07 SPP KRYSZTAŁ – LKS JEDNOŚĆ Borowice – okręgowa liga śląska 3:3;
03.07 SPP KRYSZTAŁ – MLKS SUDETY Międzylesie – klasa A 3:0.
Chęć uczestniczenia w przygotowaniach do sezonu wyraziło 23 zawodników. W chwili obecnej
drużyną oparta jest zdecydowanie na naszych wychowankach i mieszkańcach gminy Stronie
Śląskie. Na boisku w rundzie WIOSNA 2016 będą grać głównie sprawdzeni zawodnicy co
powinno pozwolić włączyć się do walki o awans do klasy okręgowej.
Informujemy, że ze składu odeszli: Jasik Tomasz i Komora Arkadiusz (ŚLĘZA Wrocław),
treningów nie wznowił także Balicki Adrian (studia) oraz Kowalczyk Daniel i Moskot Damian
(praca). Natomiast do zespołu dołączyli następujący zawodnicy: Dymitruk Szymon, Jabłoński
Sebastian i Kaziuk Kacper – z drużyny juniorów oraz Poświstajło Marcin – ZAMEK
Trzebieszowice. Treningi po przerwie wznowili: Błachut Szymon i Pawliński Piotr. Być może po
groźnej kontuzji wróci Gumpert Bartosz. Na dzień dzisiejszy niedogodnością jest plaga kontuzji
kilku zawodników: Bugajski Dariusz, Lasota Mariusz, Pawłowski Mirosław, Sulicki Patryk,
Zadrożny Patryk. Pomimo kłopotów kadrowych po 6 meczach (5 zwycięstw i 1 remis) nasz
zespół zajmuje pierwsze miejsce. Wyniki muszą opierać się głównie na ciężkiej pracy na
treningach i solidnej grze. Ta gra ma przysporzyć wiele radości kibicom co jest niewątpliwie
najważniejszym celem drużyny. Zespół serdecznie zaprasza kibiców na kolejne mecze w rundzie
jesiennej i liczy na gorący doping. Należy dodać, że dzięki Burmistrzowi Stronia Śląskiego Zbigniewowi Łopusiewiczowi pięknieje nasz stadion i za kilka dni ukończone zostaną prace przy
trybunach, co pozwoli na kibicowanie w bardzo dobrych warunkach.
Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - Kazimierz Drożdż

CO SŁYCHAĆ W HDK „Brylant”?

