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DZIĘKUJĘ WAM, ŻE PRZEZ 24 LATA BYLIŚMY RAZEM!

Ostatnie lata to najważniejszy okres w moim
życiu zawodowym. Przeżywałem trudne chwile w okresie
powodzi 1997 roku, likwidacji Huty Szkła
Kryształowego, Strońskich Zakładów Kamienia
Budowalnego czy likwidacji linii kolejowej.
Pojawiły się też miłe chwile, kiedy powstała Czarna Góra,
Kamienica, kiedy budowaliśmy lub modernizowaliśmy
basen, placówki oświatowe, drogi i mosty,

modernizowana była oczyszczalnia ścieków i powstawały
kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obiekty
sportowe, zalew w Starej Morawie, CETiK, Kaplica
Onufrego i przede wszystkim mieszkania. Nie mogę
uwierzyć, jak szybko minęły te lata. To były 24 trudne,
ciekawe, wyczerpujące, ale przede wszystkim cudowne,
spełnione lata. Z całego serca za te lata Państwu dziękuję.
Zawsze mówiłem, że zostałem przez mieszkańców
wynajęty do bycia gospodarzem Naszej Gminy. Przez ten
czas starałem się najlepiej jak potrafiłem wypełniać
powierzone mi obowiązki. Dziś, gdy spoglądam wstecz,
myślę, że pewne rzeczy mogłem zrobić lepiej. Mimo to,
patrząc na to, co udało nam się osiągnąć, odczuwam
satysfakcję. Odchodzę z tarczą.
Szczególnie dziękuję tym, którzy mnie krytykowali
– mobilizowaliście mnie do jeszcze cięższej pracy. Dziś
wiem na pewno, że to mieszkańcy naszej gminy są
największym skarbem naszej małej ojczyzny. Przez te
24 lata nie byłem sam. Zawsze czułem wsparcie Państwa
i czerpałem z niego siłę i determinację, szczególnie
w trudnych chwilach. Na zawsze pozostanę za to
wdzięczny. Mój czas, jako Burmistrza Stronia Śląskiego
dobiega końca. Dziś żegnam się z Państwem w tej roli,
mam nadzieję jeszcze wielokrotnie spotkać się z Wami
w innej roli i innych sytuacjach.
Można przestać być Burmistrzem, ale nie można
przestać być członkiem naszej społeczności – członkiem
naszej małej ojczyzny – Gminy Stronie Śląskie.
Pozostaję z wdzięcznością zawsze do Państwa
dyspozycji. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

Zbigniew Łopusiewicz
Burmistrz Stronia Śląskiego w latach 1994-2018

PODZIĘKOWANIA ZA SPOŁECZNE ZAUFANIE I POPARCIE
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy wzięli
udział w wyborach samorządowych i oddali głos na moją
osobę.
Swoim udziałem i okazanym poparciem jasno
wskazaliście Państwo dalszą drogę rozwoju naszej gminy.
Wdzięczny jestem Wszystkim, którzy niedzielne święto
demokracji przeżyli w pełni, biorąc udział w głosowaniu.
Rozpoczynając VIII kadencję myślę o czekających mnie
obowiązkach z optymizmem, ale również ze
świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej pracy,
zaangażowaniu i kreatywności wielu ludzi maksymalnie
wykorzystam ten czas.
Samorząd tworzymy wszyscy, dlatego też życzę sobie
i Państwu zrozumienia, umiejętności osiągania
kompromisu, wielu sukcesów i wiary w to, że praca na
rzecz rozwoju Gminy Stronie Śląskie warta jest naszego
poświęcenia i zaangażowania.
Zaręczam, że jestem gotów współpracować z każdym dla
dobra Naszej Gminy i bardzo liczę na to, że takie samo
podejście napotkam po drugiej stronie. Kolejne pięć lat
muszą upłynąć na aktywnym działaniu nas wszystkich.

Udział wyborców nie kończy się wyłącznie na
głosowaniu, śmiało można powiedzieć, że to swego
rodzaju punkt kulminacyjny, a codzienność musi być
wypełniona Państwa aktywnym udziałem w dbaniu o
naszą małą ojczyznę. Liczę na Waszą czujność, obecność
oraz różnorodne wsparcie i działania.
Gmina Stronie Śląskie jest warta naszej wspólnej pracy,
a my jesteśmy zobowiązani
przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości.
Obiecuję że Was nie
zawiodę i w dalszym ciągu będę
pracował na rzecz rozwoju
Naszej Gminy.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Chromiec
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Sąsiadom, Przyjaciołom i wszystkim, którzy znali i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku Basię Rejteradę, serdeczne podziękowania składa Rodzina

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza siódme przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
I. Nieruchomości położone we wsi Goszów, KW nr SW1K/00044525/5:
1) dz. nr 28/2 o pow. 1625m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium- 2 800 PLN,
2) dz. nr 28/7 o pow. 1593m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN , wysokość wadium- 2 800 PLN,
3) dz. nr 28/8 o pow. 1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium- 2 800 PLN,
4) dz. nr 28/9 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium- 2 800 PLN,
5) dz. nr 28/15 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium- 2 800 PLN,
6) dz. nr 28/16 o pow.1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium- 2 800 PLN,
7) dz. nr 28/21 o pow. 1814m2, cena wywoławcza netto- 60 000 PLN, wysokość wadium- 3 000 PLN,
8) dz. nr 28/22 o pow.1438m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium- 2 500 PLN.
Do wyżej wymienionych cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn- nowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Przetargi odbędą się w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 12:00 ; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; ( wg. kolejności działek )
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , przelewem najpóźniej
do dnia 12 listopada 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 komunikatyprzetargi- 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
►ZAK OŃC ZONO M OD ERNI ZACJ Ę U LICY OGRO DO WEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM
Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy, całkowity koszt to
301 944,09 zł.
► ZAKOŃCZONO ZADANIE:
Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie,
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę
kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Wartość zadania wyniosła 5 386 396,32
zł, przy dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego: 2 358 167,08 i 913 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej .
► PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ
Prace przebudowy ul. Wodnej przebiegają zgodnie z planem, ułożenie nawierzchni asfaltowej nastąpi
jeszcze w październiku.
► NOWE OŚWIETLENIE W STRONIU ŚLĄSKIM
Wybudowano 3 nowe słupy oświetleniowe– led, pomiędzy ul. Mickiewicza a Przedszkolem Miejskim,
w celu doświetlenia ciągów pieszych. Koszt inwestycji: 17 000 zł, w całości pokryty ze środków
budżetu gminy.
► BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W STRACHOCINIE
Trwają prace w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Strachocinie, koszt inwestycji
wynosi 23 491,73 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.
► REMONT DROGI GMINNEJ W STARYM GIERAŁTOWIE
Podpisano umowę na remont drogi gminnej dz. Nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów
w kwocie 58 326,00 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.
► PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PLACU WIEJSKIEGO WE WSI
NOWY GIERAŁTÓW
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada, koszt modernizacji to
116 511,75 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Sara Pawłowska e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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WYWALAMY GRATY Z CHATY!
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
29.11.2018 r. Stronie Śląskie
30.11.2018 r. pozostałe miejscowości
ODBIERZEMY:
- meble i odpady
wielkogabarytowe
- kanapy, fotele, meblościanki,
dywany oraz wielkogabarytowe
opakowania ulegające
biodegradacji
- zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny np. pralki lodówki,
kuchenki, odkurzacze, telewizory,
żelazka, wiertarki, tostery, roboty,
komputery, myszy komputerowe,
klawiatury itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny musi być oddany
w całości, bez wymontowania
elektroniki.

