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26 FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI
Czas na podsumowanie w Sztabie WOŚP w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
Nasza orkiestra zaczęła grać,
gdy otrzymaliśmy zgodę na
utworzenie sztabu w szkole.
Od razu prace ruszyły pełną
parą. Najpierw zajęliśmy się
zebraniem wolontariuszy oraz
przeszkoleniem ich. Odbyło
się spotkanie wolontariuszy
z Policją i Strażą Miejską funkcjonariusze pouczyli ich
jak mają się zachowywać
podczas kwestowania. Potem
sztab skupił się na poszukiwaniu fantów. Wykonaliśmy setki telefonów i odwiedziliśmy dziesiątki
lokalnych sklepów. Kolejny krok, to program artystyczny. Skupiliśmy się na poszukiwaniu chętnych
do wystąpienia i uświetnienia finału.
Dalsze prace to: składanie i oklejanie puszek, tworzenie plakatów, zaproszeń, vocherów,
segregowanie i przewożenie fantów oraz całego zaplecza sztabu. Tuż przed finałem członkowie
sztabu wraz z uczniami spotkali się w pracowni szkoły i lepili pierogi na sprzedaż. W dniu finału
14 stycznia 2018 grupa 28 wolontariuszy otrzymała puszki i identyfikatory i ruszyła z kwestą.
Sztab od godz. 13 pracował w Cetik-u i starał się, aby 26 Finał WOŚP był wyjątkowy
i niezwykły. Jesteśmy zadowoleni z efektu. Sztab zebrał 26.726,23 zł. I taką kwotę wysłano na
konto Fundacji WOŚP. Byliśmy jak kółka w zegarze, który odliczał czas do dnia 26 Finału.
Składam ogromne podziękowania członkom sztabu: p. dyrektor Monice Ostrowskiej,
p. wicedyrektor Dagmarze Olszewskiej, p. Ewie Laudackiej, p. Joannie Jasionowskiej, p. Annie
Maczkowskiej, p. Renacie Kaweckiej, p. Kamili Majce, p. Ewie Konik, p. Elżbiecie Waszak,
p. Anecie Soroko, p. Bożenie Szpak - Ofierskiej, p. Agnieszce Dec, p. Jarosławowi Czerkawskiemu
i p. Dawidowi Głowani. Bez Was nic by nie wyszło!
Szef Sztabu - Małgorzata Wijatyk

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
KOCHANE BABCIE,
DRODZY DZIADKOWIE
W dniu Waszego Święta
pragniemy złożyć Wam
najlepsze życzenia,
aby radość i pomyślność
towarzyszyły
każdego dnia, a zdrowie
służyło przez długie lata
- aż do końca świata!
50-LECIE, CZYLI ZŁOTE GODY W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 25 grudnia 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
miał przyjemność uhonorować Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parę
małżeńską, która związała się ze sobą w 1967 roku - Państwa Stanisławę
i Tadeusza Galos. Odznaczenie to jest symbolem wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten
Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych Stronia
Śląskiego najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu,
wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Z BIEŻĄCEJ
DZIAŁALNOŚCI GMINY
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
1. dz. nr 70/7 (AM-1)o pow. 0,0771 ha położona we wsi Bolesławów, KW Nr SW1K/00067567/8, w planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Bolesławów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo-usługową,
zabudowę usługową, symbol planu – 10 MU, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń.
Cena wywoławcza netto- 32 000 PLN netto , wysokość wadium – 1 600 PLN.
Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Warunki przetargów:
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 12:00 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 19 lutego 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
• Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew
Łopusiewicz - Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego.
W dniu 15 grudnia 2017 r. podczas uroczystej sesji
Rady Powiatu Kłodzkiego Burmistrz Stronia Śląskiego
– Zbigniew Łopusiewicz odebrał z rąk Starosty
Kłodzkiego Macieja Awiżenia Odznakę Honorową
Powiatu Kłodzkiego, przyznaną za zasługi dla Powiatu
Kłodzkiego.
Była to druga uroczystość o tym szczególnym
charakterze, która jest wyrazem szacunku i docenienia
ludzi przyczyniających się do rozwoju regionu
kłodzkiego.

• Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia
Śląskiego, informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody.
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który można odebrać w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej; www.stronie.pl.
Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim – pokój nr 15.
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury
Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia w terminie do 30 kwietnia każdego roku, poprzez zamieszczenie
informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i stronie internetowej Gminy
Stronie Śląskie.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
tel. 74 811 77 15.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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• Świąteczno – Noworoczna sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
W dniu 29 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji, Turystki i Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. W sesji udział
wzięli zaproszeni goście, m.in. Pani Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz reprezentanci firm, stowarzyszeń
z terenu Gminy Stronie Śląskie oraz mieszkańcy. Życzenia Noworoczne złożył Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Pan Ryszard Wiktor. Uroczystość została okraszona tradycyjną lampką szampana.
Zaproszeni goście mieli również okazję do spróbowania tortu noworocznego.

1.
2.
3.

4.

• Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 r.
Zarządzeniem nr 669/18 Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 17.01.2018 r. rozstrzygnięty został konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Spośród dziesięciu złożonych ofert, pięć ofert nie
spełniło wymogów formalnych i nie podlegało ocenie
merytorycznej. Ponadto jedna oferta, ze względu na
ograniczoną ilość środków finansowych, nie otrzymała
dotacji na realizację zadania.
Poniżej przedstawiamy podmioty, które otrzymały dotację
na realizację zadań w 2018 r.:
Zadanie w obszarze kultury i sztuki - Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stara Morawa 29, 57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn.
„Festiwal Kulturalna Majówka” – 2 000,00 zł.
Zadanie w obszarze turystyki - Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”, Sienna 5c, 57-550 Stronie Śląskie, na
zadanie pn. „8 Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika” – 4 000,00 zł.
Zadanie w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji - Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
ul. Sportowa 3, 57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie
piłki nożnej” – 75 000,00 zł.
Zadanie w obszarze ochrony zwierząt - Fundacja „Kocie Życie” ul. Mochnackiego 17/6, 51-122 Wrocław, na zadanie pn. „Ograniczenie
populacji bezdomnych kotów żyjących na terenie Gminy Stronie Śląskie” – 1 000,00 zł.

• Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Przypominamy, że z dniem 31.01.2018 r. upływa termin składania oświadczeń
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. oraz zapłata za I ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie.
• Nabór wniosków do nowych produktów - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że od stycznia 2018 r.
rozpoczęła nabór wniosków do nowych produktów, wśród których znajdują się:
Pożyczka Rozwojowa - projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty
finansowe w województwie dolnośląskim.
1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść:
a) 100 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,
b) 100 000,00 zł - 500 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
3. Oprocentowanie:
a) preferencyjne od 1,83% w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) dla mikro przedsiębiorstw,
b) na warunkach rynkowych od 2,83% dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna:
1. Pożyczki może wynieść:
a) powyżej 500.000 do 1.000.000 PLN (wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 5% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia)
b) powyżej 1.000.000 do 1.500.000 PLN (wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia)
2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
3. Oprocentowanie: od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych.
Regionalna Pożyczka Obrotowa
1. Pożyczki może wynieść do 500.000 PLN.
2. Maksymalny okres spłaty do 36 miesięcy.
3. Oprocentowanie: od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z Nowej Rudy, która posiada wiele
korzystnych rozwiązań pomocowych dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (www.agroreg.com.pl, tel. 74 872 50 25).
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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• Betlejemskie Światło Pokoju w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim.

•

„W Tobie jest światło. Każdy mrok rozjaśni.
W Tobie jest życie. Ono … zwycięża”
Powyższe słowa przyświecają tegorocznej sztafecie
Betlejemskiego Światła Pokoju, które po długiej drodze
w rękach harcerzy dotarło do Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim.
Jest to szczególny płomień — znak braterstwa, jedności
i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania
do Bożego Narodzenia w Polsce. 22 grudnia 2017 r.
harcerze przekazali na ręce Burmistrza Stronia Śląskiego
Zbigniewa Łopusiewicza i Zastępcy Burmistrza Dariusza
Chromca ten niezwykły płomyk, a w zamian otrzymali
drobne upominki i wyrazy uznania za zaangażowanie
i kontynuację tejże tradycji.

• Apelujemy o pomoc finansową poszkodowanym rodzinom, które
straciły dach nad głową na skutek Orkanu Fryderyka!
W dniu 18 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia budynku
przy ulicy Zielonej 7 w Stroniu Śląskim poprzez zerwanie całego pokrycia dachu
z częścią konstrukcji, na której była oparta. Ewakuowano wszystkich mieszkańców
budynku, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku wydał zakaz jego
użytkowania. W budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych, w których
zameldowanych jest w sumie 54 osoby. Jednak w czasie katastrofy budowlanej w
budynku obecnych było 27 osób, w tym 4 dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało,
jednak lokatorzy jeszcze długo nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W chwili
obecnej z pomocy gminy korzystają 4 rodziny w zakresie użytkowania lokali
zastępczych na czas remontu dachu, a dodatkowo 2 rodziny korzystają z ciepłych
posiłków, które gmina na tę okoliczność zorganizowała.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc poszkodowanym mieszkańcom, aby jak
najszybciej mogli wrócić do swoich mieszkań.

