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ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 16 czerwca br. podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Pan Ryszard Wiktor wraz
z Burmistrzem Stronia Śląskiego Panem Zbigniewem Łopusiewiczem wręczyli
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie następującym podmiotom:
1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławowie,
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie,
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim,
4. Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim,
5. Nadleśnictwu Lądek Zdrój,
6. Hucie Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim,
7. Spółce Akcyjnej Czarna Góra,
8. Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie".
Przedstawiciele odznaczonych podmiotów wraz z Odznaką Honorową za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie otrzymali pamiątkowy
dyplom, potwierdzający nadanie odznaki. Odznaczonym podmiotom serdecznie gratulujemy!
Tomasz Olszewski
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LIPIEC W CETiK-u
- 4 lipca 2017r. o godz. 16:00 (wtorek) w CETiK-u odbędzie się
przedstawienie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Skarb to
nie tylko złoto” w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek. Wstęp
wolny!
Informacja o spektaklu:
Jest to wesoła i wciągająca historia dwójki krasnali, którzy na
polecenie króla wyruszają do lasu, aby odnaleźć roślinę potrzebną do
sporządzenia mikstury, która pomoże w wypędzeniu dokuczliwych
nietoperzy z zamku. Okazuję się, że czekają ich tam zabawne, czasem
niebezpieczne oraz pouczające przygody, a z pomocą dzieci, które
uwalniają krasnala z pajęczej sieci udaje im się szczęśliwie zakończyć
swoją podróż. Spektakl przybliża widzom czym jest prawdziwa
przyjaźń oraz dlaczego należy słuchać starszych od siebie osób i nie
ufać nieznajomym.
W przedstawieniu wykorzystane są znane wszystkim dzieciom
piosenki jak także autorski utwór zaśpiewany oraz zagrany na gitarze
akustycznej na żywo. Widzowie oprócz wspólnego tańca i śpiewu
mogą wziąć udział w ratowaniu krasnali przed niebezpieczeństwem
oraz wspólnym poszukiwaniu rośliny. Wykorzystano także
zmieniającą się kurtynę oraz unikalne stroje uszyte specjalnie na
potrzeby bajki.
Scenariusz powstał w oparciu o współpracę ze scenarzystami szkoły
Andrzeja Wajdy w Warszawie oraz wydziału scenariopisarstwa
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. Postaci: Krasnoludek Baltazar, krasnoludek Trucuś, król
krasnali, pająk, zbój i animowana pacynka żaby.
Czas trwania spektaklu: 40 minut
- 8 lipca 2017r. o godz. 16:00 (sobota) zapraszamy do CETiK-u
na KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ pt. "Paryżu kocham Cię".
Utwory wykona Janusz Zbiegieł. Artysta związany jest z teatrami we
Francji i “Internationales Theater” we Frankfurcie oraz z krakowskim
Teatrem Piosenki Francuskiej. Artysta reprezentował Norberta Chiche
na targach MIDEM w Cannes, oraz zajął drugie miejsce w walce
o Bursztynowego Słowika w Sopocie. Największą i najgłębszą
fascynacją, którą zaszczepiła artyście Alice Dona, właścicielka
"Conservatoire Mobel" w Paryżu, pozostało do dziś zauroczenie
osobowością i twórczością Brela.
Wstęp wolny!!!

treningowych. Podsumowaniem warsztatów będzie w dniu 29 lipca
wspólna wycieczka z przewodnikiem w góry, trasę wybiorą
uczestnicy warsztatów.

- zachęcamy do uczestnictwa w czwartkowych spotkaniach
z przewodnikiem. W każdy czwartek lipca w godz. 15:00 - 18:00
będzie na Państwa czekał przed CETiK-iem Przewodnik Górski, który
zaprosi Was na wspólną wycieczkę po okolicy (6.07, 13.07, 20.07,
27.07). Zapraszamy grupy zorganizowane, zielone szkoły, turystów
- 12 lipca 2017r. o godz. 16:00 (środa) w CETiK-u odbędzie się indywidualnych oraz mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
spotkanie autorskie z poetą, prozaikiem Michałem Laszukiem. Uczestnictwo jest bezpłatne!!!
Autorowi towarzyszyć będzie Zespół Muzyczny "Młodzież 50 +" ze
Stanisławowa Drugiego z Gminy Nieporęt. Wstęp wolny!!!
- 23 lipca 2017r. (niedziela) zapraszamy do udziału w wycieczce
rowerowej z cyklu "Gmina aktywna z Natury - Poznaj Swoją
- zapraszamy do CETiK-u na wakacyjne seanse filmowe, które Okolicę". Spotkanie uczestników o godz. 9:45 przed Halą Sportową
odbędą się w dniach 19.07 (środa), 21.07 (piątek), 26.07 (środa), SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim. Na zakończenie
28.07 (piątek). Szczegółowy repertuar Kina Wakacyjnego dostępny odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek nad Zalewem w Starej
jest w CETiK-u. Na seanse zapraszamy o godz. 16:00 (sala Morawie. Organizatorzy Strońska Grupa Rowerowa oraz Stroński
widowiskowa). Wstęp wolny!!!
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia". Uczestnictwo bezpłatne!!!
- zapraszamy do CETiK-u wszystkie dzieci na wakacyjne poranki
z bajką, które odbędą się w dniach od 17 lipca do 21 lipca i 24
lipca do 28 lipca. Szczegółowy repertuar Poranków Wakacyjnych
dostępny jest w CETiK-u. Na seanse zapraszamy o godz. 9:00 (sala
widowiskowa). Wstęp wolny!!!