NIE BĘDĄ ZABIERANE:
- odpady budowlane i
rozbiórkowe
- tj: gruz ceglany, tynkarski,
betonowy,
- płytki, drewno z rozbiórki,
płyty kartonowo gipsowe,
- szkło okienne, drzwiowe, okna
i drzwi,
- wanny, umywalki, muszle
toaletowe, spłuczki, deski
sedesowe,
- grzejniki, rolety, panele,
- odpady instalacyjne oraz
wszystkie inne odpady powstałe
w trakcie prac remontowych czy
budowlanych.

DBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Każdy chciałby mieszkać w ładnym, czystym i schludnym mieście.
Każdy lubi, gdy na podwórkach i ulicach panuje porządek.
Każdy lubi…, ale czy każdy z nas dba o czystość i porządek na ulicach
przy których mieszka?
Poniższe zdjęcia przedstawiają miejsca, w których najczęściej dochodzi
do podrzucania odpadów przez mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
Nie bądźmy obojętni na tego typu działania.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ.
7:00 W DNIU ODBIORU LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.
Przypominamy, że na terenie Gminy Stronie
Śląskie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul. Dolnej 2 a
(teren Zakładu Komunalnego), do którego nasi
mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać wszystkie
wytworzone w swoim gospodarstwie domowym
segregowane odpady komunalne, w tym stare
meble, wykładziny, lodówki, telewizory, odpady
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy i nie niszczmy Naszego
remontowo-budowlane, chemikalia zgodnie z obowiązującym
Wspólnego dobra. Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek.
regulaminem punktu.
Ponadto, na terenie gminy organizowane są zbiórki odpadów
Godziny otwarcia PSZOK: pon -wt 8:00 – 12:00
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem (najbliższa zbiórka:
czw - pt 14:00 – 18:00
29-30.11.2018 r.). Wystawione odpady poza terminem zbiórki nie
I sobota miesiąca 8:00 – 14:00
będą odbierane.
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom, PKS Kłodzko
uruchomił nowe, weekendowe połączenie
autobusowe na trasie Stronie Śląskie Wrocław.

10.10.2018 r. zakończono zbiórkę makulatury
w Szkole Podstawowej
im.
Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim.
Konkurs ,,Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę’’
został zorganizowany przez Burmistrza Stronia
Śląskiego we współpracy z Dyrekcją Szkoły
Podstawowej, trwał od 14 maja 2018 r.
Jego
celem
było
zachęcenie
uczniów
do selektywnego zbierania surowców wtórnych
oraz dbanie o środowisko naturalne.
Łącznie w zbiórce udało się zgromadzić aż
9 472,50 kg tego cennego surowca, tym samym
ratując 153 średniej wielkości drzewa.
Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie całej społeczności
szkolnej w akcję zbiórki makulatury .
Poniżej przedstawiamy wyniki:
I miejsce – klasa IV a – 2 786 kg
II miejsce – klasa IV c – 1 619 kg
III miejsce – klasa I a – 1 194 kg
Jeszcze raz gratulujemy rekordzistom oraz wszystkim uczestnikom
i liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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LISTOPADOWE WYDARZENIA W CETiK-u
►07.11.2018 r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy
do CETiK-u (sala widowiskowa Centrum) na wykład
Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. "Antologia
Pokoju przesłanie i historia powstania" poprowadzi
Pani Monika Maciejczyk. Wstęp wolny!
►09.11.2018 r. o godz. 10:00 (piątek) w Parku
obok Poczty w Stroniu Śląskim odbędzie się
SADZENIE DĘBU w ramach akcji pn. "100 dębów
na 100-lecie odzyskania niepodległości",
zorganizowanej przez Lasy Państwowe.
►09.11.2018 r. o godz. 12:00 (piątek) w CETiK-u
(sala widowiskowa) odbędzie się UROCZYSTA
SESJA RADY MIEJSKIEJ.
►10.11.2018 r. o godz. 16:00 (sobota) CETiK
zaprasza do Kaplicy św. Onufrego na bezpłatny,
patriotyczny koncert w wykonaniu zespołu
"SONORI ENSEMBLE".
►11.11.2018 r. o godz. 12:00 (niedziela)
w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim odbędzie
się uroczysta Msza Święta z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
►11.11.2018 r. o godz. 13:30 (niedziela)
zapraszamy do CETiK-u na uroczystości związane
z obchodami ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, w
programie: wprowadzenie pocztów sztandarowych,
przemówienie Pana Burmistrza oraz zaproszonych
gości, uroczysta akademia przygotowana przez ZSS
w Stroniu Śląskim we współpracy jednostek
oświatowych w Stroniu Śląskim (SP oraz
Przedszkola Miejskiego), spektakl przygotowany
przez grupę teatralną "Młodzi Teatralni" działającą
przy CETiK-u pt. "Dzieci wolności" w reżyserii Pani
Pauliny Bagińskiej.występ zespołu "Gwiazdeczki" z
Bolesławowa oraz wręczenie nagród w konkursie
"Patriotyczny kolaż".
► 11.11.2018 r. o godz. 10:00 (niedziela) odbędzie
się wycieczka rowerowa. Spotkanie uczestników
przed halą sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w
Stroniu Śląskim o godz. 9:45. Na zakończenie
wycieczki organizatorzy przewidują ognisko z

pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo bezpłatne.
Organizatorzy: Stroński Park Aktywności
"Jaskinia Niedźwiedzia" oraz Strońska Grupa
Rowerowa.
►17.11.2018 r. o godz. 17:00 (sobota) CETiK
zaprasza do Kaplicy św. Onufrego na koncert
pn. "Gitara po polsku" w wykonaniu uczniów
klasy gitary Witolda Kozakowskiego ze szkół
muzycznych Ziemi Kłodzkiej. Wstęp wolny!
►18.11.2018 r. o godz. 10:00 (niedziela)
Zakończenie sezonu rowerowego - wycieczka
rowerowa. Spotkanie uczestników przed halą
sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w
Stroniu Śląskim o godz. 9:45. Na zakończenie
wycieczki organizatorzy przewidują ognisko z
pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo bezpłatne.
Organizatorzy:Stroński Park Aktywności
"Jaskinia Niedźwiedzia" oraz Strońska Grupa
Rowerowa. Szczegóły wkrótce.
► 23.11.2018 r. o godz. 17:00 w CETiK-u odbędzie
się
WIECZÓR
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W TRZECH AKTACH:
„ARTYSTYCZNY” – NA WESOŁO przygotowana przez organizacje „teatralna scenka”
pod kierunkiem Pauliny Bagińskiej.
„HISTORYCZNY” – prezentacja multimedialna
związana z historią/znaczeniem działalności
organizacji w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego, z przykładami z Polski i z zagranicy
oraz „BANKIETOWY” – symboliczny poczęstunek
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych oraz prezentacja organizacji przy
stolikach.
Wstęp
wolny!
►28.11.2018 r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy
do CETiK-u (sala widowiskowa Centrum) na wykład
Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. "Powrót w
naturę. Kolonia artystyczna w Szklarskiej Porębie do
1945r" poprowadzi Pan Dariusz Pawlicki. Wstęp
wolny!

W STRONIU NIE DA SIĘ NUDZIĆ!

Spotkanie w bibliotece

Koncert zespołu „U studni”

Spektakl profilaktyczny

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

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

Rok XVIII, Numer CLXVIII

STR. 5
STACJA LITERATURA 23: CZASY NADESZŁY NOWE

23 edycja najstarszego festiwalu
literackiego w Polsce potwierdziła, że
wrześniowe spotkania poetów, czytelników,
tłumaczy i krytyków w Stroniu Śląskim oraz
Siennej to dziś jedno z najważniejszych
wydarzeń na kulturalnej mapie Polski. Kolejna
odsłona imprezy Biura Literackiego nie tylko
utrzymała poziom poprzednich edycji, ale także
otworzyła się na zupełnie nowe tekstowe
światy. Po tegoroczn ym spotkaniu
na gościnnych rubieżach pogranicza raczej nikt
nie może mieć wątpliwości, że faktycznie
„czasy nadchodzą nowe” – i że jest miejsce, do
którego ludzie literatury zjeżdżają zewsząd, by
o zmieniających się, niełatwych obliczach
współczesnej rzeczywistości posłuchać
i porozmawiać.
Trzy ostatnie edycje festiwalu w Stroniu
Śląskim są swoistym powrotem do źródeł.
Tegoroczna edycja odbyła się w 25 rocznicę
pierwszych Niemiecko-Polskich Spotkań
Młodych Pisarzy, których współorganizatorem
w tym samym miejscu był przed laty twórca
Biura Literackiego Artur Burszta. Festiwal
powrócił do korzeni, by odrodzić się
w zupełnie nowej formie. „Na co dzień
uczestnicy warsztatów w Siennej pracują jako
nauczyciele, urzędnicy, przedsiębiorcy, uczą
się i studiują. Podczas czterech festiwalowych
dni współtworzą jedną wielką rodzinę, dla
której literatura jest sprawą najważniejszą.
Młodzi i początkujący poeci spotykają
starszych kolegów po fachu, słuchają ich
podpowiedzi i rad, niekiedy spierają się z nimi”
– napisał w recenzji w „Gazecie Wyborczej”
Grzegorz Nurek. „Stacja Literatura to dziś
jeden z n a j l e p i e j z o r g a n i z o w a n y c h
i zaprogramowanych festiwali kulturalnych
w Polsce” – podkreślił z kolei we wpisie na
swoim blogu dziennikarz Polskiego Radia
Wrocław Grzegorz Chojnowski, dodając:
„energia poezji ciągle działa, a poezja potrafi
ujmować ludzkie emocje i czas, w którym
żyjemy, doskonale”.
Przewodnią myślą tegorocznej edycji był
tytuł piosenki Boba Dylana: „Czasy nadchodzą
nowe”. Na festiwalu nie zabrakło refleksji nad
współczesnym rynkiem książki (spotkanie
z Verą Michalski-Hoffmann prowadzone przez
Beatę Stasińską), mieliśmy także fascynującą
debatę „Book design” poświęconą oprawie

graficznej książki, z udziałem
Marcela Benčíka i Iwony
C h mi e l e w s k i e j . P o r a z
pierwszy też wybrzmiała tak
paląco problematyka losu
uchodźców i roli, jaką ma
w tej sferze do odegrania
literatura. Jednym z gości w
Stroniu Śląskim był Mazen
Maarouf, palestyńsko-islandzki
pisarz, poeta i tłumacz, który
wraz z Alexandrą Büchler
p o p ro wa d zi ł w Si en n e j
Pracownię społeczną,
przeznaczoną dla osób koordynujących
projekty kulturalne dla uchodźców.
Zaczerpnięte z Dylana motto bardzo celnie
oddawało charakter znakomitej większości
spotkań, w których to, co uznane, posiadające
mocną i ugruntowaną pozycję, mieszało się
z nabierającym dopiero kształtów żywiołem
tego, co nadchodzi. Świadomie wybrana
formuła spotkania twórców o odmiennych
dykcjach, na różnych etapach kariery literackiej
– zarówno mistrzów, jak i debiutantów –
pozwoliła pokazać, z jakimi wyzwaniami
mierzą się dziś sama literatura i świat,
w którym funkcjonuje.
Ogromne zainteresowanie – jak ma to
miejsce co roku – wzbudziły występy
debiutantów, zarówno laureatów
zeszłorocznego Połowu prezentowanych
w ramach almanachu „Połów. Poetyckie
debiuty 2017”, jak i autorów, którzy doczekali
się już własnych książek (Michał Domagalski,
Agata Jabłońska). Szczególnie czytanie Agaty
Jabłońskiej spotkało się z entuzjastycznym
przyjęciem słuchaczy. Wielu z nich podkreślało
niezwykłą żywiołowość występu poetki, która
w ciągu niespełna roku zdobyła sobie pozycję
jednej z najciekawszych osobowości swojego
pokolenia.
Nie od dziś wiadomo, że solą Stacji Literatura
są pracownie. To w nich uczestnicy festiwalu
mogą skupić się na najważniejszych obszarach
swojej pisarskiej i czytelniczej aktywności.
W tym roku obok znanych
i uznanych już
projektów (pracownie: twórcza, pierwszej
książki czy przekładowa) pojawiły się także
zupełnie nowe pracownie: graficzna, społeczna
oraz prozy, wychodzące naprzeciw nowym
potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
Wieczorne spotkania w Siennej,
odbywające się już po zakończeniu
oficjalnych
wydarzeń
w Stroniu Śląskim, były świetną
okazją do porozmawiania na mniej
formalnym towarzyskim gruncie i
do wzajemnego poznania się – tak
gości festiwalu, jak i
o r g a n i z a t o r ó w .
Jak zauważyli uczestnicy, to
właśnie w trakcie tych spotkań
zawiązywały się bliższe
znajomości oraz toczyły spory

