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ZAMKNIĘCIE DRÓG W DNIU 16 SIERPNIA 2015 R.—TRIATHLON STRONIE ŚLĄSKIE
Informujemy, że wszystkie zawody triathlonowe rozegrane zostaną 16 sierpnia 2015 r. …………………………………………..
i w tym dniu w godz. 9-17 dla ruchu samochodowego zamknięte zostaną następujące odcinki dróg:
- Zalew w Starej Morawie – ulica Sportowa - Stronie Śląskie, Urząd Miejski (droga gminna)
- Stronie Śląskie, Urząd Miejski - Stronie Śląskie wieś - Sienna (droga wojewódzka)
- Sienna – Janowa Góra (droga gminna)
- Janowa Góra – Kletno (droga powiatowa)
- Kletno – Stara Morawa – zalew w Starej Morawie (droga powiatowa)
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NIEZWYKŁE METAMORFOZY POLSKICH SAMORZĄDÓW
Konkurs wygrała gmina Stronie Śląskie, która zrealizowała
inwestycję, której celem było zagospodarowanie na cele
turystyki i rekreacji części zbiornika retencyjnego i terenu
przybrzeżnego w Starej Morawie.W ramach inwestycji powstało
nowoczesne kąpielisko, w pełni wyposażone pole biwakowe,
zaplecze sanitarne dla około 300 osób, boisko wraz z widownią,
plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia łodzi i kajaków, a także
infrastruktura budowlana, obejmująca budynek główny,
budynek przebieralni, magazyn łodzi, parterowy pawilon, mury
i ogrodzenia kamienne oraz liczną zieleń.
http://www.forbes.pl/najciekawsze-inwestycje-polskich-samorzadow
-konkurs-rasp,artykuly,196847,1,1.html#

Niektórzy twierdzą, że kraj jest w ruinie, że w mniejszych
miastach panuje stagnacja, i że mamy wręcz do czynienia ze
zwijaniem się tzw. Polski B. Tymczasem niezwykłe
metamorfozy, których dokonują niektóre polskie samorządy,
świadczą o czymś zupełnie odwrotnym.
Podczas tegorocznego Kongresu Regionów we Wrocławiu
wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska zorganizowało
konkurs, w ramach którego samorządy mogły się tymi
metamorfozami
pochwalić,
prezentując
najciekawsze,
zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, które miały wpływ
na poprawę życia mieszkańców danego regionu. Nagrodą
w konkursie był reklamowy pakiet promocyjny o wartości 500
tysięcy złotych w mediach RASP-u oraz Onetu.

RANKING SAMORZĄDÓW 2015
Organizatorem Rankingu Samorządów jest "Rzeczpospolita",
a jego kryteria ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem
byłego premiera Jerzego Buzka. Samorządy wyróżniane są
w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich
i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich.
Jak
wybierano
zwycięskie
samorządy?
Od 11 lat metodologia wyłaniania zwycięzców jest prawie
niezmienna. – Najpierw bazujemy na twardych danych
Ministerstwa Finansów, by w kolejnym etapie analizować dane
przesłane nam przez poszczególne miasta i gminy – podkreśla
Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów. –
Dzięki stałej metodologii naprawdę jesteśmy w stanie
obiektywnie oceniać sytuację poszczególnych samorządów.
W pierwszym etapie organizatorzy pozyskali dane z Ministerstwa
Finansów na temat gmin, które najlepiej zarządzają swoimi
finansami i jednocześnie najwięcej inwestują. W drugim etapie,
od samorządów uzyskano dane na temat udziału wydatków
na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi
w wydatkach ogółem, nakładów na gospodarkę mieszkaniową,
wyników testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczby
nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie
gminy, stopy bezrobocia czy inicjatyw w ramach PPP oraz
posiadania przez samorząd Karty Dużej Rodziny.