- w dniach 24 - 26 lipca 2017r. na terenie Gminy Stronie Śląskie
odbędzie się wieloetapowy wyścig kolarski Sudety MTB Challenge
o międzynarodowej randze. Na starcie staną zawodnicy z całego
świata, zawody rozpoczną się w Kudowie-Zdrój skąd zawodnicy
przejadą do Stronia Śląskiego, w okolicach którego zostanie rozegrany
jeden pełny etap (25 lipca), dzień później pokonując najtrudniejsze
- CETiK zaprasza na zajęcia pt. "Gimnastyka dla seniorów i nie trasy w Górach Bialskich i Złotych zawodnicy udadzą się do Barda
tylko - Aktywne Lato". Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki (na terenie Gminy Stronie Śląskie trasę poprowadzono głownie po
(24.07 - spotkanie organizacyjne, 31.07, 07.08, 14.08) w godz. 17:30 - ścieżkach przygranicznych, trudnych technicznie wiodących głównie
18:30. Zajęcia bezpłatne!
po korzeniach i kamieniach z trudnymi długimi podjazdami
i karkołomnymi zjazdami).
- zapraszamy do CETiK-u na warsztaty NORDIC WALKING,
warsztaty odbędą się na placu przed CETiK-iem w każdy wtorek lipca Informacje o imprezach dostępne są pod nr. telefonu 74 8143 205,
(4 - spotkanie organizacyjne,11,18,25) o godz. 16:00. Zajęcia 74 8143 242 oraz na stronie www.cetik.stronie.pl
Zapraszamy też do odwiedzenia naszego facebooka!
bezpłatne! Prosimy o zabranie kijków do Nordic Walking lub
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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STR. 3
OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych
w Stroniu Śląskim.
Opis nieruchomości:
1. dz. nr 65/2 o pow. 1134 m2 położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim, KW Nr SW1K/00047926/7 w planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz
usługi , symbol planu-M.4.MU. Cena wywoławcza netto - 50 000,00 PLN, wysokość wadium – 2 500,00 PLN.
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .
2. Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 67 w Stroniu Śląskim (I piętro) o pow. 44.70 m2 – w tym jedna piwnica o pow. 9,90 m 2 ,
położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/12 o pow. 825 m 2 dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00062285/2 (dot. gruntu), SW1K/00058065/3 (dot. lokalu) cena wywoławcza – 60 000,00 PLN, kwota
wadium - 3 000,00 PLN.
Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. w godz. od 10 : 00 do 10:30
Warunki przetargów:
1. Przetargi odbędą się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 12:00 - dot. lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 67, o godz. 12:30 - dot. działki nr
65/2 ul. Polna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….”- dot. dz. nr 65/2,
„Przetarg –ul. Kościuszki 67”-dot. lokalu nr 5 przelewem najpóźniej do dnia 18 lipca 2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę
wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka Przetargi, zbycie nieruchomości
– 2017 r.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.
Gmina Stronie Śląskie ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka
wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.
Rozwiązania zaproponowane w koncepcji winny ukazywać optymalne rozwiązania funkcjonalno
użytkowe obszaru Parku Morawka, jak również niezagospodarowanego terenu przyległego do parku po
zachodniej stronie rzeki Morawki. Teren istniejącego parku powinien być skomunikowany ciągiem pieszym
z terenem po drugiej stronie rzeki.
Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony: bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,178,r,r

STRONIE ŚLĄSKIE I STARÉ MĚSTO – WYRÓŻNIENIE ZA WSPÓŁPRACĘ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

26 - 28 maja 2017 r. przedstawiciele gmin Stronie Śląskie i Staré Město promowali wypoczynek pod Śnieżnikiem podczas
17 Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca” na rynku w Opolu. Pogoda dopisała, odwiedzający również. Przywieźliśmy
mieszkańcom aglomeracji opolskiej trochę lasu, gór i sprzętu turystyczno-sportowego – na zachętę do aktywnego
wypoczynku blisko przyrody! Były szyszki, gałęzie świerkowe, skały i minerały, narty biegowe, zjazdowe oraz letni
i zimowy ekwipunek turystyczny!
Każdy mógł otrzymać mapę turystyczną, mapę szlaku narciarstwa biegowego, przewodnik narciarza, ulotki
o atrakcjach turystycznych i miejscach noclegowych oraz nowo wydane foldery o atrakcjach gmin Stronie Śląskie
i Staré Město. W konkursie znajomości języka czeskiego oraz umiejętności czytania mapy turystycznej, odwiedzający
mogli wygrać „Przewodnik wędrowca” oraz emaliowane garnuszki. Rękodzielniczo - smakołykowy kramik sprawdził
się doskonale! Zapraszaliśmy na Dni Stronia 16 - 17 czerwca br. i zachęcaliśmy do korzystania z bezpłatnych
połączeń busowych między naszymi miasteczkami, jakie będą dostępne w soboty i niedziele w okresie 1.07.31.08.2017 r. Odważni mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie z lwem jaskiniowym! Czterokrotnie proszeni byliśmy
o wypowiedzi dla opolskich rozgłośni radiowych.
W ostatnim dniu targów, podczas prezentacji najlepszych wystawców na scenie, Stronie Śląskie otrzymało
wyróżnienie za transgraniczną współpracę ze Starym Miastem.
W organizacji stoiska pomogli: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o. o., CETiK, „Galeria na szlaku” ze Starego Gierałtowa,
Muzeum Ziemi z Kletna, Sołtys sołectwa Stronie Wieś,
Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Firma PRO-BIO ze Starego Miasta
(producent eko żywności) i „Ranczo u Jana” z Goszowa
przekazali dla odwiedzających zdrowe pyszności do degustacji
(były ciasteczka z mąki z soczewicy, napój z kombuchy, babka
drożdżowa z ziołami i kiełbasa domowego wyrobu!) Wszystkim
dziękujemy za pomoc i życzymy udanego sezonu!
Monika Ciesłowska
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SUKCES STROŃSKICH
LEKKOATLETÓW
W ELIMINACJACH NESTLE CUP
NA DOLNYM ŚLĄSKU

26 maja b.r. na stadionie lekkoatletycznym, przy SP 26 w Wałbrzychu, odbyły się drugie
Eliminacje Nestle CUP na Dolnym Śląsku. Pogoda dopisała startującym dzieciom, co
z pewnością sprzyjało dużemu zaangażowaniu i walce o jak najlepsze wyniki.
Do rywalizacji przystąpiło aż 190 uczestników ze Szkół Podstawowych, w tym 97
dziewcząt i 93 chłopców, z 9 miejscowości: Bielawa, Bolków, Bystrzyca Kłodzka, Jawor,
Łagiewniki, Polkowice, Stronie Śląskie, Wałbrzych, Żarów. Dzieci zmagały się w 4-boju,
na który składał się: bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal lub skok wzwyż
oraz bieg na 600 m dla dziewcząt i 1000 dla chłopców.
Zawodnicy ze Stronia Śląskiego pod opieką
trenera Małgorzaty Wijatyk wystąpili w 9
osobowym składzie.
Wśród dziewcząt
najlepsza okazała się Wiktoria Maziarz
zajmując I miejsce z wynikiem 164 punkty,
a wśród chłopców Krzysztof Dumański
uplasował się na II miejscu z wynikem 291
punktów. To kolejne sukcesy naszych
młodych lekkoatletów.
Bogdan Birówka