wokół dopiero co zakończonych wydarzeń
w Stroniu. Po raz pierwszy wszystkie
wydarzenia w ramach festiwalu Stacja
Literatura dokumentowane były przez
wielokrotnie nagradzanego, znakomitego
fotografa Maksymiliana Rigamontiego.
Ze świetnym przyjęciem spotkała się także
praca Łukasza Jędrzejczaka i Mikołaja
Zielińskiego, na co dzień współtworzących
projekt muzyczny MINA. Podczas spotkań
w strońskim CETiK-u stworzyli oni
niezapomnianą oprawę muzyczną dla spotkań
i czytań. Powstająca na żywo muzyka
znakomicie uzupełniała czytane teksty.
Atmosfera. To słowo dobrze oddaje
fenomen festiwalu Biura Literackiego
w Stroniu Śląskim. „Największą wartością są
ludzie” – podkreślił w ankiecie jeden
z uczestników. Już dawno duch wszystkich
właściwie spotkań nie był tak demokratyczny
i przepojony poczuciem wzajemnej życzliwości
i równości. Gdzieś padły bariery, które – jak
czasami zdarzało się w poprzednich latach –
dzieliły młodsze, wstępujące dopiero na scenę
pokolenie twórców od uznanych gości
festiwalu. Przywołany na wstępie Grzegorz
Nurek tak zakończył swoją recenzję
w „Gazecie Wyborczej”: „Jakie obrazy
pozostaną na dłużej? Brawurowy występ poety
Rybickiego, który zaczął czytanie od dryblingu
piłką na scenie i pytania: Kto gra?, turniej
jednego wiersza w Siennej, samozwańczy
grill i grochówka dla znajomych przygotowana
przez Konrada Górę na tyłach CETiK-u,
chodząca na bosaka i leżąca w hamaku poetka
Agata Jabłońska, wszyscy podrygujący
do muzyki prezentowanej przez DJ Joannę
Mueller
i Tadeusza Sławka, przepiękne
lasy w słońcu na szlaku w stronę Czarnej
Góry”. Organizatorzy postawili sobie za cel, by
w czasach, w których „dawny ład staje
na głowie” i „świat nie myśli już jednakowo”,
ocalić jak najwięcej. Powtarzali jak w piosence
Dylana: „czasy nadchodzą nowe”, dlatego
„dajcie porwać się”, bo inaczej „jesteście bez
szans”. I chyba udało się im ocalić więcej, niż
sądzili, że mogą ocalić.
Juliusz Pielichowski
więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/2Hs757X
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STARY GIERAŁTÓW- MISTER WŚRÓD OKOLICZNYCH WSI!
Jak co roku w Gminie Stronie Śląskie
został
zorganizowany
konkurs
na „Najładniejszą wieś w Gminie Stronie
Śląskie w 2018 r”. Była to już VII edycja
tego konkursu. Swój udział zgłosiły dwa
sołectwa: Nowy Gierałtów i Stary Gierałtów.
Komisja konkursowa w składzie: Pan
Dariusz Chromiec, Pani Anna Szczepanek,
Pan Stanisław Dobrowolski, Pan Wiesław
Ryczek oraz Pan Lech Kawecki,
po dokonanej ocenie obu sołectw
przyznawała punkty, według następujących
kryteriów: ogólnego wyglądu wsi,
utrzymania zieleni wiejskiej, celowość
i trafność wykorzystania funduszu
sołeckiego za ubiegły rok, estetyka
i czystość zabudowań oraz obejść
gospodarczych, estetyki ulic i poboczy,
pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań
dekoracyjnych.
I tak oto Sołectwo Stary Gierałtów
otrzymało 52,4 pkt, a Nowy Gierałtów 45,6
pkt na 60 możliwych do uzyskania! Jak
widać rywalizacja była wyrównana.
Zwycięzca konkursu- Sołectwo Stary
Gierałtów- otrzymało czek na 10 000 zł zaś
nagroda dla wyróżnionego Sołectwa Nowy
Gierałtów to 2 000 zł.

Przypominamy, że otrzymane nagrody
finansowe powinny być wykorzystane na
zakup materiałów niezbędnych do
zwiększenia atrakcyjności i estetyki wsi.
Składamy serdeczne podziękowania przede
wszystkim Sołtysom i mieszkańcom wsi,
biorącym udział w konkursie za pełne
zaangażowanie, za inicjatywy i poświęcony
czas. To dzięki Wam mogliśmy
zaobserwować jak pięknieje nasza strońska
wieś. Życzymy wszystkim sołectwom
samych sukcesów, wytrwałości i zapału
w realizacji zamierzonych planów!

WIECZÓR ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Trwają przygotowania do Wieczoru
Dariusz Chromiec, Zastępca Burmistrza,
Organizacji
Pozarządowych, który odbędzie się
przewodniczący komisji
w piątek, 23 listopada w godz. 17.00-19.00 w sali
widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim. Wieczór wpisuje się
w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę i jest otwarty dla każdego.
Organizacje, w tym kluby sportowe, które chciałyby
wziąć udział w wieczorze, prosimy o kontakt:
Monika Ciesłowska, pełnomocnik Burmistrza ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, UM,
pok. 14. Zapraszamy!

