BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Rok XVIII Numer CLXIX

2018-11-26

S T R

O Ń

S

K I E

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Nakład - 1200 egz.
ISSN 1734-0403

Zbigniewowi Łopusiewiczowi Burmistrzowi
W TYM NUMERZE:
Stronia Śląskiego. Wręczenia symbolicznego
medalu dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Ryszard Wiktor, natomiast
Z BIEŻĄCEJ
pamiątkowy dyplom wręczył Pan Dariusz DZIAŁALNOŚCI
2
Chromiec, Zastępca Burmistrza Stronia GMINY STRONIE
Śląskiego. Podczas sesji wystąpił ludowy zespół
ŚLĄSKIE
śpiewaczy „Siekiereczki” oraz młodzież
z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu „DOLNOŚLĄSKI
Śląskim. Zaproszeni goście mogli skosztować
GRYF” DLA
3
wspaniałych przekąsek, przygotowanych przez GMINY STRONIE
uczniów ZSS.
ŚLASKIE!
Dzię ku je my P an u Zb ign iewo wi
Łopusiewiczowi oraz Radnym VII kadencji
GRUDNIOWE
Rady Miejskiej: Stanisławowi Dobrowolskiemu,
4
Zbigniewowi Dylągowi, Janowi Florowskiemu, WYDARZENIA W
CETiK-u
Monice Snopkowskiej, Gabrieli Janiszewskiej,
Janowi Białemu, Cyprianowi Najduchowi,
GMINNE
Ryszardowi Wiktorowi, Miłoszowi Węgrzynowi,
OBCHODY 100 –
Zdzisławowi Pakule, Magdalenie Laskowskiej,
5
LECIA
Wiesławowi Ryczkowi, Krystynie Brzezickiej,
ODZYSKANIA
Zbigniewowi Frodymie, Dariuszowi Gulijowi za ciężką
pracę na rzecz Naszej Małej Ojczyzny, życząc NIEPODLEGŁOŚCI
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
INFORMACJE ZE
STROŃSKICH
6-7
SZKÓŁ I
PRZEDSZKOLI

UROCZYSTA SESJA PODSUMOWUJĄCA VII
KADENCJĘ RADY MIEJSKIEJ

W dniu 9 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji
Turystyki i Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego. Podczas sesji Rady Miejskiej
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz
dokonał podsumowania mijającej kadencji, wymienił
jakie inwestycje zostały zrealizowane oraz które są
jeszcze w trakcie realizacji.
Z wystąpienia burmistrza wynika, iż
podczas VII kadencji wydatkowano
z budżetu gminy na inwestycję ok.
41 mln złotych. Burmistrz również
podkreślił, jakie środki finansowe w
najbliższej przyszłości mogą zasilić
budżet gminy. Punktem
kulminacyjnym sesji było nadanie
tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Stronie Śląskie Panu

21.11.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
ŚLUBOWANIE RADNYCH VIII KADENCJI RADY
w Stroniu Śląskim odbyła się I inauguracyjna sesja VIII
MIEJSKIEJ ORAZ BURMISTRZA STRONIA
kadencji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Podczas sesji
ŚLĄSKIEGO
ślubowanie złożyli nowo wybrani Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego, tj: Stanisław Dobrowolski, Remigiusz
Sławik, Marek Chmurzyński, Szymon
Bora, Gabriela Janiszewska, Tomasz
Erdmański, Krzysztof Kujawiak,
Ryszard Wiktor, Jacek Serafin,
Zdzisław Pakuła, Magdalena
La s k o ws k a , Wi e sł a w R yc z e k ,
Krystyna Brzezicka, Marek Balicki,
Dariusz Gulij. Następnie Rada Miejska
wybrała spośród swoich członków
P rzewodniczącego
i Wi c ep r z e wo d n i c zą c e go .
Przewodniczącym, w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Ryszard
Wiktor, a Wiceprzewodniczącą Pani Gabriela Janiszewska.
Ślubowanie przed Radą Miejską złożył również Pan Dariusz
Chromiec, obejmujący tym samym urząd Burmistrza Stronia
Śląskiego. Po złożonym ślubowaniu, symbolicznego
przekazania insygnium władzy w postaci łańcucha nowo
wybranemu Burmistrzowi Dariuszowi Chromcowi przekazał Pan
Zbigniew Łopusiewicz, dotychczasowy burmistrz.
Obrady sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego były na żywo
transmitowane na Youtube, na kanale: Stronie Śląskie. Transmisję z obrad można obejrzeć pod tym
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=tBgY0W1OG3M
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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości
niezabudowanych, położonych we wsi Kamienica , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
1) dz.nr 68/8 o pow. 2758 m2, cena wywoławcza netto - 90 000 PLN, wysokość wadium – 4 500 PLN,
2) dz.nr 68/9 o pow. 2419 m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
3) dz.nr 68/10 o pow. 2498m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
4) dz.nr 68/11 o pow. 2475 m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
5) dz.nr 68/12 o pow. 2500 m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
6) dz.nr 68/13 o pow. 2518 m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
Do wyżej wymienionych cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 11MNU – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami .
Przetargi odbędą się w dniu 7 grudnia 2018 r. od godz. 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15; ( wg. kolejności działek) w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , przelewem najpóźniej do
dnia 3 grudnia 2018 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. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka:
Przetargi, ogłoszenia i komunikaty - przetargi - zbycie nieruchomości - 2018 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.
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
► REMONT DROGI GMINNEJ W STARYM GIERAŁTOWIE
ZAKOŃCZONY
Dobiegła końca modernizacja drogi gminnej dz. Nr 190 w Starym
Gierałtowie. Koszt zadania: 58 326,60 zł. Remont sfinansowano
w całości ze środkow budżetu gminy.

MIESZKAŃCU, CHCEMY POZNAĆ TWOJE ZDANIE!
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Stronie Śląskie, Doliny Białej
Lądeckiej: Goszowa, Nowego
i Starego Gierałtowa i Bielic oraz
Doliny Morawki: Starej Morawy,
Kamienicy i Bolesławowa,
informujemy, że Gmina Stronie
Śląskie przystąpiła do określenia
potencjału dla Gminy Stronie
Śląskie w zakresie rozbudowy sieci gazowej. W związku z tym,
zwracamy się z prośbą do mieszkańców powyższych miejscowości
o wypełnienie ankiety, dotyczącej wyrażenia zgody na przyłączenie do
sieci gazowej. Ankiety można odebrać w Biurze Obsługi Klienta
w
Urzędzie
Miejskim
w
Stroniu
Śląskim.
Prosimy o zwrot wypełnionych ankiet do BOK-u do 31.12.2018 r.

►ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY ULICY WODNEJ
Zakończono przebudowę ulicy Wodnej w Stroniu Śląskim. Koszt
zadania: 264 920,69 zł, a dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa
(odbudowa) wynosiło 211 936 zł.

► ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO
PLACU WIEJSKIEGO W NOWYM GIERAŁTOWIE
Podczas remontu została wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej
o powierzchni 705 m2, wraz z poboczami oraz barierą energochłonną.
Całkowity koszt inwestycji to 121 811, 57 zł, środki w całości
pochodzą ze środków budżetu gminy.

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): Sara Pawłowska e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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„DOLNOŚLĄSKI GRYF NAGRODA GOSPODARCZA” DLA
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!
22.10.2018
r.
w
Narodowym
Forum
Muzyki
we
Wrocławiu
odbyło się święto
dolnośląskiego
biznesu.
Po raz
XV
wręczono
prestiżowe statuetki
„Dolnośląskiego
Gryfa” najlepszym
z
najlepszych.
Spośród
157
zgłoszeń, w finale
znalazły się 24 firmy
i 3 samorządy.
Organizatorami
K o n k u r s u
byli: Zachodnia Izba
Gospodarcza-Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Związek Pracodawców Polska Miedź, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Pracodawcy RP oraz Partner Merytoryczny
firma PwC, przy ogromnym wsparciu
m e c e n a s a K o n k u r s u m B a n k S . A.
Gmina Stronie Śląskie, jako jedna z trzech
samorządów, obok powiatu lwóweckiego oraz

Gminy Strzegom otrzymała
n o m i n a c j ę
w katego rii „Nagrod a dla
samorządów za przedsięwzięcie
tworzące wartość dla
mieszkańców”.
Nasza gmina otrzymała
nominację za budowę zbiornika
retencyjnego we wsi Stara Morawa
o raz za z a go sp o d a ro wan ie
zbiornika pod kątem turystyki
i rekreacji, co przyczyniło się to do
wzrostu znaczenia turystyki i kultury, jako
czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i
społeczny Gminy Stronie Śląskie, a także
powiatu kłodzkiego. Ceremonię wręczania
nagród otworzył Grzegorz Dzik –
Przewodniczący Rady Zachodniej Izby
Gospodarczej-Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Prezes Impel SA. Przemówienie wygłosił
także Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski.
Wynik został ogłoszony podczas
uroczystej gali, gdzie naszą gminę w imieniu
Burmistrza Stronia Śląskiego reprezentowała
Pani Sara Pawłowska– pracownik Biura
Obsługi Burmistrza Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim.

NAPISZ ŻYCZENIA DLA NIEPODLEGŁEJ, ODCZYTAMY JE ZA 50 LAT!
W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską
Gmina Stronie Śląskie i Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Westerplatte planuje uroczyste
zakończenie obchodów poprzez zredagowanie
życzeń dla Niepodległej. Życzenia umieścimy

w „kapsule czasu” i odczytamy je za 50 lat.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców
Stronia Śląskiego, instytucji, stowarzyszeń,
p l a c ó w e k
o ś w i a t o w y c h
o napisanie życzeń dla Niepodległej
w formie papierowej ( max -format A4)

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
29.11.2018 r. Stronie Śląskie
30.11.2018 r. pozostałe miejscowości
ODBIERZEMY:
- meble i odpady
wielkogabarytowe
- kanapy, fotele, meblościanki,
dywany oraz wielkogabarytowe
opakowania ulegające
biodegradacji
- zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny np. pralki lodówki,
kuchenki, odkurzacze, telewizory,
żelazka, wiertarki, tostery, roboty,
komputery, myszy komputerowe,
klawiatury itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny musi być oddany
w całości, bez wymontowania
elektroniki.

NIE BĘDĄ ZABIERANE:
- 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 NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ.
7:00 W DNIU ODBIORU LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.

Wielką Galę Biznesu uświetnił występ
polskiego piosenkarza jazzowwgo i popowego,
Laureata Nagrody „Fryderyk” Krzysztofa
Kiljańskiego, przy akompaniamencie Orkiestry
Instrumentalistów Narodowego Forum Muzyki
i grupy KARASIEWICZ POWER SET pod
dyrekcją
Rafała
Karasiewicza.
Jesteśmy du mni, iż działania
polepszające życie Naszych Mieszkańców
zostały dostrzeżone przez znamienite grono
przedstawicieli świata przedsiębiorców,
naukowców oraz polityków.

i składanie ich w sekretariacie Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
do 21 grudnia 2018 r. Uroczyste wkopanie
kapsuły odbędzie się 31 grudnia 2018 r o godz.
10.00 na placu Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim. Obchody zostały objęte honorowym
patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego.
Koordynatorzy: Jarosław Grzybowski, Maria
Zimna. Zapraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do
składania ofert na prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie w 2019 roku:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech
kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach
wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2019 w formie:
►Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych
Zajęcia – gimnastyka w wodzie, będą się odbywać na krytej pływalni,
tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut.
►Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy
będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej
w odpowiedni do tego sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia
18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.
►Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce
rehabilitacyjnej, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną
niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego
zajęcia to 45 minut.
Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, numer
telefonu; 74/8141424 .
Małgorzata Lech, Kierownik OPS W Stroniu Śląskim

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
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NIE PRZEGAP GRUDNIOWYCH WYDARZEŃ W CETIK-U!
- 3 grudnia 2018 r. o
g o d z .
1 6 : 0 0
(poniedziałek)
zapraszamy do CETiK-u
na
"Mikołaja".
W
programie:
Muzyczna niespodzianka
w wykonaniu Magdaleny
Daniel (koncert dla dzieci)
a po koncercie nastąpi
wręczanie paczek. Do 30
listopada zapraszamy
chętnych rodziców o przynoszenie paczek, które Mikołaj wręczy
dzieciom.
- 5 grudnia 2018r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u (sala
widowiskowa Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt.
"Średniowieczne ruchy religijne" poprowadzi Pan Radosław Doliński.
Wstęp wolny!
- 9 grudnia 2018r. godz. 13:00 V STOŁY BOŻONARODZENIOWE
w CETiK-u (niedziela).
- 10 grudnia 2018r. w godz. 10:00 - 13:00 (poniedziałek) KHDK
"BRYLANT" zaprasza na pobór krwi do CETiK-u.
- 12 grudnia 2018r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u
(sala widowiskowa Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Tam gdzie królowie byli bogami" poprowadzi Pani
Małgorzata
Bednarek.
Wstęp
wolny!
- 22 grudnia 2018r. o godz. 20:00 (sobota) zapraszamy do CETiK-u na
koncert zespołu G.Wolf w ramach cyklu "Po Stronie Rocka". Wstęp
wolny.

