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ŻEGNAMY PANA ANDRZEJA KROSTĘ
7.03.2020 odszedł od nas Pan Andrzej Krosta,
świetny przewodnik, wspaniały rowerzysta,
doskonały narciarz. Wyjątkowy człowiek o
wielkim sercu. Niezwykły ambasador naszego
miasta i okolicy, który kochał życie i żył
z prawdziwą pasją zarażając nią wszystkich dookoła.
Współtwórca i kreator różnych form aktywności
sportowej.
Wszystkim nam, mieszkańcom Stronia Śląskiego
będzie Go bardzo brakować. Pozostanie w naszej
pamięci. Składamy kondolencje i wyrazy szczerego
współczucia Rodzinie oraz bliskim Pana Andrzeja.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEG0 PRZYZNANE

STYPENDYŚCI Z NASZEJ
GMINY

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż na podstawie
otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu
i rekreacji w 2020 r. ogłoszonych 10.12.2019 r. oraz
28.01.2020 r. rozdysponowano łącznie kwotę 135 000,00
zł. Dotację otrzymały następujące organizacje:
•
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ
Stronie”
na
realizację
zadania
pn.
”Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”,
kwota dotacji 96 000,00 zł;
•
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna
Góra” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie
całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych
na dyscypliny
narciarstwa alpejskiego
i
wspinaczki
wysokościowej”,
kwota
dotacji
14 000,00 zł;
•
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska
„Kryształ” Stronie Śląskie na realizację zadania
pn.: „Organizacja i udział w meczach i turniejach
piłki nożnej dla dzieci”, kwota dotacji 11 000,00 zł;
•
Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne
nr 23 w Stroniu Śląskim na realizację zadania
pn.: „Popularyzacja sportu wędkarskiego”, kwota
dotacji 3 000,00 zł;
•
Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej na realizację
zadania pn.: „Popularyzacja sportów walki w
Gminie Stronie Śląskie”, kwota dotacji 8 000,00 zł;
•
Uczniowski Klub Sportowy Międzygminny
Ludowy Klub Sportowy
„Śnieżnik”
Stronie
Śląskie-Lądek Zdrój na
realizację zadania pn.:
„ P r o m o c j a
systematycznej
aktywności
fizycznej
młodzieży
szkolnej
poprzez organizację zajęć
pozalekcyjnych”,
kwota
dotacji 3 000,00 zł.

Burmistrz Stronia Śląskiego na
podstawie
obowiązujących
uchwał Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego w sprawie określenia
zasad
udzielania
stypendiów
sportowych, naukowych i artystycznych dla
studentów oraz uczniów przyznał stypendia
sportowe i naukowe na okres od marca do
czerwca 2020 r. Wysokość stypendiów
wynosi 100 zł miesięcznie dla stypendiów
sportowych, 150 zł miesięcznie dla stypendiów
naukowych dla uczniów oraz 200 zł dla
stypendiów naukowych dla studentów.
Wśród stypendystów znaleźli się:
Karolina Linde, Borys Tomaszewicz, Pamela
Ciućka, Dominik Sokołowski, Martyna
Olszewska, Milena Olszewska, Mateusz
Wójcik, Filip Rodak oraz Krzysztof
Janukowicz.
Wszystkim stypendystom serdecznie
gratulujemy!

W STRONIU ŚLĄSKIM POWSTANIE
PIERWSZY KLUB SENIORA!
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dotację
w kwocie 149 970,45 zł na utworzenie Klubu
"Senior +" w ramach Programu Wieloletniego
"Senior +" na lata 2015-2020. Całkowity koszt
zadania do ok. 321 tys. zł.
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Z A W I E S Z E N I E
WYKYWANIA
INIEKCJI
DLA
MIESZKAÑCÓW
W WCPD
Szanowni
Państwo,
uprzejmie
informujemy, że w celu zminimalizowania
ryzyka zarażenia się koronawirusem, do
odwołania nie będą odbywać się iniekcje
dla
naszych
mieszkańców
w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskiem.

