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37 839, 29 zł dla WOŚP!
13 stycznia 2019 r. odbył się 27 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 27
Finału zebrano 37 839,29 zł z tego: 17899,48 zł
zebrało 31 wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej oraz Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim, 1 293,30 zł uzyskaliśmy z puszek
stacjonarnych umieszczonych
w sklepie Bongo, Barze
Lew Jaskiniowy, Muzeum Minerałów, Villi Elise i Karczmie
Puchaczówka.
Licytacja przyniosła nam 13 840 zł, catering - pierogi,
bigos, zupa, chleb ze smalcem i ogórkiem 1 060,19 zł,
ciasta 2 052 zł, losy 977 zł i świece oraz serduszka
717,32 zł.
Ta ogromna kwota jest Państwa udziałem! Dziękujemy
za każdą złotówkę wrzuconą do puszki. Działaliśmy we
wspólnej
sprawie:
Na
zakup
sprzętu
dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Na szczególne wyróżnienie zasługują:
Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im.
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Szkoła Podstawowa im.
Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Zumba Aga Malik
Team, Grupa Baletowa Pani Maria Kijak, Grupa Taneczna
Nadija, Zespół Ludowy Siekiereczki, Laser Dance
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim, Chór bez granic, Orkiestra Mini Band.
Serdeczne
podziękowania
należą
się
również
wolontariuszom, rodzicom, uczniom, nauczycielom
placówek oświaty (za ulepienie pysznych pierogów na
licytację) w Stroniu Śląskim oraz wszystkim darczyńcom,
którzy ofiarowali fanty na rzecz WOŚP.
Szef sztabu: Małgorzata Wijatyk
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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw.
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie :
I. Nieruchomości położone przy ul. Dolnej w Stroniu Śląskim , KW nr SW1K/00044525/5:
1) dz. nr 107 o pow. 211 m2, cena wywoławcza netto - 9 000 PLN, wysokość wadium – 500,00 PLN,
KW nr SW1K/00044294/6,
2) dz. nr 105 o pow. 2570 m2, cena wywoławcza netto- 71 000 PLN , wysokość wadium – 4 000,00 PLN,
KW nr SW1K/00044301/9,
II. Nieruchomości położone we wsi Stara Morawa , KW nr SW1K/00043444/6:
1) dz. nr 89/4 o pow. 1082m2, cena wywoławcza -32 500,00 PLN, wysokość wadium – 2 000,00 PLN,
2) dz. nr 89/12 o pow. 1510 m2, cena wywoławcza – 35 700,00 PLN, wysokość wadium -2 000,00PLN
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu
doliczony będzie należny podatek VAT
w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 107 i 105 oznaczone są
w planie symbolem 12MNU –tereny istniejącej nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
usługowej, nieruchomości nr 89/4 i 89/12 oznaczone są symbolem plany 19MNU –zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia
powodziowego.
Przetargi odbędą się w dniu 11 lutego 2019 r. od godz. 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 ( 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 5 lutego 2019 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.
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres
pięciu lat n/w nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul Sudeckiej, stanowiącej
własność Gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą ( boks garażowy):
-część
działki Nr
559/28
o pow. 15,60 m2 (boks garażowy) – KW SW1K/00100723/4,
-okres umowy - pięć lat
-przeznaczenie w m.p.z.p Miasta i Gminy Stronie Śląskie – 10U – teren zabudowy usługowej,
-wysokość stawki czynszu za nieruchomość miesięcznie (netto) - 90,00 zł., kwota wadium 200 PLN
-termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – miesięcznie.
Przetarg odbędzie się w
dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim
w
Stroniu
Śląskim
przy
ul.
Kościuszki
55
–pok.
nr
17
(sala
konferencyjna).
Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-dzierżawa -działka nr ….” należy wpłacić przelewem
najpóźniej do dnia 5 lutego 2019 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.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka
Przetargi, ogłoszenia i komunikaty – przetargi – zbycie nieruchomości – 2019 r.
B l i ż s z y c h
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
Gmina Stronie Śląskie ogłosiła przetarg na budowę nowej remizy strażackiej przy ul. Sudeckiej
w Stroniu Śląskim. Szacowana wartość inwestycji to ok 3 000 000 zł, zakończenie inwestycji
zaplanowane jest do końca października 2020r.
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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Gmina Stronie Śląskie ogłosiła przetarg na
budowę tężni solankowej w parku miejskim.
Inwestycja ma powstać do końca czerwca
bieżącego roku.
W najbliższym czasie Gmina Stronie Śląskie
planuje ogłosić zapytanie cenowe na wymianę
słupów i opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.
Kościuszki. Stare oprawy zostaną zastąpione
nowoczesnymi, energooszczędnymi źródłami
światła LED.
SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. realizuje
inwestycję mającą na celu termomodernizację
hali sportowej w Stroniu Śląskim. Równocześnie
rozstrzygnięto przetarg na przebudowę byłego
budynku szkoły zawodowej na obiekt hotelowy
wraz
z
zagospodarowaniem
terenu.

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!
Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja
2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i
ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie Burmistrz Stronia Śląskiego, informuje
o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody. („Podstawą przyznania nagrody są szczególne
osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne, a także termomodernizacyjne o istotnym znaczeniu dla
eksploatacji, ekspozycji i estetyki budynków oraz ich otoczenia. Remont lub modernizacja musi być
dokonany w ciągu 2 lat poprzedzających rok, w którym dokonuje się zgłoszenia kandydatury).
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim -pokój nr 12 lub pobrać ze
strony internetowej; www. stronie.pl . Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od
1 stycznia do 15 marca każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim – pokój nr 15.
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie
Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia w terminie do 30 kwietnia
każdego roku, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i Stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim , tel. 74 811 77 15.
Informujemy, iż od
1 stycznia 2019 roku są
świadczone usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, w tym wykonywanie iniekcji dla mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie. Dzięki życzliwości Dyrekcji
Centrum wyżej wymienione usługi wykonywane będą w budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim w Stroniu Śląskim z/s
przy ul. Sudeckiej 3a w godzinach od 8:00
do 10:00 oraz od 18:00 do 20:00 w dni
wolne od pracy, niedziele i święta.