Wojtek Garwoliński,
lider popularnego w
latach 90. zespołu
PIVO pojawia się na
scenie jako G.Wolf.
Głos
Garwolińskiego,
płynący prosto serca,
swoją melodyką przywołujący ducha Son Housa, oraz charakterystyczne
brzmienie jego gitary, która gra szybko, brudno i w każdy znany Tobie
sposób, utrzymują całość w stylu hendrixowsko-psychodelicznym.
W odsłonie koncertowej na scenie razem z Garwolińskim pojawiają się
Paweł "Saimon" Galus - bas oraz Mateusz
"Mysza" Grzegorzewski - bębny, dzięki
czemu mamy do czynienia z rasowym
powertrio. Groove, rock, funk, melodie to G.Wolf anno domini 2018
- 28 grudnia 2018r. o godz. 12:00
(piątek) zapraszamy do CETiK-u na IX
FORUM KULTURALNE. Wydarzenie
jest kierowane do wszystkich którzy
zajmują się organizacją imprez
kulturalnych, turystycznych oraz
sportowych na terenie Gminy Stronie
Śląskie. Spotkanie pomoże w utworzeniu
kalendarza imprez w Gminie Stronie
Śląskie na rok 2019.

FOTORELACJA Z LISTOPADOWYCH WYDARZEŃ
W CETiK-u

wywrócona bajka o Kapturku

gminne obchody 100– lecia odzyskania niepodległości

koncert patriotyczny

uroczysta sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY!

GMINNE OBCHODY 100—LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
► Z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości
w parku miejskim obok
poczty został zasadzony dąb
wolności, w ramach akcji
„ 100 dębów na 100—lecie
odzyskania niepodległości”
zorganizowanej przez Lasy
Państwowe. W uroczystości
w z i ę l i
u d z i a ł
przedstawiciele Gminy
Stronie Śląskie, Radni,
przedstawiciele Lasów
Państwowych oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.

► W sołectwie Kamienica
Uroczyste Obchody
Niepodległości
RP
mieszkańcy i goście
świętowali dwa dni. 10
listopada odbyło się w
karczmie w Kamienicy
spotkanie patriotyczne,
a wieczorem przemarsz pod
krzyż
na
skale.
11 listopada 2018 roku o
godz. 11 odbyła się uroczysta msza św. polowa w intencji
Ojczyzny
i
poświęcenie
krzyża.
O godz. 12.00 odśpiewano z rodakami z całej Polski i świata
hymn Polski. O oprawę muzyczną tego święta zadbał zespół
góralski Zbyrcoki.
Społeczność sołectwa Kamienica, przyjaciele i sponsorzy
na czele
z Romanem Serewa i sołtysem Ireną Foremnik
wybudowali krzyż na skale, który jest symbolem tej
społeczności, hołdem i podziękowaniem Bogu za naszą
niepodległą Polskę. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli
i sponsorom za pomoc w tym wielkim przedsięwzięciu.
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Kamienicy

► 11.11.2018 r . w CETiK-u odbyła się uroczysta akademia, wprowadzone
zostały poczty sztandarowe, przemawiał Pan Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
oraz zaproszeni goście. Akademia została przygotowana przez ZSS przy
współpracy jednostek oświatowych Gminy Stronie Śląskie—Przedszkola
Miejskiego i Szkoły Podstawowej. Podczas akademii odbyło się przedstawienie
przygotowane przez grupę teatralną „Młodzi Teatralni” działającą przy CETiKu. Wystąpił również zespół „Gwiazdeczki” z Bolesławowa.
Na koniec zostały wręczone nagrody w konkursie zorganizowanym przez
CETiK, pn. „Patriotyczny kolaż”.
► W dniu 15.11.2018 r. na terenie ROD „Krokus” w Stroniu Śląskim
odbyła się miła uroczystość z okazji 100—lecia Odzyskania
Niepodległości—sadzenia drzewka—buku na terenie naszego ogrodu,
podarowanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku
Działkowców w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście: Zastępca Burmistrza Gminy Stronie Śląskie Pan Dariusz
Chromiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Wiktor,
Przedstawiciel Zarządu Okręgowego ROD i Prezes ROD „Pod
Świerkiem” Pan Józef Biernacki oraz
członkowie zarządu ROD „Krokus”
Pani Anna Kaczmarek, Pani Barbara
Żurowska, Pani Małgorzata Studniarz, Pan Julian
Margowniczy, Pan Roman Chruśliński, Pan Dariusz
Chruślinski oraz Prezes ROD „Krokus” Zbigniew
Wodzyński, który w krótkim wystąpieniu przypomniał
historię odzyskania niepodległości przez RP. Następnie
Pan Dariusz Chromiec wręczył flagę Polski Zarządowi
ROD „Krokus” oraz odczytał przesłanie prezydenta
Andrzeja Dudy w sprawie flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
W końcu nastąpił moment sadzenia drzewka oraz
odsłonięcie pamiątkowej, kamiennej tablicy. Na
zaproszonych gości w altanie ogrodowej czekał
poczęstunek- gorące kiełbaski i herbata.
Zbigniew Wodzyński, Prezes ROD w Stroniu Śląskim
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): Sara Pawłowska e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XVIII, Numer CLXIX