WYMIANA
OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
Zakończyła się modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Stronie
Śląskie – ul. Kościuszki, od „Okrąglaka” do
ronda w Stroniu Śląskim, polegająca na
demontażu 31 sztuk starych słupów
oświetlenia ulicznego wraz z oprawami,
zamontowaniu 31 nowych słupów
oświetleniowych wraz z oprawami
i fundamentami. Dodatkowo została
zai nstalo wana lampa na uli cy
Nadbrzeżnej, na parkingu koło pawilonu.
Całkowita wartość inwestycji to 203383,00
brutto, a środki pochodziły w całości
z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
W chwili obecnej przygotowujemy się do
wymiany oświetlenia II części ul.
Kościuszki czyli od ronda do ośrodka
Górski Poranek.

MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA
ŚLĄSKIEGO ODWOŁANA!
W związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce,
w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie, w porozumieniu z Burmistrzem
Stronia Śląskiego Dariuszem Chromcem, odwołuję
obrady XIX sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
zaplanowane na dzień 30 marca 2020 r. oraz
wszystkie zaplanowane
w miesiącu marcu br. komisje rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Ryszard Wiktor

PSZOK
W
ZAMKNIĘTY

STRONIU

ŚLĄSKIM

W związku ze zwiększonym ryzykiem zarażenia
się koronawirusem, Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się
na ul. Dolnej 2a
zostaje zamknięty do
odwołania. Odwołana została również zbiórka
odpadów gabarytowych, która zaplanowana
była na 30 marca oraz 2 i 3 kwietnia. Prosimy
nie wystawiać odpadów przed posesje.