Nr konta 58 9588 0004 0000 1850 2000 0320
„Pomoc mieszkańcom budynku ul. Zielona 7
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): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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• Przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie wymiany pieców.
Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie o naborze w trybie ciągłym wniosków dot. wymiany pieców c.o. Wnioski należy składać
w Urzędzie Miejskim do dnia 31.12.2019 r. Szczegółowych informacji dotyczących tego tematu udziela p. Lech Kawecki (pokój nr 8
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim) lub/i pod nr tel: 74 811 77 20.
• Gmina przyjmuje wnioski na usuwanie wyrobów azbestowych.
Gmina Stronie Śląskie w roku bieżącym planuje kontynuację usuwania (demontaż, pakowanie i utylizacja) wyrobów zawierających azbest.
Zgłoszenia pisemne nieruchomości należy składać w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać adres
nieruchomości, nr działki i nazwę miejscowości, szacowaną ilość azbestu do usunięcia, proponowany termin usunięcia pokrycia dachowego,
kontaktowy nr telefonu. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska, tel. 74 811 77 20.
• Wysokie miejsca Gminy Stronie Śląskie w rankingu Związku Powiatów Polskich.
Gmina Stronie Śląskie zajęła VII miejsce w rankingu Gmin i Powiatów w 2017 roku w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uzyskując
29510 punktów oraz VIII miejsce w rankingu Energii Odnawialnej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uzyskując 840 punktów.
Warto zauważyć, że gmina uzyskała również największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych - co świadczy o kompleksowym
i wielopłaszczyznowym działaniu samorządu.
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego
uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.
Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Prowadzony jest
w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców;
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa
przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas
ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez
ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
• Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
W dniu 18 stycznia 2018 roku Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie nr 674/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim. Zgodnie z podjętym zarządzeniem, przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji opinii na temat
planowanego włączenia od początku roku szkolnego 2018/2019 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Konsultacje mają zasięg środowiskowy i ograniczone są dla:
1) Rodziców Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim,
2) Rodziców Uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,
3) pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim,
4) pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 1 lutego 2018 r. do 20 lutego 2018 r., poprzez odbycie spotkań konsultacyjnych według
ustalonego harmonogramu:
1) 6 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim dla pracowników
zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim oraz pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim,
2) 8 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim dla Rodziców
Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim oraz Rodziców Uczniów uczęszczających
do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
•PROMOCJA DOLNOŚLĄSKICH OŚRODKÓW NARCIARSKICH W TVN.
W ramach wspólnej akcji promocyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz narciarskich gmin: Szklarskiej Poręby,
Karpacza, Dusznik-Zdroju i Stronia Śląskiego, TVN realizuje cykl zimowych felietonów pt. „Projekt Zima 2018”, które emitowane będą
w programie „Dzień Dobry TVN”. Okolica Stronia Śląskiego zaprezentowana zostanie w felietonie w piątek 9 lutego między godziną 9.00
a 11.00 w „Dzień Dobry TVN”, zaś 11 lutego o godz. 8.30, 9.30 i 10.30 (a także pomiędzy tymi godzinami), w tym samym programie, będą
miały miejsce wejścia na żywo ze stoku EFKA w ośrodku narciarskim „Czarna Góra” w Siennej. Tydzień później, 17 lub 18 lutego,
w „Co za tydzień TVN” i w „TVN Style” wyemitowane zostaną relacje z nagrań zrealizowanych w „Czarnej Górze”. Podczas akcji „Projekt
Zima TVN” w ośrodku narciarskim „Czarna Góra” w weekend 10 i 11 lutego 2018 r., na stoku EFKA, ekipa TVN będzie aranżować różne
animacje na śniegu dla dorosłych i dzieci, będzie też namiot promocyjny Dolnego Śląska i Gminy Stronie Śląskie, w których narciarze będą
mogli dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych naszego regionu, spróbować regionalnych specjałów, itp. Relację z wydarzenia opublikujemy
w następnych „Nowinkach”.