STR. 6

INFORMACJE ZE STROŃSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ► PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
► BAJLANDIA
* W dniu 16 października na zaproszenie Państwa Olgi
i Radosława dzieci pojechały na wycieczkę „z drugiej strony gór” –
do Gniewoszowa. Tam spacerowały po łąkach, polach i lesie,
obserwując przyrodę i oglądając jej ciekawostki. Nasi gospodarze
spacer ubrali w ciekawe opowieści, legendy i atrakcje. Dzieci
poznawały jesienne dary, które mogły zbierać do przygotowanych
woreczków, skakały po balach siana, widziały leśną barć oraz
„magiczne drzewo”, na którym były specjalne zadania dla każdego.
Wyprawa zakończyła się ogniskiem i robieniem bransoletek
z pozbieranych po drodze skarbów. Serdecznie dziękujemy naszym
Gospodarzom za pokazanie nam, jak ciekawe rzeczy są tuż koło
nas – wystarczy tylko dokładniej się rozejrzeć…

* 05.11.2018 r. odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Wszystkie dzieci
zostały oficjalnie przyjęte do grona przedszkolaków i uzyskały nazwy
grup: misie, pszczółki, biedronki, słoneczka, żabki, motylki i jeżyki.
Uroczystość
była
podzielona
na
2
etapy
1. W przedszkolu pasowanie grup młodszych o 9.00
2. W CETiK-u pasowanie grup starszych o 11.00.
Dzieci otrzymały słodki poczęstunek oraz piękne kredki na pamiątkę.

* 14.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, występ
artystyczny odbył się 15.10.2018 r., podczas którego dzieci ze wszystkich
grup zaprezentowały krótkie programy słowno – muzyczne i złożyły
życzenia pracownikom przedszkola.
Wszystkiego dobrego dla Nauczycieli na całym świecie!
▪ Nasze Przedszkolaki przyłączyły się do świętowania setnej
rocznicy odzyskania niepodległości i w dniu 9 listopada o godzinie
11:11 odśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, biorąc
udział w ten sposób w narodowym śpiewaniu hymnu Polski.
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i rodzice.
Magdalena Wacławska

* Dla przedszkolaków obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się Mszą Św.
w dniu 14.10.2018 r., gdzie dzieci pięknie zadeklamowały wiersze
poświęcone Janowi Pawłowi II. Uroczystość w przedszkolu rozpoczęła się
rozmową o Papieżu i drodze, jaką każdy z nas, za przykładem Jana Pawła
II, może dojść do świętości. Trzeba przyznać, że dzieci wykazały się dużą
wiedzą na temat Ojca Świętego. Kolejnym ważnym punktem dnia był
występ starszaków – dzieci deklamowały wiersze i zaśpiewały „Barkę”.
Następnie obejrzały wartościowy film animowany pt. „Skarby Jana Pawła
II”. Filmowa opowieść w prosty i zrozumiały sposób przybliżyła postać
Patrona naszego przedszkola.
*19.10.2018 r. obchodziliśmy Dzień Różowej Wstążki,
wszystkie dziewczynki ubrały się w tym dniu na różowo.
Uświadamialiśmy dzieciom, jak ważne są badania
profilaktyczne oraz rozdawaliśmy broszury informacyjne dla rodziców.
Monika Laska

►SZKOŁA PODSTAWOWA
* Dolnośląski Festiwal Nauki
Jak co roku, również i tym
raze m wzięliś my u d ział
w Dolnośląskim Festiwalu
Nauki. Uczniowie z klasy V b i
VII a wraz z nauczycielami
pojechali do Janowca koło
Barda. Zwiedziliśmy piękną
miejscowość, uczestniczyliśmy
w warsztatach geologicznych,
plastycznych, przyrodniczych,
grze terenowej. Zwiedziliśmy
starą
sztolnię.
Posłuchaliśmy
legend i opowieści.
Wyjazd był bardzo
udany, uczniowie
wiele się nauczyli i
miło spędzili czas.

*R o zw iązanie ko nkur su
„Patriotyczny kolaż”
Uczniowie klasy III a wzięli
udział w konkursie plastycznym
"Patriotyczny kolaż"
zorganizowanym przez Cetik.
Dzieci wykonały prace
zbiorowe. Wszyscy otrzymali
wyróżnienia. 11.11.2018 r.
w imieniu trzecioklasistów
nagrody
odebrała
wychowawczyni Anetta
Oostenbrink.