Rok 2020, Numer 185

FOTORELACJA Z WYDARZEŃ W CETiK-u

4

5

Rok 2020, Numer 185

konkurs Antalogia poezji dziecięcej

koncert charytatywny dla Gosi

spektakl dla dzieci

ceremonia otwarcia Paraski 4 Europe

Siekiereczki w Krosnowicach

spotkanie Siekiereczek Radnymi i Burmistrzem
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
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BAJLANDIA
► W ramach realizacji V modułu projektu „Magiczna moc bajek” – „Czy warto kłamać?” dzieci poznały
historię drewnianego pajacyka Pinokio, obejrzały bajkę, a rodzice czytali poszczególne rozdziały
opowieści; wykonały pracę plastyczną „Długi nos Pinokio”, na której za nos posłużyła trąbka
urodzinowa; obejrzały też bajkę „Nowe szaty cesarza” i wykonały własne stroje; poznały znaczenie
przysłów „kłamstwo ma krótkie nogi” oraz „oliwa zawsze sprawiedliwa”.
► W lutym, podczas ferii zimowych,
w ramach integracji naszym obecnym
przedszkolakom bajki czytali absolwenci
naszego przedszkola w myśl akcji „Dzieci –
dzieciom”.
► 20 lutego w przedszkolu odbył się bal
karnawałowy. Dzieciaki od kilku tygodni
przygotowywały się do tego wydarzenia.
Tego dnia gościliśmy księżniczki,
superbohaterów, zwierzęta, rycerzy,
czarownice, a nawet cały oddział policji. A
że tego dnia był również tłusty czwartek, z
samego rana odwiedzili nas panowie radni
z tacami pełnymi pączków, za które
serdecznie dziękujemy. Dzięki temu
zabawa była nie tylko szalona, ale również
słodka.
► 4 marca dziesięcioro naszych
przedszkolaków wzięło udział w konkursie
recytatorskim „Antologia poezji dziecięcej”
w Stroniu Śląskim.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Luty i początek marca br. w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim był jak każdy miesiąc, bardzo aktywny, kreatywny
i pouczający.
► 13 lutego odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez Przedszkole
Miejskie w Stroniu Śląskim oraz naszą Radę Rodziców. Za uprzejmością
właścicieli hotelu "Morawa" w tym roku mogliśmy bawić się właśnie tam!
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej
szczytnej imprezy! Dziękujemy również Pani Beacie Szwugier, która
stworzyła wyjątkowy klimat na sali "balowej" poprzez udekorowanie jej
w walentynkowym stylu. Dzięki naszym cudownym darczyńcom udało się
uzbierać aż 15 500 zł! Całą kwotę przeznaczymy na doposażenie
przedszkolnej sali edukacyjno-konstrukcyjno-manipulacyjnej.
► 12 lutego 2020 r. w czasie "Ferii na wesoło"
dzieci wraz z wychowawcami we współpracy
ze Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym
wykonywały karmę dla ptaków. Pani Irena i
Pan Łukasz przygotowali dla nas bardzo
ciekawe zajęcia, które zwróciły uwagę dzieci
na potrzebę dokarmiania ptaków zimą oraz
dostarczyły Im informację jakie mieszanki są
dla ptaków zdrowe i pożywne. Na koniec
odbyły się warsztaty, podczas których powstały smaczne kule dla ptaków.
► 20 lutego świętowaliśmy w przedszkolu tłusty czwartek, który był
naprawdę tłusty - dzięki naszym wspaniałym Radnym, którzy zadbali o
przedszkolaków wchodząc w rolę dostawców przepysznych pączków. Całe
szczęście było już po obiedzie :). Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałomyślnym Radnym za ten
gest i krok w kierunku pielęgnowania naszych polskich tradycji!
► 20 lutego uczestniczyliśmy w teatrzyku wystawianym w Bibliotece Miejskiej w Stroniu Śląskim.
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► 13 lutego w ramach projektu edukacyjnego "Dzieci
uczą rodziców" - dzieci wykonały zadanie 3 Bezpieczne ferie, w którym dowiedziały się o
bezpiecznych zabawach na śniegu podczas
spędzania ferii zimowych oraz zadanie 4 - Młody
ekolog, w którym dzieci poznały zasady w jaki sposób
należy poprawnie segregować śmieci.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKIM, ŻE TRWA JUŻ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim informuje, że rozpoczęła
się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 i trwać będzie do 28 marca 2020 r.
Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić i wysłać na
adres: przedszkole@stronie.pl ZAPRASZAMY!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
► Ostatni dzień przed feriami upłynął pod znakiem edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie klas I –VI
spotkali się z ratownikami wałbrzysko – kłodzkiej grupy GOPR pod hasłem ,,Bezpieczeństwo na stoku”.
Panowie zaprezentowali zasady przygotowania się do zimowego wyjścia w góry: dobór prowiantu,
zawartość apteczki, odpowiedni ubiór i sprzęt (telefon, mapa, latarka) oraz omówili rodzaje wypadków,
z jakimi spotykają się w swojej codziennej służbie. Na koniec zaprezentowali podstawowy sprzęt
ratownika górskiego. Zainteresowanie uczniów spotkaniem zaowocowało zaplanowaniem kolejnych
spotkań w ramach uczenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dziękujemy p. Eli Wądrzyk
i p. J.Staśko za inicjatywę.
► Zima nie jest dla nas zbyt łaskawa, ale warunki na stoku Czarnej Góry pozwoliły uczniom klasy I
usportowionej i
pozostałym
chętnym
oddziałom
na
doskonalenie jazdy na nartach pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego. Odbył się 6 takich wyjazdów. Dzieci,
które jeszcze niepewnie czują się na stoku, np.: z klasy I B,
opanowywały sztukę poruszania się na nartach na szkolnym
boisku. W opiece nad dziećmi pomogli rodzice.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

► Uczniowie SP i Technikum wraz z nauczycielami,
już piąty rok z kolei, uczestniczyli w imprezie
narciarskiej ,,Ultrabiel”, na której – w ramach
wolontariatu przygotowali ciepłe potrawy i
napoje dla uczestników. Młodzież szkolna
obsługiwała narciarzy biegowych na trasie i w
namiocie
gastronomicznym.
Dziękujemy
nauczycielom i młodzieży za poświecenie wolnego
czasu w sobotę i dodatkowo Paniom pracującym
w stołówce szkolnej za pomoc. Koordynatorem
była p. Renata Kawecka i p. Krystian Ziobro.

