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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom
oraz sympatykom Gminy Stronie Śląskie
radosnego, pełnego nadziei i miłości czasu,
obfitego w serdeczne spotkania z bliskimi.
Życzymy również zdrowia,
pasji i entuzjazmu do podejmowania
wyzwań i pokonywania wszelkich trudów,
które staną na drodze do realizacji
wyznaczonego celu.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

W imieniu Radnych
Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
- Przewodniczący Rady
Ryszard Wiktor

PARK MORAWKA
W NOWEJ ODSŁONIE

3

MARATON SGB
ULTRABIEL

4

CETiK
i „POLSKO – CZESKIE
StronieArt”
NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA ZE
STROŃSKICH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

5

6

FOTORELACJA Z CETiK-owych imprez
Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej
Morka z Ustronia Morskiego

Spotkanie w CETiK-u hodowców gołębi pocztowych sekcji w Stroniu Śląskim
Koncert zespołu Sztywny Pal Azji

IV Strońskie Kolędowanie
w CETiK-u

Aktywna Zima - Zajęcia
aktywizujące ruchowo

Warsztaty z tańca
nowoczesnego
- Ferie 2018

Filip
Łobodziński
czyta Dylana

V Międzygminny
konkurs recytatorski

Warsztaty manualne
- Ferie 2018

Rosyjskie Romanse
- Błatne pieśni

Warsztaty
ceramiczne

Lekcje języka
angielskiego

GRATULACJE DLA ZŁOTEJ
PARY MAŁŻEŃSKIEJ!
24 lutego Pani Halina i Pan Bolesław Laska obchodzili 50 rocznicę
ślubu. Uroczystość odbyła się w Kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim.
Podczas uroczystości Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew
Łopusiewicz wręczył jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP.
Wśród ciągłej życia pogody, niech rozkosz Was oplata, wśród
miłości, szczęścia, zgody, żyjcie w zdrowiu długie lata. Drodzy
Jubilaci. Z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, złotych godów,
jeszcze raz składamy serdeczne życzenia.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej we wsi Stary Gierałtów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 191/6 o pow. 0,3334 ha, KW nr
SW1K/00043446/0, cena wywoławcza - 110 000,00 PLN + należny podatek VAT (23%), wysokość wadium – 5 500,00 PLN
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w teren na której jest usytuowana w/w nieruchomość oznaczony jest w planie
symbolem 85.MN/MR/U, 35ZN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa z usługami, teren zieleni nieurządzonej.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. od 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 24 kwietnia 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
►Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu
i rekreacji w 2018 r.
Zarządzeniem nr 692/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28.02.2018 r. rozstrzygnięty został II konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r.
Na konkurs terminowo wpłynęły cztery oferty. Komisja dokonała otwarcia ofert oraz oceniła je pod względem formalnym i merytorycznym.
Poniżej przedstawiamy podmioty, które otrzymały dotację na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r.:
1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Kryształ” Stronie Śląskie Stara Morawa 23, 57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn.
„Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 9 000,00 zł.
2. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim ul. Nadbrzeżna 6, 57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn.
„Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 000,00 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy Międzygminny Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” Stronie Śląskie Lądek-Zdrój ul. Kościuszki 20a,
57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn. „Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego na poziomie
powiatowym, wojewódzkim i krajowym” – 2 000,00 zł.
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra” ul. Turystyczna 18A, 57-550 Stronie Śląskie, na zadanie pn. „Szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie narciarstwa alpejskiego” – 8 000,00 zł.
►Budowa Remizy Strażackiej w Stroniu Śląskim - na skutek zapytania ofertowego na opracowanie projektu remizy strażackiej wyłoniono
zwycięzcę - ofertę p. Małgorzaty Krajnik za kwotę 41 205,00 zł brutto. Koszty projektu w całości pokryte będą ze środków własnych Gminy
Stronie Śląskie. Planowane jest wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę do końca bieżącego roku.
►Wymiana oświetlenia - do końca czerwca b.r. wymienione zostanie oświetlenie ( słupy, oprawy LED ) przy ulicy Nadbrzeżnej i Hutniczej
na takie, jak na górnym odcinku ulicy Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim. Całkowity koszt zadania to 157 900,00 zł brutto i zostanie pokryty
z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
► Utrzymanie terenów zielonych w Stroniu Śląskim - w dniu 23 marca b.r. odbył się przetarg na utrzymanie terenów zielonych
w Stroniu Śląskim w wyniku czego usługę tą przez okres 2 lat będzie wykonywał jeden z trzech oferentów. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
z początkiem kwietnia b.r.
►Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w dniu 26 marca br. w wyniku
rozpatrzenia 14-stu wniosków podpisano umowy z właścicielami nieruchomości - beneficjentami końcowymi na modernizację systemów
grzewczych. Wartość udzielonego dofinansowania w formie dotacji celowej to 99576,96 złotych, a wartość całości zadania w tym naborze to
205245,10 złotych.
►Skibus - bezpłatny skibus, który w okresie ferii zimowych 13 stycznia – 25 lutego br. kursował między Stroniem Śląskim, Stacją Narciarską
Kamienica, a ośrodkiem narciarskim Czarna Góra Resort w Siennej, realizował średnio 97 przejazdów pasażerskich dziennie.
W ciągu 42 dni kursowania busa było aż 20 dni z ponad 100 przejazdami. Maksymalna ilość przejazdów miała miejsce 25 stycznia – 213.
Ze skibusa często korzystały małe grupy liczące od kilku do kilkunastu osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy ze Stronia
Śląskiego do Siennej. Wielu turystów korzystało też ze skibusa na linii Sienna – Stronie Śląskie, udając się na zakupy. Mniej osób
przemieszczało się na trasie Stronie Śląskie – Stacja Narciarska Kamienica.
►Stronie Śląskie w Radiu Gdańsk - przez sześć kolejnych sobót, od 7 kwietnia do 12 maja 2018 w Radio Gdańsk w programie „Nie śpij,
zwiedzaj - podróżnicy w Radiu Gdańsk” ok. godz. 10:45 emitowane będą krótkie reportaże o okolicy Stronia Śląskiego. Reportaży można
będzie słuchać przez internet www.radiogdansk.pl. Po emisji w radio, będą też udostępnione na www.stronie.pl, w zakładce Aktualności.
Reportaże będą zapowiadane w radio spotami emitowanymi w czwartki i piątki o różnych porach dnia. Ponadto, 8 razy dziennie przez 40 dni,
w dniach 07-11.05., 14-18.05., 21-25.05., 28.05-01.06., 04-08.06., 11-15.06., 18-22.06., 25-29.06. emitowany będzie sygnał sponsorski Stronia
Śląskiego przed i po audycji „Info Pilot”, zawierającej aktualności kulturalno-sportowe dla mieszkańców Gdańska.
►Rada Miejska Stronia Śląskiego na sesji w dniu 27 lutego br. podjęła uchwałę Nr XLVIII/307/18 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie. Uchwała weszła w życie z dniem 24
marca br., co oznacza, że od tego dnia dla członków OSP będzie wypłacany ekwiwalent w wysokości 16,00 PLN za każdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym i 8,00 PLN za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