Przypominamy, że z dniem 31.01.2019 roku
upływa termin zapłaty za I ratę zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie
Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie
Miejskim. Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550
Stronie Śląskie Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000
0010 Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto
Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia.
W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym
terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wygasają.

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
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31 grudnia, w
ostatnim dniu 2018 roku,
w którym świętowaliśmy 100- lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę, miała miejsce
uroczystość wkopania pod Urzędem Miejskim
w Stroniu Śląskim kapsuły czasu, w której zostały
zamknięte życzenia dla niepodległej, przekazane
przez uczniów oraz mieszkańców Gminy Stronie
Śląskie. Odkopanie kapsuły
i odczytanie życzeń przez
kolejne pokolenia odbędzie
się za 50 lat. Serdeczne
podziękowania dla Pana
Henryka
Majki,
za
ufundowanie pamiątkowej
tablicy.
Dziękujemy
organizatorom–
Szkole
Podstawowej w Stroniu
Śląskim oraz zaproszonym
gościom
za
udział
w uroczystości.
14 stycznia 2019 Burmistrz Stronia Śląskiego,
Dariusz Chromiec uczestniczył w spotkaniu
konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030, które odbyło się w gmachu
Do lno śląski ego
U rzędu
W o jewó dzk i ego .
W konferencji udział wzięli m.in. wicemarszałek
Marcin Gwóźdź, minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński oraz wojewoda Paweł Hreniak. Spotkanie
zostało zorganizowane w ramach regionalnych
konsultacji społecznych nad nowym kształtem
strategii, która będzie obowiązywać do 2030 roku.
Podjęta została dyskusja na temat celów, kierunków
działań oraz mechanizmów prowadzenia polityki
regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowania środków
finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i
funduszy europejskich w nadchodzących latach.
Podczas spotkania zawnioskowano, aby do KSRR
włączyć subregion wałbrzyski i jeleniogórski
w ramach opracowanej strategii Sudety 2030.
W imieniu sygnatariuszy porozumienia
wniosek
złożył Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

ZJEDNOCZENI
Z
G DA ŃSKIE M
W związku z tragicznymi
wydarzeniami, które miały
miejsce podczas 27 finału WOŚP w Gdańsku
oraz ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza, chcąc wyrazić gest solidarności
i manifestu przeciwko nienawiści i agresji,
samorząd Gminy Stronie Śląskie umożliwił
uczczenie
p a m i ę c i
tragicznie
zmarłego
prezydenta
Gdańs ka
p o p r z e z
możliwość
zapalenia
znicza
pod
Urzędem
Miejskim.
Jesteśmy
g ł ę b o k o
poruszeni
i wstrząśnięci
tym, co się
stało.

źródło: www.umdw.dolnyslask.pl

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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LUTY W
CETiK-u
►27 stycznia 2019 r.
o
godz.
18:00
( n i e d z i e l a )
zapraszamy
do
CETiK-u
na
Karnawałową Galę
O p e r o w o Operetko wą
w
wykonaniu artystów
Grupy
Operowej
Sonori
Ensemble.
Koncert
płatny:
bilety w cenie 40
(normalny) i
30
(ulgowy)zł. Miejsce: sala widowiskowa Centrum.
Sonori Ensemble to zespół artystów operowych z
Berlina, Pragi, Krakowa i Wrocławia. Jego
członkowie aktywnie występują na scenach
europejskich, są ponadto laureatami zagranicznych
konkursów wokalnych. Grupa działająca od 2012
roku ma na swoim koncie już ponad 250 koncertów
w salach koncertowych, teatrach i innych
instytucjach kultury Polsce i za granicą.
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa to
wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjalnie
skomponowany program, zawierający słynne
czardasze, walce, toasty, miłosne arie, duety i
ansamble operowe, sceny operetkowe, a także
standardy jazzowe to niepowtarzalny, lekki,
dynamiczny a zarazem niezwykle liryczny spektakl.
W programie znajdą się najsłynniejsze sceny z
oper: „Traviata“, „Lakme“, „Carmen“, „Don Giovanni”,
„Opowieści Hoffmanna“, „Rigoletto“ i wielu innych.
Magię
dawnego,
roztańczonego
Wiednia
odkryjemy w najpiękniejszych duetach i scenach z
operetek (m.in. „Księżniczka czardasza”, „Zemsta
nietoperza”), a szampański nastrój podsycą
barwne pieśni neapolitańskie oraz popularne
przeboje. Przygotowaliśmy dla Państwa pełną
emocji i wzruszeń ucztę z muzyką klasyczną w
towarzystwie sześciu znakomitych śpiewaków –
solistów scen operowych z Pragi, Krakowa i
Wrocławia. Popisom śpiewaków towarzyszyć
będzie wirtuozowska, brawurowa gra fortepianowa,
a koncert oplecie barwne słowo wiążące.
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa to
niezapomniany wieczór w krainie najpiękniejszych
melodii! Tego wydarzenia nie mogą Państwo
przegapić!
Serdecznie
zapraszamy!