►W
kalendarzu
niemal
wiosna,
dlatego uczniowie
k l a s y
I c
uczestniczyli
w
warsztatach
zorganizowanych
przez nadleśnictwo
Lądek Zdrój pod
tytułem
,,Idzie
w i o s n a ” .
Dziękujemy
p.
Irenie Foremnik za
ciekawą
lekcję
przyrody.
► Na początku marca uczniowie Szkoły brali
udział w konkursie ,,EKO – PLANETA”, to już kolejna
edycja koordynowana przez p. M. Zimną.

7

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
►Uczniowie najmłodsi wzięli udział w warsztatach
mydlarskich przeprowadzonych na terenie szkoły
dzięki rodzicom uczniów kl. I c. Dzieci miały
możliwość wykonywania fantazyjnych w kształcie i
kolorze mydełek, a ich zapach unosił się długo po
szkolnych korytarzach. W imieniu wych. M. Balickiej
dziękujemy
za
inicjatywę
i
pomoc
zaangażowanym osobom.

►W
ciekawych
lekcjach
historii
wzięli
udział
uczniowie klasy Vc,
na której epokę
rycerzy poznawano
nie tylko z treści
książkowych,
ale
p o p r z e z
przygotowane przez
uczniów tematyczne
rekwizyty.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
► W pierwszym tygodniu ferii odbyły się warsztaty
plastyczne pn. „Papier i tektura”. Dzieci przekonały się
jak w kreatywny i twórczy sposób można wykorzystać
powyższe
materiały.
Wykonaliśmy
maski
karnawałowe oraz las w pudełku, wielkoformatową
makietę naszego miasta, przestrzenne książki pop-up
i tekturowe zwierzaki.

►Dnia 20.02.2020 r. gościliśmy teatrzyk Blaszany Bębenek, który zaprezentował spektakl pt. „Renifer
Niko ratuje zimę”. Była to opowieść o małym reniferze, który pragnie dołączyć do zaprzęgu Świętego
Mikołaja. W trakcie swojej wędrówki spotyka przebiegłego wilka, który wpada na pomysł, aby pójść
śladami renifera i dzięki niemu dostać się do wioski. Aby uratować przyjaciół Niko musi uwierzyć
w siebie i nauczyć się latać.
W trakcie spektaklu pojawiły się piękne kurtyny imitujące zimowe krajobrazy oraz wesołe piosenki
zaśpiewane na żywo. Aktorzy wciągnęli widzów w zabawę, dzięki czemu dzieci mogły pomagać
bohaterom w rozwiązywaniu problemów.
Alicja Witczak – Biblioteka Miejska CETiK