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2018”
ROZTRZYGNIĘTY
Od 10 lat Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego organizuje
dla sołectw uczestniczących w programie
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” coroczny
konkurs pt. „Piękna Wieś Dolnośląska”.
Od 2012 r. wszystkie sołectwa w gminie
należą do ww. programu i co roku gmina
zgłasza kandydatów do konkursu.
W tym roku, laur „Najpiękniejszej
Wsi 2018” otrzymał Uciechów w gminie
Dzierżoniów. 06.10.2018 r. na zaproszenie
UMWD, reprezentacja mieszkańców wsi
gminy Stronie Śląskie wzięła udział w
uroczystym finale konkursu w Uciechowie.
Z przyjemnością informujemy, że
w tegorocznej edycji konkursu, miejsca
i inicjatywy z terenu gminy Stronie Śląskie
otrzymały wyróżnienia aż w trzech
kategoriach. W kategorii "Najpiękniejsza
zagroda" laureatem III miejsca zostało
gospodarstwo agroturystyczne "Ranczo
u Jana", urządzone na terenie dawnego
folwarku w Goszowie. Nagrodę odebrali
gospodarze, Państwo Bożena DługoszKluza i Jan Kluza. Pan Mieczysław
Makarewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" ze
Starego Gierałtowa i Pan Krzysztof Soboń,

Sołtys Starego Gierałtowa, członek TPDBL
„Kruszynka”, odebrali wyróżnienie dla
TPDBL „Kruszynka” za odnowę
kapliczki w Strachocinie. Nagrodę
specjalną za ład przestrzenny
i kulturowy, w uznaniu za inicjatywy
zrealizowane w ostatnich latach na
terenie sołectwa Kamienica, otrzymała
Pani Irena Foremnik – Sołtys Kamienicy.
P ani Sołtys odebrała nagrodę
w to war z yst wi e małżo n ka o raz
reprezentacji mieszkańców wsi Kamienica.
W wyjeździe udział wzięły reprezentacje
wsi: Bielice (Agroturystyczne
Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika), Stary
Gierałtów, Strachocin, Goszów, Kletno,
Kamienica i Stronie Wieś (Koło Gospodyń
Wiejskich) oraz reprezentacja TPDBL
"Kruszynka".
Wszystkim uczestnikom
dziękujemy! Laureato m konkursu
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Monika Ciesłowska, UM
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CO SŁYCHAĆ W STROŃSKICH SZKOŁACH I
PRZEDSZKOLACH?
► BAJLANDIA
▪ W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole bierze udział
w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Nasz
miś, Wojtek, jest większy od niejednego przedszkolaka i każde
dziecko będzie gościło go w swoim domu.
▪ W dniu 26 września
cztery nasze dziewczynki
wraz z wychowawczyniami
czekało nie lada wyzwanie
– były reprezentantami
naszego przedszkola w
Warszawie podczas
uroczystego
finału
programu „Ożywić pola.
Rok gęgawy”. „Bajlandia”
zajęła w konkursie XI
miejsce wśród placówek
z całej Polski. Nasza
delegacja dzielnie zniosła 14-godzinną podróż w obie strony,
a przygodę tę na pewno długo będziemy wspominać.
▪ 5 października odbyła się najważniejsza uroczystość
w naszym przedszkolu – pasowanie na przedszkolaka.
Przejętych maluchów, w obecności nie mniej przejętych
rodziców, na prawdziwych przedszkolaków pasowała Pani
dyrektor Irena Foremnik. Uroczystość zakończyła się
degustacją przepysznych ciast autorstwa Mam przedszkolaków.

►PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
▪ 20 września
w
ramach
Światowego
D
n
i
a
Przedszkolaka
w
naszej
placówce został
zorganizowany
B
i
e
g
Przedszkolaka
pod
hasłem
„Biegnie mały
biegnie
duży
Bieg wolności
wszystkim
s ł u ż y ” .
W ramach 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj dzieci tego
dnia przyszły ubrane do przedszkola w barwach narodowych. Po ukończonym
biegu wspólnie zatańczyliśmy w rytmach zumby, a na zakończenie wypuściliśmy
w niebo czerwone i białe balony symbolizujące naszą wolność i niepodległość.
Nasz bieg zaszczycił swoja obecnością Pan Dariusz Chromiec, który z każdą
grupą pokonał wyznaczony dystans. Dziękujemy za miłe spotkanie.
▪ 25 września w ramach programu zdrowotnego „Zdrowo i kolorowo ” dzieci
przyszły ubrane do przedszkola w kolorze granatowym i fioletowym
symbolizującym jesienną śliwkę. Posiłki tego dnia były wzbogacane o kolory
śliwki, a dzieci wykonały piękne prace plastyczne związane z fioletowymi
owocami.

►ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
▪ W dniu 9 października posadziliśmy wspólnie drzewko
▪ Wolontariusze z Zespołu Szkół Samorządowych byli obecni na obchodach
na 100-lecie odzyskania niepodległości.
Dnia Zdrowia Psychicznego, które zorganizowane przez Wojewódzkie Centrum
Psychiatrii Długoterminowej. Grupa wolontariuszy miała swój występ
artystyczny. Gratulujemy, było pięknie!!
▪ Szkolny Klub Wolontariatu w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii.
Dowiedzieliśmy się ile dobrych rzeczy dzieje się na warsztatach terapii
zajęciowej. Nasi wolontariusze od
przyszłego tygodnia będą pracować
z grupami pensjonariuszy aby pomóc
im się rozwijać. Cały czas zapraszamy
kolejnych chętnych uczniów naszej
szkoły, dla których nie jest obce
pomaganie.
▪ W dniach 9 i 11 października gościliśmy panie z Biblioteki
Miejskiej w Stroniu Śląskim z bardzo ciekawymi zajęciami
z cyklu „Biblioteczna mozaika, czyli międzypokoleniowy
festiwal różności”.

▪ Pierwsze w tym roku szkolnym
działania szkolnego klubu
wolontariusza. Wizyta w schronisku
„ Pod psią gwiazdą”.

▪ Zespół Szkół Samorządowych zajął
Magdalena Wacławska pierwsze miejsce w ogólnopolskim
projekcie ,,Ożywić pola” Konkurencja
była duża, bo aż 80 szkół brało udział
w programie. Brawo!
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► SZKOŁA PODSTAWOWA

▪ Nowy sprzęt w Szkole Podstawowej

Kolejny
wielki
sukces
naszej
szkoły
▪
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim we współpracy z Fundacją
„Odnowa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod
nazwą „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”. Projekt ten
realizowany będzie w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca
2019 r. w Szkole Podstawowej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 r .Wartość projektu 321 696,80 zł. Regulamin i opis
projektu na stronie internetowej naszej szkoły: www.spstronie.pl

Aktywna tablica” to program
rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019. W ramach
programu otrzymaliśmy trzy
interaktywne monitory dotykowe
„60 cali” na łączną kwotę 17 500
zł (14 000 dofinansowanie MEN, 3 500 tys. wkład własny gminy Stronie
Śląskie). Monitory dzięki pomocy finansowej Rady Rodziców zostały
podłączone do Internetu. Wzbudzają duże zainteresowanie wśród
nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną
przeprowadzone lekcje otwarte z wykorzystaniem monitorów dla
wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Szkolnym koordynatorem
programu został Pan Jarosław Grzybowski a pomagają mu: Pan Krystian
Ziobro, Panie: Małgorzata Wijatyk i Magdalena Janica.