NOWY HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 2018
Uprzejmie informujemy, że 6 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
pod poz. 5073 została opublikowana Uchwała Nr XI/82/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29
listopada 2017 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze
nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE STROŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
►PRZEDSZKOLE MIEJSKIE im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
1. Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu to jeden z najbardziej
oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe
prace plastyczne płaskie i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj.
Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi,
nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i
nie kazał długo na siebie czekać. Dzieci zaśpiewały przygotowaną piosenkę,
rozmawiały z Mikołajem, opowiadały o zabawach w Przedszkolu i oczywiście
chwaliły się, że są bardzo grzeczne. Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniała
pamiątką tego spotkania.
2. Dzieci z grup młodszych
otrzymały paczki z zabawkami,
a dzieci starsze odbyły wycieczkę do Minieurolandu gdzie miały zajęcia w pracowni
cukierniczej oraz wykonywały prace plastyczne o tematyce świątecznej.
W naszym przedszkolu corocznie organizujemy uroczystą Wigilię, która jest już tradycją.
Tym razem odbyła się 20 grudnia. Brały w niej udział wszystkie przedszkolaki oraz
pracownicy przedszkola i zaproszeni goście. Przedszkolaki przygotowały krótki program
artystyczny. Recytowały wiersze o tematyce świątecznej, śpiewały kolędy i pastorałki.
Pani dyrektor złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Później dzieliliśmy się
opłatkiem życząc sobie nawzajem wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i zdrowych
Wesołych Świąt.
► PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAJLANDIA”.
JASEŁKA W „BAJLANDII”. - Przedszkolaki z „Bajlandii” przygotowały
krótki występ jasełkowy, który był prezentem-niespodzianką dla rodziców.
Dzieci w sekrecie razem z paniami ćwiczyły wiersze i piosenki, by w dniu 22
grudnia zaprezentować podczas spotkania wigilijnego w naszym przedszkolu.
W dniu 14 stycznia odbyła się ponowna prezentacja jasełek, tym razem w
kościele w Bolesławowie. Dzieci wystąpiły podczas mszy św. o godzinie 12,
na początku przemówiła i zaśpiewała pani dyrektor Irena Foremnik. Sądząc po
gromkich oklaskach, nasi artyści bardzo spodobali się widowni. Społeczność
Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie życzy wszystkim
pomyślności w Nowym Roku 2018.
► SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM.
NAUKOBUS Z CENTRUM NAUKI KOPERNIK SZKOLE
PODSTAWOWEJ.
W grudniu w Szkole Podstawowej zainstalowana została wystawa Eksperymentuj, która
przyjechała do nas z Centrum Nauki Kopernik
z Warszawy. Składała się ona z 15 eksponatów.
Zamówione atrakcje to: Półkule Magdeburskie,
Człowiek układanka, Wirujące krzesło, Oszukaj
swój wzrok, Twierdzenie Pitagorasa, Kula
plazmowa, Najszybsza zjeżdżalnia, Szybkość
reakcji, Szyfry, Tablica Galtona, Łamigłówki,
Jakie częstotliwości słyszysz, Dziwne walce,
Jak powstaje film, Sprawdź swoją pamięć, Prawo Bernoullego. Przez dwa dni 14 i 15 grudnia uczniowie ze
Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Samorządowych oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim
zwiedzali wystawę i eksperymentując zdobywali wiedzę.
Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwe było zetknięcie się z wystawą bez konieczności wyjazdu
do Warszawy - Panu Miłoszowi Węgrzynowi i Panu Zbigniewowi Dyląg za sfinansowanie noclegu dla
wolontariuszy z CNK, Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej
i Zespołowi Szkół Samorządowych za sfinansowanie posiłków dla
wolontariuszy z CN.
PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE „PRZYGODY MISIA
I KACPRA PIRATA”.
13 grudnia 2017 roku zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta do CETiKu na przedstawienie
teatralne „Przygoda Misia i Kacpra Pirata”. Dla uczniów z klas młodszych Teatr Maska z Krakowa
przygotował świetne przedstawienie profilaktyczne o przyjaźni i o tym, jak ważne są właściwe relacje
między ludźmi i dokonywanie słusznych wyborów, nawet kosztem realizacji własnych marzeń.
Wszystkim bardzo się podobało przedstawienie, mała publiczność żywo reagowała na akcję
rozgrywającą się na scenie. Dziękujemy bardzo za wspaniały spektakl!
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UWAGA! AKCJA! Nie bądź sknera, kup pampera - Wrocław!
Już po raz drugi Szkoła Podstawowa włącza się do zbiórki
materiałów pielęgnacyjnych dla hospicjum dzieci z Dolnego Śląska.
Akcji patronuje Prezydent Wrocławia.
Czas trwania 1-28 lutego 2018 r. Miejsce zbiórki - Szkoła
Podstawowa. Koordynatorzy szkolni- p. A. Mrozek, p. A. Stercuła,
p. J. Grzybowski. Zbiórka została zarejestrowana i widnieje
w wykazie zbiórek publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji pod numerem: 2018/51/KS
Zbieramy: pieluchomajtki (rozmiar 3,4,5,6, S, M), chusteczki i ręczniki papierowe, środki pielęgnacyjne
( oliwki, kremy na odparzenia, mydło w płynie, szampon dla dzieci itp.), papier toaletowy, chemię
gospodarczą (płyny do naczyń, do mycia podłóg, hipoalergiczne proszki do prania), lignina, gaziki jałowe,
płyny dezynfekujące, blender do rozdrabniania pokarmu, inhalatory do dróg oddechowych. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie do wsparcia hospicjum dla dzieci.
INFORMACJE O JAKOŚCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE, DOSTARCZANEJ DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W ROKU 2017
I.Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym

Parametry

Jednostka

Akryloamid
Antymon
Arsen
Azotany
Azotyny
Benzen
Benzo(a)piren
Bor
Bromiany
Chlorek winylu
Chrom
Cyjanki
1,2-dichloroetan
Epichlorohydryna
Fluorki
Kadm
Miedź
Nikiel
Ołów
Σ pestycydów
Rtęć
Selen
Σ trichloroetenu
i tetrachloroetenu
Σ wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
Σ THM
Amonowy jon
Barwa
Chlorki
Glin
Mangan
Mętność
Ogólny węgiel organiczny
nieprawidłowych zmian
pH
Przewodność
Siarczany
Liczba progowa smaku (TFN)
Sód
Indeks nadmanganianowy
Liczba progowa zapachu (TON)
Żelazo
Tryt
Chlor wolny
Ozon

Wynik

II. Jakość wody pod względem bakteriologicznym

Dopuszczalna wartość
wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia

µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3

<0,075
<1,0
<1,0
<4,50
<0,03
<0,50
<0,006
<0,050
<5,0
<0,20
<4,0
<15
<0,90
<0,060
0,15
<0,30
0,020
<5,0
<1,0
<0,40
<0,050
<2,0

≤0,10
≤5
≤10
≤50
≤0,5
≤1,0
≤0,010
≤1,0
≤10
≤0,50
≤50
≤50
≤3,0
≤0,10
≤1,5
≤5
≤2,0
≤20
≤25
≤0,50
≤1
≤10