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
► RAJD SUDECKI
W ramach realizacji programu turystyczno - krajoznawczego „Siedmiomilowe buty”, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim uczestniczyli:
• w rajdzie pieszym na Krzyżnik. Rajd poprzedziło spotkanie z harcerzami ze strońskiej Drużyny
Harcerskiej "Trampy". W trakcie spotkania w Harcówce oraz podczas gry terenowej przygotowanej
przez harcerzy, dzieci mogły poznać idę harcerstwa, genezę nazwy drużyny oraz symbole
harcerskie. Podczas rajdu wszyscy dobrze się bawili i z uśmiechem dotarli do celu, gdzie czekało na
dzieci ognisko. Atmosferę uświetniły piosenki harcerskie śpiewane przy gitarze. Rajd stanowił
pierwszy etap pozyskania brązowej odznaki PTTK.
• w rajdzie pieszym na Sowią Kopę. Rajd uatrakcyjniła gra terenowa przygotowana przez harcerzy
z Turystycznej Drużyny Harcerskiej „Trampy" ze Stronia Śląskiego. Podczas rajdu wszyscy dobrze
się bawili i z uśmiechem dotarli do celu, gdzie czekało ognisko oraz piękne widoki. Atmosferę
uświetniły piosenki i zabawy harcerskie.
Serdeczne podziękowania dla harcerzy z Turystycznej Drużyny Harcerskiej Trampy za
zaangażowanie i pomoc w organizacji rajdów. Do zobaczenia na szlaku!
Ewa Kozłowska, Aleksandra Dumańska
► WARSZTATY GASTRONOMICZNE
24 maja 2017 r. uczniowie klas V Szkoły Podstawowej uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych w Restauracji „Puchaczówka”
w Siennej. Uczniowie sporządzali koktajle owocowo- warzywne, sałatki owocowe, przygotowywali pizze, ciastka owsiane, poznawali techniki
ozdabiania napojów mlecznych. Wszystkie przygotowane przez siebie potrawy zjedli z wielkim apetytem. Uczniowie wykonywali również
prace plastyczne z materiałów dostępnych w każdej kuchni. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały i aktywnie brali udział we wszystkich
działaniach. Dziękujemy właścicielom Puchaczówki za możliwość zorganizowania warsztatów, ufundowanie produktów oraz załodze za
pomoc, rady, życzliwość , cierpliwość i wyrozumiałość. Warsztaty były realizowane w ramach XI edycji programu „Trzymaj formę” pod
patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Jadwiga Staśko

► SPOTKANIE Z PISARZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Czy Cukierek istnieje naprawdę? Czy bohaterowie książki są prawdziwi? Na te pytania znają już odpowiedzi wszyscy, którzy15 maja 2017r.
wzięli udział w spotkaniu z pisarzem Panem Waldemarem Cichoniem, autorem serii książek dla dzieci o przygodach psotnego kota Cukierka.
Autor barwnie i zabawnie opowiedział o swojej twórczości. Przybliżył historię powstania opowiadań o nieznośnym lecz bardzo sympatycznym
zwierzaku, który zamieszkał wraz z rodziną Pana Waldemara. Czytał fragmenty przygód zabawnego Cukierka. Odpowiadał na liczne pytania
dzieci. Pod koniec uczestnicy spotkania mogli zakupić książki, w których autor zamieszczał dedykacje. Uczniowie będą mogli często wracać
wspomnieniami do dzisiejszego wydarzenia wypożyczając i czytając książki, które Gość przekazał do naszej biblioteki. Spotkanie z Panem
Waldemarem Cichoniem było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.
Dziękujemy Pani Joannie Chodzin i Radzie Rodziców za pomoc w organizacji spotkania oraz Pani Małgorzacie Jezierskiej za wykonanie
upominków i pomoc w przygotowaniu dekoracji. Organizatorki: Aleksandra Dumańska, Ewa Kozłowska, Anetta Oostenbrink.
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► SUKCES AKCJI "NIE BĄDŹ SKNERA KUP PAMPERA"
Cyt: „Dziękujemy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim za udział w akcji „Nie bądź sknera, kup pampera
Wrocław”. Dziękujemy dyrekcji: p. Małgorzacie Ozga oraz p. Marzenie Balickiej za możliwość zorganizowania punktu zbiórki w szkole.
Dzięki zaangażowaniu Państwa koordynatorów: p. Jarosława Grzybowskiego, p. Anity Mrozek, p. Agnieszki Stercuły oraz p. Anny
Wierzbickiej w organizację, a przede wszystkim dzięki hojności społeczności szkolnej zebrane dary były jednymi z największych
przekazanych w ramach akcji. Wspólnie, we wszystkich punktach zbiórek udało się zebrać rzeczy na łączną kwotę 64 895 zł! Wśród nich
znalazło się m.in. ponad 100 tys. chusteczek nawilżanych, niemal 30 tys. pieluch, ponad 500 butelek szamponów, oliwek i żeli do mycia,
a także sprzęt medyczny: koncentratory tlenu, ssaki i wiele innych. Zebrane dary są obecnie na bieżąco wykorzystywane przez podopiecznych
hospicjum. Jeszcze raz dziękujemy Państwu serdecznie! Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska.”.
Komitet Społeczny "Dzieciom Wrocławskich Hospicjów". Wolontariusze i organizatorzy akcji "Nie bądź sknera, kup pampera Wrocław".

► Wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur matematyczny”
33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie „Kangur”. Dzieci zmagały się z trudnymi zadaniami testowymi. Każdy
uczestnik otrzymał breloczek Magiczny sześcian! W naszej szkole pięcioro uzyskało wysoki wynik. Są to: ZUZANNA
KOBIAŁKA, BORYS TOMASZEWICZ , JAKUB GĄSIOR, MILENA OLSZEWSZKA, BARTOSZ WĘDZIŃSKI.
Bartosz Wędziński bierze udział w każdym konkursie matematycznym i osiąga wysokie wyniki. Jest tegorocznym finalistą
Zdolnego Ślązaczka.
PODAJ (KSIĄŻKĘ) DALEJ
Zapewne niejedna osoba, która
wybrała się 9 czerwca br. do parku
czy nad zalew, zdziwiła się, widząc
leżące na ławkach książki.
Pomysł na akcję pt. Podaj (książkę)
dalej powstał w klasie I c gimnazjum.
Uczniowie postanowili zachęcić
mieszkańców Stronia do czytania,
ale i dzielenia się znalezionymi
książkami. Przygotowane zostały
różne utwory - kryminały, powieści
obyczajowe, poradniki, a wszystkie
opatrzone liścikami od organizatorów.
Gimnazjaliści mają zamiar przeprowadzić kolejną akcję, gdy uzbierają
książki, którymi będą mogli zainteresować odbiorców.