5 KWIETNIA
Dzień Leśnika i Drzewiarza!
Wszystkim leśnikom Nadleśnictwa Lądek
- Zdrój i przyjaciołom lasu życzymy
satysfakcji z wykonywania obowiązków
zawodowych. Niech radość pracy
dodaje Wam sił w działaniach
na rzecz przyrody!
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BUDŻET OBYWATELSKI 2020 ROZSTRZYGNIĘTY!
6 marca o 12.00 zakończyło się internetowe głosowanie na projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2020. Łącznie zostało oddanych 1160 głosów. Projekty
02 i 04 otrzymały taką samą liczbę głosów, tj 116. Zwycięski projekt został
wyłoniony
w
drodze
losowania,
które
odbyło
się
13.03.2020
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, w obecności autorów tych dwóch
projektów. Drogą losowania zwyciężył projekt : 02 “Wielokąt wspinaczkowy—
doposażenie placu zabaw przy ul. Świerkowej”.
Cztery projekty zostały przyjęte do realizacji.
Projekt 03: „Twój głos ma moc czynienia DOBRA – Użyj go. Podaruj Strażakom
quada do ratowania życia”.
Zakup quada „CF-Moto 520 LONG” z akcesoriami: kufer z siedziskiem dla pasażera, wciągarka, led
przód, generator, stroboskop LED 6 szt., manetki podgrzewane, pług z szybko łączem, okleina straż,
osłona spodu, komplet zderzaków”.
Projekt
10:
Utwardzenie
z
płyt
ażurowych
drogi
dojazdowej
do
garaży
Utwardzenie z płyt ażurowych drogi dojazdowej do garaży usytuowanych za budynkiem położonym
w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6.
Projekt
06:
„Statek
Diasa
–
plac
zabaw
przy
ul.
Żeromskiego”.
Budowa Statku Diasa przeznaczonego dla 22 użytkowników. Statek posiada wejścia linowe, trap
wspinaczkowy, linę do wspinania i pomost tunelowy łączący dwa pokłady.
Projekt 02: . „Wielokąt wspinaczkowy – doposażenie placu zabaw przy ul. Świerkowej”.
Budowa urządzenia sprawnościowego - wielokąta wspinaczkowego.
Realizacja projektów nastąpi w tym roku. Gratulujemy autorom projektów.
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„Ferie zimowe ze św. Maternusem” w Parafii Matki Bożej Królowej Polski i św.
Maternusa w Stroniu Śląskim
W dniach 10, 12, 14 ,15 lutego 2020 r. w Parafii Matki
Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu
Śląskim zorganizowano zimowy wypoczynek dla
dzieci - ,,Ferie zimowe ze św. Maternusem’’. W
wypoczynku uczestniczyło 44 dzieci z parafii.
W czasie zimowiska zorganizowano wycieczki do
Explora Park- Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu,
kryte lodowisko OSiR w Świdnicy, teatru ,,Akademia
Wyobraźni’’ w Lądku Zdroju na spektakl kukiełkowy
pt. ,,O Ignasiu który nie lubił chodzić do szkoły”
i warsztaty teatralne. Zajęcia z dziećmi odbywały się
również w salce parafialnej - zorganizowano
warsztaty twórcze robienia magnesów, zajęcia
kreatywne
z
papieru
robienia
masek
karnawałowych.
W ostatnim dniu 15 lutego 2020 r.
zorganizowano zabawę karnawałową- ,,Bal przebierańców’’ z
zabawami i konkursami, za które dzieci otrzymały liczne
nagrody. Uczestnicy ferii mieli zapewnione śniadania oraz
poczęstunek na zabawie.
Podczas ferii nie zabrakło również zajęć z profilaktyki
uzależnień. Straż Miejska ze Stronia Śląskiego- Komendant P.
Jacek Zegarowicz, Mł. Insp. P. Bernard Bernecki oraz
pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat uzależnień od
alkoholu i nikotyny [papierosy tradycyjne i e-papierosy]..
Zajęcia miały na celu: promować zdrowy styl życia, podnieść
wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych, społecznych,
ekonomicznych i moralnych z powodu uzależnień od alkoholu
i nikotyny, umiejętność przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do
przejawiania złych zachowań, kształtować poczucie odpowiedzialności za
własne zdrowie, wskazywać możliwości spędzania wolnego czas w sposób
atrakcyjny, sprzyjający pozytywnej zabawie bez używania substancji
uzależniających.
Był to tydzień pełen wrażeń dla dzieci. Było to możliwe dzięki hojności
przekazanym funduszom przez Burmistrza Stronia Śląskiego - Pana
Dariusza Chromca, Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nasza Spółdzielnia’’ i Pana
Prezesa Tomasza Mazurka, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu
Śląskim i Pana Dyrektora Krzysztofa Irzyńskiego, Nadleśnictwa Lądek
Zdrój i Pana Nadleśniczego Jano Chilarskiego, oraz przekazanym
gadżetom przez Panią Amelię Głowacką- Dyrektora Banku Spółdzielczego
w Stroniu Śląskim. Osoby zajmujące się dziećmi w czasie ferii pracowały w
wolontariacie. W imieniu swoim i dzieci dziękuje bardzo za pomoc
finansową dzięki której możliwe było zorganizowanie ,,Ferii zimowych ze
św. Maternusem”.