▪ Akcja Sprzątanie Świata 2018
w Szkole Podstawowej im.
B ohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim pod hasłem
"Akcja - segregacja. 2 x więcej, ▪ Lekcja biologii i geografii w terenie
2 x czyściej"19 września 2018r. uczniowie
W dniach 19.09-21.09.2018 r. klasy VIII „b” ze Szkoły
300 uczniów klas I-VIII ze Podstawowej im. Bohaterów
S z k o ł y P o d s t a wo w e j i m . Westerplatte w Stroniu
B o h a t e r ó w W e s t e r p l a t t e Śląskim uczestniczyli w
w Stroniu Śląskim po raz kolejny z a j ę c i a c h t e r e n o w y c h
prowadzonych na ścieżce
uczestniczyli
w O g ó l n o p o l s k i e j A k c j i dydaktycznej w Radochowie.
„Sprzątanie świata”. Celem akcji Cel zajęć: integracja zespołu
było budzenie i wzmacnianie klasowego, posługiwanie się
świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności za mapą turystyczną, ukazanie
środowisko naturalne. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz Jaskini Radochowskiej jako
rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw środowiska życia dla współczesnej fauny, przedstawienie jaskini jako
przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju atrakcji turystycznej. Lekcja zakończona ogniskiem. Dziękuję Pani
zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych Natalii Wellmann- Piotrowicz- opiekunowi jaskini; Panu Łukaszowi
(w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz Głowackiemu z Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, firmie
racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań przewozowej „Manikar ”.
Wychowawca klasy: Maria Zimna
począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną

zbiórkę po recykling. Realizacja powyższych celów odbyła się ▪ Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej
poprzez: 1.Klasy I-III -konkurs plastyczny- „Jak segregować
12.10.2018 r. podczas
odpady?” Technika dowolna; format A4 ; wystawa prac na szkolnym
uroczystego apelu odbyło
korytarzu 2. Klasy IV-VI- praktyczna segregacja odpadów
sie Uroczyste Pasowanie
komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) do specjalnie
na Ucznia dzieci z klas
oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów
pierwszych. Do grona
(surowców) z których zostały wyprodukowane (papier, plastik,
uczniów naszej szkoły
szkło) 3.Klasy VII-VIII- sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie
dołączyło 59 dzieci. Aktu
Gminy Stronie Śląskie. Akcja ta jest dla placówek
pasowania dokonała Pani
oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej. Dziękujemy
dyrektor Małgorzata Ozga.
uczniom, nauczycielom, pracownikom Nadleśnictwa Lądek-Zdrój
Dziękujemy zaproszonym
i Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego za pomoc
gościom za życzenia
w przeprowadzeniu akcji.
i słodycze. Dziękujemy
Organizatorzy
rodzicom za pomoc.
„OŻYWIĆ POLA” STRONIE ŚLĄSKIE NAJLEPSZE W POLSCE! p r z e d s z k o l e
„Bajlandia”
w
W pierwszej edycji akcji
Placówki oświatowe z gminy Stronie Boleslawowie.
Śląskie wspólnie z Kołem Łowieckim „Ożywić Pola” Szkoła Podstawowa im.
„Śnieżnik” w Stroniu Śląskim od 2005 roku B o h a t e r ó w
West er p l at t e
z sukcesami biorą udział w ogólnopolskiej ze Stronia Śląskiego została jednym ze
akcji przyrodniczo – edukacyjnej „Ożywić zwycięzców. Ta sama placówka oświatowa
Pola”. W jubileuszowej dziesiątej edycji w 2011 roku „Roku Sarny” zajęła 1 miejsce w
„Roku Gęsi Gęgawy” w ścisłym finale wśród Polsce na 185 startujących szkół, w 2012 roku
30-tu najlepszych placówek z całej Polski „Roku Kaczki” wspólnie z przedszkolem
znalazły się 3 z gminy Stronie Śląskie: Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II, 3 miejsce w Polsce. Obie placówki w latach
Zespół Szkół Samorządowych i Niepubliczne 2010 „Roku Zająca” i 2015 „Roku Trznadla”

zajęły 5 miejsce w Polsce. Ponadto
Przedszkole Miejskie ze Stronia Śląskiego
w 2016 roku „Roku Bażanta” zwyciężyło w
kategorii przedszkolnej i zajęło znakomite 11
miejsce w klasyfikacji generalnej w Polsce.
Wspomnieć należy, że głównym celem i
zadaniem ogólnopolskiej akcji edukacyjno –
przyrodniczej „Ożywić Pola” jest nasadzanie
drzew
i
krzewów,
zakładanie
i pielęgnacja oczek wodnych czyli tworzenie
tzw. remiz śródpolnych zapewniających
bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe
dla zwierząt bytujących w ekosystemach
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polnych zwłaszcza zająca, kuropatwy,
bażanta, sarny, ptactwa śpiewającego i ptactwa
wodno błotnego. Postępująca mechanizacja i
chemizacja rolnictwa oraz tendencje do
utrzymywania wielkoobszarowych
monokultur w uprawach rolnych
doprowadziły do tego, że zwierzyna drobna
utraciła swoje naturalne biotopy, w wyniku
czego drastycznie zmniejszyły się populacje
zająca,
bażanta,
kuropatwy
i ptactwa śpiewającego. Dzięki wysiłkom
członków KŁ „Śnieżnik” dzieci, młodzieży,
nauczycieli i wychowawców placówek
oświatowych gminy Stronie Śląskie w 2012
roku założyli 2 hektarową remizą śródpolną
i dwa oczka wodne wyposażone w dwa
podsypy dla zwierzyny drobnej. Do remizy
rokrocznie wypuszczane są zające i bażanty
są one pod stałą opieką myśliwych, dzieci
i młodzieży. Widoczne są tego efekty, stany
zwierzyny drobnej w remizie i jej okolicach
z roku na rok rosną. W dniu 26 września 2018
roku na zaproszenie Mirosława Głogowskiego
ogólnopolskiego koordynatora programu
„Ożywić Pola” na wielki finał i ogłoszenie
wyników udały się do Warszawy
przedszkolaki i ich rodzice, uczniowie szkół
samorządowych, koordynatorzy akcji
z ramienia placówek oświatowych i koła
łowieckiego. W przepięknej choć trochę
ciasnej auli Wydziału Nauk o Zwierzętach
SGGW na Ursynowie gdzie zebrało się ponad
300 przedstawicieli 30 placówek oświatowych
" ZŁOTO, SREBRO I BRĄZ"
Fundacja "Teraz Ziębice" zaprosiła
seniorów z Dolnego Śląska do udziału 02.09.
2018 r. w I Igrzyskach Sportowych -Ziębice
2018 w ramach realizacji Budżetu
Obywatelskiego "Aktywny Dolny Śląsk".
Imienne zaproszenie dla Burmistrza Stronia
Śląskiego trafiło do Stowarzyszenia "Złoty
Kasztan”, które to zostało zobowiązane do
powołania grupy reprezentacyjnej naszej
gminy. I tak 23 osoby z różnych
środowisk
seniorskich np. w/w "Złoty
Kasztan", " Uniwersytet III Wieku", 3xK "Książka, Kobieta Kultura", "Stowarzyszenie
Białej Lądeckiej"Kruszynka", Koło Gospodyń
Wiejskich "Stronie Wieś" oraz osoby
niestowarzyszone wzięły udział
w konkurencjach
tj. lekkoatletyka, tenis
ziemny, siatkówka itp. Wszyscy wyróżniali
się na tle prawie 250 uczestników pięknymi
kolorowymi koszulkami z napisem " LUBIĘ
STRONIE SLĄSKIE - ŚNIEŻNIK 1425m
npm www.stronie.pl
Ta jedność dodała nam skrzydeł
i pewności, bo zdobyliśmy aż 11 medali
w tym 5 złotych. Medali byłoby pewnie
więcej, ale zabrakło nam czasu, bo wszystkie
dyscypliny odbywały się równolegle,
a mieliśmy ochotę i możliwości w boksie,
brydżu sportowym, tenisie stołowym.
Myślicie Państwo, że to bajka - troszkę tak, bo
wszystko odbywało się na wesoło np.