Ranking
najlepsze
gminy
miejsko-wiejskie
2015.
Spośród zgłoszeń z całej Polski Stronie Śląskie zajęło 60 miejsce
uzyskując 49,13 punktów za ocenę jakości gminy tj.
za zarządzanie oraz za sytuację finansową. Oceniając
poszczególne gminy kapituła brała pod uwagę: dochody
zł/osobę, wydatki zł/osobę, pozyskane środki unijne zł/osobę,
zobowiązania do dochodów w %, udział wydatków
na organizacje pozarządowe w %, nakłady na gospodarkę
mieszkaniową zł/osobę, wydatki na promocję w wydatkach
ogółem w %, nowe podmioty gospodarcze, liczbę mieszkańców.
Europejski samorząd. Dotacje - gminy miejskie i miejskowiejskie.
W tym zestawieniu nagrodzone zostały samorządy
najskuteczniej pozyskujące dotacje unijne. Z dotacjami, jeszcze
z puli na lata 2007-2013, Stronie Śląskie poradziło sobie bardzo
dobrze, plasując się na 27 miejscu. Brano pod uwagę osiągnięcia
z zakresu przychodów z UE w zł na osobę, podpisanych umów
w zł na osobę oraz liczbę podpisanych umów.
Innowacyjne
gminy
miejskie
i
miejsko-wiejskie.
W tym Rankingu Stronie Śląskie zajęło 9 miejsce. Punktowano
tu kategorie takie jak: dostęp do spraw urzędowych przez
internet, szkolenia pracowników, prywatne serwisy internetowe,
darmowe punkty dostępu do internetu, zintegrowany system
zarządzania gminą, rozwiązania mobilne.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM,
TO BEZPIECZNA SZKOŁA.
Otrzymaliśmy certyfikat z tytułem "Bezpiecznej
Szkoły" w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna
Szkoła - Bezpieczny Uczeń. W roku szkolnym
2014/2 015 w ra mach tego ko n ku rsu
przeprowadzonych zostało szereg działań z zakresu
bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu. Do wykonania
było 10 zadań, których wykonanie Komisja
Konkursowa oceniła maksymalną ilością punktów.
Zadania dotyczyły bezpieczeństwa, zagadnień
prawnych i społecznych, relacji międzyludzkich,
profilaktyki uzależnień, kształtowania postawy
akceptującej niepełnosprawności. W działania
zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele, rodzice,
a także przedstawiciele instytucji wspomagających
szkołę - Policji w Stroniu Śl., Policji w Lądku Zdr.,
Straży Miejskiej w Stroniu Śl., Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stroniu Śl, oraz Zespołu
Kuratorów Sądowych Sądu Rodzinnego w Kłodzku.
Koordynator programu E. Waszak serdecznie
dziękuje za przekazanie cennej wiedzy
i doświadczeń naszym uczniom, oraz pomoc
w organizacji działań, co przyczyniło się
do otrzymania tego tytułu.

WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE 10 LAT
PRACY KŁODZKIEJ WSTĘGI SUDETÓW - LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów - LGD, której głównym
celem działalności jest pomoc w rozwoju i aktywizacji
obszarów wiejskich, ma już 10 lat. Z tej okazji 19 czerwca w
pensjonacie Puchaczówka w Stroniu Śląskich odbyło się
spotkanie podsumowujące dotychczasowe efekty pracy.
W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i partnerzy Kłodzkiej
Wstęgi Sudetów. Odbyła się także premiera filmu, poświęconego
realizacjom wybranych projektów w ramach Lokalnej Grupy
Działania, opartych na Lokalnej Strategii Rozwoju.
Sylwia Mielczarek, Prezes Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów –
LGD podsumowała 10 lat owocnej pracy KWS – LGD, zaś Paweł
Czyszczoń, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz
Piotr Kensicki, Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów
wskazali na dobrą dotychczasową współpracę, a tym samym na
wsparcie w nowej perspektywie 2014 – 2020.
W panelu dyskusyjnym z udziałem beneficjentów, wzięli udział Prezes Sylwia Mielczarek oraz przedstawiciele poszczególnych
sektorów : Monika Pyrcz- Jurczyk z urzędu miasta i gminy
Bystrzyca Kłodzka wraz z burmistrzem Stronia Śląskiego,
Zbigniewem Łopusiewiczem, jako reprezentanci sektora
publicznego, Mirosław Lech z firmy EKOAr, reprezentujący

sektor gospodarczy oraz Hubert Krech, który z ramienia
stowarzyszenia Edukacja i Rozwój, reprezentował sektor
społeczny.
Podczas wydarzenia podkreślano podejmowane inicjatywy,
które znacząco wpłynęły na rozwój regionu. To pozwala patrzeć
z optymizmem w przyszłość - w kontekście dalszych działań
opartych na nowej perspektywie 2014 - 2020.
Działalność Kłodzkiej Wstęgi Sudetów na przestrzeni lat
zapoczątkowała proces korzystnych zmian w regionie, jakim jest
większa część powiatu kłodzkiego. LGD realizowała swoje cele w
oparciu o cztery główne aspekty: turystyczna wieś, czysta i
przyjazna przestrzeń, po wiejsku znaczy wspólnie oraz wieś
dobrego smaku.
Dzięki pomocy ze Strony Fundacji beneficjentom udało się
pozyskać ponad 12 milionów dofinansowania ze środków
unijnych, co podniosło atrakcyjność regionu i wpłynęło znacząco
na integrację lokalnej społeczności.
Spotkanie zostało uwieńczone występem artystycznym
utalentowanej skrzypaczki Agnieszki Violin, słynącej ze
spektakularnych widowisk muzycznych
.
www.kws.org.pl
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"MUZYCZNY ZALEW" - ZALEW W STAREJ MORAWIE
4 LIPCA 2015R.(FOTORELACJA)

PROPOZYCJE NA LIPIEC/SIERPIEŃ

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Gawron e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XV, Numer CXXIX

STR. 5

CO SŁYCHAŚ W STROŃSKIM PARKU AKTYWNOŚCI?

mmmmmmm

Gmina Stronie Śląskie
oraz Stroński Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. zapraszają dzieci
i młodzież ze Stronia Śląskiego na bezpłatne korzystanie
z Krytej Pływalni w okresie wakacyjnym
w godzinach 12.00 – 13.00

NA ROWERACH :)