µg/dm3

<2,00

≤10

µg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
mgPt/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
NTU
mg/dm3

<0,024
57
<0,05
<5
3,57
146
8,8
0,10-0,40
2,5

≤0,10
≤100
≤0,5
≤15
≤250
≤200
≤50
≤1
bez

7,1-8,0
6,5 – 9,5
µS/cm 75-100
≤2500
mg/dm3
11,3
≤250
<1
5,04
≤200
mg/dm3
mg/dm3
3,61
≤5
<1
µg/dm3
<60
≤200
Bq/dm3
<3,5
≤100
mg/dm3
<0,05
≤0,3
mg/dm3
<0,01
≤0,05

Parametry

Jednostka

Escherichia coli 1)
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 36±2°C po 48 h
Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22±2°C po 72 h
Clostridium perfringens
(łącznie ze sporami)

Wynik

Dopuszczalna wartość
wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia

jtk/100ml
jtk/100ml
tk/100ml

0
0
0

0
0
0

jtk/1ml

71

bez nieprawidłowych zmian

jtk/1ml

59

bez nieprawidłowych zmian

jtk/100ml

0

0

ZWiK Sp. z o.o. prowadzi regularne badania parametrów fizyko
– chemicznych i bakteriologicznych mające na celu nadzór nad
jakością wody dostarczanej odbiorcom.
Jakość wody jest również kontrolowana przez inspektorów
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

OGŁOSZENIE O NABORZE:
KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY.
Niezbędne wymagania są na stronie Ośrodka:
www.stroniesl.naszops.pl
Umowa o pracę na czas określony.
Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie
do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 15.30.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim - Małgorzata Lech
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CETIK ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU WYŻSZEJ SZKOŁY
ZARZĄDZANIA „EDUKACJA”, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W SALI WIDOWISKOWEJ W CETIK-u. UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.

31.01.2018

16.00 - 18.00

Candida i choroby układu krążenia

Mgr Jolanta Gębczak

14.02.2018

16.00 - 18.00

Osteoporoza - cichy zabójca kości nie daj się złamać

Dr Eleni Mawrudi-Nowak

FOTORELACJA Z IMPREZ W CETiK-u

ENGLISH FUN ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

III RODZINNE
WARSZTATY
BOŻONARODZENIOWE
MALOWANIA BOMBEK

MARATON ZUMBA FITNESS W CETIK-u
TOTUS TUUS - SACRUM W MUZYCE I POEZJI - KONCERT W KAPLICY ŚW. ONUFREGO

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W STRONIU
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STR. 9
„MYŚLISTWO - TRADYCJE I DZIEŃ DZISIEJSZY”