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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► Park Morawka w nowej odsłonie - Gmina Stronie Śląskie 19
października 2017 r. ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji
zagospodarowania parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu
Śląskim. W terminie do 1 marca 2018 r. wpłynęły cztery prace konkursowe,
a już 9 marca 2018 Sąd konkursowy ocenił nadesłane prace i przyznał
następujące nagrody i wyróżnienia: nagroda główna - zaproszenie autora do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu
wykonawczego i budowlanego pracy o liczbie rozpoznawczej 910 315
uczestnikowi: Maciejowi Woś – Pracownia Architektoniczna Plac M.J.
Piłsudskiego 9/3 51-152 Wrocław.
I wyróżnienie pracy o liczbie rozpoznawczej 830 910 w wys. 2 000 zł
Uczestnikowi: Architektowi Piotrowi Jańskiemu ul. Racławicka 79/3, 53-146
Wrocław
II wyróżnienie pracy o liczbie rozpoznawczej 303 125 w wys. 1 000 zł
Uczestnikowi: Łukaszowi Dworniczakowi ul. Zachodnia 20/11, 53-644
Wrocław
III wyróżnienie pracy o liczbie rozpoznawczej 407 342 w wys. 500 zł
Uczestnikowi: Tomaszowi Cempa Architekt ul. Cypriana Kamila Norwida
9/10, 50-374 Wrocław.
W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w holu na I piętrze odbywa się
prezentacja wszystkich prac konkursowych. Liczby rozpoznawcze są
identyfikatorami dzięki którym można rozpoznać kto jest twórcom danej planszy z projektem. Numery te są umieszczone na każdej z plansz
w prawym górnym rogu. Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi pracami konkursowymi.
► XXI Spotkanie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej - W dniu 17 marca 2018 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
w Krosnowicach odbyło się XXI Spotkanie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w którym wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich
z naszych sołectw ze Strachocina, Kamienicy, Stronia Wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa. Urząd
Miasta w Stroniu Śląskim pokrył koszty transportu oraz wsparł finansowo w kwocie 450 zł każde nasze sołeckie Koło Gospodyń Wiejskich,
które zdecydowało się przygotować na to wydarzenie ekspozycję. Wszystkie nasze sołeckie K.G.W otrzymały od organizatorów po 150 zł za
prezentację stołu.
► 18 marca 2018 r. w CETiK-u odbyły się V Polsko – Czeskie Stoły Wielkanocne. Swoje Stoły zaprezentowało 12 wystawców, częstując,
tłumnie przybyłych mieszkańców i turystów, przepysznymi potrawami. Z wyrobami
rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się 21 stoisk. Każdy stół, za ogromny
wkład w przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek od organizatora. Zostały
ufundowane również nagrody przez Fundatorów, które otrzymali:
1. nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego pana Zbigniewa Łopusiewicza – LZŚ
Siekiereczki KGW Stary Gierałtów działające przy CETiK Stronie Śląskie,
2. nagrodę Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: Wiesława Ryczka, Cypriana
Najducha, Ryszarda Wiktora, Magdaleny Laskowskiej, Krystyny Brzezickiej,
Gabrieli Janiszewskiej - Przedszkole Miejskie Jana Pawła II,
3. nagrodę Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: Jana Białego, Zdzisława
Pakuły, Stanisława Dobrowolskiego, Zbigniewa Frodymy, Dariusza Gulija, Jana
Florowskiego – Sołectwo Stara Morawa,
4. nagrodę Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: Moniki Snopkowskiej,
Miłosza Węgrzyna oraz Zbigniewa Dyląga – Sołectwo Kamienica,
5. nagrodę Dyrektora Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim Pani
Amelii Głowackiej - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej,
6. nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek – Zdrój Pana Grzegorza Pietruńko –
Browar
i Karczma Kamienica,
7. nagrodę Pani Notariusz Urszuli Makarskiej - Sołectwo Stronie Wieś.
Nagrodzone zostały również osoby biorące udział w rodzinnych konkursach wielkanocnych takich jak:
Najładniejsza Palma Wielkanocna oraz Najciekawsza Kwoka Wielkanocna. Wyniki konkursu znajdują
się na naszej stronie internetowej www.cetik.stronie.pl.
W bogatym programie artystycznym mogliśmy obejrzeć przepiękne, na wysokim poziomie występy:
Przedszkolaków z Przedszkola im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, z Przedszkola Bajlandia
w Bolesławowie, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim, grupy
tanecznej „Nadija” działającej przy CETiK-u, LZŚ „Siekiereczki”, Zespołu „Gwiazdeczki”
z Bolesławowa, grup baletowych „Balerinek” oraz „Arabesque” prowadzonych przez Panią Marię Kijak, występ grupy wokalnej „Pięć Serc”
działającego przy CETiK-u, występ zespołu "Chór bez granic" działającego przy CETiK-u. Na zakończenie dała popis swoich wokalnych
umiejętności gwiazda wieczoru - Duet Julia Mikołajczak i Piotr Szczepanek.
►Stypendyści z naszej gminy - 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 2018 r. Wysokość stypendiów wynosi od 50,00 zł do 100,00 zł miesięcznie.
Wśród stypendystów znaleźli się: Aleksandra Soroko, Alicja Soboń, Karolina Linde, Wojciech Jaśkiewicz, Wiktoria Knap, Milena
Jesiołowska, Szymon Milke. Wszystkim stypendystom bardzo gratulujemy.