UKS MLKS Śnieżnik

22 czerwca 2015r. (poniedziałek) odbyła się wycieczka
rowerowa z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim, zorganizowana przez Zespół
Szkół Samorządowych, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
oraz Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu
Śląskim. Pogoda niestety nie dopisała, przy padającym deszczu
w wycieczce udział wzięło jedynie 10 osób. Trasa przebiegała
następująco: Stronie Śląskie, Goszów, Nowy Gierałtów (Plac
Spotkań), Goszów, Stronie Ślaskie, Zalew w Starej Morawie.
Nad Zalewem pracownicy Strońskiego Parku Aktywności
przygotowali ognisko z pieczeniem kiełbasek, odbył się też
pokaz pierwszej pomocy przed medycznej, przygotowany przez
Adama Majewskiego (ratownika WOPR i GOPR). Uczestnicy
wycieczki otrzymali na zakończenie, przy ognisku, rowerowe
lampki ledowe (tył i przód), których fundatorem była Pani
Monika Galos z "Dworka Galosa" (serdecznie dziękujemy za
sponsoring). Opiekunami grupy szkolnej byli: Pan Krystian
Ziobro i Pani Małgorzata Wijatyk. Zdjęcia wykonał Julian Jasicki.

CIEKAWOSTKI TENISOWE, Polski Zwiazek Tenisa Stołowego
powołał Katarzynę Węgrzyn i Annę Węgrzyn na Mistrzostwa
Europy Juniorów i Kadetów w Bratysławie 10-19.07.2015.
Powołanie jako trener Kadry Polski otrzymał również
szkoleniowiec UKS MLKS ŚNIEŻNIK Leszek Kawa.

STROŃSKIE DZIECI
W OPERZE WROCŁAWSKIEJ
14 czerwca 2015 r. już po raz drugi dzieci z kółka baletowego
działającego przy CETiK-u wzięły udział w koncercie finałowym,
który odbył się w Operze Wrocławskiej. Występ, jak co roku,
został zorganizowany przez panią Marię Kijak – Rakowską oraz
pedagogów ze Studium Tańca i Baletu we Wrocławiu. Dzieci
pięknie zaprezentowały program , który ćwiczą przez cały rok
w CETiK-u. ……………………….………………………………………………………..
Natalia Gancarz
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RODZINNA RYWALIZACJA – IV MIJANKA ROWEROWA
STRONIE ŚLĄSKIE-LĄDEK-ZDRÓJ
Przed nami czwarta edycja letniego rowerowego spotkania mieszkańców i turystów z okolicy Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju.
Ogłaszamy rodzinną rywalizację: przygotowaliśmy rowerowe nagrody dla dwóch najliczniej reprezentowanych rodzin (jednej
z okolicy Lądka-Zdroju i jednej z okolicy Stronia Śląskiego). Jak co roku, wyjeżdżamy o godz. 10.00 spod ratusza w Lądku-Zdr. i spod
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. i spotykamy się przy bramce powitalnej na granicy gmin. W tym roku wprowadzamy nową formułę
i na bramce nie "mijamy się", ale łączymy w jedną dużą grupą i wszyscy razem udajemy się na rowerową przejażdżkę!
Łącznie do przejechania mamy ok. 15 km
(w zależności od pogody i kondycji uczestników).
Trzymamy spokojne tempo i zapraszamy
rowerzystów w każdym wieku. Na zakończenie
wycieczki, ok. godz. 13.30-15.00 zapraszamy na
ognisko z poczęstunkiem przy Górskim Poranku w
Lądku-Zdroju.
Mijankę organizuje grupa
wolontariuszy, pt. „Ludzie na rowerach” (kontakt:
536 300 164, 667 937 646)), a pomagają: Fundusz
Lokalny Masywu Śnieżnika, Rada Miejska Stronia
Śląskiego i Lądka-Zdroju, Sołectwo Stójków i
Strachocin, ULKS „Czarna Góra” i „Górski Poranek”
w Stroniu Śląskim. Zapraszamy!
Monika Ciesłowska, UM

IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLASKIE - SIERPIEŃ 2015 R
- 1,8,15,22,29 sierpnia 2015r. (w każdą sobotę od maja do
października) w godz. 12.00-14.00 na Placu Spotkań w Nowym
Gierałtowie odbywają się jarmarki Produktu Lokalnego. Na placu
można kupić produktu lokalne w postaci: chlebów, ciast,
dżemów,
soków
itp.
Organizator:
tel.
748142499.
- w sierpniu CETiK zaprasza na seanse filmowe, szczegóły już
wkrótce
na
stronie
oraz
facebooku
Centrum.
- 01/02.08.2015 ZAWODY CROSSFIT NAD ZALEWEM W STRAEJ
MORAWIE www.throwdowns.hestrez.pl, IMPREZA SPORTOWA.
- 08.08.2015 STROŃSKA DREZYNIADA NA PLACU PRZY CETIKU.
ORGANIZATOR CETIK, TEL. 74 8143 205. IMPREZA
KULTURALNO/REKREACYJNA W programie m.in. : wyścigi drezyn
ręcznych (wartościowe nagrody), przejażdżki drezyną spalinową,
występ zespołu Siloe Rockers, występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Rostarzewa. Liczne gry i zabawy dla dzieci a dla dorosłych
konkursy z nagrodami. Rozpoczynamy o godz. 13.00,
z a k o ń c z e n i e
o
g o d z .
2 0 . 0 0 .
- 08.08.2015 - STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA
NIEDŹWIEDZIA" ZAPRASZA NAD ZALEW W STAREJ MORAWIE
NA: III TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
STRONIA ŚLĄSKIEGO. ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK O GODZ. 10.00.
SZCZEGÓŁY
NA
STRONIE:
www.jaskinianiedzwiedzia.pl
- 09.08.2015 IV MIJANKA ROWEROWA NA TERENIE GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE I LĄDEK-ZDRÓJ, KONTAKT: TEL. 74 8 117 722,
IMPREZA TURYSTYCZNO/REKREACYJNA. Rejestracja uczestników
o godz. 9.45 przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim. Impreza
dla rodzin z dziećmi. Na zakończenie odbędzie się ognisko z
pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo jest bezpłatne!
- 14/16.08.2015 V STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE
ŚNIEŻNIKA. TYM RAZEM RAJD ODBĘDZIE SIĘ (START NA TRASY)
W KAMIENICY (STACJA NARCIARSKA KAMIENICA). ZAPRASZAMY
TURYSTÓW
PIESZYCH
ORAZ
ROWEROWYCH,
TRASY
POPROWADZONO W G. ZŁOTYCH, BIALSKICH ORAZ MASYWIE
ŚNIEŻNIKA. DLA UCZESTNIKÓW RAJDU ORGANIZATORZY
PRZYGOTOWALI WARTOŚCIOWE NAGRODY (ZA UCZESTNICTWO
W KONKURSACH). ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ROZWOJU