* „Tym, co odeszli…”
W dzień poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych odbył
się
w Szkole Podstawowej uroczysty apel przygotowany przez I a i II b.
Wspominaliśmy ważne osoby dla naszej Ojczyzny i naszej gminy, które
odeszły z tego świata, a zapisały się wyraźnie na kartach historii.
Wspomnieliśmy o Bohaterach Westerplatte, św. Janie Pawle II, księdzu
Kruszynce i wielu innych ważnych osobach – aktorach, piosenkarzach,
sportowcach. Cześć Ich Pamięci.
*Zw iedzaliśmy Hutę Szkła
Kryształowego
W środę 14.11.2018 r. klasa III a
była na bardzo ciekawej wycieczce.
Zwiedzaliśmy Hutę Szkła
Kryształowego w Stroniu Śląskim.
Dzieci miały okazję zobaczyć jak
powstają kryształy i jak wygląda
praca ludzi na różnych
stanowiskach. Hale i produkcja
zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. To było na pewno ciekawe
doświadczenie! Dziękujemy pani Henryce Natanek za poświęcony czas
i ciekawe zaprezentowanie specyfiki pracy w hucie szkła kryształowego.
Tekst: Anetta Oostenbrink. Foto: Joanna Wołczek
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akompaniamentem.
* Obchody Święta 100—Lecie
09.11.2018 roku o godzinie 11:11
Niepodległości w Szkole
Nauczyciele i Uczniowie naszej
Podstawowej
szkoły brali udział w wydarzeniu
08.11.2018 r. z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości odbył się
"Rekord dla Niepodległej". Celem
wydarzenia było zaśpiewanie
w Szkole Podstawowej uroczysty
apel dla klas I-III i IV-VIII.
czterech zwrotek naszego hymnu.
Akademia rozpoczęła się hymnem
1 0 0 d ęb ó w n a 1 0 0 - Le ci e
Niepodległości.
państwowym. Wszyscy uroczyście
zaśpiewali cztery zwrotki "Mazurka
Uczniowie z naszej szkoły
Dąbrowskiego". Uroczystość uświetniły swoją obecnością i występem uczestniczyli w sadzeniu dębu na 100 – lecie niepodległości. Dąb został
"Siekiereczki". Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych w posadzony przy budynku Poczty. W wydarzeniu brały udział dzieci z III
wykonaniu
poszczególnych klas. Serdecznie dziękujemy a oraz włodarze i przedstawiciele Nadleśnictwa Lądek Zdrój.
„Siekiereczkom” za uświetnienie akademii pięknym śpiewem i
* Jak co roku Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu
* Podsumowanie bicia rekordu Tym samym uroczyście informujemy, że
Guinnessa w resuscytacji krążeniowo- aż 116 342 osób prowadziło resuscytację Śląskim był odpowiedzialny za przygotowanie
na 7 465 fantomach w 1 155 instytucjach. gminnych obchodów święta niepodległości.
oddechowej!
scenariusza:
B.
Śmiłowska.
Do Szkoły Podstawowej przyszedł taki list: Oznacza to, że wspólnie pobiliśmy rekord A u t o r
Witamy Was serdecznie i dzielimy się z 2015 roku, który wynosił 92 049 osób. Przygotowanie całości apelu, dekoracji, zaproszeń,
informacją o kolejnym, wspólnym Było nas więc więcej o 24 299 osób, przeprowadzanie prób, koordynacja placówek: B.
s u k c e s i e . Z r a d o ś c i ą mo ż e m y dziękujemy!!! Mamy jednocześnie Śmiłowska, E. Waszak, E. Konik, A. Najbor.
p o i n fo r mo w a ć , ż e d o k o n a l i ś m y nadzieję, że akcja przyczyniła się do Podziękowania dla osób wspierających: Olgi
podsumowania rekordu w jednoczesnym zwiększenia społecznej świadomości jak
Śmiłowskiej za oprawę muzyczną - gra na gitarze, Pań
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – ważna jest umiejętność ratowania
z zespołu ,,Gwiazdeczki" z Bolesławowa oraz
ludzkiego
życia
w
nagłych
sytuacjach.
oddechowej przez jak największą ilość
Liczymy
na
to,
że
za
rok
będzie
nas
jeszcze
Dziecięcej Orkiestry pod przewodnictwem Pana Piotra
osób organizowanym 16.10.2018 od
godziny 12:00 do godziny 12:30 w całej więcej. Liczymy na każdą szkołę, którą Szczepanka. Zachęcamy i zapraszamy do dalszej
Polsce. Policzyliśmy na podstawie przeszkoliliśmy w ramach Programu współpracy z nami.
sprawozdań, zdjęć oraz filmów osoby, Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy
Dnia 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11
które brały udział w biciu rekordu. Ratować i bezpłatnie przekazaliśmy sprzęt. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej
wzięli udział w biciu ,,Rekordu dla
zaangażowania osób z całego kraju, i ZSS zaangażowanym w bicie rekordu Śląskim
Niepodległej.
Celem akcji było wspólne zaśpiewanie 4dziękujemy
i
gratulujemy!
współpracy instytucji, placówek i firm.
zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów
Z E S P Ó Ł
S Z K Ó Ł
S AM O R Z Ą D O W Y C H
i nauczycieli z przedszkoli, szkół w kraju i za granicą.
* Nasza szkoła miała zaszczyt
* Kolejny obiekt, który podpisał umowę patronacką
przygotować oprawę kulinarną
z Zespołem Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
i muzyczną na uroczystą ostatnią sesję,
Restauracja Kaczka i Wino Villa Elise stała się
na której żegnano Burmistrza Zbigniewa
p a t r o n a t e m n a s z e j k l a s y I t e c h n i k u m.
Łopusiewicza i Radnych kadencji 2014Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę.
2018. Mamy nadzieję, że sprostaliśmy
wyzwaniu i wszystkim smakowało, a
* W dniu 31.10.2018 r. uczniowie klasy 3B gimnazjum pod opieką
występ dziewcząt podobał się.
Pani Ewy Konik i Pani Anny Maczkowskiej wzięli udział w szczytnej
akcji sprzątania ,,zapomnianych grobów". Chęci i zaangażowanie
* 29 października 2018r. odbyło
uczniów były ogromne.
się ,,Spotkanie Pokoleń” zorganizowane przez nauczycieli: B. Śmiłowska,
Dziękujemy!
E. Konik, E. Waszak, A.Najbor w ramach obchodów 100-lecia
Podziękowania również
Odzyskania Niepodległości. Zaproszenie przyjęli: Pani Edwarda
kierujemy do Pani
Kwiecień, Pani Helena Kuś, Pani Sokołowska oraz Pan Jan Marcinkiewicz
Marii Dukat-Krzonkalli
–
wiceprezes
za przekazanie na rzecz
Związku Sybiraków
naszej akcji pięknych
P o l s k i c h
wiązanek z igliwia i
w
Bystrzycy
kwiatów,
które
Kłodzkiej. Spotkanie
ozdobiły groby.
cieszyło się dużym
zaintereso wan ie m
* W dniu 30 października 2018r. w Zespole Szkół Samorządowych
uczniów, rodziców. Przybyli również radni Rady Miejskiej Pan Ryszard
w Stroniu Śląskim odbyła się próbna ewakuacja z użyciem sztucznego
Wiktor i Pani Magdalena Laskowska. Wszyscy w skupieniu wysłuchali
dymu i obecnością jednostki Straży Pożarnej. Czas opuszczenia
relacji wspomnień gości o osobistych doświadczeniach związanych z
szkoły przez wszystkich to 3 min 50 sek. na miejscu zbiórki.
zesłaniem na Syberię. Na koniec harcerze wręczyli kwiaty i zaproszono
Gratulacje za sprawną akcję!!!
wszystkich na poczęstunek, za którego przygotowanie dziękujemy Pani R.
E. Konik
Kaweckiej i Pani K. Majce.
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POSTERUNEK POLICJI W STRONIU ŚLĄSKIM W NOWEJ ODSŁONIE
09.11.2018 r.
nastąpiło
uroczyste przekazanie
Posterunku Policji w Stroniu
Śląskim po trwającym 3
tygodnie remoncie, w tym
wydarzeniu brali udział:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz,
Zastępca Burmistrza Dariusz
Chromiec, Przewodniczący
Rady Miejskiej Ryszard
Wiktor, Komendant Komisariatu w Lądku Zdroju Krzysztof Kulak,
Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Jan Hoszko,
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Jędrzejowski oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego Jacek Adamczyk, właściciel
wrocławskiej firmy
wykonującej remont
posterunku
Jan
K o z ł o w s k i ,
Komendant Miejsko
-Gminny
OSP
Władysław Wilczek
oraz Łukasz WójcikStraż Miejska.