► W poprzednim wydaniu Biuletynu Samorządowego została umieszczona relacja rozgrywek piłkarskich
krwiodawców klubów z Kudowy Zdrój, Kłodzka i Stronia Śląskiego. W tym wydaniu przedstawiamy
fotorelację z tych spotkań.
► 30 sierpnia b.r. odbyła się kolejna już w tym roku akcja poboru krwi w której uczestniczyło ponad 70
dawców. Jesteśmy mile zaskoczeni, że nasz apel o krew dotarł nie tylko do mieszkańców Stronia Śląskiego.
Dowodem tego jest liczne przybycie na zbiórkę mieszkańców z Bystrzycy Kłodzkiej i okolic. Część krwiodawców przekazywała swoje fiolki
z krwią konkretnej potrzebującej osobie, jednak druga ich część postanowiła oddać krew po zapoznaniu się z apelem w mediach głoszący
o zwiększonym zapotrzebowaniu krwi w punktach krwiodawstwa. Podczas jednej akcji poboru krwi, sanitariusze są w stanie pobrać krew od
około 40-stu osób. Oczywiście zależy to również od samych dawców - nie jest to bowiem obojętne, czy dawcy są zaawansowani czy też tak
zwani pierwszorazowi, a właśnie tych pierwszorazowych było aż 24 dlatego miniony pobór krwi trwał wolniej niż zazwyczaj. W sumie od 35ciu dawców zebrano prawie 16 litrów krwi. Jednak pragnę podkreślić, że tego cennego dla życia „daru” mogło być o wiele więcej! Niestety
sporo potencjalnych dawców widząc tłocznie ustawionych ludzi, rezygnowało i opuszczało punkt poboru krwi. Wszystkim dawcom, którym
tamtego dnia nie pobrano krwi zaproponowano oddanie krwi w dniu następnym w Kłodzku lub na akcji w Szczytnej, jednak wiele osób było
zawiedzionych, że nie zdołali podarować krwi w tym konkretnym dniu, gdyż specjalnie na tę okoliczność wykorzystali jeden dzień urlopu.
Pragnę przypomnieć, że ustawa uregulowała tę kwestię i każdy krwiodawca chcący pomóc w zbiórce krwi na akcji krwiodawstwa ma prawo w
danym dniu dostać od pracodawcy dzień wolny od pracy (dotyczy to również zajęć szkolnych). Niestety sporo instytucji i firm nie przestrzega
prawa w tym zakresie i wręcz zmuszają swoich pracowników do wykorzystania na ten cel urlopu! Proszę o tym pamiętać.
► 8 września b.r. odbyło się zebranie Zarządu Klubu HDK „ Brylant”. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt powstania nowego Klubu HDK –
PCK w Lądku Zdroju, co nas znacznie odciąży z obowiązków, które dotychczas pełniliśmy dla krwiodawców Lądka. W naszej kartotece
figuruje wiele osób - krwiodawców z tego pobliskiego miasteczka. Przypuszczamy, że część z nich na pewno przedzie do nowo powstałego
klubu. Oczywiście HDK „Brylant” udzieli wszelkiej pomocy i wsparcia merytorycznego początkującemu zarządowi w Lądku Zdroju, jeżeli
takiego wsparcia będzie potrzebował. Życzymy wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w działalności na rzecz krwiodawców i Polskiego
Czerwonego Krzyża.
► Zarząd naszego klubu ustalił, że 1 października b.r. zorganizuje spotkanie integracyjne na kręgielni w Jaszkowej Dolnej, gdzie odbędzie się
turniej w kręgle.
Jacek M.
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Szanowni Państwo
Informuję, że w sierpniu 2016 r. strażnicy miejscy udzielili 4 pouczenia za
wykroczenia porządkowe oraz 3 za wykroczenia drogowe. W okresie tym
nałożyli również 6 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia
porządkowe.
W trakcie 22 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki
miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły
podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli Morawka i 40 – lecia oraz
rejon supermarketów, gdzie dochodziło do dokonywania wykroczeń społecznie
uciążliwych.
Dodatkowo strażnicy miejscy objęli patrolem rejony szlaków
turystycznych w naszej gminie, Kletna, zalewu w Starej Morawie, ogródków
działkowych i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu wyeliminowania
osób spożywających alkohol w tym rejonie.
Funkcjonariusze udzielili 18 asyst dla Policji, 2 dla OPS, 2 dla Urzędu
Miejskiego, oraz wykonali 2 wywiady środowiskowe (1 dla Urzędu Skarbowego i 1
dla Urzędu Miejskiego).
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy
luzem. W ramach kontroli 3 osoby pouczono, 1 ukarano mandatem karnym
kredytowanym dodatkowo kontrolą objęto karty szczepień psów stwierdzono brak
szczepień w 4 przypadkach, osoby ukarano mandatami karnymi (zwierzęta
zaszczepiono).
W miesiącu sierpniu 2016 r. funkcjonariusze przyjęli 21 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu sierpniu 2016 r. odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 16
patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 34 interwencje
porządkowe, 2 osoby nietrzeźwe odwieźli
do miejsca zamieszkania oraz
zabezpieczali rejon wypadku drogowego na Janowej Górze poprzez kierowanie
ruchem oraz zabezpieczali rejon znalezienia niewybuchów w rejonie Rogóżki.
Przeprowadzili kontrolę osób objętych procedurą „Niebieskich Kart”.
W ramach akcji „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” kontrolowali teren
kąpieliska w Starej Morawie i innych cieków wodnych na terenie naszej gminy oraz
prowadzili kontrolę kierowców w ramach akcji „Weekend sierpniowy”.
W dniu 06 sierpnia 2016r, razem z funkcjonariuszami Policji i Straży
Granicznej zabezpieczali imprezę plenerową „Strońska drezyniada”, która odbywała
się na terenie CETiKU. Impreza przebiegła spokojnie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 38 patroli z czego 10 pieszo, 12 rowerem
i 16 samochodem.

W PAŹDZIERNIKU
W CETiK-u

►16 października 2016r. (niedziela)
o godz. 10:00 (niedziela) Strońska Grupa
Rowerowa, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
Sp. z o.o oraz CETiK zapraszają na
wycieczkę rowerową z cyklu "Gmina
Aktywna z natury - Poznaj Swoją okolicę".
Spotkanie uczestników o godz. 9:50 przed
Ha lą Sp o rto wą SP A "Ja s kin ia
Niedźwiedzia". Planowany powrót do
Stronia ok. godz. 15:00 - 16:00. Na
zakończenie wycieczki odbędzie się
ognisko z pieczeniem kiełbasek nad
Zalewem w Starej Morawie (zostaną też
rozlosowane atrakcyjne nagrody upominki). Uczestnictwo w wycieczce jest
bezpłatne.
►25 czerwca 2016r. (wtorek) w CETiK-u
odbędzie się pobór krwi.
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant"
ze Stronia Śląskiego.

Z poważaniem,
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2016
W miesiącu sierpniu 2016 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 6 -7 osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach
od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 16 porad dotyczących:

• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce
terapeutycznej,
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych,
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla osób
uzależnionych,
• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach terapeutycznych
dla osób uzależnionych,
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi,
• problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą
średnio 3 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania pod nr: 698 908 002 od poniedziałku do środy
w godzinach 17.00 - 20.00. Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej,
leczenia odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

Rok XVI, Numer CXLIII
KĄCIK SENIORA
Zarząd Polskiego Związku Emerytów Oddział
Rejonowy w Stroniu Śląskim zaprasza
wszystkich seniorów na Międzynarodowy Dzień
Seniora.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20
października b.r. tj. czwartek o godz. 16.00
w „Dworku Galosa”. Osoby należące do
związku - wpisowe w wysokości 5 zł., pozostałe
osoby wpisowe 15 zł.
Zapisy prowadzone są do 13 października b.r.
w Biurze Związku przy ul. Mickiewicza 2.
Przypominamy, że biuro czynne jest w czwartki
od godz. 10.00 do godz. 12.00. Serdecznie
zapraszamy.
Informujemy, że w Biurze Związku można
pobierać zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP.