Kim że jest człowiek w obliczu ogromu przyrody? Albo jej obrońcą albo wrogiem. Przekonali się o tym dosłownie i w przenośni uczniowie
kl. II (14 osób) Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i uczniowie kl. III (19 osób) Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim na spotkaniu 17.10.2017 r. z Komendantem Straży Leśnej, myśliwym i leśnikiem p. Mariuszem Kępą.
W czasie godzinnej prelekcji dowiedzieli się na czym polega praca strażnika leśnego, w jaki sprzęt i możliwości jest wyposażony. Przeźrocza
ukazały metody kłusownictwa i jego niechlubną historię, ale zaskoczeniem dla młodzieży było ukazanie przeraźliwego wyrafinowania
w zastosowaniu pułapek (wnyki, sidła, wilcze doły, szczęki itp.) i męczarnia zwierząt w nie złapanych. O ile można było wytłumaczyć to
zjawisko panującą kiedyś biedą i głodem, to obecne pobudki (wyłącznie finansowe) wywołały zdziwienie uczniów. Na następnej godzinie już
w łowisku zaprezentowane zostały foto-pułapki, noktowizory, broń, metody współpracy z policją używane obecnie w walce ze współczesnym
kłusownictwem.
Istotną rolę w zwalczaniu tego procederu pełnią również psy myśliwskie. Zaprezentowana Elza - wyżeł niemiecki szorstkowłosy, ułożona
również do dogoterapii, potrafi sprawnie „przekładać” łąki, ale i wytropić i „przytrzymać obcego”, bo „obcym” jest również złodziej drzew jak
i piroman. Dotkliwe kary za sam fakt posiadania np. wnyków lub złapania na „gorącym uczynku” powoduję spadek tego niecnego zjawiska.
Przedszkolaki z „Bajlandii” w Bolesławowie również zostały zauroczone panem myśliwym i jego psem myśliwskim. Nas myśliwych
natomiast zauroczył fakt, że bez większego zastanawiania się, umiały wyliczyć zwierzęta żyjące w naszych lasach (chociaż zdarzył się w tej
wyliczance słoń z tygryskiem), opowiedzieć nam o nim i pochwalić się
wierszykami i piosenkami o przyrodzie.
Godzina zajęć uciekła w mgnieniu oka, bo zabawy edukacyjne absorbują
w najwyższym stopniu wszystkie dzieci. Konkurs wiedzy podsumował spotkanie.
Chłopcy wykazali się wyśmienitą pamięcią po co strażnik chodzi
z psem po lesie nawet nocą?, dziewczynki jak to „panienki” zapamiętały lepiej
wiadomości ze spotkania 12 października 2017, kiedy to opowiadałam
i prezentowałam gałązki różnych drzew iglastych - „Jak pachnie zielony las?”.
A zapachy były piękne, delikatne ale trwałe jak dobre perfumy. Najpiękniej
pachniała torebka, chusteczka i kieszonka. „Mądra sowa” z bajki
o niej właśnie wyjaśniła, że trzeba szanować drzewa, bo ich zielny kolor koi
zmęczone komputerem oczy, a lekarstwa np. z sosny Pinii leczą chore gardła. A że
wszystkie maluchy (22 osoby obecne w tym dniu) uczyły się bawiąc, otrzymały od
p. Mariusza na pamiątkę maskotki - koziołki, za co my na pożegnanie usłyszeliśmy
gromkie „DARZ BÓR”. „Darz Bór” to szczególny zwrot
szanujących tradycje myśliwskie. Jedną z nich jest szczególne
święto - Hubertowiny przypadające każdego roku 3 listopada
w imieniny św. Huberta patrona wszystkich myśliwych.
Pochodzący z bogatej rodziny książęcej za młodu hulaka
i zabijaka doznał na jednej z wypraw na łowy widzenia. Ukazał
mu się olbrzymi jeleń-byk z przepięknym wieńcem (rogami) na
łbie i lśniącym między tykami krzyżem. Legenda głosi, że to
diametralnie zmieniło jego styl życia. Stał się bogobojny do tego
stopnia , że po latach został biskupem w LIEGE (miasto portowe
nad Mozą w Belgii) żyjąc w latach 656 - 727 n.e. Te i inne
powiastki przedstawiłam uczniom 2 klas - III b (14 osób) i II a
(18 osób) Gimnazjum podczas 4 kilometrowej pieszej wycieczce
wzdłuż granicy obwodu. Oglądaliśmy przy drogach stare klony,
kasztanowce i lipy wyłapując ich walory i moce, a przez lornetki
na łąkach rudle (stada) saren. Wypatrywano na przeciwległych
stokach wyłożonych kostek soli. Oczywistym były pytania
i odpowiedzi - po co i w jaki sposób się to robi ? Dotarliśmy do
punktu, gdzie na skraju lasu przy skrzyżowaniu dróg stoi krzyż pokutny datowany na XIV - XVI w. Jedna
z legend mówi, że został tu zabity przez gajowego człowiek kradnący dziką zwierzynę. Ale morderstwo
musiało zostać potępione. Gajowy ku przestrodze w miejscu czynu został wyrokiem sądu zobowiązany postawić krzyż. To jeszcze jedna
funkcja lasu - ukazuje historię i ludzkie losy.
W drugiej części wyprawy, w drewnianej chacie - leśniczówce w nastrojowej atmosferze, młodzież miała okazję obejrzeć trofea myśliwskie,
usłyszeć jakie są zasady i ideały bycia prawym myśliwym; jak i czym są oni wyróżniani, również i to, że mamy jeszcze za patronów św.
Eustachego, św. Juliana. Może kiedyś, Polacy kult św. Huberta propagowany przez króla Augusta II połączą lub zamienią na polskiego św.
Emeryka , który miał podobne widzenie opisane w „Legendzie Świętokrzyskiej”. Ale najdawniejszą bo mitologiczną patronką jest DIANA
bogini łowów, lasów i zwierząt, księżyca i płodności, opiekunka kobiet.
Jej świątynia i święty gaj jest koło Arycji nad jeziorem Nemi. W Polsce jej najpiękniejsze pomniki są: w Parku Branickich w Białymstoku,
w parku miejskim w Prudniku, a od niedawna w parku Szczytnickim we Wrocławiu.
Otrzymane z Urzędu Gminy Stronie Śląskie mapy pozwoliły wszystkim wczytać się w miejsca, gdzie chodziliśmy czyli pasmo górski
„Krowiarki” z jego „Dworską Górą” 598 m n.p.m, „Kuźnicą” 578 m n.p.m, „Pośrednicą” 569 m n.p.m. We mgle spowite było pasmo górskie
„Złote Góry” z „Mamczyną Górą” 650 m n.p.m i popularną „Sowią Kopą” 672 m n.p.m zaś „Masyw Śnieżnika” ukazał nam swoje podnóże.
Konfrontacja wycieczki z „palcem po mapie” z tą przebytą w terenie wypadła pomyślnie. I to też było celem tego spotkania.
Jolanta Bogiel
diana K.Ł „ŚNIEŻNIK”
koordynator Akcji „Ożywić Pola” w Stroniu Śląskim
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STR. 10
„ROK GĘGAWY”