finalistów z całej Polski ogłoszono werdykt
w obecności centralnych władz Polskiego
Związku Łowieckiego i głównych sponsorów.
Puchary, nagrody rzeczowe i wyróżnienia
przyznawane były w dwóch kategoriach:

szkoła podstawowa w tym przedszkola
i szkoła ponadpodstawowa gimnazja, technika,
licea, szkoły zawodowe. W kategorii szkół
podstawowych, przedszkole Niepubliczne
„Bajlandia” z Bolesławowa zajęło 11 miejsce
w Polsce, a Przedszkole Miejskie im. Jana
Pawła II w Stroniu Śląskim 3 miejsce
w Polsce pokonując dziesiątki szkół
podstawowych. W nagrodę od miesięcznika
Łowiec Polski za zdobycie 3 miejsca
otrzymało czek na kwotę 2 tysiące zł oraz
przepiękny puchar. Obie placówki
przedszkolne otrzymały od sponsorów szereg
nagród rzeczowych. W kategorii szkół
Pani Anna Obajtek złoty medal
piłka nożna i lekkoatletyka
Pan Andrzej Krosta złoty medal
tenis ziemny i lekkoatletyka
Pani Teresa Michalak złoty medal
siatkówka
Pani Jolanta Bogiel srebrny medal
lekkoatletyka
Pani Teresa Łotyszonek srebrny medal
piłka nożna
Pani Czesława Duninowska srebrny
medal biegi
Pani Anna Romańczuk brązowy medal
lekkoatletyka
Pani Jolanta Kołodziejczyk brązowy
medal tenis ziemny
Pani Helena Kucharczak brązowy medal
piłka nożna

p o n a d p o d st a wo w yc h Z e s p ó ł S z k ó ł
Samorządowych ze Stronia Śląskiego zajął 1
miejsce w Polsce otrzymując czek na 3 tysiące
zł i puchar oraz liczne nagrody rzeczowe. Jest
to ogromny i największy sukces placówek
oświatowych ze Stronia Śląskiego i
myśliwych Koła Łowieckiego „Śnieżnik”
ze Stronia Śląskiego. Koordynatorami akcji
z ramienia Niepublicznego Przedszkola
„Bajlandia” z Bolesławowa była Pani
Magdalena Wacławska, z ramienia
przedszkola miejskiego Pani Dorota
Brandiuk i Pani Magdalena Wierzbicka, a
ze strony ZSS koordynatorem akcji była
Pani Dorota Jaworek. Z ramienia Koła
Łowieckiego „Śnieżnik” koordynatorami
byli Jolanta Bogiel i Tadeusz Barzycki.
Słowa uznania i podziękowania za wielkie
zaangażowanie i zapał dla Dyrektor
Przedszkola Celiny Chęś - Drańczuk, Dyrektor
ZSS Moniki Ostrowskiej, Przedszkola
„Bajlandia” Ireny Foremnik oraz myśliwych
koła Andrzeja Romanowskiego, Zdzisława
Bryga opiekunów remizy śródpolnej.
Szczególne podziękowania kieruje do
koordynatorów tej przepięknej akcji
przyrodniczo – edukacyjnej którzy w głównej
mierze zapracowali na tak olbrzymi sukces.
Tadeusz Barzycki
Prezes KŁ „Śnieżnik” Stronie Śląskie

wyczytywano nasze nazwiska i miejscowość"... no i znowu to Stronie - czy to nie ma
końca? ..."
Wydarzeniu temu towarzyszyły
występy artystyczne, zajęcia z ekspertami i
pasjonatami zdrowego stylu życia. Cały
stadion tętnił rytmami zumby, piosenkami
biesiadnymi, tańczono w olbrzymim kręgu z
damami i rycerzami średniowieczne rytmywcale nie takie łatwe i powolne! Słychać
było szczęk mieczy w pokazach walk
"zbrojnych" ale i też wykonywano ćwiczenia
z joginem "mycie basenu" czyli prawidłowe
uruchamianie stawów ludzkich. Na stoiskach
można było nabyć wyroby rzemieślnicze,
cukiernicze, potrawy wschodnie, mapy,
prospekty, pamiątki ziębickie. Oczywiście
nakarmiono i napito nas do syta. Chętną grupę
zabrano na zwiedzanie miasta. Dopisała
również aura- było pięknie, słonecznie ale nie
gorąco . Organizatorzy sprawili nam jeszcze
jedną niespodziankę- otrzymaliśmy bezpłatne
bilety wstępu do Muzeum Sprzętu
Gospodarstwa Domowego oraz możliwość
zwiedzania miasta z przewodnikiem i tę
okazję wykorzystaliśmy po otrzymaniu
kolejny raz dotacji na transport, za co dziękuję
w imieniu wszystkich uczestników- seniorów
Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