REGIONALNEGO "MASYW ŚNIEŻNIKA"/CETIK, TEL. 533270367,74
8143
242.
IMPREZA
TURYSTYCZNO/REKREACYJNA.
- 15/16.08.2015 TRIATHLON STRONIE ŚLĄSKIE (START NAD
ZALEWEM W STAREJ MORAWIE). PRZEBIEG TRAS: GMINA
STRONIE
ŚLĄSKIE.
ORGANIZATOR
ENDU
SPORT
biuro.prasowe@endusport.pl, TEL.+48 695 393 751. IMPREZA
S
P
O
R
T
O
W
A
- 15.08.2015 X MISTRZOSTWA W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW.
MIEJSCE: KLETNO/ STARA HAŁDA. ORGANIZATOR: KOPALNA
URANU
W
KLETNIE,
TEL.
601889243
IMPREZA:
TURYSTYCZNO/REKREACYJNA.
- 22.08.2015 "HILDEGARDA Z BINGEN W WAPIENNIKU EKOLOGIA I ZDROWA ŻYWNOŚĆ". MIEJSCE: WAPIENNIK
"ŁASKAWY
KAMIEŃ"
W
STAREJ
MORAWIE.
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE MUZEUM WAPIENNIK W
STAREJ MORAWIE, TEL. 74 8141 191, www.wapiennik.eu,
info@wapiennik.eu.IMPREZA:
KULTURALNO/REKREACYJNA.
- 22.08.2015 MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI "STARY
GIERAŁTÓW - STRONIE ŚLĄSKIE 2015". WERNISAŻ ODBĘDZIE SIĘ
W CETIKU W STRONIU ŚLĄSKIM, TEL. 74 8143 205. IMPREZA
K
U
L
T
U
R
A
L
N
A
- 30.08.2015 WYCIECZKA ROWEROWA Z CYKLU "GMINA
AKTYWNA Z NATURY-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ". SPOTKANIE
UCZESTNIKÓW PRZED HALĄ SPORTOWĄ SPA "JASKINIA
NIEDŹWIEDZIA" W STRONIU ŚLĄSKIM O GODZ.9.45.
UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE, NA ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI
ODBĘDZIE SIĘ OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK.
ORGANIZATORZY: CETIK/SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA",
TEL.
74
8143242.IMPREZA:TURYSTYCZNO/REKREACYJNA.
- 31.08.2015 - POBÓR KRWI W CETIKU. ORGANIZATOR KHDK
"BRYLANT"
W
STRONIU
ŚLĄSKIM.
Informacja o wszystkich imprezach w Gminie Stronie Śląskie,
dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl lub na facebooku
CETiK-u oraz pod nr. tel. 74 8143 205, 74 8143 242.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach.

→
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PROPOZYCJE NA WEEKEND SIERPNIOWY
W imprezie udział weźmie ok. 150 zawodników z całej Polski.
Centrum wydarzeń będzie zalew w Starej Morawie (start i meta
wszystkich tras, strefa zmian, trasy pływackie na zalewie oraz EXPO,
czyli targi odzieży i sprzętu sportowego). Triathlon (grec. trójbój) to
dyscyplina sportowa, łącząca pływanie, kolarstwo i bieganie na czas,
która w 2000 r. wpisana została na listę sportów olimpijskich.
Triathlon Stronie Śląskie jest wyjątkowo wymagający, szczególnie na
trasie kolarskiej. 16 sierpnia odbędą się Mistrzostwa Polski w
CrossTriathlonie, obejmującym drogi górskie (1km - pływanie/25km rower/8km - bieg), a pozostałe zawody rozegrane zostaną na
drogach asfaltowych na 3 dystansach: „22km” (0,75km –
pływanie/16km - rower/5 km - bieg), „44km” (1,5 km - pływanie/32
km - rower/10 km - bieg) oraz długim ITU (3km - pływanie/80 km rower/20km - bieg). Na najdłuższym dystansie (ITU) także rozegrane
zostaną Mistrzostwa Polski. Zachęcamy mieszkańców i turystów do
kibicowania i stworzenia niezapomnianej atmosfery dla zawodników.
Mamy nadzieję, że TRIATHLON STRONIE ŚLĄSKIE na stałe wpisze się
w kalendarz naszych letnich imprez, a zawodników będzie przybywać
każdego roku. Więcej informacji na: www.tristronieslaskie.pl.
Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami (do obsługi punktów
żywieniowych na trasach oraz do podawania nagród na mecie),
prosimy o zgłoszenie się na adres strategia@stronie.pl, podając
swoje imię, nazwisko, adres i wiek. Spotkanie organizacyjne
wolontariuszy z organizatorem triathlonu odbędzie się w piątek,
07.08.2015 o godz. 9.00 nad zalewem w Starej Morawie.
Monika Ciesłowska, UM