Proboszcz ks. Grzegorz Góra i Wolontariusze

7 KWIETNIA– DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA
składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie,
bezinteresowność, profesjonalizm i determinację w ratowaniu
najcenniejszej wartości jaką jest ludzkie życie. Dziękujemy Wam także za
bezgraniczną ofiarność i zaangażowanie w działaniu na rzecz pacjenta.
Życzymy Państwu osobistej satysfakcji
z trudnej, wymagającej i niezwykle odpowiedzialnej,
ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym.

Rok 2020, Numer 185

WYJĄTKOWO SMUTNA EDYCJA ZAWODÓW ULTRABIEL
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W sobotę 7 marca 2020 roku zawodnicy po raz
piąty zmierzyli się w maratonie narciarskim SGB
Ultrabiel. Ze względu na brak śniegu w dolnych
partiach Gór Bialskich rywalizowano na trasach
położonych wyżej. Zmieniły się przez to
tradycyjne dystanse biegów organizowanych w
ramach Ultrabiel. Piąta edycja zostanie też
zapamiętana jako najsmutniejsza.
Po zaplanowanej zmianie tras w V edycji SGB
Ultrabiel zawodnicy mieli rywalizować na
dystansach 42 km, 23 km i 9 km. W sobotę
7 marca 2020 roku jako pierwsi - o 10:30 - do
rywalizacji przystąpili uczestnicy biegu najdłuższego. Kwadrans później na trasę wyruszyli ścigający się
na 23 km. Niestety jeden z zawodników z tej grupy niedługo po starcie zasłabł. Jego rywal biegnących
w tej samej grupie, prywatnie lekarz, natychmiast rzucił się udzielać pomocy. Sytuacja była na tyle
poważna, że rozpoczął reanimację. Inna zawodniczka wróciła na start, by powiadomić organizatorów o
sytuacji. Tymczasem na linii startowej narciarze szykowali się do rozpoczęcia biegu na 9 km. Został on
jednak wstrzymany, a na pomoc poszkodowanemu na trasę wyruszyli ratownicy. Kolejny zespół
ratunkowy przybył niezwłocznie z wioski zawodniczej. Niestety mimo trwającej bardzo długo reanimacji
uczestnik zmarł na trasie. Z tego względu bieg na 9 km został odwołany. Zawodnicy, którzy dokonali
opłaty startowej w biegu na 9 km, jeśli zechcą wziąć udział w biegu na najkrótszym dystansie w 2021
roku, będą uprawnieni do ulgi w wysokości 50% w obowiązującej ich opłacie startowej.
Uczestnicy biegów na 42 km i 23, którzy docierali do mety, w dużej mierze nieświadomi tragedii,
która rozegrała się za ich plecami, zostali sklasyfikowani.
W rywalizacji mężczyzn na głównym dystansie 42 km wygrał Krzysztof Małkiński (AZS AWF Katowice)
przed Jakubem Ogorzałkiem (Poliamid Ski Team) i Robertem Faronem (Skipol.pl Team). Wśród pań
ponownie wygrała ubiegłoroczna zwyciężczyni - Jadwiga Grynkiewicz (MT-Sport), a za nią finiszowały
Dorota Kuźma (Enervit Yoko XC Life Team) i Agnieszka Wanżewicz-Uznańska (RunSki Pink&Blue).
W biegu na średnim dystansie - czyli 23 km - najszybciej do mety dotarł Sergiusz Wieczorkiewicz (K.S.
Okular - Optyk Jelenia Góra). Na drugim miejscu linię końcową przeciął Jonasz Bakun (SMS Szklarska
Poręba). Trzeci czas dnia osiągnął Sylwester Tomaszewicz (team nabiegowkach.pl / Nadleśnictwo
Lądek-Zdrój). Pomiędzy paniami nie do pokonania była Anna Gałek, która nie dała szans drużynowej
koleżance Monice Judce (obie reprezentują XC-Sport Team). Trzecie miejsce dla Czeszki Barbory
Vaclavkovej (TY Sokol Nove Sady).
Pełne wyniki zawodów oraz fotorelacja dostępna jest na stronie www.ultrabiel.pl
Organizatorami zawodów byli: z ramienia Gminy Stronie Śląskie – Stroński Park Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z o.o. oraz firma XC4U – portal nabiegowkach.pl.
Składamy szczególne podziękowania sponsorom wydarzenia: Spółdzielczej Grupy Bankowej, GBS
Bankowi w Strzelinie i Gminie Stronie Śląskie oraz wszystkim fundatorom nagród finansowych i
rzeczowych. Pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim dziękujemy za
zorganizowanie cateringu, punktów żywieniowych na trasie i depozytu zawodów, a Straży Miejskiej i
Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc kierowaniu ruchem samochodowym. Do zobaczenia za rok!