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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W sobotę 10 marca 2018 roku po raz trzeci szlaki
narciarstwa biegowego w Górach Bialskich stały się
miejscem spotkania i rywalizacji miłośników narciarstwa
biegowego z całej Polski. Wystartowało też sześć osób
z Republiki Czeskiej, zawodnik z Francji mieszkający we
Wrocławiu oraz Polacy mieszkający za granicą: zawodniczka
z Litwy i zawodnik ze Szwecji.
W trzeciej edycji maratonu udział wzięło 217 osób.
Warunki do biegu były niełatwe. Zawody rozegrane zostały
na trzech dystansach: 60 km, 30 km i 13 km.
W rywalizacji na najdłuższym w Polsce dystansie - 60 km najszybszy był Piotr Michałek 03:36:55 (Jaworzynka/Team
nabiegowkach.pl) przed Bogusławem Graczem 03:41:11
(Jaworzno/Nordic Life) i Robertem Faronem 03:45:13
(Zalesie/Remsport).
W rywalizacji kobiet po raz kolejny zwyciężyła Emilia
Romanowicz 04:16:13 (Supraśl/Yoko Enervit XC Life
Team/LKS Markam Wiśniowa-Osieczany) wyprzedzając
Jadwigę Grynkiewicz 04:36:22 (Wilno/MT-Sport) i Paulę
Pasterczyk 05:33:51 (Jedlicze/MUKS Podkarpacie
Jedlicze).
W klasyfikacji mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na
podium stanęli: w kategorii kobiet • Agnieszka Bulka
01:18:52 – I miejsce na 13 km, • Wiesława Czerwińska
01:20:46 – II miejsce na 13 km, • Urszula Walo 01:31:02 –
III miejsce na 13 km, • Aleksandra Ciężkowska - Mroczek
02:51:14 – I miejsce na 30 km, • Agata Tomaszewicz
02:51:38 – II miejsce na 30 km.
W kategorii mężczyzn:
• Artur Misiak 01:09:17 - I miejsce na13 km,
• Marcin Wojrach 01:14:11 - II miejsce na13 km,
• Zbigniew Mroczek 01:19:22 - III miejsce na 13 km,
• Bartosz Bulka 02:29:35 - I miejsce na 30 km
• Paweł Iwanicki 02:51:01 - II miejsce na 30 km,
• Daniel Grzelak 03:04:06 - III miejsce na 30 km
• Krzysztof Łańcucki 06:35:59 – jedyny reprezentant Gminy
Stronie Śląskie na dystansie 60 km.
Na szczególne wyróżnienie zasługują najmłodsi reprezentanci, którzy wystartowali na dystansie 13 km: Szymon
Bułaciński 01:40:08 i Borys Tomaszewicz 01:40:09
Pełne wyniki zawodów oraz fotorelacja 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 W imieniu organizatorów składamy szczególne
podziękowania sponsorom wydarzenia: Spółdzielczej Grupy Bankowej, GBS Bankowi
w Strzelinie i Gminie Stronie Śląskie. Dziękujemy Hucie Szkła Kryształowego
„Violetta” ze Stronia Śląskiego za kryształowe puchary dla zwycięzców. Składamy podziękowania
SKI Areál PAPRSEK i Panu Miloslavowi Mika za pomoc w organizacji i przygotowanie tras po
czeskiej stronie Gór Bialskich.
Podziękowanie kierujemy do fundatorów nagród finansowych i rzeczowych, Byli nimi: Nadleśnictwo
Lądek-Zdrój, Centrum Edukacji Turystyki i Kultury, Zakład Usług Technicznych w Stroniu
Śląskim, grupa ENMAG-EG z Piekar Śląskich, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza
Spółdzielnia”, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim, Pensjonat-Restauracja
Puchaczówka z Siennej, Sklep Górski „Bongo” ze Stronia Śląskiego, łowisko „Nad Stawami”
z Kletna, Czarna Góra S.A. z Siennej, Raj Pstrąga z Goszowa. Dziękujemy wszystkim osobom
prywatnym, które wsparły organizację ultra maratonu.
Pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim dziękujemy za
zorganizowanie cateringu i punktów żywieniowych na trasie. Dziękujemy również 6 Turystycznej
Drużynie Harcerskiej „Trampy” ze Stronia Śląskiego za obsługę depozytów zawodów, a Straży
Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stronia Śląskiego i Starego Gierałtowa za pomoc
w kierowaniu ruchem samochodowym. Każdemu, kto pomógł przy organizacji wydarzenia, serdecznie
dziękujemy! Największe wyrazy uznania kierujemy do wszystkich zawodników za to, że podjęli
wyzwanie udziału w zawodach! Gratulujemy ukończenia tras i wspaniałych wyników! Do zobaczenia
za rok!
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„POLSKO – CZESKIE StronieArt”

Od marca 2018 r. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim realizuje projekt pn. „Polsko – Czeskie StronieArt”. Wartość
projektu 19 950,28 Euro, z czego dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis i budżetu
państwa stanowi 95% i wynosi 17 957,73 euro. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjno-artystycznych oraz polsko
czeskiej imprezy kulturalnej. Tematem przewodnim działań będzie język oraz zwyczaje kulturowe sąsiadów z zagranicy. W skład cyklu zajęć
będą wchodziły dwa rodzaje zajęć. Pierwsze to zajęcia językowe. Po stronie polskiej będzie to nauka języka czeskiego dla polskiej grupy, a po
stronie czeskiej nauka języka polskiego dla grupy czeskiej. Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym słownictwem i gramatyką. Każdy
uczestnik zajęć będzie miał za zadanie napisać krótki wiersz, skecz w języku sąsiada. Efekt ten zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas
polsko czeskiej imprezy kulturalnej nad Zalewem w Starej Morawie. Grupą docelową będą dorośli. W każdej grupie będzie brało udział po10
uczestników. Drugim rodzajem będą zajęcia artystyczne dla seniorów, w skład których będą wchodzić:
1. Zajęcia teatralne podczas których uczestnicy będą dzielić się swoimi historiami oraz budować na ich podstawie etiudy teatralne. Takie
zajęcia to szansa na nawiązanie znajomości z zagranicznym sąsiadem.
2. Zajęcia wokalne - śpiewanie w zespole dodatnio wpływa na samoocenę i umiejętność współpracy. W ramach zajęć seniorzy nabędą wiedzę
o sposobie emisji głosu oraz wiadomości dotyczące sposobów śpiewania.
3. Zajęcia taneczne - dla wielu seniorów taniec może stać się hobby i pomysłem na życie. W ramach zajęć uczestnicy zaznajomią się z tańcem
nowoczesnym. Nauczą się choreografii oraz poruszania na scenie.
W zajęciach artystycznych będzie brało udział po 10 osób 5 z Polski i 5 z Czech. Celem końcowym zajęć artystycznych będzie stworzenie
polsko- czeskiego musicalu, który zostanie zaprezentowany na dużej scenie podczas polsko-czeskiej imprezy kulturalnej. Podczas tej imprezy,
która planowana jest na lipiec, zostanie zaprezentowanych szereg występów powiązanych z działalnością instytucji partnerskich. Zakończenie
realizacji projektu planujemy na 31 lipca 2018 roku.
Natalia Gancarz
- Koordynator projektu