R.O.D ZAPRASZA NA PIECZONE ZIEMNIAKI
Zarząd Ogródków Działkowych „Krokus”
w Stroniu Śląskim zaprasza mieszkańców Stronia
Śląskiego na imprezę pn. „Pieczony Ziemniak”,
która odbędzie się w dniu 8 października b.r. od
godziny 16.00 na terenie naszego ogrodu
działkowego.
Organizatorzy imprezy zapewniają wszystkim
darmowe ziemniaczki przeznaczone do pieczenia,
a także dobrą muzykę do tańca. Do zobaczenia!
Zarząd R.O.D. „Krokus”

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO
Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy apeluje do właścicieli i zarządców
budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017:
„Temperatura palącej się sadzy w źle eksploatowanym, nieczyszczonym
kominie może przekroczyć nawet 1000 stopni Celsjusza! Taki komin
stanowi wielkie zagrożenie. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów
kominowych grozi także zatruciem czadem. Kominy: instalację dymową,
spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz
czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden
z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów
kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w
kominie.”
Pełna treść komunikatu w zakładce „Aktualności” na
www.stronie.pl

STR. 11
WYWALAMY GRATY Z CHATY
Informujemy, że w dniu
18 października w Stroniu
Śląskim oraz na obszarach
wiejskich 19 października
odbędzie się ostatnia w
tym roku zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego.
Odpady należy wystawiać przed posesjami (lub przy
gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Mieszkaniowych
itp.) w dniu zbiórki do godz. 7:00.
Należy wystawiać TYLKO:

● meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na
swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane
w typowych pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele,
meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania
ulegające biodegradacji.
● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki
lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka, tostery
roboty, komputery, myszy komputerowe, klawiatury,
wiertarki, itp. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
musi być oddany w całości, bez wymontowania elektroniki.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się ODPADÓW
BUDOWLANYCH – NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – tj: gruz ceglany,
tynkarski, betonowy, płytki, drewno z rozbiórki, płyty
kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, okna i drzwi,
wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, deski
sedesowe, grzejniki, rolety, panele, odpady instalacyjne oraz
wszystkie inne odpady powstałe w trakcie prac remontowych
czy budowlanych.
Odpady budowlane są odbierane w PSZOK:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zakład Komunalny ul. Dolna 2a
GODZINY OTWARCIA PSZOK:
- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
- w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 – 18.00
- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

WYCIECZKA DLA SENIORÓW

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Seniora, Radni
Rady Miejskiej - M. Laskowska, Ryszard Wiktor, Zdzisław
Pakuła i Wiesław Ryczek - w czwartek 15 września
zorganizowali i sfinansowali wycieczkę dla emerytów
i rencistów do Wrocławia. W programie wycieczki było
zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, oraz niedawno
wybudowanego afrykarium, gdzie w jednym obiekcie na
ekspozycjach pojawiają się zwierzęta sawanny, lasów deszczowych, jezior rzek i oceanów. Z okazji tej skorzystało 47 osób dla których
była to możliwość oderwania się od codziennych obowiązków i miłego oraz ciekawego spędzenia dnia w swoim towarzystwie. Seniorzy
otrzymali też od organizatorów informację, że w przyszłym roku jesienią być może uda się zorganizować podobny wyjazd.
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tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biurobumistrza@stronie.pl
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Rok XVI, Numer CXLIII
XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
obędzie się 29 września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali
konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie sesji
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie
Śląskie.
Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2016 r.
Przedstawienie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic na terenie miasta
Stronie Śląskie.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze
Góry Młyńsko – gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części
obrębu Stronie Lasy – projekt nr 2.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części
obrębu wsi Nowy Gierałtów – projekt nr 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz
Sołectwa Kamienica – projekt nr 4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia”sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – projekt nr 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskiena 2016 rok – projekt nr 6.
Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalnościw okresie między sesjami.
Interpelacje radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury
Zarejestruj się, aby bezpłatnie otrzymywać najświeższe
gminne wieści na swoją komórkę.
Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13
(Komunikaty dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo)
lub/ i Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
pod numer: 661 000 112. Dziękujemy!

Zapraszamy do zwiedzania
kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim
(ul. Kościuszki 66 A).
Poniżej podajemy dni oraz
godziny otwarcia obiektu:
Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 1 października 2016 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,
W. R.YCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują bezpłatnie, podstawowe informacje z zakresu ZUS
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700
• 4 października 2016 roku dyżur w biurze pełni
Pan Wiesław Ryczek.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego
6 B /piwnica /.
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

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.

REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD
ADRESEM: www.stronie.pl → zakładka „AKTUALNOŚCI”→
zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie

Redaktor Naczelna:
Agnieszka Zaucha

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania
przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na
jeden z poniższych adresów e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl, a.zaucha@interia.pl
lub dostarczyć osobiście.