► 27 stycznia 2019r. wycieczka na nartach
biegowych. Start w Bielicach. Organizator SGR i SPA
"Jaskinia Niedźwiedzia". Tel. 74 8141 604.
► W dniach 28 stycznia - 8 lutego 2019r.
zapraszamy do CETiK-u na FERIE Z CETIK-IEM.
W programie seanse z bajką dla dzieci, seanse
filmowe od 16 lat, warsztaty dla dzieci i młodzieży
itp.
► 30 stycznia 2019r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład
pt. "Św. Zdzisława Czeska małżonka Gawła (Havla)
z Lemberka, założyciela Bystrzycy Kłodzkiej"
poprowadzi Pan Henryk Grzybowski. Wstęp wolny!
► 11 lutego 2019r. w godz. 10:00 - 13:00
w CETiK-u odbędzie się Pobór Krwi.
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant"
w Stroniu Śląskim.
► 13 lutego 2019r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład
pt. " Zaćma , choroby oczu - leczenie" poprowadzi
lekarz okulista. Wstęp wolny!
► 14 lutego 2019r. o godz. 19:15 (CZWARTEK)
zapraszamy do CETiK-u na walentynkowy wieczór
z ZUMBĄ pn. "WALENTYNKOWA ZUMBA". pary mile
widziane. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Malik.
Wjazd free!

► 16 lutego
2019r. o godz.
1 8 : 0 0
zapraszamy
do CETiK-u
na
BODO
S H O W
Kabaretowe
opracowania
piosenek
Eugeniusza
B o d o
w wykonaniu
artystów
S c e n y
Kamienica
we
Wrocławiu.
Bilety w cenie
30 i 25 zł.
cd str. 6 —>

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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► 16 lutego 2019r. - ULTRABIEL 2019 w Bielicach najdłuższy bieg
na nartach biegowych w Polsce. Organizator SPA "Jaskinia
Niedźwiedzia" oraz nabiegowkach.pl, ultrabiel.pl. Tel. 74 8141 604.
► 24 lutego 2019r. wycieczka na nartach biegowych. Start w
Kletnie. Organizator SGR i SPA "Jaskinia Niedźwiedzia".
Tel. 74 8141 604.
► 27 lutego 2019r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u
(sala widowiskowa Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. " Chiny" poprowadzi Pan Radosław Wickenhauser.
Wstęp wolny!
Szczegółowa informacja o wszystkich wydarzeniach w CETiK-u
dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74
8143 242.
„Skrzydlaty
Odlot”
to
spektakl ekologiczny dla
dzieci,
pełen
dobrego
humoru
i
treści
edukacyjnych.
Poprzez
dobrą zabawę dzieci mają
szansę
pogłębić
swoją
świadomość ekologiczną. W
akcję spektaklu wplecione są
treści związane z tematem
smogu,
niskiej
emisji
i
ochrony
powietrza.
Przedstawienie uświadamia
dzieciom główne przyczyny
powstawania smogu, a także
jego
szkodliwość
dla
naszego zdrowia. Ma za
zadanie
wskazać
najmłodszym sposoby walki
o to, żeby powietrze, którym
oddychamy, było czyste. Dzieci będą miały okazję aktywnie
uczestniczyć w spektaklu - staną się uczestnikami rozgrywającej
się akcji, a także będą zapraszane na scenę. Spektakl
skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku
3-11 lat, czyli dzieci z przedszkoli i klas I-IV szkoły podstawowej.

POSZUKIWANI
WOLONTARIUSZE NA SGB
ULTRABIEL

Czwarta już edycja ogólnopolskich
zawodów narciarskich na szlakach
biegowych w Górach Bialskich
na terenie Nadleśnictwa Lądek-Zdrój
odbędzie się w tym roku już 16 lutego
2019 r. Start i meta maratonu
znajduje się w górnych Bielicach, 700
m za ostatnimi zabudowaniami wsi.
Zawodnicy mają do wyboru trzy
dystanse – 60 km (najdłuższy dystans
w Polsce), 20 km i 13 km. Zawody
rozgrywane są stylem klasycznym.
Organizatorzy wydarzenia przewidują
około 300 uczestników z całego kraju.
W organizację biegówkowego święta
zaangażowanych jest wiele osób i
firm, a z ramienia gminy zawody koordynuje Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o.
Zima dopisuje, a od kilku tygodni trwają przygotowania. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc
organizatorom, zachęcamy do pomocy przy zabezpieczaniu trasy (bycie w określonych punktach
trasy, dopingowanie zawodników, nie pozwalanie osobom nie biorącym udziału w imprezie wchodzić
na szlaki). Każda forma wsparcia, poprzez np. ufundowanie
nagród, pomoże uatrakcyjnić imprezę. Zachęcamy też do
udziału! Zapisy oraz wszelkie komunikaty związane z
zawodami publikowane są na stronie: www.ultrabiel.pl ,
prowadzonej przez głównego organizatora biegów –
wydawcę ogólnopolskiego portalu www.nabiegowkach.pl
Głównym sponsorem wydarzenia jest SGB-Bank S.A.
Zapraszamy!
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FOTORELACJA ZE STYCZNIOWYCH WYDARZEÑ W CETiK-u

27 finał WOŚP

warsztaty malowania bombek choinkowych

charytatywna zumba dla Darii

NOWY

HARMONOGRAM

PRACY

W

PORZE

NOCNEJ

APTEK

OGÓLNODOSTĘPNYCH

FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 2019
Uprzejmie informujemy, że 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod
pozycją 6308 została opublikowana uchwała nr XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 grudnia
2018 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2019 r.
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WIGILIA W BOLESŁAWOWIE
Dnia 16 grudnia 2018 r., jak co roku przed świętami
sołtys

Eugeniusz

Tarnowski

oraz

proboszcz

ks. Krzysztof Kauf zaprosili mieszkańców i parafian
na spotkanie wigilijne, które odbyło się w gościnnych
progach państwa Violetty i Dariusza Gulij. I jak co
roku

sala

ledwo

pomieściła

wszystkich

gości.