Z ogromnym smutkiem żegnamy Andrzeja Krostę - uczestnika
wszystkich edycji SGB Ultrabiel, który 7 marca w czasie biegu
zasłabł niedługo po starcie i mimo natychmiastowej pomocy,
najpierw jednego z uczestników - lekarza, później także
ratowników, zmarł na trasie zawodów. Pan Andrzej Krosta był
osobą znaną, lubianą i podziwianą w Stroniu Śląskim. Zawsze
aktywny, kochał sport i aktywizował innych do ruchu na
świeżym powietrzu. Sam uprawiał narciarstwo biegowe,
zjazdowe, nordic walking, wycieczki piesze, a także rowerowe
ze Strońską Grupa Rowerową, której był współzałożycielem.
Namawiał stronian do przypięcia biegówek oraz udziału w
zawodach odbywających się na terenie gminy. Pan Andrzej był
uczestnikiem wszystkich pięciu edycji zawodów SGB Ultrabiel w
Górach Bialskich, rywalizował zawsze na średnim dystansie.
Ostatniego biegu nie ukończył ...Organizatorzy składają kondolencje rodzinie i bliskim Pana Andrzeja.
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CO SŁYCHAĆ
BRYLANT?

W

KLUBIE

HDK

Członkowie zarządu są w trakcie szukania
sponsorów, aby zakupić upominki na
czerwcowy zjazd dla członków klubów
HDK. Dla delegacji klubów HDK mamy
już wykonane zegary, torby z logo
naszego klubu, przypinki w kształcie serca
z logo klubu i nadrukiem 45 lecie klubu
HDK „Brylant” w Stroniu Śląskim.
Przypominam, że najbliższa akcja
oddawania krwi 20.04.2020 w CETiK-u.
Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi
♥ Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania
NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami
♥ Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością
z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.
Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
♥ Szybszy dostęp przysługuje w przypadku starania się o sanatorium
♥ Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania
zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach) - zniżki w komunikacji miejskiej,
zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy
„Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz
na www.dawcomwdarze.pl oraz www.razemdladawcow.pl
Jacek M

Szanowni Państwo, Goście, Turyści, Mieszkańcy!
Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za sezon zimowy 2019/2020,
który w naszej Gminie właśnie dobiegł końca! Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i skorzystali
z zimowej oferty naszej przepięknej okolicy. Pamietajcie! Widzimy się za rok! Zapraszamy Was do
odwiedzenia nas również latem i skorzystania z naszej letniej oferty. Więcej o niej możecie dowiedzieć
się na stronie https://stronie.pl i facebooku: Stronie Śląskie-Aktywni Z Natury.
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA LUTY 2020
W miesiącu lutym 2020 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 12 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
Ko misji
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 bierze
średnio 7—8 osób.
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