Posterunek w wyniku szkód popowodziowych wymagał gruntownego
remontu, usunięcia pleśni i wilgoci. Stare grzejniki zostały zastąpione
nowymi. W większości pomieszczeń została wymieniona podłoga,
obniżono sufity i wymieniono oświetlenie na ledowe.
Zmodernizowano również jedno z pomieszczeń, które zostało
przerobione na pomieszczenie socjalne. Całkowitemu remontowi
zostały poddane toalety wraz z urządzeniami sanitarnymi,
zamontowano także suszarki do rąk.
Niewątpliwie dzięki remontowi poprawią się warunki pracy
policjantów, jak i ogólne wrażenie petentów, odwiedzających
posterunek. Kontynuacją modernizacji posterunku będzie
uzupełnienie i wymiana mebli na nowe.
Koszt modernizacji Posterunku Policji w Stroniu Śląskim to 77 000
zł,
z
czego
30 000 zł zostało
przekazane
ze
środków budżetu
Gminy Stronie
Ś l ą s k i e ,
a 47 000 zł ze
środków budżetu
policji.

ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO
Choć rowerem jeździć można przez cały rok, Strońska Grupa Rowerowa lubi
„zakończyć sezon” – to zawsze dobra okazja do integracji, wyróżnienia
zawodników i powspominania ciepłych miesięcy, przed zbliżającą się zimą.
Tegoroczne zakończenie sezonu miało miejsce w niedzielę, 18 listopada
w Browarze Kamienica, a towarzyszyła mu 25-kilometrowa wycieczka przez góry
i doliny. W organizacji wydarzenia pomógł Stroński Park Aktywności Jaskinia
Niedźwiedzia Sp. z o.o., a uczestników ugościł Browar Kamienica. Panie z SGR
przygotowały wiele pyszności. Upominki dla zawodników przekazali: Gmina
Stronie Śląskie, Pani Ewa, Sklep Górski BONGO, MOTO-JAR i Nadleśnictwo
Lądek-Zdrój. Członkowie SGR, zwycięzcy wielu rowerowych maratonów –
Państwo Irena i Krzysztof Łańcuccy, po raz kolejny przekazali SGR puchary ze
swojej bogatej kolekcji. W tym roku wyróżnieni zostali: Panie Jolanta Nowak
i Agnieszka Kukin - Najwytrwalsze Kobiety SGR Sezonu 2018, Pan Stefan
Szymański – najstarszy zawodnik SGR - za wytrwałość, Pan Ryszard Łapiak - za
wytrwałość oraz za przekazanie rowerowej pasji córce, a Pan Bogdan Birówka – za
organizację dla SGR ognisk na zakończenie każdej wycieczki. Strońska Grupa
Rowerowa dziękuje wszystkim, którzy udzielili jej wsparcia w minionym sezonie
i zachęca miłośników rowerowania do trzymania formy na sezon 2019. W sezonie
zimowy SGR planuje organizację rekreacyjnych wycieczek na nartach biegowych!
Zapraszamy!

40 LAT MINĘŁO, JAK JEDEN DZIEŃ...

W dniu 13 października 2018r. Kapela Podwórkowa
„z ul. Hutniczej" świętowała jubileusz 40 - lecia
muzykowania. Uroczyste spotkanie sympatyków,
członków i byłych członków kapeli odbyło się
w restauracji "Finezja Wiedeńska", a poprzedzone było
Mszą Świętą, celebrowaną w kościele parafialnym
w Stroniu Śląskim. Zorganizowanie uroczystości
jubileuszowych nie byłoby możliwe, gdyby nie pomogli
sponsorzy a byli to: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim,
Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia",
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Koło Łowieckie
"Śnieżnik", Pan Piotr Dudziak, Panowie Zygmunt
Kołaczyk i Jan Florowski, Państwo Kazimiera i Henryk
Smertyga i inni, którzy w różny sposób wspomogli
obchody jubileuszu Kapeli. Wszystkim sponsorom
i sympatykom naszej kapeli serdecznie dziękujemy.
Jerzy Kaczmarek Kierownik kapeli "Z ul. Hutniczej"
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EDUKACJA LEŚNA DLA DOROSŁYCH
Sobota 20 października miała być dniem
pełnym atrakcji przyrodniczych tym razem dla
14 osób
dorosłych ze Stowarzyszenia
Zwykłego " Złoty Kasztan". I tak też się stało,
poranek przywitał nas gęstą mgłą już w
Stroniu Śląskim zmieniającą się w drobny
deszczyk, gdy przebijałyśmy się przez
Przełęcz Puchaczówka 861 m npm. dzielącą
pasma górskie "Krowiarki" a " Masyw
Śnieżnika " na południowo - wschodnią część
Wysoczyzny Idzikowa. To tutaj znajdował się
nasz pierwszy cel - " Pasterskie Skały "
Rozpadało się rzęsistym deszczem ale mimo to
"Dyskobol", "Prasa do wyciskania sera", "
Oszczepnik" , " Piłkarz" i "Pies" urzekły nas
swoją niecodziennością wśród rudo-złotych
buków od 1964 roku określonych pomnikiem
przyrody nieożywionej. Odkrywcy skałek
nazwali 20 tras wspinaczkowych po nich np.
"Miś Uszatek", "Księżycowa rysa", "Ściana
płaczu", "Uwierz w ducha" ale my chcieliśmy
zobaczyć w ustępujących mgłach nie duchy,
ale żywe zwierzęta. Głównym calem była
wyprawa do Leśnictwa Idzików aby
zachwycić się jesiennym zapachem jodeł,
sosen, buków, świerków, modrzewi itd.
Drzewa te rosną już około 40 - 50 lat i
niektóre z nich są bazą szkółkarską w ramach
programów selekcji zachowania leśnych
zasobów genowych i hodowli selektywnej
drzew leśnych, prowadzoną miedzy
innymi przez Nadleśnictwo Międzyleskie .
Tym razem gościł nas Pan Tomasz Cudzik leśnik z około 30 letnim stażem pracy,
prezes Koła Łowieckiego "Lis", również w
czasie wolnym edukator. Mgły ustąpiły,
wyszło słońce, a w drodze do szkółek między
górami "Łazek" 557 m. npm a bezimienną
552,8 m. npm podziwialiśmy w zagrodzie
hodowlanej odpoczywającego na ścianie
lasu cudownego łopatacza / 6-7 rok życia /
byka daniela z oddalonymi kilka metrów od
siebie samicami - łaniami, jak na czas
bekowiska - bardzo spokojnego. Dorodne
CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK
„BRYLANT”?
W październiku w Stroniu Śląskim
gościliśmy delegację z Niemiec, przyjeżdżają
do naszego pięknego miasta już od bardzo
dawna z tego co ja sobie przypominam to
około 20 lat. Przywożą do WCPD w Stroniu
Śląskim sprzęt rehabilitacyjny, odzież oraz
wiele innych artykułów. Częścią tych
artykułów dzielą się z krwiodawcami,
domami dziecka itd.. Muszę w tym miejscu
podziękować w imieniu radnej Stronia
Śląskiego Pani Gabrieli Janiszewskiej i w
imieniu krwiodawców Państwu Helenie i
Henrykowi Wanatom z Nowego Gierałtowa,
którzy od wielu lat goszczą delegację
Niemców u siebie w pasjonacie. Państwo