KOLEJNE SPOTKANIE POLSKIEJ I CZESKIEJ MŁODZIEŻY

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W maju mogli Państwo przeczytać o wizycie
czeskich uczniów ze Starego Miasta i uczniów
strońskich w Wapienniku i Kletnie.
W tym samym miesiącu gimnazjaliści z Zespołu
Szkół Samorządowych zawitali do czeskiej szkoły na
dzień sportowy. Z kolei w czerwcu wszyscy
pojechali na wspólną wycieczkę do Ołomuńca
zorganizowaną przez stronę czeską. Podczas niej
zgodnie z założeniami projektu „Poznanie przez
wspólne działanie. Współpraca uczniów ze Stronia
Śląskiego i Starego Miasta” Polacy przekazali
specjalnie na ten cel kupione koszulki, smycze oraz
baner promujący projekt.
14 czerwca to Polacy znów gościli u siebie kolegów
„zza miedzy”. Miejscem spotkania było Kletno.
Młodzież najpierw zwiedziła Muzeum Ziemi,
oglądając liczne i niezwykle ciekawe eksponaty oraz
słuchając samego właściciela obiektu, a następnie na
pobliskiej hałdzie poszukiwała minerałów.
Rywalizacja w drużynach polsko- czeskich była
zacięta, ale przede wszystkim towarzyszyła jej dobra
zabawa. Niektórzy poszukiwacze wrócili do domu ze
sporymi „łupami”.
Potem wszyscy zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią,
która kolejny raz wzbudziła zachwyt. Zwieńczeniem
tego miłego dnia było ognisko.
Gospodarze zapewnili napoje, kiełbaski, warzywa,
pieczywo oraz słodycze, ale i dobrą atmosferę
zarówno wśród polskich, jak i czeskich uczniów,
więc wszyscy byli najedzeni i uśmiechnięci. Każde
ze spotkań sprawia, że relacje się pogłębiają, znika
bariera językowa, ponieważ młodzież radzi sobie
i po polsku, i po czesku, ale i po angielsku. Następne
spotkania będą miały miejsce we wrześniu.
Więcej zdjęć na stronie ZSS: http://zssstronie.pl/
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PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI
Piękny maj za nami, a w nim czas wypełniony po brzegi.
4 maja - dzieci ze „starszaków” występowały w CETiK-u z okazji uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.
8 maja - mieliśmy okazję oglądać i aktywnie uczestniczyć w teatrzyku „Zebra na drodze.
9 maja - odbyło się pierwsze spotkanie adaptacyjne na które przybyły dzieci wraz
z mamusiami i zapoznały się z przedszkolem, Paniami oraz zabawkami.
15 maja - odbyło się spotkanie z autorem książki pt „Cukiereczek”, który opowiadał
dzieciom jak powstały przygody kota „Cukiereczka”. Dzieci mogły kupić sieczkę
z dedykacją od autora.
16 maja - dzieci z grupy „Słoneczek” wyjechały nad zalew z p. T. Barzyckim. Szukały
gęsi przez lornetkę. Następnie pojechały na Karpów, gdzie szukały śladów dzików i jeleni,
sadziły drzewa, a na koniec myśliwi zorganizowali kiełbaski z ogniska.
17 maja - uczestniczyliśmy w warsztatach gry na bębnach.
18 maja - dzieci z grupy „Żabek” wyjechały do Lądka Zdroju oglądać oczko wodne
i zapoznać się z remizką śródpolną. Pan T. Barzycki bardzo ciekawie opowiadał o życiu
zwierząt w tym miejscu i wzbudzał duże zainteresowanie tym tematem wśród dzieci.
19 maja - kolejna spartakiada sportowa na boisku. Rywalizacja w różnych konkurencjach
odbywała się między naszym przedszkolem oraz przedszkolem z Lądka Zdroju
i oddziałem przedszkolnym w Polanicy. Oczywiście przegranych nie było ;)
22 maja - zajęcia edukacyjne z zakresu „Bezpieczeństwo nad wodą”.
24 - 26 maja - Dzień Matki - w każdej grupie odbyły się pełne miłości i radości spotkania
z mamusiami.
31 maja - otrzymaliśmy od przedstawicieli nadleśnictwa tablice edukacyjne w ramach
aktywnej współpracy.

Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota

FOTORELACJA Z ODBYTYCH IMPREZ - CETiK
DZIEŃ DZIECKA
NA STRONSKIM ORLIKU

DZIEN DZIECKA NAUCZCIELE
ORAZ RODZICE DZIECIOM

BALLADY LEONARDA COHENA
W ONUFRYM

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
NA OPAK W CETIKU
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ W PARKU
MIEJSKIM

WYCIECZKI
ROWEROWE
- STROŃSKA GRUPA
ROWEROWA

PROMOCJA GMINY NA ROWERACH
- WYWIAD W RADIO KATOWICE

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE ZORGANIZUJE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE NA TRASIE STRONIE ŚLĄSKIE - BIELICE STRONIE ŚLĄSKIE I STRONIE ŚLĄSKIE - BOLESŁAWÓW - STRONIE ŚLĄSKIE OD DNIA 01.07.2017 - 31.08.2017 R.

Gmina Stronie Śląskie planuje uruchomienie bezpłatnej komunikacji w okresie na linii Stronie Śląskie Bolesławów - Stronie Śląskie oraz na linii Stronie Śląskie - Bielice - Stronie Śląskie. Kursy realizowane
będą codziennie (lub od poniedziałku do piątku), na każdej z linii, jeden kurs w godzinach porannych,
drugi kurs w godzinach popołudniowych.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie podany w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z wybranym
przewoźnikiem.
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BEZPŁATNE POŁĄCZENIA NA TRASIE STRONIE ŚLĄSKIE - STARÉ MĚSTO
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KARPACZ OKIEM DZIECI ZE STRONIA WSI
Z okazji Dnia Dziecka dzieci Sołectwa Stronie Wieś wraz z opiekunami uczestniczyły
w wycieczce do Karpacza. Dzieci zwiedziły Muzeum Zabawek z eksponatami
z dawnych lat, oraz Miasteczka Western City, w którym obejrzeli między innymi
pojedynek rewolwerowców i wiele różnych atrakcji.
W Kowarach zwiedzili Park Miniatur Dolnego Śląska. Dzieci były zachwycone pięknem
wykonanych miniatur pałaców i zamków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
możliwość gry na katarynce. Dopisała pogoda oraz humory wszystkich uczestników.
Czesława Piechnik