Obok mieszkańców zaproszeni byli obecny i były burmistrz oraz
radni. Zebrani obejrzeli przedstawienie wigilijne przygotowane przez
świetlicę środowiskową w Bolesławowie oraz jasełka w wykonaniu
podopiecznych

Wojewódzkiego

Centrum

Psychiatrii

Długoterminowej. Gwiazdą wieczoru był zespół „Gwiazdeczki”, który
dwukrotnie

w

ciągu

tego

wieczoru

wystąpił

z

piosenkami

o tematyce bożonarodzeniowej. W miłej, rodzinnej atmosferze
wszyscy

zjedli

świąteczne

potrawy,

się przedświątecznym klimatem.

słodkości

i

nasycili

Sołectwo Bolesławów

INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

głównym
celem
będzie
zarówno
rozwój
zainteresowań
i
predyspozycji,
jak
i
nawiązanie
do
►Zakończył się świąteczny czas otoczony
tradycji.
niepowtarzalną magią i drugiego stycznia
spotkaliśmy się na nowo w przedszkolnych salach.
►W grudniu nasze przedszkole odwiedził św.
Mikołaj, dzieci przywitały gościa piosenkami
i wierszami, radości nie było końca.
►9 grudnia wzięliśmy udział w V Polsko- Czeskich
Stołach
Bożonarodzeniowych,
pracownicy
Przedszkola
we
współpracy
z
rodzicami
przygotowali przepiękny bożonarodzeniowy stół a
dzieci zaprezentowały występy artystyczne na
scenie.
►12
grudnia
obchodziliśmy
dzień
koloru
czerwonego, ten szczególny kolor został tego dnia
zaakcentowany w ubraniach dzieci i pracowników
Przedszkola.
►13 grudnia dzieci z grup starszych wraz
z
babciami
i
dziadkami
przygotowywały
świąteczne pierniczki, w ramach integracji
międzypokoleniowej.
►19 grudnia odbyła się Wigilia Przedszkolna. Dzieci
przedstawiły
program
artystyczny,
który
wprowadził atmosferę radosnego oczekiwania
►9 lutego Rada Rodziców przy Przedszkolu
na Święta.
Uśmiechnięte i wypoczęte dzieci w tym miesiącu Miejskim organizuje Bal Charytatywny, informacje
będą uczestniczyły w wielu działaniach, których i bilety do nabycia w Przedszkolu.
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S Z K O Ł A

P O D S T A W O W A
► Jasełka
na
wigilii
dla
samotnych w Dworku Galosa
Uczniowie klasy Ia, Vb i Vc
przygotowali wraz z nauczycielami
Jasełka, które zaprezentowali na
wigilii dla samotnych w Dworku
Galosa. Występ dzieci został ciepło
przyjęty, goście docenili trud
włożony w przygotowanie. Dzieci
otrzymały mnóstwo cukierków, za
które dziękujemy p. Małgorzacie Lech z MOPS w Stroniu Śląskim. Jasełka były
zaprezentowane również podczas świątecznego apelu, na którym byli obecni
zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Dziękujemy wszystkim
aktorom, chórowi i ich rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

► Pomagamy dzieciom z dystrofią mięśniową –
„Najdłuższy
choinkowy
łańcuch
z
papieru”
Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
wraz
z nauczycielami i rodzicami włączyli się do wsparcia
akcji bicia rekordu długości łańcucha choinkowego z
papieru dla dzieci
z
dystrofią
mięśniową,
podopiecznych
Kliniki
Rehabilitacji
Dziecięcej
Uniwersytetu
Medycznego
w
Białymstoku,
organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Salute.
Udało się nam wykonać pond 900 metrów łańcucha
choinkowego. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, uczniom za zaangażowanie i pomoc. Łańcuch
wysłaliśmy do fundacji Pro Salute opiekującej się dzieciakami. 07.01.2019 roku nastąpiło połączenie
wszystkich
łańcuchów
choinkowych
nadesłanych
do
stowarzyszenia
Pro
Salute.
Szkolni
koordynatorzy:
Jarosław
Grzybowski,
Agnieszka
Stercuła,
Marzena
Balicka.
► 100 życzeń na 100 lat Polski podczas Strońskiej Gwiazdki
W roku obchodów stulecia niepodległości Polski uczniowie Szkoły Podstawowej razem z nauczycielami
przyjmowali życzenia dla naszej Ojczyzny w czasie Stołów Bożonarodzeniowych
2018 r. W Cetiku przygotowano choinkę oraz bombki papierowe, na które każdy
mógł wpisać swoje życzenia. Choinka została udekorowana życzeniami od
mieszkańców
gminy
i
gości,
którzy
nas
odwiedzili.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.
► O bezpieczeństwie w Sieci w Szkole Podstawowej
Z Internetu korzysta coraz więcej młodszych dzieci. Wraz
z rozszerzającym się dostępem do technologii, zwiększa
się skala zagrożeń, które mają wpływ na funkcjonowanie
dzieci. Młody użytkownik Internetu nie zdaje sobie sprawy
ze skali zagrożeń, dlatego powinien poznać zasady
bezpiecznego poruszania się w sieci. Na podstawie
opracowanego scenariusza, wychowawcy klas I-III przeprowadzili zajęcia pt.:
"Bezpieczny w Sieci". Celem zajęć było kształtowanie postawy bezpiecznego
użytkownika Internetu, nabywanie umiejętności zachowania się w krytycznej
sytuacji oraz poznawanie zagrożeń jakie niesie Internet. Kolejnym etapem
działań było wykonanie gazetki "Bezpieczny w Sieci", na której zamieszczono
ważne informacje dla uczniów oraz rady dla rodziców i linki do przydatnych
stron. Została zorganizowana wystawa prac plastycznych "Przyjaciele z Sieci".
cd. str. 9 —>
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► Warsztaty pieczenia pierników dla uczniów
Szkoły Podstawowej
Do Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się
na różne sposoby . Kojarzą się nam z choinką,
barszczem, pierogami z kapustą i grzybami,
karpiem… Dla wielu przedświąteczną tradycją jest
pieczenie
ciasteczek.
Zapach
pieczonych
pierniczków, cynamonu, imbiru, kardamonu,
goździków, gałki muszkatołowej od zawsze kojarzy
się ze świętami. 19.12 klasa VIII „b” , a 20.12 klasa VII
a uczestniczyła w warsztatach kulinarnych –
„Pieczenie i lukrowanie pierników”. Dziękujemy p.
Renacie
Kaweckiej
i
uczniom
ZSS
za
p r z e p r o w a d z e n i e
z a j ę ć
i przekazanie cennych informacji. Uczniowie
dowiedzieli się jak można samodzielnie zrobić
lukier oraz w jaki sposób
przygotować ciasto na
pierniczki.
Wszystkie
ciastka były pyszne i
pięknie
ozdobione.
Każdy mógł malować
wzory i zdobić ciastka
według
własnego
pomysłu.
► OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POZNAJEMY
PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” W SZKOLE
PODSTAWOWEJ