Dobiega do końca rok 2017 jak również Ogólnopolska Akcja „Ożywić Pola Rok Gęsi Gęgawy 2016/2017”. 7 grudnia nastąpił finał i jej
podsumowanie. Tego dnia w CETiK w Stroniu Śląskim miały możliwość przedstawić swoje zrealizowane plany placówki oświatowe gminy
biorące udział w tej nadzwyczajnej leśno - przyrodniczo - myśliwskiej edukacji. Wszelkie działania oparte zostały na współpracy zgłoszonych
do konkursu placówek (bo taką formułę ma akcja) z przede wszystkim leśnikami i edukatorami Nadleśnictw: Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka
i Międzylesie, Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim wspierającym czynnie szkoły i przedszkola organizując np. spotkanie - konferencję
z burmistrzem p. Zbigniewem Łopusiewiczem i p. Lechem Kaweckim na temat ochrony środowiska w różnych aspektach i równoważonego
z nim rozwoju gminy.
Uroczystość dla przeszło 120 uczestników rozpoczęła się sygnałem myśliwskim „Powitanie” budzącego się z ciemności dni (również sali),
odgłosami przelotu i krzyku gęsi, żurawi i innego wodnego ptactwa. Uczennica III kl. Gimnazjum pięknym cytatem wprowadziła
wszystkich w ich świat.
„Wielka Poruszycielka.
Początek Wszechświata
Najbardziej szara z szarych,
Jej Wysokość Gęś”.
„Żaden inny ptak, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie było ważne
i czczone, wśród tak wielu ludów i kultur na całej Ziemi. Starożytni
Egipcjanie i Hindusi, Słowianie i Germanie, Ludy Syberii, Innuici
i Indianie - dosłownie wszędzie, gdzie pojawiły się gęsi, ludzie widzieli
w nich ucieleśnienie bogów lub ich posłańców. Ich krzyk poruszył
Wszechświat do życia. Wielka Pra-Gęś zniosła Złote Jajo, wspaniałe
jak Słońce, a z niego wyszedł Stwórca. I tak oto wszyscy, razem z
całym Ziemskim Stworzeniem (Bioróżnorodnością), jesteśmy od
Gęsi.”
W kolejności zaprezentowali się w formie multimedialnej oraz
występów artystycznych:
1) Przedszkole „Bajlandia” z Bolesławowa,
2) Przedszkole Miejskie im. J.P II ze Stronia Śląskiego,
3) Zespół Szkół Samorządowych - uczniowie tej placówki wystawili
humorystyczne przedstawienie „Ptasie radio”, specjalnie przygotowane dla maluchów. Dla nich taż uszyli i przekazali maskotkiprzytulanki, oczywiście gęsi. W trakcie prezentacji odbył się
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w różnych miejscach prowadzony
przez Straż Miejską - p. Jacka Zegarowicza i p. Bernarda
Berneckiego polegający na odpowiadaniu na pytania i pomalowaniu
wybranej malowanki przez 15 dzieci. Wszystkie zostały nagrodzone
świątecznymi nagrodami gadżetami - srebrnymi jeleniami podarowanymi od K.Ł „Śnieżnik” i książkami do malowania. Prowadzący
przekazali także całe pakiety edukacyjnych malowanek obu przedszkolom. Rozdane zostały również nagrody z konkursów prowadzonych przez cały rok tj. „Zabawa z naklejkami - zwierzęta
i ich środowiska” , „Woda i Drzewa” z cyklu - „Źródła Życia” oraz „Gęś”. Wyróżnione dzieci
otrzymały puzzle ,książeczki i gry o tematyce dziko żyjących ptaków, zwierząt leśnych
i przepięknych krajobrazów.
Były brawa i fanfary; najmilszymi chwilami było - wręczenie przez p. Dariusza Chromca - Zastępcy Burmistrza, nagrody głównej
w konkursie zainicjowanym przez K.Ł „Śnieżnik” pod patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego „Najpiękniejsze drzewo Gminy Stronie
Śląskie” uczniowi Dawidowi Dudkowi, który otrzymał również od koła album o myślistwie, tradycjach i zwierzynie i puzzle oraz upominku
najmłodszemu uczestnikowi akcji „Ożywić Pola” 3 letniemu Bartkowi Paszcz. Uhonorowani zostali albumami dyrektorzy placówek oraz
koordynatorka z Zespołu Szkół Samorządowych p. Dorota Jaworek za szczególny wkład pracy.
Gośćmi specjalnymi tej uroczystości okraszonej chwilami ciszy lub piękną muzyką przyrody i sygnałami myśliwskimi byli koledzy myśliwi:
Rycerz Zakonu św. Huberta z Kuks w Czechach p. Roman Rybak, który przedstawił ideę zakonu, jego historię i dzień dzisiejszy,
prezentując przy tym charakterystyczny ubiór oraz p. Marian Rymarski - prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza
z którym współpraca zaowocowała np. sadzeniem i uzupełnianiem lasu przez młodzież pod Międzylesiem gdzie został zniszczony drzewostan
przez trąbę powietrzną. Następnymi gośćmi nadzwyczajnymi w charakterze obserwatorów byli p. Stanisław Skrobotun - członek Naczelnej
Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i p. Paweł Biliński przedstawiciel „Łowca Polskiego”, który obiecał, że wróci
w nasze strony na wiosnę, by przedstawić swoje myśliwskie pasje i umiejętności „wabiarza” zwierzyny. Młodzież podziękowała „słodką
gęsiną” - specjalnie na tę okazję upieczonymi przez cukierników ciasteczkami w formie gęsi - za współpracę i przybycie na ich uroczystość
p. Tadeuszowi Zarzyckiemu - prezesowi K.Ł „Śnieżnik”, który podsumował akcję, przedstawicielom Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
p. Irenie Foremnik i p. Łukaszowi Głowackiemu, wszystkim leśnikom obecnym i nieobecnym, myśliwym, gościom.
Dzieci i młodzież mogli zabawić się na „stoisku wiedzy leśno-przyrodniczej” przygotowanym przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój za co
dziękuje Nadleśniczemu p .Grzegorzowi Pietruńko. W imieniu wszystkich dziękuję koledze myśliwemu i radnemu p. Dariuszowi Gulijowi
i jego żonie Violetcie za gwóźdź spotkania - olbrzymi , barwny, pyszny tort z wizerunkiem gęsi gęgawy, którym obdarowano wszystkich
chętnych. Całość spotkania zamknięto sygnałem myśliwskim i dla dorosłych poczęstunkiem oraz wystawą zdjęć „Uroki Łowiska” zaś dla
młodzieży napojami, ciasteczkami, wystawami zdjęć z projektu „Drzewa”, „Śnieżne Olbrzymy”, zdjęć podarowanych przez fotografika
przyrody p. Rafała Łapińskiego „Gęsi”, prac konkursowych przedszkolaków oraz wystawę zasuszonej roślinności mokradeł i bagien.
Dziękuję również wszystkim za wszelkie prace i pomoc, które nie zostały ujęte w słowa, za życzliwość i zrozumienie.
DARZ BÓR, koordynator Akcji w Stroniu Śląskim diana K.Ł „Śnieżnik”. Jolanta Bogiel
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WIGILIA W BOLESŁAWOWIE