„DZIEŃ DZIECKA” NA STAWACH

NOWY GIRAŁTÓW DZIECIOM

W dniu 04.06.2017 r. na stawach w Stroniu Śląskim
odbyły się zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: do
10 lat i od 11 do 14 lat.
W pierwszej kategorii wygrała Iza Dudziak z doskonałym
wynikiem 429 cm, drugie miejsce zajął Mikołaj Kisiel
z wynikiem 78 cm, trzecie miejsce wywalczył Szymon
Milke wynikiem 43 cm. W drugiej kategorii zwyciężyła
Dominika Kołaczyk wynikiem 37 cm, drugie miejsce
zajął Filip Paszkiewicz-36 cm, na trzecim miejscu
uplasowała się Anastazja Smertyga z wynikiem 26 cm.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali nagrodzeni
pięknymi pucharami ufundowanymi przez Gminę Stronie Śląskie z okazji 50-lecia
naszego miasta, które zostały wręczone przez V-ce Burmistrza pana Dariusza
Chromca. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodycze. Pragnę w tym
miejscu podziękować sponsorom za pomoc i zabezpieczenie zawodów w nagrody
i poczęstunek dla wszystkich uczestników. Nasi ofiarodawcy to: ,,Nasza
Spółdzielnia”, Nadleśnictwo Międzylesie, Gmina Stronie Śląskie, Sklep
Zoologiczno-Wędkarski, Krzysztof Warachim, Zbigniew i Honorata Ćwik, Monika
Galos, Ryszard Wiktor, Jan Florowski oraz Ciastkarnia ,,Pączek”, która ufundowała
przepyszne pączki i bułeczki. Do zobaczenia za rok.
Prezes koła G. Urbaniak

W dniu 3 czerwca b.r w sołectwie Nowy Gieratów
odbył się Dzień Dziecka. Z tej okazji wspólnie
z dziećmi piekliśmy kiełbaski, rozpieszaliśmy je też
słodyczami oraz wspólnymi zabawami i konkursami
z nagrodami. Chciałbym serdecznie podziękować
p. Piotrowi Dudziakowi z ciastkarni PĄCZEK, który
zasponsorował dla dzieci paczki. Dziekuję również
radzie soleckiej za przygotowanie całej imprezy oraz
oczywiście dzieciom i ich rodzicom za obecność tego
dnia i wspólne świętowanie.
Sołtys

TABLICE EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 31.05.2017 roku w Przedszkolu Miejskim
im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim odbyła się
uroczystość przekazania ośmiu tablic edukacyjnych
przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój dla Przedszkola
Miejskiego w Stroniu Śląskim. Tablice przekazane
zostały w ramach ogólnopolskiej akcji przyrodniczo –
edukacyjnej „Ożywić pola” Rok gęgawy, w której
przedszkole bierze aktywny udział współpracując
z Kołem Łowieckim „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim,
Nadleśnictwem Lądek Zdrój oraz Śnieżnickim
Parkiem Krajobrazowym.
Z ramienia Nadleśnictwa aktu przekazania dokonali:
Jan Chilarski zastępca Nadleśniczego, Ewelina Suchodolska starszy specjalista służby leśnej i Oktawian Kopeć specjalista służby leśnej. W
uroczystości uczestniczyli Stanisław Skrobotun członek Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego i Tadeusz Barzycki
prezes Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim. Tablice przekazane zostały na ręce pani Celiny Chęś - Drańczuk Dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz grona nauczycieli – wychowawców tegoż przedszkola. Przepiękne kolorowe tablice
edukacyjne zawierały następującą tematykę:
-Warstwowa budowa lasu-piętra wraz z mieszkańcami (ssaki, ptaki, owady), drzewa tablica w formie żołędzia, ptaki leśne w formie ptaka,
grzyby jadalne w formie borowika, grzyby trujące w formie muchomora, zwierzęta pod ochroną kształt w formie niedźwiedzia, drzewo kształt
w formie przekroju przez plaster oraz ochrona przeciw pożarowa.
W podziękowaniu leśnikom ponad stu przedszkolaków zaśpiewało kilka piosenek o ojczystej przyrodzie. Recytowane też były przez dzieci
wiersze o tematyce przyrodniczej, o zwierzakach żyjących w naszych lasach. Na zakończenie obecni na uroczystości wysłuchali sygnałów
łowieckich granych na rogu myśliwskim przez Oktawiana Kopcia a przedszkolaki mogły pobawić się i pogłaskać pięknego psa myśliwskiego
Kazana – łajkę zachodnio syberyjską którego do przedszkola przyprowadził myśliwy - leśnik Oktawian Kopeć.
Tadeusz Zarzycki - Prezes KŁ „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim

TRZY PRZYJEMNOŚCI
Niedziela 2 kwietna była jak rzadko w naszej dolinie - bez wiatru, słoneczna, bardzo ciepła i wspaniała na wędrówkę po Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym PTTK, którego jesteśmy członkami. Tak więc rano spotkałyśmy się w 10 - tkę na rogu ul.
T. Kościuszki z ul. Górną i wytyczonym szlakiem polną drogą między łąkami słuchając trelującego już na niebie skowronka weszłyśmy
w stary las. Droga z kamienistej zmieniła się w miękką porośniętą mchem, która na wysokości 673 m n.p.m (Góry Kuźnicze) doprowadziła nas
do czerwonego szlaku biegnącego do Kątów Bystrzyckich będących naszym celem. Następnie z przełomu górskiego oglądałyśmy panoramę
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Gór Złotych i szczytem Góry Borówkowej. W pracowni geologicznej „GeoTrop" jej właściciel p. Piotr Gut osobiście pokazał swoje zbiory
i wyroby z minerałów i kamieni jubilerskich. Każdy eksponat można było wziąć do ręki i obejrzeć z każdej strony. Półtoragodzinne warsztaty
pogłębiły naszą wiedzę o właściwościach fizycznych poszczególnych minerałów oraz o ich nazwach. To co było najbardziej interesujące to
układ atomów dający odpowiednie kształty oraz właściwości lecznicze np. CHRYZOKOLA (choroby kobiece), SMEKTA (kosmetyki
i zasypki). Wykonane doświadczenia dowiodły że np. minerał z Kletna MAGNETYT posiada cechy magnesu i jest RUDĄ ŻELAZA,
a popularna „RDZA” może tworzyć kryształy. Szacunek nasz wzbudził fakt, że młodzi właściciele posesji w swój nowy dom wkomponowali
stary drewniany zabytkowy budynek (na jednej z belek stropowych odczytano datę 1787 r i sygnaturę budowniczego), a nazwę "KUŹNIA
ALCHEMICZNA" nadali nawiązując do historii bo jak przypuszczają była w tym miejscu kuźnia na co wskazują liczne znaleziska - metalowe
elementy, podkowy i młoty kowalskie. Następną perełką w Kątach Bystrzyckich jest kościół z 1346 r. pod wezwaniem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej i jego odkryte we wnętrzu napisy z różnych okresów historycznych. Nie da się opisać odczuć tego co widzą oczy. Trzeba to
zrobić osobiście bo to „żywa” historia tej Ziemi. Następna rzecz, która nas mile zaskoczyła to piękna i dostępna dla wszystkich chata
turystyczna, osłonięta od wiatru z olbrzymim rusztem. Pobiesiadowałyśmy, pooglądałyśmy stare zdjęcia mówiące o dziejach wsi i po
wygaszeniu ognia i posprzątaniu, czerwonym szlakiem, już późnym wieczorem mijając tym razem Górę CHŁOPEK 777 m n.p.m wróciłyśmy
do Stronia Śląskiego. Polecam tę trasę na spokojną relaksującą wędrówkę i zapraszam do wspólnych wypadów " za miasto".
Jolanta Bogiel - Stowarzyszenie „Złoty Kasztan”