10
opiekun p. M. Zimna- III miejsce
Naszą
szkołę
reprezentowali
następujący
uczniowie.
1.Julia Łanucha -klasa VII c
2.Angelina Demirtas -klasa VIII b
3.Kornel Zankowski- klasa VIII a
4. Marta Madejczyk- klasa VII c
Konkurs przeprowadził p. Łukasz Głowacki pracownik Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom!
Zapraszamy do udziału w przyszłym roku
szkolnym.
► NARCIARSTWO BIEGOWE I ZJAZDOWE WŚRÓD
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej aktywnie
u c z e s t n i c z ą
w
treningach
n a r c i a r s t w a
z j a z d o w e g o
i
biegowego.
Korzystają z pięknej
zimy i możliwości jakie
mamy stworzone w
O Ś R O D K U
NARCIARSKIM CZARNA GÓRA i na trasach
biegowych. Nauczyciele wychowania fizycznego
dbają o to, aby każdy uczeń mógł sprawdzić
swoje umiejętności i czerpać radość z jazdy na
nartach zjazdowych i biegowych.
Dziękujemy właścicielom Ośrodka Czarna Góra za
przygotowanie zniżki biletowej 95% dla dzieci oraz
Gminie Stronie Śląskie za pokrycie kosztów
dojazdu na Czarną Górę, do Bielic i nad Zalew
w Starej Morawie.

11.01.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim odbył się III-etap
Ogólnopolskiego Konkursu „POZNAJEMY PARKI
KRAJOBRAZOWE POLSKI”. W konkursie brali
udział uczniowie ze szkół:
1.Szkoła Podstawowa z Wilkanowa- opiekun- p .A.
Stefanowicz – I miejsce
2.Gimnazjum Publiczne z Lądka- Zdroju – opiekun
Maria Zimna, Dorota Jezierska, Sylwia Madejczyk
p. A. Bieńkowska- II miejsce
3.Szkoła Podstawowa ze Stronia Śląskiego ► Szkoła
Podstawowa
im.
Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim już po raz trzeci za
zgodą Dyrekcji weźmie udział w zbiórce pod
hasłem
„Nie bądź sknera, kup pampera
Wrocław”. Celem zbiórki będzie wsparcie
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła
Dobra” artykułami pierwszej potrzeby – środkami
medycznymi i artykułami niezbędnymi do
pielęgnacji najmłodszych pacjentów. Zbiórka
rozpocznie się pod koniec lutego 2019 r. na terenie
szkoły. Koordynatorami szkolnymi są: Anita
Mrozek, Jarosław Grzybowski, Anna Wierzbicka.
Prosimy wszystkich ludzi wielkiego serca o
wsparcie
inicjatywy
produktami.
Zbieramy:

Pieluchy (rozmiary 2, 3, 4, 5 6)
Pampersy SENI (rozmiar S, M),
Chusteczki higieniczne zwykłe
i nawilżane, oliwki, kremy na
odparzenia, mydła w płynie,
szampony,
Sudocrem,
Octenisept
i inne płyny
dezynfekcyjne,
opatrunki,
plastry
w rolkach, plastry z opatrunkiem, gaziki
włókninowe, chemię gospodarstwa domowego:
ręczniki papierowe, proszki i płyny hipoalergiczne
do prania, papier toaletowy, płyny do mycia
naczyń, itp.
Zakupione rzeczy można będzie przynosić do
sekretariatu Szkoły Podstawowej lub sali nr 14.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
►Wolontariat. Od września bieżącego roku
szkolnego w ZSS wielu młodych ludzi o wielkim
sercu, postanowiło rozwijać swoje kompetencje
społeczne i emocjonalne włączając się w różne
akcje na rzecz innych… zarówno ludzi jak i zwierząt.
Nasza młodzież „pociągnięta” przez tych, którzy już
wcześniej robili wiele dobrego odkrywa swoje
talenty (prowadząc zajęcia plastyczne dla uczniów
ze szkoły podstawowej), przełamuje strach przed
występami scenicznymi, pokonuje naturalne
bariery, w tym nieśmiałość np. podczas zbiórek
rzeczowych (ogólnopolska zbiórka żywności w
sklepach spożywczych) czy też w kontaktach z
osobami przewlekle chorymi z WCPD lub dziećmi z
Domu Dziecka. Wraz z pensjonariuszami WCPD
dekorowaliśmy w naszej szkole pierniki, byliśmy
poznać ich miejsce życia i prowadzone warsztaty,
wspólnie bawiliśmy się podczas obchodów dnia
zdrowia
psychicznego.
W
Domu
Dziecka
w Kłodzku, młodzież wraz z domownikami śpiewała
kolędy, organizowała animacje oraz zajęcia
plastyczne. Wyjazdy do schroniska dla zwierząt
„Pod Psia Gwiazdą” uczą naszych wolontariuszy
wrażliwości i pokory… co niektórzy długo jeszcze
będą
czuli
zapach
sprzątanych
kojców.
W ogłoszonej zbiórce dla Fundacji „Pod Psią
Gwiazdą” zebraliśmy kołdry, koce, środki czystości
oraz wysokobiałkową karmę. „Szlachetna Paczka”
to wielkie dzieło, które zainicjowane przez
Spółdzielnię Uczniowską przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Po 3 tygodniach
pracy-telefonów, zbiórek, rozmów, słabszych
i mocniejszych chwil- udało się! Ilość otrzymanych
środków pieniężnych oraz rzeczowych, pozwoliła
pomóc aż dwóm rodzinom z naszego powiatu.
Obdarowani otrzymali pralkę, opał na zimę,
ubrania, żywność, środki czystości. Bardzo
dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli nam
zrealizować ten zamierzony cel! Jesteśmy otwarci
na wszelkie działania, czego przejawem jest np.
pomoc ks. Proboszczowi przy parafii w Stroniu
Śląskim
w
organizacji
poczęstunku
dla chorych.
Nasi
uczniowie
najpierw
przygotowali
piękne
i
pyszne