lekkoatletyka polegała na: rzucaniu na
odległość pokrywką, gumowym młotkiem
stolarskim, piramidalnym woreczkiem
z grochem zza głowy i śródstopia.
Najzabawniejszym b yło wykonanie
papierowego samolotu i puszczenie go z
prądem powietrza oczywiście jak najdalej.
Jakaż była radość, że mój pokonał dwukrotnie
precyzją budowy i odległością nawet męskie
ręce. Najbardziej zaciętą dyscypliną było
"siłowanie na rękę", gdzie mistrzowie Polski
po przedstawieniu zasad oceniali przebieg tej
konkurencji. Tu byli od nas lepsi ciąg dalszy na kolejnej stronie
zawodnicy. Wszyscy bawili się przednio, ale
były łzy i słowa zazdrości, kiedy do dekoracji
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07.10.2018 r. towarzyszyło nam ponownie złoto, srebro i brąz
ale tym razem silnego
słońca, liści drzew
i krzewów wzgórza
parkowego,
parku
jurajskiego, zamku wodnego
z dzikim potokiem,
pomnikiem
orła
piastowskiego- największą
ceramiczną
rzeźbą
w Europie, dachów i wnętrz
kościołów- Bazyliką
Mniejszą, Kaplicą Bożego
Ciała, św. Piotra i Pawła,
Bramy Paczkowskiej
Anna Węgrzyn wychowanka klubu tenisa
ANNA WĘGRZYN W
i pięknego Ratusza
stołowego ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie która
REPREZENTACJI
POLSKI
Miejskiego nad którym
zbierała doświadczenie pod okiem Trenera
góruje renesansowa wieża
Leszka
Kawy, a obecnie zawodniczka AZS UE
z 1561 r.
mieszczącego
Wrocław uzyskała kwalifikacje Olimpijskie na
również muzeum historii regionu. Zwiedziliśmy też pałac
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie do Buenos Aires
w Kamieńcu Ząbkowickim, ale te wrażenia pozostawiam na inną
2018 i została powołana do reprezentacji Polski.
opowieść .
W dniu 01.10.2018 r. złożyła ślubowane w PKOL.
Jolanta Bogiel
w Warszawie przed odlotem na III Młodzieżowe
Stowarzyszenie "Złoty Kasztan" w Stroniu Śląskim
Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018, w których
uczestniczyła w dniach 6-18 października.
CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?
Na I g r z ys k a ch P o lsk ę rep r e z en to wało
69 zawodniczek i zawodników.
Wartość człowieka
Bogdan Węgrzyn
Człowiek jest tyle wart, ile warta
jest dobroć jego serca,
RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
którą dzieli się z innymi.
INFORMACYJNO– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
Dlatego jedni nie są warci
ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018
złamanego grosza, a drudzy są po
W miesiącu wrześniu 2018 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia
prostu bezcenni.
dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyły
W Centrum Edukacji Turystyki i Kultury 8 października 4 osoby. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy
odbyła się kolejna akcja oddawania krwi. Zgłosiło się 24 poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. W każd y wto rek
dawców, krew oddało 17 dawców, co stanowi 7,650 ml miesiąca w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do
zebranej krwi. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać
z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania
ponownie 10.12.2018 r.
19 października w kłodzkim „ Bizancjum” odbyła się uroczysta przemocy domowej.
Akademia Rejonowa Honorowego Krwiodawstwa Polskiego W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym udzielono
Czerwonego Krzyża Powiatu Kłodzkiego. Przy tej okazji odbył 10 porad dotyczących:
się też jubileusz 35- lecia Klubu HDK przy Placówce Straży →możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych
Granicznej w Kłodzku. Byliśmy
tam ze sztandarem →motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych
→motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin Osób
klubowym.
20 października delegacja klubu wraz ze sztandarem Uzależnionych
uczestniczyła w obchodach jubileuszu 40- lecia Klubu HDK – →pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie
PCK przy MPK Wrocław. Odbyła się uroczysta msza obowiązku leczenia odwykowego skierowane do Komisji Rozwiązywania
dziękczynna w kościele Św. Antoniego, przemarsz pocztów Problemów Alkoholowych
sztandarowych
oraz
uroczysta
a k a d e m i a . →wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły osób,
uzależnionych
23 listopada będziemy uczestniczyć w Wieczorze Organizacji które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla osób
Pozarządowych w CETIK-u. Program podzielony jest na trzy →działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotemczęści: artystyczna- tam pokażemy jak pobierana jest krew na porady dotyczyły osób uzależnionych
wesoło. W drugiej części historycznej przedstawimy w kilku →wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi
zdaniach historię klubu oraz jego zadania. Jeżeli organizatorzy →problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia
nam pozwolą, pokażemy młodzieży krótki film, jak faktycznie
przebiega pobór krwi. W części trzeciej bankietowej będziemy dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą średnio 2czekali na potencjalnych przyszłych krwiodawców promując 3 osoby. W omawianym okresie Punkt K-I był nieczynny z powodu wyjazdu
terapeuty na szkolenie, zajęcia odbyły się w dniach 14, 21 oraz 28. 09. br.
honorowe krwiodawstwo i Polski Czerwony Krzyż.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
Informujemy, że 25 listopada o godz. 12.00 w Kościele funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy w
Matki Bożej Królowej Polski i Świętego Maternusa odbędzie godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje dotyczące
się msza dziękczynna z okazji „Dni Honorowego Dawcy krwi” możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej,
na którą już dziś zapraszamy.
leczenia odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog,
Jacek M
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE
ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: www.stronie.pl → zakładka „aktualności”→
zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
Email: biuroburmistrza@stronie.pl

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

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

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE
10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stronie
Śląskie za poprzedni rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
5. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
– projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
Gminy Stronie Śląskie w spółce z.o.o. działającej pod firmą Podziemna
Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka
z
o.o.
z
siedzibą
w
Lubiniu
–
projekt
nr
4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. – projekt nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno
- gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej
"Strategią
Rozwoju
Sudety
2030"
–
projekt
nr
6.
12. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 7.
13. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
17. Zakończenie LVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej– Ryszard Wiktor

Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30 - 15:30,
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie
ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 3 listopada 2018 r. o godz. 11.00 Radni Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA,
C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R.
WIKTOR, organizują bezpłatnie, podstawowe informacje
z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w godzinach 1600-1700. 6 listopada 2018 roku dyżur w biurze
pełni Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek, 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.
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.