DRUŻYNA SPP "KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE” AWANSOWAŁA DO KLASY OKRĘGOWEJ!
Drużyna SPP "Kryształ Stronie" awansowała do klasy okręgowej seniorów. Drużyna na finiszu rozgrywek uzyskała 71 pkt, strzelając 117
bramek i tracąc zaledwie 21 bramek. Gratulacje w związku z uzyskanym awansem do wyższej klasy rozgrywkowej dla Zarządu Klubu, trenera
oraz przede wszystkim zawodników składają Burmistrz Stronia Śląskiego oraz w imieniu radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
DRUGI TURNIEJ „PO STRONIE PIŁKI” O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
8 lipca 2017 roku (sobota) na boisku SPP KRYSZTAŁ w Stroniu Śląskim zostanie przeprowadzony II Turniej „Po Stronie Piłki” o Puchar
Burmistrza Stronie Śląskie. Głównym celem tego Turnieju tak jak wszystkich rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy. Jednak nie mniej jego
ważnym celem jest promowanie idei wychowania przez sport, szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywizację sportowych środowisk
lokalnych w Polsce i Czechach. W Turnieju zagrają następujące drużyny: KS POLONIA Jaszowice - klasa A wrocławska; KS POLONIA
Nysa – IV liga opolska; TJ BANIK Stare Mesto - klasa IB Grupa C (Okręg Ołomuniec Czechy); SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - klasa O
wałbrzyska.
Organizatorami turnieju jest: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. zo.o., Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim oraz klub SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie. Zapraszamy do oglądania turnieju i liczymy na gorący doping.

„MYŚLIWI, LEŚNICY I MŁODZIEŻ”
I. W dniu 05 kwietnia spotkanie uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z panem Zbigniewem
Frodymą dotyczyło spraw jakimi są: gospodarka łowiecka i współpraca z Nadleśnictwami Lasów Państwowych. Dwie godziny lekcyjne dały
wiedzę około 50 uczniom o pracy myśliwych w wyznaczonych terenach czyli łowiskach za które muszą płacić dzierżawę, a zwierzyna jest
własnością państwa. Członkowie kół prowadzą wspólnie z leśnikami inwentaryzację zwierzyny, obliczają ile ma jej być na 1 ha by nie były
zniszczone przez nią lasy, łąki i pola uprawne; budują urządzenia tak jak paśniki i lizawki aby odciągnąć ją przede wszystkim od upraw oraz
dokarmiać w trakcie zim. W tym celu kupują owies, kukurydzę siano i sól. Aby wzbogacić różnorodność fauny w środowisku wpuszczają do
niego gatunki, które są minimalnych ilościach zagrożone wyginięciem np. zające lub bażanty. Uświadomiono młodzieży czym różnią się
myśliwi od kłusowników, jak długo trzeba się uczyć, zdać specjalistyczne egzaminy a później przestrzegać zasad i przepisów prawnych z
poszanowaniem tradycji pod patronatem naszych świętych - św. Huberta, św. Eustachego i Diany - bogini łowów, bo jak mówi BIBLIA
TYSIĄCLECIA "(...) Wszelkie bowiem zwierzęta naziemne i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam / ludziom/ we władanie. Wszystko ,
co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone , daję wam wszystko ( Rdz. 9:2 - 3 ). Z przykrością
stwierdzam że zabrakło czasu na pytania, a tym bardziej odpowiedzi ale umówiliśmy się na spotkanie w maju.
II. Rok Gęsi gęgawy dał podstawę, po 4 godzinnym spotkaniu 24.03 w formie warsztatów (ćwiczenia, doświadczenia, opisy modeli)
pracowników Leśnego Kompleksu Promocyjnego Doliny Baryczy Nadleśnictwa ŻMIGRÓD pań Anny Zelenay i Małgorzaty Zawadzkiej z
uczniami Zespołu Szkół Samorządowych dotyczących grzybów i ich znaczenia w różnych środowiskach- również tam gdzie mieszkają ludzieaby w dniach 28-29.04 gościć nad rzeką Baryczą w Żmigrodzie w/w Nadleśnictwie. Grupa 8 chłopców i 7
dziewcząt pod opieką p. Doroty Jaworek i przedstawicielki Koła Łowieckiego "Śnieżnik" wcześnie rano
przebijając się przez zaspy śnieżne dotarła z godzinnym opóźnieniem na spotkanie z magiczną wodno leśną krainą Krajobrazowego Parku Doliny Baryczy.
Pierwszą atrakcją było spotkanie z panią sokolniczką Kamilą prowadzącą z p. Radkiem Miłkowskim
hodowlę dzikich ptaków drapieżnych pod Wschową, prezentującą nam ptaki układane do polowań
z największym i najcenniejszym śnieżnym sokołem (szejkowie arabscy płacą za tego ptaka tyle co za
samochód typu Porsche) oraz 5 innych w tym puszczyka, oglądaliśmy kapturki i rękawice szyte na miarę
ptaków. Następnie pani Małgorzata Zawadzka zabrała nas do szkółki „Czarny Las”, gdzie leśniczy p.
Leszek Kraśniewski siedliska, wymagania życiowe i sposoby obserwacji różnych gęsi, ale przede
wszystkim gęgawy oraz upiekł kiełbaski. Po ulokowaniu się na kwaterze myśliwskiej
w Niezgodzie / cała do naszej dyspozycji/ leśniczy p. Dariusz Kwaśniewski mimo deszczyku zabrał nas na
ścieżkę przyrodniczą „Trzy stawy”, gdzie na trasie 6,5 km. oglądaliśmy między innymi żurawie i gęsi
gęgawy na łąkach i w zaroślach wierzbowych. Z wieży obserwacyjnej przy pomocy lornetek, które
otrzymał każdy uczeń i lunety, oglądaliśmy na „Starym Stawie”: kormorany, łabędzie nieme, perkozy
dwuczube, czaple białe i siwe, nurogęsi i oczywiście lecące i gęsi gęgawy. Wieczorem wybraliśmy się do
czatowni „Pod Kormoranem” nad staw „Niezgoda”. Jeszcze przed miejscem obserwacji widzieliśmy
schodzące z piaszczystego brzegu do wody 3 pary gęgaw prowa-dzące swoje malutki młode, a na miejscu
w trzcinach kaczki czernice, kłócące się i biegające po wodzie perkozy, łabędzie i siadające na wodzie,
najgłośniejsze ze wszystkich ptaków, gęgawy.
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Wieczór i początek nocy przyniósł wrażenia, których nigdy do tej
pory młodzież nie doznała, a wszystko dzięki absolutnej ciszy.
Trudne przedsięwzięcie 1,5 godzinnego bezruchu uświadomiło sens
bycia w zgodzie z przyrodą , jej ogrom i znaczenie dla człowieka
(tylko maleńkiego elementu na Ziemi). Dzień drugi to wspólne
pyszne śniadanie na które tym razem zaprosiło nas słońce, a po nim
już o 9 godz. spotkanie w Żmigrodzie z p. Anną Zelenay;
oprowadziła nas pani po zespole pałacowo - parkowym pokazując
pomniki przyrody, a co najciekawsze zręczność ogrodników
i leśników, którzy w nieodczuwalny sposób zręcznie połączyli
„wymuskany" park miejski z dzikim parkiem krajobrazowym przez które to przepływa Barycz i ciągnące się
przez nie , wzdłuż rzeki , aleje z dębowym starodrzewiem. Słuchając legend obejrzeliśmy ruiny pałacu,
ciekawostki jakimi są betonowe budki dla nietoperzy, pobraliśmy wodę do badań biologicznych pod
mikroskopem. W olbrzymiej sali naukowo - doświadczalnej Nadleśnictwa wyposażonej w najnowszy sprzęt
multimedialny i pomoce naukowe naturalnej wielkości , obejrzeliśmy filmy o sokole wędrownym i o czterech porach roku nad Baryczą.
Młodzież wykonała ćwiczenia z wodą., dobieraniem modeli jaj do danego gatunku ptaków, rozpoznawaniem ptaków po „śpiewie”
i wyglądzie, układanki obrazkowe, a wszystko w formie punktowanych zabaw między grupowych.
Mieliśmy okazję zobaczyć jak się szkoli psy myśliwskie, a po obiedzie p. Anna zawiozła nas nas w miejsce, gdzie występuje rezerwat ścisły
„Olszany Niezgodzie” pokazując naturalne rozlewiska i ich roślinność np. kwitnąco czarno w dużym skupisku trawę turzycę. Tu pożegnaliśmy
się dziękując za poświęconą nam sobotę i pojechaliśmy zobaczyć trzeci staw „Łososiowy” w Rudzie Żmigrodzkiej, gdzie na wyspach
gnieździły się śmieszki , rybitwy rzeczne, czaple białe i gęgawy. A pożegnało nas chodzące po boisku miesięczne gąsiątko pozujące dumnie do
zdjęcia. Zajechaliśmy jeszcze do fermy muflonów ale siąpiący deszcz pozwolił zobaczyć tylko stadko tych dzikich owiec o małych różkach.
Wizyta we wrocławskim McDonald’s była punktem końcowym naszego naukowego wyjazdu za którego umożliwienie serdecznie
w imieniu młodzieży i własnym dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lądek Zdrój p. Grzegorzowi Pietruńko, Burmistrzowi Stronia
Śląskiego p. Zbigniewowi Łopusiewiczowi oraz w nadzwyczajny sposób Nadleśniczemu Nadleśnictwa Żmigród p. Marcinowi Majewskiemu
i pozostałym pracownikom nadleśnictwa, którzy przyjęli nas pomimo chłodu, deszczu i czasu wolnego od pracy.
Darz Bór. Z poważaniem - Diana K.Ł „Śnieżnik" organizator i koordynator akcji „Ożywić Pola” w Stroniu Śląskim