11
przekąski, które wraz z gorącymi potrawami były
podawane - niczym w najlepszej restauracjiludziom zebranym w salkach parafialnych. W
ostatnim czasie zaangażowaliśmy się również w
zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wcześniej gotowaliśmy potrawy, gdzie
swój czas ofiarowali również rodzice i pracownicy
ZSS tworząc te kulinarne dzieła. Zakup potraw
wspomógł
tą
ogólnopolską
kwestę.
Nasi
wolontariusze oprócz zbierania do puszek
pieniędzy w ramach "orkiestry" ubogacili swymi
występami scenicznymi czas zebranym w CETiK-u.
Jeżeli Państwo macie pomysły w jaki sposób
możemy się włączyć jeszcze aktywniej i skuteczniej
w różne działania to prosimy o kontakt z
sekretariatem ZSS .
► Przygotowania do świąt. Ostatni tydzień przed
przerwą świąteczną w naszej szkole upłynął na
zajęciach
gastronomicznych
kultywujących
tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie brali
udział w przygotowaniu potraw na Wigilie klasowe:
uszka, pierogi, barszcz czerwony oraz wypieku i
dekoracji pierniczków. W naszej szkole przez 4 dni
gościliśmy w pracowni również uczniów strońskiej
Szkoły Podstawowej, którzy brali udział w
przygotowaniu, wypieku i dekoracji pierniczków.
Zajęciom tym towarzyszyły: uśmiech, świąteczna
atmosfera,
radość
i
zadowolenie
z
przygotowanych wypieków i dekoracji. Było słodko
i smacznie! Ostatni dzień nauki w roku 2018 był w
Zespole Szkół Samorządowych bardzo uroczysty.
21 grudnia w szkolnej sali sportowej odbyło się
bożonarodzeniowe spotkanie uczniów i nauczycieli
naszej szkoły. Jasełka jakie przygotowano dla
przybyłej
publiczności
były
dopracowane
w najmniejszych szczegółach. Całość przygotował
ks. Tomasz Michalski wraz z klasą 3C gimnazjum.
►Wyjazd na narty zjazdowe do ośrodka Czarna
Góra 11 stycznia 2019 r uczniowie ZSS doskonalili
swoje umiejętności narciarskie w ośrodku Czarna
Góra. Dzięki uprzejmości ośrodka, zaangażowaniu
nauczycieli
i chęci naszych uczniów mamy
w szkole ogromną grupę narciarzy, którzy zawsze
i
chętnie
uczestniczą w
tego
typu
wyjazdach.
Zabawa była
wspaniała
a
pogoda
dopisała.
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►Pozdróżnik
w szkole Dnia 08.01
2019r. w naszej szkole
odbyło się spotkanie
z podróżnikiem.
Uczniowie ZSS oraz klas
7 i 8 SP uczestniczyli w
wyprawie do Japonii i
Krajów Skandynawskich.
Ta
ciekawa
lekcja
geografii zapadnie nam
na długo w pamięci.
Organizatorem spotkania
była nauczycielka geografii Pani Anna
Maczkowska.
► Egzaminy zawodowe. W dniach 9.01 i 10.01
w
naszej
szkole
odbyły
się
egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla
uczniów klasy IV Th. Egzamin składał się z dwóch
części, w jednej należało wykazać się wiedzą
i umiejętnościami praktycznymi z zakresu obsługi
gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i
tu należy zdobyć minimum 75% punktów oraz
w części teoretycznej 50%. To był już ostatni
egzamin zawodowy w celu osiągnięcia dwóch
kwalifikacji w zawodzie i uzyskania dyplomu
technika hotelarza. Przed uczniami już tylko
egzamin dojrzałości w maju. Trzymamy kciuki!!!!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA
WOJSKOWA?
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest
określenie fizycznej i psychicznej zdolności do
czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji
wojskowej
osobom
podlegających
temu
obowiązkowi, wydanie książeczki wojskowej oraz
wstępne przeznaczenie do poszczególnych form
powszechnego obowiązku obrony.
KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym
kończą dziewiętnaście lat życia (obecnie rocznik
2000), są obowiązani stawić się, w określonym
terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
Mężczyźni, którzy nie stawili się w poprzednich
latach do kwalifikacji wojskowej i nie ukończyli 24
lat.
DODATKOWE INFORMACJE
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z
konieczności stawienia się do kwalifikacji
wojskowej osób do tego zobowiązanych. O miejscu
i
terminie
jej
przeprowadzania
informują
rozplakatowane
obwieszczenia
wojewody.