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

CO NAS CZEKA W KWIETNIU W CETiK-u?
►8 kwietnia 2018 r. (niedziela) o godz. godz. 16.00 w Kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim
na zakończenie XXI Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego G I T A R I A D A odbędzie się
„Finałowe flamenco” koncert zespołu „Por Fiesta” w składzie Jakub Niedoborek (gitara), Jakub
Polanowski (śpiew), Katarzyna Arbaczewska-Matys (taniec). Wstęp wolny!
Zespół flamenco Por Fiesta powstał w 1998 roku. Zadebiutował w tym samym roku recitalem podczas
Międzynarodowych Spotkań Gitarowych. Dziś koncertuje na terenie całego kraju, występuje w radio
i telewizji. Czerpiąc z surowego nurtu puro flamenco, nie stroni zarazem od współczesnego brzmienia, starając się zaspokoić oczekiwania słuchaczy różnego
typu. Stąd też wśród dokonań zespołu znajdują się zarówno koncerty kameralne, jak i imprezy rozrywkowe. Jest to możliwe dzięki szacunkowi, jakim członkowie
zespołu darzą flamenco. Ta piękna i stara sztuka, mimo iż pochodzi z odległej nam Andaluzji,
DZIEŃ KOBIET
w interpretacji Polaków nie traci nic ze swojej wartości. O jej powodzeniu decyduje bowiem wrażliwość,
temperament i żywiołowość – atrybuty, których artystom z zespołu Por Fiesta nie brakuje.
W NOWYM GIERAŁTOWIE

Katarzyna Matys-Arbaczewska - tancerka i instruktorka tańca flamenco. Jakub Niedoborek wyjątkowo wszechstronny gitarzysta, obdarzony czarującym brzmieniem. Jakub Polanowski najlepszy flamencowy śpiewak polskiego pochodzenia. Od ponad piętnastu lat zgłębia tajniki
andaluzyjskiej kultury, śpiewając flamenco w całym kraju.
► 11 kwietnia 2018 r. (środa) w godz. 16:00 - 18:00 zapraszamy do CETiK-u na spotkanie
z Uniwersytetem III Wieku. Spotkanie pt. „Isadora Duncan. Życie w tańcu” poprowadzi prof.
dr hab Halina Waszkielewicz. Wstęp wolny!
►16 kwietnia 2018r. (poniedziałek) w CETiK-u w godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się AKCJA
POBORU KRWI. Organizatorem akcji jest KHDK „Brylant” w Stroniu Śląskim.
►18 kwietnia 2018r.(środa) w godz. 16:00 - 18:00 zapraszamy do CETiK-u na spotkanie
z Uniwersytetem III Wieku. Spotkanie pt. " Serce masz tylko jedno" poprowadzi Pan Jarosław
Domagała. Wstęp wolny!
►21 kwietnia 2018r. (sobota) o godz. 17:00, CETiK oraz Pracownia Teatralna „Młodzi
Teatralni” działająca przy CETiK-u, zapraszają na spektakl pt. „NA OPAK” w reżyserii
opiekuna grupy Pani Pauliny Bagińskiej. Wstęp wolny, sala widowiskowa centrum.
►27 kwietnia 2018r. (piątek) przed CETiK-iem będą przeprowadzane bezpłatne badania
mammograficzne w MAMMOBUSIE
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi refundowane przez
NFZ. Badania przeznaczone są dla wszystkich
Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu
ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej
mammografii. W przypadku, gdy w rodzinie
I STOPNIA (mama, siostra, córka) wystąpił rak
piersi, badanie mammograficzne należy się co
roku. O szczegółach badania zostaniecie
Państwo powiadomieni przez specjalistyczną
firmę, która jest organizatorem akcji.

W sołectwie Nowy Gierałtów, jak co roku
zorganizowano spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Wszystkie panie które przybyły
w tym dniu do Wiejskiego Domu Integracji
Społeczności Pogranicza i Edukacji Leśnej
zostały przywitane drobnym upominkiem prymulką w doniczce oraz poczęstowane
ciastem, a nawet uraczone lampką szampana. Bardzo dziękuję całej radzie sołeckiej
za pomoc w zaaranżowaniu tego spotkania,
ale szczególnie dziękuję wszystkim miłym
Kobietom, bez których nie byłoby
okazji do świętowania!
Sołtys
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE STROŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
►SPORTOWE SUKCESY
UCZNIÓW Z ZESPOŁU
SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
I AWANS DO FINAŁU
DOLNEGO ŚLĄSKA
W sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach
odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Kłodzkiego w Tenisie Stołowym,
w których udział wzięło 8 drużyn
chłopców. Nasi reprezentanci,
w składzie Michał Olczyk
i Jakub Sobolewski (obaj z klasy
3A Zespołu Szkół Samorządowych), zajęli 2 miejsce i tym
samym zakwalifikowali się na turniej Strefy Wałbrzyskiej
w Tenisie Stołowym na którym zajęli ponownie 2 miejsce
i tym samym uzyskali awans na Finał Dolnośląski, który
odbędzie się w Brzegu Dolnym. Gratulujemy i życzymy
powodzenia na Finale!

►UCZNIOWIE ZSS BIEGAJĄ NA BIEGÓWKACH
Grupa śmiałków ZSS w Stroniu Śląskim wraz z opiekunami
próbowała swych sił na biegówkach w Bielicach. Było
trudno, ale udało nam się przebiec 12 km. Napełnieni
endorfinami wróciliśmy do domu. Gorąco polecamy! Tam
jest jeszcze piękna zima.