samce rozpierał jeszcze testosteron, bo starszy
z długimi tykami parostków zaciekle bronił
swego terytorium. Może dopiero "ustalały"
jego granicę, bo dopiero po 2
minutach dostrzegły na drodze kawalkadę
samochodów. Pełnię doznań odczuliśmy w
szkółkach starannie oznakowanych i
ogrodzonych od czasu pobytu tutaj końcem
czerwca br. młodzieży z ZSS w Stroniu
Śląskim. Pan Tomasz pokazał grupie materiał
nasienny jodły pospolitej objaśniając sposoby
rozmnażania i późniejszych nasadzeń. Okazało
się, że to co rozpowszechnił w szkółkach
leśnik inż. Mieczysław Wilczkiewicz prekursor selekcji w Kotlinie Kłodzkiej, stało
się 37 lat temu miejscem pracy p. Tomasza z
Jego babcią, a dziś jest "bazą" również barci.
Wiele ludzi pracowało i pracuje na ten sukces.
W całym Nadleśnictwie wywieszonych jest
już przeszło 1000 szt. kłód bartnych w których
zagnieżdżają się rodziny pszczele dzikiej
miodnej
Apis Melifera. Przykłady te
widzieliśmy spacerując po "starych"
kwartałach leśnych oglądając zawieszone
wysoko barcie oraz urządzenia myśliwskie jak
paśniki i lizawki. Wędrując pojedynczo
widzieliśmy rude i czarne wiewiórki w
konarach drzew. Wszystkimi zmysłami
"smakowaliśmy" ciszę i barwy jesieni. W
podsumowaniu usłyszeliśmy że: dzika
pszczoła sama zasiedla barć, nie ingeruje się w
żaden sposób w jej życie (nie leczy i nie
dokarmia ), z rodzin żyjących nie pobiera się
żadnych produktów pszczelich, tylko kłody
opuszczone mogą być przedmiotem badań. Z
obserwacji wynika , że celowym jest edukacja
społeczeństwa , bo w dalszym ciągu jako
dorośli , ludzie mają chęć dokształcania się,
czerpania przyjemności z poznawania
tajników przyrody pod okiem fachowców.

gruntu itd. Szczególną uwagę zwrócił na
zagrożenia ze strony zwierząt takich jak np.
kleszcze pastwiskowe i łąkowe przenoszące
liczne patogeny chorobotwórcze, nikt nam
nigdy nie mówił o tularemii , babeszjozie lub
gorączce Q, wścieklizną można się zarazić
również od nietoperzy, wiewiórek i szczurów
a nie tylko jak się przyjęło od lisów. Wędrując
po różnych siedliskach leśnych również w
Sudetach spotkać można żmije zygzakowate
trzech odmian: brązową z czarnym zygzakiem,
szarą / popielatą / z czarnym zygzakiem oraz
czarną - bardzo jadowitą, widzianą w tym roku
w górach Bialskich. Uwieńczeniem dnia była
wizyta w " Orlim Gnieździe" nad potokiem
"Szklarnik" obok Leśnictwa "Biała Woda"
gdzie szefuje Pan T. Cudzik. Bajeczne
otoczenie z zagrodą dla maleńkich owieczek z
Kamerunu, stawikiem pełnym przeróżnych
gatunków pstrągów i jesiotrów, mini plażą,
jaskinią solną, ulami, a kubeczki smakowe
przekazały finezję dań z dzika i owoców runa
leśnego. Za te wszystkie przeżycia i wrażenia
dziękuję w imieniu całej grupy wszystkim
przewodnikom.
Z okazji święta 03 listopada, świąt
Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku
wszystkim myśliwym, leśnikom, ludziom
lasów i ich miłośnikom życzę wszelkiej
pomyślności, życzliwości i zdrowia
DARZ BÓR.
Jo l a n ta
"Śnieżnik"

Bo g i el
d ia n a K. Ł
prezes Stowarzyszenia
"Złoty Kasztan"

Pan Tomasz zaznajomił nas z zabronionymi
zachowaniami w lesie szczegółowo
określonymi przez art. 30 ustawy o Lasach
Państwowych z 1991 r. gdzie między innymi
jest mowa o: niszczeniu grzybów i grzybni,
rozgarnianiu i niszczeniu ściółki, puszczaniu
psów luzem, hałasowaniu, rozkopywaniu
Wanatowie robią to bezpłatnie
i bezinteresownie przez tydzień, dwa razy
w roku. Jeszcze raz bardzo im za to
DZIĘKUJEMY. W październiku w Kłodzku
odbyła się Akademia Rady Rejonowej
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Honorowego Krwiodawstwa. Na Akademii
między innymi krwiodawcy Klubu HDK
„Brylant ” zostali odznaczeni
Odznaką
Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego.
Odznaczenie otrzymali Antoni Cygan, Wł.
Jacek Matyszkiewicz, Kazimierz Dąbrowski,
Marian Kamiński.
07.11.2018 r. na posiedzeniu Rady Powiatu
nasz kolega prezes Antoni Cygan otrzymał
Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego.
Odznakę wręczył Starosta powiatu
kłodzkiego, Maciej Awiżen.