Stroński Park
Aktywności
„Jaskinia
Niedźwiedzia”
Sp. z .o. o.
Dariusz Gulij
tel: 604 635 538
informuje,
Balicki Marek
marek-balicki@wp.pl
że będzie
Bora Szymon
szymonbora29@interia.pl
przeprowadzona rekrutacja na
Brzezicka Krystyna
tel: 691 816 479
wolne stanowiska pracy.
Dobrowolski Stanisław 03stan@wp.pl
Do 20 kwietnia 2020 roku do
Chmurzyński Marek
tel: 667 884 551 radny@wp.pl
godziny 15:00 przyjmowane
Erdmański Tomasz
tel: 720 721 517
będą podania o pracę na
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
poszczególne stanowiska
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
w Hotelu STRONIE.
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof
tel: 794 989 555 kkujawiak@interia.pl Szczegóły rekrutacji na stronie
internetowej
Laskowska Magdalena tel: 575 780 427 magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław
tel: 609 142 133
www.jaskinianiedzwiedzia.pl
Ryczek Wiesław
tel: 661 204 395
Zapraszamy do składania
Serafin Jacek
tel: 602 450 823
aplikacji.
jacekserafin75@wp.pl
Prezes SPA Jaskinia
Sławik Remigiusz
remigiuszslawik@gmail.com
Niedźwiedzia
Wiktor Ryszard
tel: 601 259 900, 74 8141 552
Sp. z o.o.
ryszardwiktor@vp.pl
Renata Nowak
Dane kontaktowe do Radnych VIII
kadencji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego

Pierwszy Górski Festiwal Morsów odbył
się 9.03 nad Zalewem Stara Morawa.
Nie spodziewaliśmy się aż tylu gości, jak na
pierwszy raz, przerosło to nasze najśmielsze
oczekiwania. Morsujących było ok 150 osób,
a drugie tyle na brzegu, które równie dobrze się
bawiły. Odwiedziły nas morsy z całej Polski, m.in.
z Poznania, Jutrosina, Pakosławia, Kłodzka,
Otmuchowa, Wrocławia, Polanicy—Zdroju
i pewnie jeszcze wielu innych klubów. Był
browar Rebelia z Ząbkowic Śląskich wraz
z cateringiem, Telewizja Sudecka, którą zrobiła
fajny reportaż, a Agnieszka Malik ZumbaTeam
zrobiła super rozgrzewkę, był konkurs z licznymi
nagrodami z okazji Dnia Kobiet. Pomysł
realizacji dał Darek Odważny i Marcin
Adamczyk, a realizację zrobiliśmy społecznie
my, czyli Niedźwiedzie Polarne Stronie Lądek.
W dobie kryzysu z koronawirusem, zachęcamy
do morsowania z nami w przyszłym sezonie, co
znacznie poprawia odporność, samopoczucie
o ogólny stan zdrowia. Morsujemy co niedzielę
o 11 od listopada w Zalewie Stara Morawa oraz
w Bielicach. Obecnie morsujemy indywidualnie
i nie kończymy sezonu. Festiwal wpisujemy na
stałe do naszego kalendarza!

Grzegorz Ścisłowski, Trzy Siostry
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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 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552

BEZPŁATNE PORADY ZUS
Z przykrością
informujemy, że w okresie miesiąca
kwietnia i maja 2020 roku nie będą organizowane bezpłatne,
podstawowe informacje z zakresu ZUS ( świadczenia ZUSowskie ) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu
Śląskim z przyczyn niezależnych od Radnych.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
Nr
kontaktowy
do
punktu:
533
379
675.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska ( 575 780 427 ), Wiesław Ryczek
( 661 204 395 ) i Zdzisław Pakuła ( 609 142 133 ), z przykrością
informują, że w okresie miesiąca kwietnia i maja 2020 roku nie
będą organizowane spotkania w sprawach samorządowych
w Biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna). Z Radnymi można kontaktować się telefonicznie.

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” Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12
Fax: 74 811 77 32 email:
biuroburmistrza@stronie.pl

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

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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia
każdego
miesiąca
na
adres
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub dostarczyć
osobiście. Materiał dostarczony po tym terminie
nie będzie opublikowany w bieżącym numerze
Nowinek Strońskich.