INFORMACJE Z SPP „KRYSZTAŁ”
Klub Sportowy „Kryształ Stronie” zgłosił do rozgrywek piłki nożnej na
sezon 2015/2016 następujące drużyny: Klasa „A”, Terenowa Klasa
Juniorów Młodszych, Terenowa Klasa trampkarzy, Terenowa Klasa
Młodzików. ……………………………………………………………………………………...
Drużyna A-Klasy rozpoczęła treningi 15-go lipca. W okresie przygotowań zostaną rozegrane mecze sparingowe z Pogoń Duszniki, Polonią
Bystrzyca, Włókniarzem Kudowa, Śnieżnik Domaszków oraz LZS Trzebieszowice. …………………………………………………………………………………………
Rozgrywki mistrzowskie klasa A rozpoczyna 15 sierpnia.
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PIĘKNE ZAMKI , PAŁACE

I ... UPALNA POGADA

Patrząc na mapę Polski i Czech ma się wrażenie że jesteśmy
ubodzy w historyczne budowle lub ich "resztki" - ruiny
w porównaniu do naszego sąsiada. Tylko na ternie Czech
Wschodnich - ziemi pardubickiej i hradecko - kralowej
graniczących z południowo-zachodnią częścią Kotliny Kłodzkiej
jest ich na dzień dzisiejszy około 100 . Członkinie "Złotego
Kasztana" były a sobotę 06.06 br. w Doudlebach ,Kostelcu nad
Orlicou oraz w Castolovicach odległych od siebie tylko o kilka
kilometrów. Doudleby mają
renesansowy zamek z XVI w.
któremu w latach 1679-90
nadano cechy barokowe. Ściany
zewnętrzne i dziedzińca zamku
nie wyłączając 12 kominów,
pokryte są niepowtarzalnym
wzorem dywanowego graffiti.
Zamek od 420 lat jest własnością
jednego
rodu
Bubna-Litic.
Samodzielnym obiektem obok
zamku
jest
Muzeum
Przyrodnicze
z
przepiękną
kolekcją z a
całego świata
między innymi
/ co nas
najbardziej zachwyciło / motyli
i żuków. Park ze starodrzewiem
i grupami roślin kwitnących jest dopełnieniem tego piękna.
Kostelec zaoferował nam XIX w. pałac zwany NOWYM ZAMKIEM
własność rodu KINSKICH oddany od niedawna do zwiedzania.
Prezentuje się tu wykwintne życie prywatne w stylu
biedermeier , galeria malarstwa współczesnego. Wokół rozciąga
się park ze starymi pojedynczo rosnącymi drzewami
i nenufarowe jeziorko. Największa z obejrzanych budowli jest
zamek w Castolovicach - 160 000 m2. To XIII wieczna warownia

wodna w XVI / XVIII w. przebudowana na renesansowy zamek ,
którym od 1694r włada ród Stembergów. Obecna właścicielka
mająca w zamku prywatne apartamenty to p Diana Stemberg.
Największe wrażenie wywiera barwna ściana południowa
z malowidłami, freskami i licznymi rzeźbami w podwórcu ,
20 komnat od renesansu po biedermeier z piękną biblioteką ,
salą balową , olbrzymia ilość kwiatów doniczkowych przystraja
sprzęty osobiste, stroje, fotografie . W komnatach na ścianach
wiszą
zapierające
dech
w piersiach obrazy kompozycji
kwiatowych
oraz
lustra
weneckie w srebrnych ramach.
tutaj
również
jest
park
podzielony na części o różnym
charakterze / ze zwierzętami
leśnymi , rzeźbami kamiennymi i
metalowymi,
kwiatami
egzotycznymi i drzewami itd. /.
Godnym naśladownictwa jest
fakt, że mimo zwrotu tych dóbr
prawowitym właścicielom są
one udostępnione turystom
i n d y w i d u a l n y m
i zorganizowanym w grupy
turystom z całego świata.
Odbywają się tu liczne imprezy kulturalne jak koncerty,
wystawy , festiwale ,pokazy, odczyty ,teatry ale też festyny,
jarmarki, targi spotkania farmerskie. Można wziąć ślub i urządzić
wesele , być na balu sylwestrowym itp. Wszystkie te miejsca
"żyją" przez cały rok współfinansowane przez właścicieli,
sponsorów, organizatorów i państwo czeskie a historia wpisana
jest we współczesność i właśnie to przyciąga tam innych i nas
Polaków.