BIAŁA WODA
Ogólnopolska edukacyjna Akcja „Ożywić Pola” prowadzona
w formie konkursu ma między innymi za zadanie poszerzenie wśród
dzieci i młodzieży wiedzy szkolnej, ale i taż prace gospodarcze
w środowisku przyrodniczym. jednym z cyklów przyjętych przez
Zespół Szkół Samorządowych i Koło Łowieckie „Śnieżnik” w Stroniu
Śląskim jest po prowadzonym od 10 lat „Nie palcie skowronków”
cykl „Źródła życia” jakim są woda i drzewa. Przy współudziale
i nadzorze pracowników-myśliwych Nadleśnictwa Międzylesie panów
Tomasza Cudzika i Kamila Dębskiego 29.05 br. w leśnictwie "Biała
Woda" na obszarze 0,5 ha dosadziliśmy około 120 sadzonek buka
zwyczajnego, drzewa dorastającego do 35-40 m wysokości przez
okres 300 lat (najważniejszego
drzewa leśnego w górach).
Siedmiu chłopców ochotników
z opiekunką p. Jolantą Kordas po
dokładnej instrukcji sposobu
sadzenia wykonało wzorowo
tę ciężką pracę na górze
„PRZEDNIEJ” - 914 m n.p.m
w Masywie „ŚNIEŻNIKA” skąd
rozciągał się przepiękny widok
tego dnia, aż po Góry „Stołowe”.
Pracę uzupełniły w przerwach
wiadomości z zakresu celowości
sadzenia przemiennego różnych
gatunków drzew w różnych
środowiskach np. obfite zrzucanie
liści przez buki co wpływa
dodatnio na glebę i stanowi
warstwę podszytu lub drugie
piętro dla sosny.
Zadziwiły nas słowa: lakownica,
pniarek obrzeźny, hubiak pospolity, dziar włochaty, rolnica, gumiak
czerwczyk i wiele innych. Wszystkie one oznaczają choroby
i szkodniki, które należy zwalczać najlepiej w stadium początkowym,
gdzie ich wielkość nie ma wpływu na szkody gospodarcze. Jesienią
młodzież oglądała „sztucznie” odnawianego buka w szkółkach