12
►”Poloneza czas zacząć "– tym hasłem dyrektor
ZSS Pani Monika Ostrowska uroczyście otworzyła
tegoroczny bal maturalny, który odbył się
w sobotę, 12 stycznia w lokalu ,,Lew Jaskiniowy".
Bal rozpoczął się uroczystym polonezem, do
którego choreografię ułożył Pan Krystian Ziobro.
Niesamowity układ zachwycił widzów. W części
oficjalniej odbyły się uroczyste podziękowania dla
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Wychowawcy
oraz Rodziców. Następnie uczniowie zadbali
o artystyczne doznania, w których mogli
zaprezentować swoje uzdolnienia. Salę bankietową
przez wiele godzin wypełniały tańczące pary, węże,
kółeczka. Zabawa trwała do
białego
rana.
Możemy odliczać dni do matury!

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór
wobec
zawieszenia
obowiązkowej
służby
wojskowej i przejścia na armię zawodową.
Zniesienie
służby zasadniczej
nie
zniosło
obowiązku stawiania się przed komisją lekarską.
Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak
wcześniej za niestawienie się przed komisją
poborową, grozi grzywna lub ograniczenie
wolności.
MIEJSCE I CZAS PRACY POWIATOWEJ KOMISJI
LEKARSKIEJ:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul.
Bohaterów Getta 6 w Kłodzku: 4 luty - 18 marca
2019 r. od poniedziałku do czwartku (bez piątków)
od godz. 7.30.
Termin stawiennictwa osób z Gminy Stronie
Śląskie: 11-12 marca 2019 r.
Na komisję należy zabrać: dowód osobisty,
zdjęcie do książeczki wojskowej oraz wszelką
dokumentację
medyczną
potwierdzającą
niezdolność
do
służby
wojskowej.
Osoba odpowiedzialna za kwalifikację: Marek
Stocki – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i
Obsługi Informatycznej, tel. 74 811 77 29.
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STRONIE ŚLĄSKIE NA KRAKOWSKIM
PRZEDMIEŚCIU ORAZ NA FALACH
WARSZAWSKIEGO RADIA KOLOR

W 2019 r. Gmina Stronie Śląskie będzie
realizować działania promocyjne
w Warszawie. Od grudnia ubiegłego roku
do 24 stycznia br. na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, w ramach ogólnopolskiej
wystawy fotograficznej POLSKA NAJ, prezentowany jest
fotogram promujący zimowy wypoczynek w naszej okolicy.
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz
Od 4 do 16 lutego na antenie warszawskiego Radia Kolor
Chromiec otrzymał list z gratulacjami oraz
emitowane będą spoty zapowiadające maraton narciarski
egzemplarz Gazety Ziębickiej od Prezes
SGB ULTRABIEL i zapraszające na zimowy wypoczynek. 15 i
Zarządu fundacji „Teraz Ziębice”, Pani
16 lutego redaktor Radia Kolor będzie przebywał w naszej
Janiny Lacel, o następującej treści:
gminie: 15 lutego zrealizuje relacje ze stacji narciarskich
„Szanowny
Panie
Burmistrzu,
Czarna Góra Resort w Siennej, ze Stacji Narciarskiej
Fundacja „Teraz Ziębice” zwraca się
Kamienica
oraz
ze
stoku
„Bieliczak”
z prośbą
o przekazanie załączonego
w Bielicach, a 16 lutego z maratonu narciarskiego SGB
egzemplarza „Gazety Ziębickiej” członkom
ULTRABIEL w Bielicach.
Stowarzyszenia „Złoty Kasztan”, Koła
Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Klubu 3xK: KobietaKsiążka- Kultura oraz Stowarzyszenia
Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”, którzy
2 września 2018 r. w Ziębicach
uczestniczyli w Igrzyskach Sportowych
Seniorów. Jednocześnie chcielibyśmy
pogratulować tak silnej reprezentacji na
zorganizowanych przez nas zawodach.
Strońscy seniorzy nie tylko zdobywali
zaszczytne mi ejsca na po di um
reprezentując swoje miasto i gminę, ale i
świetnie się bawili z seniorami z wielu
miast Dolnego Śląska, a ich radość życia,
zapał i energia udzielały się innym
podczas całej imprezy.
W
2019
r.
planujemy organizację drugiej edycji
Igrzysk Sportowych Seniorów. Mamy
nadzieję, że swoją obecnością zaszczyci
nas równie liczna (a może nawet
liczniejsza) grupa reprezentująca Stronie
Śl. i jego okolice.„
Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!
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CO WRÓŻYŁY ORZECHY?
30 listopada każdego roku to czas, kiedy
w człowieku wzbiera chęć do zabawy i wróżb,
również w tym całkiem dorosłym. Pojechałyśmy więc
w 10 osób do czeskiej turystycznej chaty na granicy
Polski z Czechami na przełęcz Płoszczyna położonej na
wysokości 817 m. npm po czeskiej stronie zwanej
Kladske Sedlo w Masywie Śnieżnika. To urokliwe miejsce
przyciągające turystów w różnym wieku, we wszystkich
porach roku. Młody właściciel zostawił nam na prawie 24
godziny całą posiadłość łącznie z ogromnym piecem,
który zasilałyśmy kłodami drewna (to też atrakcja dla
mieszkających w blokowiskach). Wieczór biesiadny był
długi i bardzo wesoły dzięki różnorodnym daniom, które
same przygotowałyśmy oraz oczywiście grom, zabawom i wróżbom; i tak
rysowałyśmy - tak, tak rysowałyśmy - z zamkniętymi oczami życzenia
symbolami szczęścia (to naprawdę trudna sztuka), grałyśmy w butelkę trzeba było powiedzieć wierszyk, przysłowie lub zaśpiewać - pamiętacie
Państwo z młodości obieranie jabłka i wykonanie inicjału lubianej osoby
chyba też. Wielką frajdą było wykonanie zimowej ozdoby z szyszek, sznurka i
różnych cudeniek. Na "osłodę" trzeba było zjeść pół cytryny. W trakcie przerw
wróżyłyśmy sobie z orzechów (zawierały same dobre przepowiednie),
bawiłyśmy się w pantomimę zadaniową np: - " Masz długie ręce, zbierasz z
drzewa jabłka" „dostałaś kwiaty od fajnego faceta; dziękujesz mu wylewnie
całując 3 razy w policzek i ściskasz”; „Ktoś mówił że wspaniale tańczysztańczysz kankana 10 sekund” i 20 innych zabaw z flirtem towarzyskim na okrasę .
W pełni wyposażonej kuchni mogłyśmy wykorzystać produkty czeskie na tzw. "kartkę"- zwyczaj
panujący w Czechach, a w Polsce niemożliwy z powodów zwyczajowych- ale nasze polskie smakołyki
gotowałyśmy, smażyłyśmy i piekłyśmy, by rano mieć dość sił na wycieczkę krajobrazową zielonym
szlakiem na "Graniczne Zbocze" biegnącym
granicą państwa z cudownym widokiem na
CO SŁYCHAĆ W SPP
"Śnieżnik" 1425 m npm. Wszystko przysypał w
„KRYSZTAŁ STRONIE”?
nocy śnieg więc sceneria była bajkowa. Po
Drużyna seniorów grająca
takim 2 godzinnym wypadzie pieczone
w
klasie
okręgowej rozpoczęła treninkiełbaski, kaszanki i co tam jeszcze było,
smakowało wybornie łącznie z cudowną wodą z gi 7 stycznia br. W okresie przygopobliskiego źródła "PRAMEN GUTWINSKEHO" towań do rozpoczęcia rozgrywek mi(wody używanej w leczeniu balnelogicznym). To strzowskich, które rozpoczną się 24 marca meczem
co pozostało naturalnego z żywności zostało wyjazdowym do Szczawna Zdroju. W trakcie
poukładane w p o b l i s k i m p a ś n i c z k u . przygotowań zostaną rozegrane mecze sparingowe.
Taką nocą, atmosferą górskiego lasu - z dala W dniu 26 stycznia z Nysą Kłodzko (IV Liga),
od miast- czystym powietrzem można się tam 2 lutego z Polonią Bystrzyca Kłodzka, 9 lutego z Orcieszyć bez końca, a jeszcze gdy się jest lętami Krosnowice, 16 lutego z Zamkiem Kamieniec,
z przyjaciółmi to czysta przyjemność. 23 lutego ze Zjednoczonymi Ścinawka i 2 marca z
T a k i c h d o z n a ń ż y c z ę i P a ń s t w u . Piastem Nowa Ruda (IV Liga).
W dniu 27 lipca 2019 r., na stadionie piłkarskim,
rozegrany zostanie turniej piłki nożnej pn.: „Po
Jolanta Bogiel
STRONIE Piłki”, który będzie organizowany już po
Prezes Stowarzyszenia Złoty Kasztan
raz czwarty. Przewiduje się, że w turnieju wezmą
udział min. 4 drużyny, w tym drużyna z przygranicznej czeskiej miejscowości Stare Mesto.
Prezes
Kazimierz Drożdż
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PRZYPOMNIENIE