► SUKCES UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ETAPIE
POWIATOWYM OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY
POŻARNICZEJ.
10 marca 2018 r. odbył się w Nowej Rudzie powiatowy etap Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie
Szkoły Podstawowej startowali w dwóch grupach: I grupa: uczniowie klas od I do VI - Adam Młynarczyk, Dawid Frodyma,
II grupa: uczniowie kl. VII i Gimnazjum- Paweł Roszczypała, Bartłomiej Frodyma.
Po części teoretycznej czworo zawodników z każdej grupy, uczestniczyło w finale składającym się z części ustnej i zadania
praktycznego. Reprezentant Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte Paweł Roszczypała zajął I miejsce w etapie
powiatowym. 24 kwietnia będzie startował w etapie
wojewódzkim Turnieju. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! W ramach przygotowań do Turnieju
uczniowie uczestniczyli w zajęciach w remizie OSP
w Stroniu Śląskim. Dziękujemy p. Grzegorzowi
Derwińskiemu za pomoc i zaangażowanie.
►SP NA BIEGÓWKACH
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej aktywnie korzystają
z uroków zimy i piękna okolicznych gór i wspólnie
z nauczycielami i rodzicami wyjeżdżają na narty
biegowe i zjazdowe. Serdecznie dziękujemy i polecamy
Ośrodek Narciarski Czarna Góra!
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►SZKOLNY TYDZIEŃ Z MATEMATYKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ramach „SZKOLNEGO TYGODNIA Z MATEMATYKĄ” w Szkole Podstawowej im Bohaterów
Westerplatte w Stroniu odbyły się:
•12 marca odbyły się szkolne eliminacje szkolne w wyniku których wyłoniono mistrzów tangramu,
sudoku i tabliczki mnożenia.
Jakub Sumik kl. VI, Filip Wołowiec kl. V, Nikola Turkiewicz kl. VII - Mistrzowie tangramu.
Dawid Kubowicz kl. VII, Milena Olszewska kl. V, Sandra Szafrańska kl. VII - Mistrzowie sudoku.
Hubert Szatan kl IV, Milena Olszewska kl V, Paweł Roszczypała kl
VII, Jakub Jurczak VI - Mistrzowie tabliczki mnożenia.
•13 marca Międzyszkolny mecz matematyczny klas szóstych.
Sześcioosobowe drużyny reprezentowały Szkoły Podstawowe z Lądka
Zdroju i Stronia Śląskiego. Po zaciętych bojach wygrali goście. Nam
przypadło zaszczytne drugie miejsce.
•14 marca w Światowy Dzień Liczby π ponownie gościliśmy uczniów
z Lądka Zdroju i zostały rozegrane trzy międzyszkolne konkursy
w wyniku czego mistrzami tangramu 2018 zostali: I miejsce Banaszek
Aleksandra z kl. VI z Lądka Zdroju, II miejsce Koszalska Sabrina
z kl. VII z Lądka Zdroju, III miejsce Jakub Sumik z kl. VI ze Stronia
Śląskiego. Mistrzami sudoku 2018 zostali: I miejsce Milena Olszewska z kl. V ze Stronia Śląskiego, II miejsce Norbert Krzonkalla z kl. IV z
Lądka Zdroju. Mistrzami tabliczki mnożenia 2018 zostali: I miejsce Norbert Krzonkalla z kl. IV z Lądka Zdroju, I miejsce Paweł
Roszczypała z kl. VII ze Stronia Śląskiego, II miejsce Jakub Jawornicki z kl. VI z Lądka Zdroju, III miejsce Łyszczarz Zuzanna z kl. V z
Lądka Zdroju. Organizatorki M. Buraczyńska oraz M. Sokołowska serdecznie dziękują Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim za pomoc w organizacji konkursu i zakup nagród. Serdeczne podziękowania
kierowane są również do Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju za aktywny udział w matematycznych rozgrywkach.
►PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
NA NARTACH!
Dzięki zaangażowaniu Pana Lecha Kaweckiego grupa dzieci 5 – 6 letnich z naszego
przedszkola mogła w dniu 9 marca rozpocząć swoją „przygodę na stoku”. Nasz stały
sponsor Pan Remigiusz Sławik, wyposażył dzieci w kaski i dopasował odpowiedni
sprzęt narciarski. Zajęcia na stoku prowadzili doświadczeni instruktorzy, panowie;
Maciej i Radek oraz Mikołaj – nasz dawny absolwent. Na zakończenie zajęć
większość uczestników korzystała już z wyciągu taśmowego i zjeżdżała
samodzielnie. Bogaty zestaw ćwiczeń sprawił, że dzieci chętnie i z zaangażowaniem
podeszły do narciarstwa.
Za „Przygodę na stoku Czarnej Góry” w imieniu Przedszkolaków DZIĘKUJEMY Panu Leszkowi i instruktorom, wypożyczalni Wintersport.
► CO ROBILI W NASZYM PRZEDSZKOLU INSPEKTORZY TRANSPORTU
DROGOWEGO?
7 lutego do naszego Przedszkola przyjechali Inspektorzy Transportu Drogowego,
którzy przedstawili przedszkolakom swoją pracę oraz przekazali cenne informacje
dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Po części dydaktycznej w postaci prezentacji
odbyła się część praktyczna. Dzieci mogły obejrzeć samochód Inspekcji Transportu
Drogowego i poznać jego wyposażenie. W ramach spotkania dzieci otrzymały wiele
cennych gadżetów m.in. odblaski, kolorowanki oraz kamizelki odblaskowe dla trzech
najmłodszych grup aby bezpiecznie przebywać na spacerach oraz wycieczkach.
Serdecznie dziękujemy w imieniu przedszkolaków za mile spędzony czas
w naszym przedszkolu.
►PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ WIEDZY PRZYRODNICZEJ
OD NAJLEPSZYCH!
W ramach współpracy Nadleśnictwa Lądek Zdrój w dniu 30 stycznia b.r. odwiedzili
nas Pani Ewelina Suchodolska i Pan Jan Chilarski. Przeprowadzili pogadankę na temat
zimujących w Polsce ptaków na podstawie plansz i ilustracji. Dla każdej grupy
przedszkolnej przekazali karmniki oraz pokarm dla ptaków.
Natomiast 8 lutego br. dzieci miały spotkanie z Panią Ireną Foremnik i Panem
Łukaszem Głowackim ze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, tym razem były to
zajęcia praktyczne. Dzieci z przyniesionych ziaren lepiły kulki dla ptaków.
Zaangażowanie w pomoc dla skrzydlatych przyjaciół było przeogromne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu
sprzętu nagłaśniającego do naszego przedszkola.
Zbiórka została zapoczątkowana podczas Charytatywnego Balu Andrzejkowego 2017.
Zebrane środki z biletów, fantów i od indywidualnych sponsorów,
pozwoliły na zakup profesjonalnego sprzętu w kwocie 6 530 zł,
który uatrakcyjni większość przedszkolnych uroczystości i występów.
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PRZYPOMINAMY O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
►Zeznania podatkowe w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P.T.
Podatników, że w dniu 9 kwietnia i 20 kwietnia 2018 roku
od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim, sala konferencyjna nr 17 pracownicy Urzędu Skarbowego
w Bystrzycy Kłodzkiej będą przyjmować zeznania podatkowe za rok 2017.
„AKCJA „szybki PIT”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej zachęca
do przesyłania deklaracji podatkowych przez INTERNET.
W celu ułatwienia przesłania drogą elektroniczną m.in.: deklaracji
PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, w Urzędzie Skarbowym
w Bystrzycy Kłodzkiej, na Sali Obsługi w budynku „B”, są
uruchomione dwa stanowiska do przesyłania deklaracji drogą
elektroniczną.