11.11.2018 r. wzięliśmy udział
w uroczystych obchodach
100 Lecia
Niepodległości. Wraz ze sztandarem
byliśmy na uroczystej Mszy Świętej w
kościele Matki Bożej Królowej Polski i
Świętego Maternusa oraz na
uroczystej
akademii w CETiK-u.
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ZAPRASZAMY NA V POLSKO – CZESKIE STOŁY
BOŻONARODZENIOWE
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PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI!
Informujemy, że mieszkańcy naszej
gminy mogą nieodpłatnie wyrzucać
przeterminowane leki w sposób
bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony
środowiska do specjalnych pojemników.
Stoją one w aptekach, które wyraziły
chęć współpracy:
1.Apteka Daglezja – ul. Nadbrzeżna 22,
2.Apteka Rumianek – ul. Nadbrzeżna 14,
3.Apteka Słoneczna – ul. Morawka 31/1b
Gmina Stronie Śląskie zapewnia odbiór i
utylizację leków zabranych w tych
pojemnikach, w ramach realizacji
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
JAK WYRZUCAĆ LEKI:
1. Do pojemników wrzucić możemy
zarówno leki wydawane na receptę, bez
recepty, wyroby medyczne (czopki,
krople) jak i suplementy diety.
2. Do pojemnika możemy wrzucać leki
w różnej formie:
- tabletki lub kapsułki można wrzucić do
pojemnika w blistrach lub pojemniczkach
zbiorczych,
- syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale
należy zachować ostrożność aby
opakowanie nie stłukło się podczas
umieszczania
w
pojemniku,
- maści i kremy wyrzucamy w tubkach,
- aerozole w nieuszkodzonych
opakowaniach,
- zastrzyki w ampułkach.

Leki wyrzucamy bez tekturowych
opakowań i ulotek – te wyrzucamy do
kosza na odpady suche.
NIE WYRZUCAJ DO POJEMNIKA
NA LEKI:
- papierowych opakowań,
- użytych środków opatrunkowych,
- strzykawek i igieł.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
rozsądnego pozbywania się leków, które
straciły ważność – właśnie poprzez
wrzucanie ich do przeznaczonych do tego
celu pojemników.

W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym, prosimy
mi e sz k ań có w o z wró cen ie
szczególnej uwagi na osoby z otoczenia, które nie są
w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą.
Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy
samotne mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony
rodziny czy instytucji publicznych.
Dlatego zwracamy się z apelem aby wszelkie sygnały
dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - telefon
74/8141424 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze;
lub Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - telefony
74/8143189 ; 600016417, Komisariatu Policji w Lądku Zdroju - telefon 74/8146231.
Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stroniu Śląskim poszukuje
pracownika na stanowisko monter
– konserwator sieci wod – kan,
maszynista oczyszczalni ścieków, maszynista stacji
uzdatniania wody. Praca na pełny etat.
Wymagania: dyspozycyjność, odpowiedzialność, prawo
jazdy kat. B
List motywacyjny i CV z podpisaną
klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji”
prosimy złożyć do dnia 27 listopada
2018 r. w sekretariacie ZWiK Sp. z
o.o. Strachocin 39, lub przesłać
e-mailem na adres: zwik@stronie.pl
Do d atko we in fo r macj e p o d
numerem telefonu 74 811 54 60.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA
PAŹDZIERNIK 2018
W miesiącu październiku 2018 roku odbyło się 10
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.
Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby. 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 15
porad dotyczących:
♦ możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób
Uzależnionych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin 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
2 - 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
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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
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
Email: biuroburmistrza@stronie.pl

Redaktor naczelny:
Tomasz Olszewski,
DTP (layout):
Sara Pawłowska

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,
s.pawlowska@stronie.pl lub dostarczyć osobiście.

II SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 30 LISTOPADA 2018 ROKU O GODZINIE
10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego stałych
Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 1.
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia,
Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,
Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 2.
6. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
10. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej– Ryszard Wiktor

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).

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 1 grudnia 2018 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA,
K. BRZEZICKA, 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.
Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane.

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 godzinach 1600-1700
4 grudnia 2018 roku dyżur w biurze pełni Pani Magdalena
Laskowska

SEZON NARCIARSKI TUŻ TUŻ!
Licząc, że ciepłe lato i jesień były zapowiedzią śnieżnej
i mroźnej zimy, już dziś zachęcamy do korzystania z uroków
śniegu. W sezonie na stoki narciarskie zaprasza „Czarna Góra
Resort” w Siennej, „Stacja Narciarska Kamienica” w Kamienicy
i Bolesławowie oraz stok narciarski „Bieliczak” w Bielicach.
Miłośnikom leśnych wędrówek i biegów
polecamy
narty
biegowe.
W gminie działają wypożyczalnie zarówno
nart biegowych, jak i zjazdowych. Kolejny
już sezon Nadleśnictwo Lądek-Zdrój
udostępnia leśne dukty Gór Bialskich
i M a s y wu Ś n i e ż n i k a w c e l u
przygotowywania ratrakiem śladów dla
narciarzy biegowych. Szlak oznakowany
jest da drzewach znakami pomarańczowoczarnymi i tyczkami z drogowskazami.
Dostępne są bezpłatne mapy przebiegu
szlaku. Informacje o stanie utrzymania
szlaku dostępne są na: www.stronie.pl,
zakładka narciarstwo biegowe.
Na 16 lutego 2019 zaplanowana jest
czwarta już edycja maratonu narciarskiego
SGB Ultrabiel, który rozegrany zostanie na
najdłuższym w Polsce dystansie, wraz z
krótszymi biegami towarzyszącymi.
Serdecznie zachęcamy do zimowej
aktywności! Zimo przybywaj!