O

OBOWIĄZKU

ODŚNIEŻANIA

DACHÓW

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli,
zarządców
oraz
użytkowników
obiektów
budowlanych.
Przypominamy że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art.
61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny
budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg
i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli,
brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących
się bezpośrednio przy budynku.
Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem
śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i przepisów BHP. Przypominamy, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz
niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie
z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracamy się do wszystkich zobowiązanych
o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA GRUDZIEŃ 2018
W miesiącu grudniu 2018 roku odbyło się
9
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z
Problemem Alkoholowym.
Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyły 4-5 osób. Spotkania
Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w
każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00
– 20.00.
W
każdy
wtorek
miesiąca
w
Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od
17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy
Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa
w zakresie
problemu uzależnień oraz
przeciwdziałania
przemocy
domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym udzielono 12 porad dotyczących:
♦
możliwości
podjęcia
terapii
odwykowej
w placówkach stacjonarnych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Rodzin Osób Uzależnionych
♦ pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego
skierowane
do
Ko misji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

♦ wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w
zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych
♦
działań
zapobiegających
oraz
pomocy
w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły
osób uzależnionych
♦ wsparcia dla członków rodzin oraz osób
będących w związkach
z pijącymi
♦ problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą
średnio 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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V SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 31 STYCZNIA 2019 ROKU O
GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU
MIEJSKIEGO
W
STRONIU
ŚLĄSKIM.

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.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Stronia
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
4. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.
informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy
5. Planowane działania z zakresu organizacji czasu poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy
wolnego podczas ferii zimowych na terenie gminy. ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie

Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia. Śląskie ul. Żeromskiego 6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny :
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 601259900 lub 748141552
Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego
obszaru położonego we wsi Stary Gierałtów – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów gmina Stronie Śląskie – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji
projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,
Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie,
Stoszowice)" – projekt nr 5.
11. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalności
w okresie między sesjami.
12. Interpelacje radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
15. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 lutego 2019 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego: S. Dobrowolski, W. Ryczek,
G. Janiszewska, K. Brzezicka, 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.
Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław
Pakuła, zapraszają w sprawach samorządowych do
Biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok
A p t e ki
Sło n e c z n a )
w
godzinach
16 0 0 - 17 0 0
5 lutego 2019 roku dyżur w biurze pełni Pan Zdzisław
Pakuła.

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy
Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest
dostępny również na stronie internetowej pod
adresem
www.stronie.pl
→
zakładka
„aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie ul.
Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12
Faks 74 811 77 32 email:
biuroburmistrza@stronie.pl

Redaktor
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Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
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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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia
każdego
miesiąca
na
adres
e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl
lub
dostarczyć osobiście.