STR. 8
PROGRAM POMOCY DZIECIOM.
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub
wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to
dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą
respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia
dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych
zabiegów
opiekuńczych
i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej
ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji
życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość
do wykorzystania wszystkich własnych możliwości
pokonania trudności.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem
i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni.
Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane
środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.
Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane,
by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców
i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie
świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do
którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po
analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie
zakwalifikowanymi do programu, które kompletują
potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla
każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego
roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie
pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania
i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu
uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie
klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych
zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło
25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem
naszego stypendium.

Wszystkie informacje
na stronie internetowej:
www.dla-dzieci.spes.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka · Organizacja Pożytku
Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice · ul. Kościuszki 46 · tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl
e-mail: spes@spes.org.pl
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ODDAJ SWÓJ GŁOS NA JASKINIĘ NIEDŹWIEDZIĄ W KLETNIE !
Na stronie WWW.EUROREGION-GLACENSIS.NG.PL/VOTES
trwa głosowanie na najpopularniejsze atrakcje turystyczne
Euroregionu Glacensis. Klikając na przycisk „zagłosuj”
przy wybranej atrakcji oddajesz na nią swój głos.
6 atrakcji turystycznych po polskiej stronie i 6 po czeskiej stronie
granicy, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną
przedstawione w reportażach radiowych o zasięgu ogólnokrajowym!
Zachęcamy do oddawania głosów
na Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie!

STROŃSKA GRUPA ROWEROWA NA SGB ULTRABIEL 2018
Udział członków Strońskiej Grupy Rowerowej w tegorocznym biegu
narciarskim SGB Ultrabiel był bardzo liczny i widoczny. Trasa na
wszystkich dystansach była bardzo trudna, a ładna i ciepła pogoda
spowodowała, że śnieg był mokry a przez to ciężki do biegania.
Poniżej klasyfikacja członków SGR.
Na dystansie 13 km wystąpili:
1. m-ce 55 nr 656 WALO Urszula K3/10 K / 16, czas 1:31:02
2. m-ce 68 nr 644 ŁAPIAK Ryszard M7/1 M / 51, czas 1:42:22
3. m-ce 74 nr 627 ŁAŃCUCKA Irena K60/2 K / 19, czas 1:49:38
4. m-ce 78 nr 657 LEWCZAK Ewa K4/5 K / 23, czas 1:53:35
Na dystansie 30 km wystąpili:
1. m-ce 53 nr 264 LEWCZAK Dariusz M5/10 M / 46, czas 2:53:49
2. m-ce 73 nr 280 JASICKI Julian M6/5 M / 64, czas 3:23:51
3. m-ce 79 nr 283 KROSTA Andrzej M6/6 M / 67, czas 3:40:25
Na dystansie 60 km wystąpił: 1. m-ce 43 nr 163 ŁAŃCUCKI
Krzysztof M6/7 M / 39 czas 6:35:59
Dodatkowo, na trasie, w roli kibica-ochroniarza wystąpiła Monika Ciesłowska.

ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO 2018 r.
Strońska Grupa Rowerowa i Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. zapraszają na rozpoczęcie sezonu rowerowego
15 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00. Zaplanowane będą dwie trasy: dłuższa i krótsza, tak aby każdy, kto lubi rekreację na rowerze mógł z nami
rozpocząć sezon. Więcej informacji na plakatach oraz w internecie w kwietniu. Jednocześnie zapraszamy na wycieczkę 1-majową
oraz na Święto Flagi na rowerze 2 maja br.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ”PÁLAVA I NÁRODNÍ PARK PODYJÍ - MORAWY/AUSTRIA”
Strońska Grupa Rowerowa zaprasza do udziału w rowerowo-kolejowej wyprawie na pogranicze czesko-austriackie
w dniach 30.06.-05.07.2018 r. Informacje o wyjeździe dostępne są w internecie (Wydarzenie „Pálava i Národní park Podyjí Morawy/Austria”, „Strońska Grupa Rowerowa” - grupa otwarta na Facebook’u). Koszt 5 noclegów (bez posiłków)
i przejazdów kolejowych jednej osoby: 1930 koron czeskich (ok. 320 zł). Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się
w „Lwie Jaskiniowym” w Stroniu Śląskim w środę 28 marca 2018 r. o godz. 18:00. Drugie spotkanie organizacyjne odbędzie
się na początku maja. Aby mieć gwarancję noclegów, do 31.03.2018 r. musimy przelać zaliczkę 50%, a do 15.05.2018 r. –
pozostałą kwotę. Wstępnie zarezerwowaliśmy noclegi dla 20 osób. Zapraszamy.
CIEKAWOSTKI TENISOWE
W Stroniu Śląskim w hali sportowej 10.03.2018 r. odbyły się Międzynarodowe Igrzyska
Szkolne. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Śnieżnika Stronie Śląskie - Lądek
Zdrój. W kategorii Szkół Podstawowych: I miejsce zajęła Karolina Podyma (Szkoła
Podstawowa w Trzebieszowicach), II miejsce zdobyła Paula Krysińska (Szkoła Podstawowa
w Trzebieszowicach). W kategorii Szkół Podstawowych klasy 7-8, II miejsce zajęła Izabella
Olczyk (Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim).W kategorii Gimnazjum bardzo dobrze
zaprezentował się Michał Olczyk, który zajął II miejsce (Gimnazjum w Stroniu Śląskim).
Zarząd DOZTS we Wrocławiu składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu turnieju
Państwu Olczyk, Krysińskim i Podyma oraz Panu kierownikowi hali Bogdanowi Birówka.
Z poważaniem Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu
Leszek Kawa.
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3 MISTRZÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z NASZEGO KLUBU KARATE
3 tytuły Mistrzów Ziemi Opolskiej przyjechały do Lądka Zdrój i Stronia Śląskiego!
W zakończonych 24 lutego br. XIX Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny zdobyliśmy
komplet medali. Wszyscy zawodnicy z Lądeckiego Klubu stanęli na pudle zdobywając
łącznie 7 krążków w tym 3 z najcenniejszego kruszcu.
Nasi zawodnicy zdobyli kolejno:
• I miejsce kumite kadetek – 35 kg – Jesiołowska Milena ze Stronia Śląskiego.
• I miejsce kumite kadetów – 35 kg – Milke Szymon ze Stronia Śląskiego.
• I miejsce kumite młodzików – 50 kg – Sobolewski Szymon.
• II miejsce kumite młodziczek – 40 kg – Romanowska Emilia.
• II miejsce kumite juniorek młodszych + 55 kg – Żurak Oliwia.
• III miejsce kata juniorek młodszych – Nycek Kinga ze Stronia Śląskiego.
• III miejsce kata młodzików – Sobolewski Szymon.
Do Tarnowa Opolskiego przyjechało łącznie 191 zawodników z 16 klubów.
Nasz uplasował się na 5 miejscu drużynowo.
Serdeczne podziękowania dla Pana Milke oraz Jesiołowskiego, którzy to zapewnili naszej ekipie bezpieczny transport.