Przepiękna upalna ,słoneczna pogoda powtórzyła się nam
04.07 w Otmuchowie na "43 Lecie Kwiatów". XIII wieczny zamek
z wieżą widokową z której jak na dłoni widoczne są jeziora Otmuchowskie i Nyskie oraz czeskie miasta Javornik i Vindava ,
zaoferował w swoich wnętrzach przede wszystkim salę rycerską
z dużymi kompozycjami kwiatów ciętych w formie żaglówek,
balonów, foteli, desek surfingowych. Były również inne małe
formy bukietowe prezentowane na schodach i korytarzach.
Dopełniały te fetę
barw i zapachów wystawy np. :
- prac malarskich pedagogów i studentów Akademii Sztuk
Pięknych z Krakowa pt. "Łąka",
-kwiaty malowane na jedwabiu
-gobeliny i ceramika użytkowa
-metaloplastyka
-"kwiaty powietrza" motyle
-biżuteria artystyczna
W holu Urzędu Miasta p. Patryk Przytuła z Zielonej Góry
pokazał kształty i barwy kwiatów doniczkowych , które między
innymi można było nabyć u polskich producentów oferujących

własne hodowle / i nie tylko/ w parku zamkowym. Tereny przy
zamkowe i rynek były nie kończącymi się szeregami straganów i
stoisk z różnościami wplecionymi w sceny koncertowe i uliczne
kawiarenki. Wszystko to cieszyło nasze zmysły przez wiele
godzin. Nie, nie możliwe było zobaczenie wszystkiego taka była
tego mnogość a jeszcze więcej międzynarodowej ludności ale w
tej mnogości wyłuskałyśmy piękno przyrody zatrzymane ludzką
ręką - biżuterię z naturalnych roślin ,liście drzew ,nasiona kwiaty
gałązki pokryte miedzią i srebrem. Aby było i coś dla ciała nasze
zmysły smaku zaspokojone zostały w rodzinnej restauracji w
Travnej przez langosze i zupę czosnkową. Wszystkie te eskapady
bliskie i dalekie są dla nas cenne ,pogłębiają wiedzę, dają
wytchnienie i uszlachetniają osobowość. polecam te miejsca
Państwa uwadze ,gdzie można odpocząć, nasycić się wiedzą i
pięknem, być mile obsłużonym a na koniec dobrze zjeść.
Następny nasz wyjazd już 22 sierpnia to Zagórze Śl., Bolków,
Książ i czeski Broumov. Zapraszam członków "Złotego Kasztana"
i sympatyków tego typu wypoczynku.
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UZALEŻNIENIE CHOROBĄ EMOCJI
Dziękuję za dobre i ciepłe słowa ze strony Czytelników po
mojej ostatniej publikacji. Mam nadzieję, że artykuł ocieplił
wizerunek naszej strońskiej Grupy Wsparcia.
Dziś jednak zmiana tematu. Wiele publikacji poświęconych
problemom alkoholowym traktuje na temat picia alkoholu przez
kierowców. I wiele o tym mówi się w mediach. Statystyki są
zastraszające, ilość wypadków spowodowanych przez pijanych
kierowców jednak rośnie. Słyszymy o tym w wiadomościach
telewizyjnych i radiowych. Dlaczego to nie działa?
Odpowiedź jest prosta – gdyż alkohol ma działanie usypiające
i znieczulające. Ten proces działa stopniowo i zaczyna się od
znieczulania ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za kontrolę
nad czynnościami. Przejawia się to początkowym ożywieniem,
pobudzeniem, ekscytacją, świetnym samopoczuciem. To stan
powodujący, że sięga się po następną dawkę alkoholu
w przekonaniu pełnej kontroli sytuacji. A przecież każda, nawet
niewielka dawka alkoholu zmienia świadomość.
Alkohol rozkładany jest głównie przez wątrobę, a konkretnie
przez zawarte w niej enzymy. W ciągu jednej godziny wątroba
spala około 1 porcji standardowej (10 gram) alkoholu. Jednak
im więcej pijemy, tym wolniej są neutralizowane kolejne porcje.
Prowadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim świetnej
koordynacji wzrokowo – ruchowej, ponieważ 90% informacji
docierających do kierowcy to informacje wzrokowe. Te alkohol
zaburza najszybciej.
Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia bezpieczną jazdę
samochodem, gdyż alkohol:
pogarsza koordynację ruchów – trudności w wykonywaniu
dwóch i więcej czynności jednocześnie,
zmniejsza szybkość reakcji – wydłuża się czas reakcji (np.
hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa,
ogranicza pole widzenia – zawęża normalne pole widzenia :
od kąta 180 stopni do bardzo wąskiego, przez co można nie
zauważyć pojazdu nadjeżdżającego z bocznej drogi,
powoduje błędną ocenę odległości i szybkości – może
wydawać się, że samochód, pas jezdni lub drzewo są znacznie
dalej niż w rzeczywistości,
pogorsza wzrok – pojawia się problem z dostrzeżeniem
szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód.
Warto więc pamiętać, że zaburzenia powodowane przez
alkohol w organizmie kierowcy zależą od poziomu alkoholu
we krwi:
- 0,1 ‰ - rozproszona uwaga
- 0,2 ‰ - dłuższe spostrzeganie
- 0,3 ‰ - drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, gorsze
spostrzeganie kształtów przedmiotów w oddali, obniżona
zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła
- 0,4 ‰ - opóźnienie czasu reakcji, zmniejszona sprawność
motoryczna, wydłużenie czasu adaptacji oka do ciemności
- 0,5 ‰ - zmniejszenie zdolności rozpoznawania sytuacji,
pobudliwość, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości
- 0,6 ‰ - błędna ocena własnych możliwości, znaczne
obniżenie samokontroli i koncentracji, nadmierna pobudliwość
- 0,8 ‰ - zdecydowane osłabienie koordynacji mięśniowej
i zdolności prowadzenia pojazdu
- 1-2 ‰ - zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi,
osłabienie sprawności intelektualnej i pamięci, brawura,
opóźnienie czasu reakcji, wahania nastroju (euforia, agresja),
wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca
- 2-3 ‰ - zaburzenia mowy, wzmożona senność, obniżenie
zdolności kontroli własnego zachowania i poruszania się.
- 3-4 ‰ - spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury ciała,
osłabienie lub zanik funkcji fizjologicznych,
duże
prawdopodobieństwo utraty przytomności
- powyżej 4 ‰ – śpiączka, zatrzymanie oddychania i akcji
serca
W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi
kierowcy wynosi do 0,2 promila.
Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem
osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu (art. 45 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dn. 20.06.1997 roku. Dz.U. 2005.108.908 z późn. zm.)

Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi
do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ (lub obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3), określa się
to jako stan po użyciu alkoholu (art. 46 ust. 2, Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dn. 26.10.1982 r.)
Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (a w
wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3),
wówczas jest to stan nietrzeźwości (art. 115 § 16 k.k.; art. 46
ust. 3 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r.)
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem (art.
178a k.k.) i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz
pozbawienia wolności do 2 lat.
Korzystałam ze źródła: www.wyhamujwpore.pl

mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Raport miesięczny z działalności Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim
W miesiącu czerwcu 2015 roku odbyło się 9 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 7 - 8 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 15 porad dotyczących:
możliwości podjęcia terapii odwykowej w
placówkach
stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce
terapeutycznej motywowania do udziału w Grupie Wsparcia
dla Osób Uzależnionych pomocy w sporządzaniu stosownych
pism – wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
skierowane
do
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
wspierania w
utrzymaniu
wczesnej
abstynencji – porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w
zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych działań
zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem –
porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach
terapeutycznych dla osób uzależnionych wsparcia dla członków
rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi problemów
związanych z przemocą domową, rozbrajania mechanizmów
nakręcających stosowanie przemocy.
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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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 30 czerwca Radni Rady Miejskiej, uroczyście
podziękowali Pani Janinie Suchodolskiej, pracownikowi Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim. Która przez wiele lat wspierała
i organizowała pracę Rady Miejskiej.
Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia
odkładane na później spełniły się właśnie teraz.
Aby nie opuszczał Pani dobry humor, by nadal otaczała Panią
życzliwość ludzi i żeby znalazła Pani czas dla siebie,
na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.
Życzymy, również dobrego zdrowia, pogody ducha,
ciepła i spokoju w życiu osobistym.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

30 – LECIE LUDOWEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZY
Radni Rady Miejskiej z okazji jubileuszu 30-lecia Ludowego Zespołu
Śpiewaczy „SIEKIERECZKI”, zaprosili zespół na poczęstunek do Dworku
Galosa w Stroniu Śląskim. W miłej atmosferze, wspominając sukcesy
zespołu, Radni spróbowali własnych sił w śpiewie :)

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE STRONIE WIEŚ
W dniu 02.06.2015r. na Działce Sołeckiej dzieci Sołectwa Stronia Śląskiego
Wieś uczestniczyły w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez
Sołtysa wsi. …………………………………………………………………………………………………….
Pogoda dopisała jak i humory naszych milusińskich. Chętnie uczestniczyli
w przygotowanych zabawach i konkursach. Nie zabrakło też dorosłych, którzy
w tym dniu rozpoczęli sezon letni 2015r.…………………………………………………………
W spotkaniu uczestniczyła także radna naszego okręgu Krystyna Brzezicka.
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo, informuję Państwa, że w miesiącu czerwcu
2015r. strażnicy miejscy udzielili 15 pouczeń za wykroczenia
porządkowe i 14 za wykroczenia drogowe.
W okresie tym nałożyli również 9 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 1
za wykroczenia drogowe.
W trakcie 27 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola,
szkoły podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli
Morawka i 40 – lecia ( w tym rejon pustostanów po dawnych
TBS-ach)
oraz rejon supermarketów, gdzie
dochodziło
do dokonywania wykroczeń
społecznie
uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków działkowych,
zalewu w Starej Morawie i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe.
Strażnicy miejscy dokonali 14 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach, palenia tytoniu
na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania tego
terenu. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów
na terenie miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili:
w dniu 17.06. 2015r. w Szkole Podstawowej we wszystkich
klasach I-III pogadankę z prezentacją multimedialną na temat
„Bezpieczne wakacje”. Funkcjonariusze udzielili 25 asyst dla
Policji oraz 3 dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wykonali
3 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego, 2 wywiady dla