W dniu 17 grudnia w Bolesławowie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla okolicznych mieszkańców. Licznie przybyli goście, w tym
Pan Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz, Pan Zastępca Burmistrza Dariusz Chromiec, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Ryszard Wiktor wraz z radnymi oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Kauf, mieli okazję obejrzeć przedstawienie jasełkowe jak
co roku przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bolesławowie oraz występ podopiecznych Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Na zakończenie części artystycznej wystąpił miejscowy zespół „Gwiazdeczki”. Po przełamaniu się
opłatkiem i życzeniach zebrani zjedli świąteczny poczęstunek. Później bawiono się w przyjaznej i rodzinnej atmosferze, którą umilał wspólny
śpiew z akordeonowym akompaniamentem pana Jurka Jabłońskiego.
Sołectwo Bolesławów

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
Jak co roku, w dniu 21 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
zorganizował w „Dworku Galosa” spotkanie Wigilijne dla osób samotnych.
W kolacji uczestniczyło 40 mieszkańców naszej gminy. Honorowymi gośćmi
Wigilii byli Burmistrz Stronia Śląskiego - Pan Zbigniew Łopusiewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Ryszard Wiktor oraz ksiądz proboszcz
Ryszard Szul. Program artystyczny wypełniły jasełka w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pod opieką Pani Barbary
Śmiłowskiej i księdza Mariusza Pawlaka, natomiast piękne i profesjonalnie
wykonane upominki dla uczestników spotkania przygotowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Stroniu Śląskim, pod opieką Pani Aleksandry Dumańskiej.
Zgodnie z tradycją Bożonarodzeniową obecni złożyli sobie nawzajem życzenia i podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do wspólnej
Wieczerzy Wigilijnej. Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze.
OPS w Stroniu Śląskim

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017
W miesiącu grudniu 2017 roku odbyło się 7 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 11 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 3 - 4 osoby.
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):
Agnieszka Zaucha

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

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
29 STYCZNIA 2018 R. O GODZINIE 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W
STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
5. Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii
zimowych na terenie gminy.
Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskie na 2018 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie - Lasy,
obejmującego podziemną trasę turystyczno-edukacyjną w byłej
kopalni uranu i fluorytu w Kletnie – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Stronie Śląskie dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego –
projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Stronie Śląskie – projekt nr 4.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
13. Zakończenie XLVII 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).
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 3 lutego 2018 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
udzielają bezpłatnie podstawowych informacji z zakresu ZUS
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600- 1700
• 6 lutego 2018 roku dyżur w biurze pełni
Pan Zdzisław Pakuła.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B
w Stroniu Śląskim.
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA POMIĘDZY
GMINĄ STRONIE ŚLĄSKIE
I GMINĄ USTRONIE MORSKIE
NABIERA RUMIEŃCÓW
Miło jest nam poinformować, że
w ramach współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Stronie Śląskie
i Gminą Ustronie Morskie, teren
naszej gminy w pierwszym
tygodniu ferii odwiedziła Orkiestra
Dęta Morka z Ustronia Morskiego. Orkiestra wystąpiła dla
naszych mieszkańców w Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim oraz zagrała
podczas mszy świętej w Bielicach. W drugim
tygodniu ferii natomiast do Stronia Śląskiego
przyjechała druga grupa z Ustronia Morskiego,
tj. dzieci i młodzież z Klubu Sportowego Astra
Ustronie Morskie.
W okresie wakacyjnym br. planowany jest
przyjazd do Ustronia Morskiego dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.