„MŁODA TRADYCJA M.S.M.P”
Po raz szesnasty 20 stycznia br. odbył się w Międzylesiu „OPŁATEK” myśliwych Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych
Pogranicza oraz jego sympatyków. Międzyleski zamek to bogato zapisana karta dziejów tej obecnie części Polski, która ukazuje jej upadki
i świetność od XI w. Historia znanych rodów królewskich, szlacheckich, rycerskich również zakonnych Polski, Czech i Niemiec splatały się
nieustannie.
Najokazalsza bryła zamku powstała w 1695 roku, w tym samym, w którym to hrabia Franciszek Antoni Sporck „powołał” Zakon św. Huberta
z siedzibą w Kuks (Republika czeska) do nieustającej służby na rzecz ludzi i przyrody, gdzie celem nadrzędnym jest ochrona oraz
propagowanie tradycji myśliwskich i łowieckich.
Tak jak niegdyś tak i dziś po reaktywowaniu 3.11.1978 r. Zakon skupia przedstawicieli różnych zawodów i nacji spełniających jak kiedyś
30 warunków, którym przyświecają te same cele co 300 lat temu.
Podniosłym wydarzeniem dla polskich myśliwych było przyjęcie 31.03.2007 r. do Zakonu św. Huberta kol. Romana Rybaka z koła
łowieckiego „Sylwan” z Wrocławia (kilka wrocławskich kół ma między innymi obwody łowieckie w gminie Międzylesie)
i powołanie w 2008 r. w ramach struktur organizacyjnych „Prefektury Polskiej”, a 5.02.2016 r. po zmianach reorganizacyjnych związanych za
zmianą uwarunkowań prawnych w Republice Czeskiej powołano w Polsce „Komendę Polonia” wraz z komturem na czele kol. br Romanem
Rybakiem. Członkami jej są koledzy: Alojzy Kryszak, Marian Rymarski, Jerzy Jamróz, Piotr Grzywacz (śp. 2016r.) i kandydaci koledzy:
Andrzej Mróz, Jarosław Halkiewicz, Szymon Ziemniak; wszyscy są członkami M.S.M.P.
Organizatorzy corocznych spotkań „opłatkowych” wprowadzają nowe elementy wzbogacające podniosłość tej uroczystości. Takim też stało
się po raz pierwszy ślubowanie stażystów do Zakonu św. Huberta, które to po uroczystej mszy w kościele p.w. Bożego Ciała (połączonego
z międzyleskim zamkiem reprezentacyjną galerią) złożyli na „Nowicjuszy” II stopnia ZśH. kol. Andrzej Mróz i Jarosław Halkiewicz zaś
o potwierdzeniu przyjęcia na staż powiadomiono kol.
Szymona Ziemniak otrzymującego I stopień
„Postulanta” w hierarchii ZśH.
Odbyło się również symboliczne wbijanie gwoździ na
drzewiec sztandaru M.S.M.P (nadanie i poświęcenie
nastąpiło 14.01.2012 r.) przez jego nowych fundatorów.
Świetn o ści do d awał ws z ystki m c zęścio m
„opłatkowego” spotkania Zespół Muzyki Myśliwskiej
„Akord Lasu” prowadzony przez kol. Andrzeja
Wystygło z Wrocławia. Stałym elementem jest przejście
uroczystego orszaku z pocztem sztandarowym na czele
(w którego asyście mam być honor) z kościoła na
międzyleski rynek pod kolumnę NMP, gdzie jedną
z figur jest postać św. Huberta. Zostały tam zapalone
znicze, złożone kwiaty; słowa podziękowań za
możliwość goszczenia znamienitych gości z Czech i Polski do obecnych skierował gospodarz miasta i gminy burmistrz p. Tomasz Korczak.
Br Frantisek Frola Em ZśH podkreślił rangę działalności członków M.S.M.P i Zakonu w obu krajach. Po zakończeniu orszak z całym
dostojeństwem kamiennym mostem nad suchą fosą i ozdobioną dwoma portalami bramą wjazdową przechodząc galerią reprezentacyjną,
mijając paradny dziedziniec dotarł do północnej części zamku - dzieła włoskiego mistrza budownictwa Jakuba Carove.
Wieczorną częścią była kolacja wigilijna w restauracji zamkowej na której to kol. Mariusz Kowalczyk z Obornik k/Wrocławia zaserwował
wyroby z dziczyzny, św. Mikołaj obdzielił uczestników prezentami zaś czeska strona jako tradycyjny punkt zabawy przeprowadziła
„Tombolę” - loterię fantową, gdzie wygrywało się między innymi bażanty i dzikie kaczki a licytowało tym razem cielę muflona.
Kolędy przeplatały się z piosenkami i przyśpiewkami myśliwskimi, fanfary głosiły zwycięzców w konkursach na najlepszą nalewkę i bigos.
Miłą atmosferę zabawy do 4 rano dopełniała muzyka dyskotekowa. Oj, działo się działo, ale duch pięknej Julianny zmarłej młodo ukochanej
małżonki Michała Wacława von Althann (ród panujący na zamku od 1684 do 1945 roku, który przyczynił się do jego rozbudowy i świetności)
nie protestował. Widocznie urzekła go piękna „leśna” muzyka, nasze galowe stroje na których tak jak na sztandarze widnieją słowa w polskim
i czeskim języku „OCHRONA, SZACUNEK, POKORA” jako kwintesencja dziedzictwa wartości materialnych i duchowych kultury
łowieckiej Polski i Czech wplecionej w historię tych pogranicznych ziem.
W niedzielny ranek olbrzymia ośnieżona bryła zamku pożegnała myśliwych swoim dostojeństwem, a w Zaułku Julianny (była już nazwa ulicy
odnotowana w 1707 r. w księgach „Historii miasta i parafii Międzylesie”) panowała cisza.
Darz Bór, diana K.Ł „Śnieżnik” - Jolanta Bogiel
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?