leśnych, teraz miała
okazję zobaczyć naturalny cykl rozwoju tzw.
„samosiejek”.
Aby unikać zniszczeń
stosowane są przez
leśników różnego rodzaju pułapki.
Pracowaliśmy na stoku, gdzie ustawione były pułapki feromonowe
rurowe (są taż ekranowe) na korniki: drukarza i rytownika
pospolitego. Każda z 4 rur zakończona butelką zawierała mnóstwo
małych 4 - 5,5 mm lśniących ciemnobrunatnych korników,
Podziękowaniem leśników za pracę było ognisko - kiełbaski, pyszny
boczuś, dużo napojów i oczywiście słodycze, a na końcu niespodzianka. Pani Ania - leśnik stażystka zaprowadziła nas w miejsce,
gdzie znajduje się naturalna pułapka na korniki niszczące drzewa
iglaste. W tym przypadku był to potężny około 60-letni jeden z 10
świerk na którym zimują tuż pod korą chrząszcze, larwy i poczwarki.
Samica drukarza w podłużnych żerowiskach składa jaja, odbywa żer
regenerujący przedłużając chodnik macierzysty do 10 cm, następnie
zakłada nowy chodnik i tworzy generację siostrzaną.
To wszystko udokumentowali chłopcy robiąc zdjęcia. Drugi
z korników to rytownik pospolity niszczący w sposób gwieździsty
z komory godowej najczęściej sosny, ale nie gardzi świerkami.
Ciekawym zjawiskiem jest to że każdy z 7 gatunków występujących
w Polsce ma inną ilość zębów. Najskuteczniejszą metodą jak
oświadczyli leśnicy jest wywózka porażonych drzew lub ścinanie
i palenie odciętych wierzchołków i gałęzi usychających w młodnikach
i drągowinach drzewek. Cenna lekcja ochrony jednego ze źródeł życia
nie tylko przecież człowieka zakończona została poszukiwaniem
2 źródełek - cieków potoku „Szklarzynka” nad jednym z których
paliliśmy na leśnym dukcie ognisko. Mogliśmy spróbować jak
smakuje prawdziwie czysta woda, jak bardzo jest zimna, jakie na
brzegach rosną rośliny - między innymi leczniczy Czosnek
Niedźwiedzi o jajowato - lancetowatych liściach i Czosnaczek
Pospolity o liściach sercowatych na Kaukazie używany jako
przyprawa do potraw.
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Na pytanie skąd nazwa Leśnictwa „Biała Woda” uzyskaliśmy
odpowiedź, że od nazwy potoku wypływającego ze źródła u podnóża
ściany lasu Czarnej Góry na wysokości około 860 m n.p.m obok
którego przechodzą 2 słynne drogi turystyczne
„ALBERTA”
i „IZABELI”, ale to już inna opowieść dotycząca historii.
Dziękuję wszystkim, DARZ BÓR - Jolanta Bogiel K.Ł „Śnieżnik”

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że
z dniem 1 marca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1947
z poźn.zm.) wprowadzono reformę dotychczasowych struktur
administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.
Jednym z głównych celów wprowadzonej reformy jest lepsze
wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych
połączonych służb tworzących wyspecjalizowane jednostki
administracji rządowej , wykonujące zadania z zakresu realizacji
dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz
niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu
Państwa a także ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.
Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest
Wiceminister Finansów.
Jednostki organizacyjne KAS to: 1) izby administracji skarbowej
(16), 2) urzędy skarbowe (400), 3) urzędy celno-skarbowe
( 16), wraz z delegaturami (45) i oddziałami celnymi (143).
Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to przede
wszystkim: • większy nacisk na zapewnienie prawidłowej obsługi
i wsparcia podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym
wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, • jednolita
informacja podatkowa i celna, • zapobieganie przestępczości ( m.in.
wyłudzeniom Vat).
Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg
terytorialny i numery rachunków bankowych pozostały bez zmian.
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostało bez wpływu
na przepisy regulujące rozliczenie podatku dochodowego od osób
fizycznych. Bez zmian pozostały również zasady rozliczania podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Bezpośrednia obsługa podatników nadal odbywa się w urzędach
skarbowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
ZA MIESIĄC MAJ 2017
W miesiącu maju 2017 roku odbyło się 8 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 5 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 19 porad dotyczących:
● możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach
stacjonarnych,
● 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
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 698908002: od poniedziałku do
środy w godzinach 17.00 do 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

SPOTKANIE Z RADNYMI
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Wiesław Ryczek, Magdalena Laskowska i Zdzisław Pakuła
zorganizowali we wtorek 20 czerwca 2017 roku spotkanie poświęcone sprawom samorządowym,
w którym uczestniczyło około 60 mieszkańców. Spotkania z mieszkańcami organizowane są przez Radnych
dwa razy w roku, a na spotkaniu poruszano sprawy budżetu obywatelskiego na rok 2018, modernizacji
ogrzewania (wymiana pieców), modernizacji energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych. Radni
przekazali wszystkie informacje dotyczące w/w tematów, a w przypadku szczegółowych zapytań zapraszają
do swojego biura, czynnego w każdy pierwszy wtorek miesiąca w budynku Morawka 31 (przychodnia na
Morawce).

PODZIĘKOWANIA DLA RADNYCH STRONIA ŚLĄSKIEGO
Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim dziękuje
sponsorom: Ryszardowi Wiktorowi, Wiesławowi Ryczek, Zdzisławowi
Pakule, Magdalenie Laskowskiej, Krystynie Brzezickiej, Cyprianowi
Najduchowi i Gabrieli Janiszewskiej za podwójny nasz sukces. Osoby
zaangażowane w sprzedaż losów uzyskały kwotę w wysokości 1650 zł.
Dzięki sponsorom udało się zareklamować na zewnątrz naszą małą
Ojczyznę - Gminę Stronie Śląskie co było ich i naszym celem.
W imieniu rodziców i dzieci - dziękujemy.
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XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
ODBĘDZIE SIĘ 29.06.2017 R. O GODZ. 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego.
4. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym w gminie Stronie Śląskie.
Temat referują dyrektorzy szkół oraz Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2017 – 2022 – projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskie na 2017 rok – projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Stronie Śląskie – projekt nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie, dla wybranego terenu
położonego we wsi Stary Gierałtów – projekt nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków –
projekt nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
dotacji celowych
osobom fizycznym oraz
wspólnotom
mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na
zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie
systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji
na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – projekt nr 7.
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalności w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
16. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

Zarejestruj się, aby bezpłatnie otrzymywać
gminne wieści na swoją komórkę.
Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13
(Komunikaty dla mieszkańców: zdrowie,
edukacja, bezpieczeństwo)
lub/ i Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
pod numer: 661 000 112. Dziękujemy!

Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30 - 15:30,
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
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

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 1 lipca 2017 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
udzielają bezpłatnie podstawowych informacji 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 lipca 2017 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.
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 naczelny:
Tomasz Olszewski,
DTP (layout):
Agnieszka Zaucha

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmiany tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych
oraz odrzucania nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą
nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym
stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym
wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia
każdego miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl, a.zaucha@stronie.pl
lub dostarczyć osobiście.