CO SŁYCHAC W KLUBIE
HDK BRYLANT?
26 – 28 czerwca w miejscowości Kobylniki koło
Inowrocławia odbył się VII Memoriał Kazimierza Derendy
w Strzelaniu Sportowym z KBKS drużyna nasza zajęła
siódme miejsce.
Od 12 do 14 czerwca drużyna
krwiodawców
uczestniczyła w obchodach 10 Lecie Klubu Stowarzyszenia
PKP Kłodzko oraz na zawody strzeleckie organizowane
przez Stowarzyszenie. Drużyna zajęła drugie miejsce.
( poniżej zdjęcia) 06 lipca w CETiK-u odbyła się Akcja
honorowego oddawania krwi. dawców zgłosiło się 25
natomiast oddało 18 osób. Siedem osób lekarz nie
dopuścił do oddania z powodu niskiej hemoglobiny lub
innych przypadłości.
Oddaliśmy ponad osiem litrów krwi. Chciało by się
więcej ale okres wakacji i urlopów wiele osób zgłaszało,
że nie przyjdzie oddać krwi bo wyjeżdżają . Nawet z takiej
ilości oddanej krwi jesteśmy zadowoleni ponieważ w
Stroniu Śląskim jest dużo grup krwi minusowych a właśnie
tych grup brakuje w Centrach Krwiodawstwa.
W dniu dzisiejszym podczas poboru krwi Pan
Doktor wraz z Ekipą pobierającą krew wręczyli naszej
poetce naszej krwiodawczyni koleżance Teresie Rozen
nagrodę za piękny wiersz dotyczący krwiodawstwa.
Wiersze publikowałem w poprzednich wydaniach
Nowinek Strońskich. . Tereniu czekamy na następne :)
Jacek Matyszkiewicz

Policji oraz w ramach pomocy prawnej zrealizowali czynności dla
Straży Miejskich w Prusicach i Wrocławiu.
W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych
i popołudniowych działania kontrolne osób wyprowadzających
psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach kontroli
pouczono 6 osób oraz nałożyli 1 mandat karny.
W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady
skontrolowano posesje na Morawce (odzyskano skradziony
kontener) oraz rejon ogródków działkowych przy ul. Sudeckiej
pod kątem usunięcia zalegających odpadów (usunięto).
W miesiącu czerwcu funkcjonariusze przyjęli 17 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu czerwcu 2015r odbyli wspólnie z funkcjonariuszami
Policji 21 patroli, w trakcie których zwracali uwagę
na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie
całej gminy. Podczas patroli podejmowali 25 interwencji
porządkowych oraz doprowadzili do zatrzymania 1 nietrzeźwego
kierującego. Dodatkowo doprowadzili do rodziców 3 nieletnich
niszczących stogi siana.
W dniu 04 czerwca 2015r zabezpieczali procesję Bożego Ciała
a w dniu 06 czerwca 2015r imprezę plenerową „Dni Stronia”
w parku miejskim, które przebiegły spokojnie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 48 patroli z czego 18
pieszych, 12 rowerowych i 18 samochodem.
Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej, Jacek Zegarowicz

50 - LAT ZŁOTA ROCZNICA
Złote gody,
czyli jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego obchodzili

Państwo
Maria i Eugeniusz Skiba.
50 lat temu przysięgaliście sobie
wierność i nieskończoną miłość,
złączeni węzłem małżeńskim
wyruszyliście na nową drogę życia.
Dziś składam Wam najserdeczniejsze
gratulacje za tak pięknie dotrzymane
zobowiązanie.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dostojnym Jubilatom,
podziękował i pogratulował.
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Burmistrz Stronia Śl.
Zbigniew Łopusiewicz
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INFORMATOR DLA OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że osoby
dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 telefony: 997
lub 74 8146 231.
Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2
telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417.
Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5 telefon 74
8141 424.
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w
Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki od 16.00 -18.00 lub
telefon 608 064 771.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002 lub w co
drugi wtorek w godz. 15.30-17.00.
Informacje można także zgłaszać w :
Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231
Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8141 201
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"Niebieska Linia" działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.0022.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
801-12-00-02
PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych z
przemocą w rodzinie na adres mailowy:
niebieskalinia@niebieskalinia.info
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację
o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.
Biuro Radnego Ryszarda Wiktora
czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17
oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10
Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
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.
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)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,
W.
RYCZEK,
G.
JANISZEWSKA,
C.
NAJDUCH,
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo /
udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach 15.30-16.30:
● dnia 3 sierpnia 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna),
●
dnia 7 września 2015 r. w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać
planowane wizyty na poradę pod nr tel. 601 259 900.
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BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 8 sierpnia 2015 roku w godz. 11.00-12.00 w/w Radni
organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje
z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700
4 sierpnia 2015 roku dyżur w biurze pełni
Radna Magdalena Laskowska.
BIURO RADNEGO ………..……………………..
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy
ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę
o kontakt pod nr 607-552-995. Zapraszam również
do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych
we współpracy z jedną z wrocławskich kancelarii prawnych.
W celu umówienia terminu porady, proszę o kontakt pod
nr 74-8141-264.
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