►W związku z pytaniami jakie badania są wykonywane podczas poboru krwi, chciałbym
pokrótce przedstawić jak sprawa wygląda.
Niezbędne badania wykonuje Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. W tym celu pobiera się krew i wykonywana jest pełna morfologia krwi.
Ponadto wykonywane jest badanie poziomu hemoglobiny, a także na wszystkie wirusy
i AIDS. Dodatkowo na miejscu odbywany jest kompleksowy wywiad lekarski. Istnieje
możliwość, aby wszystkie wykonane wyniki badań zostały przesłane pocztą na adres domowy
krwiodawcy. Po wykonanej serii badań, w razie wszelakich nieprawidłowości
zidentyfikowanych na skutek analizy probówek w RCKiK dany krwiodawca jest zawsze
powiadamiany listownie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą oddać krew 16 kwietnia (poniedziałek) do CETIK-u w godzinach od 10.00 do
13.30.
►Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu wydaje indentyfikacyjną kartę grup krwi, karta która może uratować
komuś życie. W sytuacji zagrożenia życia (np. ciężki wypadek samochodowy) taka karta może pomóc w szybszym działaniu służb
ratowniczych, gdy potrzebne jest przetoczenie krwi, a na czasochłonne badanie grupy krwi nie ma czasu. Posiadanie wraz z dokumentami
tożsamości indentyfikacyjnej karty grupy krwi (tzw. krewkarty) eliminuje czas
oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego. Czas po którym może być za
późno na podanie krwi. Dawcy krwi otrzymują kartę za darmo, pozostali płacą
Jeżeli rozpoznajesz u siebie lub u bliskiej Ci osoby
70 zł (57 zł za badanie, 13 zł za kartę).
problem alkoholowy. Jeżeli doświadczasz przemocy ze
►„Co słychać w klubie”?
strony bliskiej Ci osoby – zacznij się bronić i skorzystaj
Przygotowujemy się do jubileuszu
z pomocy! Zgłoś się po pomoc do:
klubu – zbieramy fundusze, szykujemy
się do loterii fantowej, która odbędzie
►GMINNNEJ KOMISJI DO SPRAW
się w czerwcu podczas corocznych Dni
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Stronia Śląskiego – jeżeli ktoś chciałby
ALKOHOLOWYCH
przeznaczyć jakieś przedmioty na fanty
UL. MICKIEWICZA 2 (I piętro)
to chętnie przyjmiemy! Myślę, że
istotna też jest informacja, że montujemy w klubie sprzęt audiowizualny do
►PUNKTU INFORMACYJNO
wyświetlania filmów o tematyce krwiodawstwa, co wzbogaci, wspomoże
KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB
i urozmaici proces nauczania, przyswajania i zapamiętywania przez młodzież
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
wiedzy dotyczącej krwiodawstwa. W końcu młodzież jest naszą przyszłością
I ICH RODZIN
i potencjalnymi krwiodawcami.
►W sobotę 24 marca w Kłodzku odbędzie się Zjazd Zwyczajny PCK KAŻDY WTOREK godz. 17.00 – 20.00
HDK. Delegatami klubu „Brylant” są Antoni Cygan i Jacek Matyszkiewicz.
Obecnych będzie siedem klubów Honorowych Dawców Krwi. Prowadzącym
►SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA
Zjazd będzie Prezes Zarządu Okręgowego - Kazimierz Drożdż. Uczestnikami
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
zjazdu będą również władze Polskiego Czerwonego Krzyża z Wrocławia oraz
jak co roku Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń. Relacja ze Zjazdu
PONIEDZIAŁEK godz. 17.00 – 20.00
w następnym wydaniu Nowinek Strońskich.
Jacek M
ŚRODA godz. 17.00 – 20.00
RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
ZA MIESIĄC LUTY 2018

STRONIE ŚLĄSKIE, UL. MICKIEWICZA 2
(I piętro, obok Straży Miejskiej).

W miesiącu lutym 2018 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 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.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy
w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej,
przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE
ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: www.stronie.pl → zakładka „aktualności”→
zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
Email: biuroburmistrza@stronie.pl

Redaktor naczelny:
Tomasz Olszewski,
DTP (layout):
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.

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
29 MARCA 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 XLVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
5. Przedstawienie Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania
Burmistrza Stronia Śląskiego z realizacji programu współpracy Gminy
Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
6. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego w zakresie podjętych działań,
mających na celu ograniczenie emisji spalin na terenie Gminy Stronie
Śląskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
Śląskie na lata 2018 – 2022 – projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – projekt nr 3.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na stałe
obwody głosowania – projekt nr 4.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Stronie Śląskie w 2018 roku – projekt nr 5.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie – projekt nr 6.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 7.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 8.
15.Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli
Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków – projekt nr 9.
16.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
17.Interpelacje radnych.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
20.Zakończenie XLIX 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 7 kwietnia 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
• 3 kwietnia 2018 roku dyżur w biurze pełni
Pani Magdalena Laskowska.

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.
Akcja sterylizacji kotów dla
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
od kiedy?
od 1 marca do wyczerpania limitu
zabiegów
gdzie?
Przychodnia Weterynaryjna Animal
Care w Kłodzku, ul. Lutycka 3
tel. 74 307 01 46
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek.
10.00-18.00; sobota 10-14.
Zabiegi prowadzone będą po wcześniejszym umówieniu
jaki jest koszt sterylizacji?
10 zł. za kocura i 30 zł. za kotkę, płatne w lecznicy
LICZBA ZABIEGÓW JEST OGRANICZONA!
Akcja organizowana jest przez Fundację Kocie Życie w
ramach zadania „Zmniejszenie bezdomności kotów,
żyjących na terenie Gminy Stronie Śląskie” realizującego
zadanie publiczne w obszarze ochrony zwierząt,
finansowanego ze środków Gminy Stronie Śląskie oraz
środków własnych Fundacji.

