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Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka
życzymy zdrowego i radosnego dzieciństwa.
Samych miłych przygód i pozytywnych przeżyć. Życzymy aby uśmiech
i zadowolenie towarzyszyły Wam przy zdobywaniu wiedzy i nowych
umiejętności, przez kolejne lata szczęśliwego dzieciństwa.
Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja „Dnia Samorządu Terytorialnego”
składam wszystkim Samorządowcom najserdeczniejsze życzenia pomyślności
i satysfakcji z pełnienia tej doniosłej roli, a także wytrwałości i powodzenia
w działaniach. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna
akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy
życzy
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

OTWARCIE KOMPLEKSU
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
i turystów na otwarcie kompleksu
turystyczno - rekreacyjnego nad
zalewem
w Starej Morawie 15 czerwca
2013 r. godz. 10.00 - 18.00.
Przewidziane atrakcje: rozgrywki
sportowe, nieodpłatna możliwość korzystania z rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi,
przejazdy łodzią motorową i skuterem wodnym.
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WSTĘP BEZPŁATNY
Dotyczy projektu nr: RPDS.06.02.00-02-005/09 ”Turystyczne zagospodarowanie
zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie
Śląskie – zeroborder – szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu”.
Całkowita wartość projektu: 5285360,82 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 4042000,22 zł.
Dofinansowanie: 2465620,14 zł.
W grudniu 2004 roku Gmina Stronie Śląskie oddała do użytku zbiornik retencyjny,
położony w miejscowości Stara Morawa. Zbiornik został wybudowany w malowniczej dolinie
rzeki Morawka w Masywie Śnieżnika. Juz w okresie zimowym zbiornik ten stał się obiektem
częstych spacerów, zarówno ludności miejscowej, jak i turystów. W okresie letnim pojawili
się pierwsi plażowicze. Widząc zainteresowanie zbiornikiem przez mieszkańców i turystów, w
2005 roku zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej, a następnie projektu
budowlanego turystycznego zagospodarowania zbiornika.
cd. str. 3
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Położenie

Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39
Stronie Śląskie
ul. Morawka 39

Numer
i pow.
działki w
m2

Numer lokalu
mieszkalnego

554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915
554/101
915

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pow. użytkowa lokalu/pom
przynależnego w m 2
53,40
22,15
36,50
15,55
46,50
20,75
58,10
22,50
31,05
9,40
47,00
22,55
43,40
6,85
46,50
16,55
37,10
11,75
51,95
13,95
46,25
12,55
37,35
8,55
51,40
23,25
43,20
8,10

Wysokość udziału w
częściach wspólnych
budynku i w prawie
własności działki

Cena
wywoławcza
w PLN

Kwota
wadium
w PLN

8,95%
81,89
6,16%
56,36
7,97%
72,93
9,55%
87,38
4,79%
43,83
8,24%
75,40
5,98%
54,44
7,47%
68,35
5,79%
52,98
7,81%
71,46
6,96%
63,68
5,44%
49,78
8,84%
80,89
6,08%
55,63

46 500,00

2 500,00

31 500,00

1 600,00

40 500,00

2 100,00

53 500,00

2 700,00

28 200,00

1 500,00

43 200,00

2 200,00

37 700,00

1 900,00

38 800,00

2 000,00

31 700,00

1 600,00

45 100,00

2 300,00

41 000,00

2 200,00

33 800,00

1 700,00

47 200,00

2 500,00

37 500,00

1 900,00

● Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi.
● W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z
wymogami prawa budowlanego.
● Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.
● Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą wewnętrzną-działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9.
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 r. w godz. od 10:00 do 11:00.
Warunki przetargu :
● Przetargi odbędą się w dniu 21 czerwca 2013 r. od godz. 11:00 do 14:30 (co 15 minut wg. kolejności lokali ) 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 „Morawka 39 — lokal nr...” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 17 czerwca 2013 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.
Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich — pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
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W 2006 roku Gmina Stronie Śląskie zrealizowała inwestycję
polegającą na budowie mola wraz z wieżą widokowa, pomostami
wędkarskimi oraz plażą, teren uzbrojono w sieć wodnokanalizacyjną oraz energetyczną. Od początku sezonu letniego w 2007 roku
przy zbiorniku otwarto strzeżone kąpielisko, ustawiono przenośne
sanitariaty, na działkach prywatnych pojawiły się czasowe obiekty
gastronomiczne. W okresie wakacyjnym liczba osób codziennie
korzystających z kąpieliska kształtowała się w okolicach kilkuset
osób. Turyści często wyrażali zadowolenie z faktu powstania takiego zbiornika w otoczeniu malowniczych gór oraz potrzebę dalszego zagospodarowania terenu, wyposażenie go w obiekty sportowe, np. boisko do siatkówki, wypożyczalnie sprzętu wodnego,

obiekty usługowe i noclegowe w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, utwardzenie parkingów, ogrodzenie terenu. Sporo osób zainteresowanych było możliwością skorzystania z pola biwakowego,
wyposażonego w sanitariaty i dostęp do energii elektrycznej.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji uatrakcyjniło naszą
gminę, przyciągnie większą ilość turystów w okresie letnim, zapewni źródło utrzymania dla mieszkańców obsługujących ruch
turystyczny.
Inwestycja wchodzi w skład tzw. zeroborderu - szlaku turystyki
aktywnej, jako ośrodek i centrum aktywnego wypoczynku powiązanego w sieć z podobnymi obiektami na ziemi kłodzkiej.
Lech Kawecki, UM Stronie Śl.

ECEAT – EUROPEJSKA AGROTURYSTYKA
W dniu 17.04. br w „Domu Gościnnym u Majów” w Bielicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ekoturystycznych
gospodarstw z naszej okolicy z działaczami ECEAT-u w Polsce (Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki). ECEAT jest europejską organizacją zrzeszająca gospodarstwa ekologiczne przyjmujące gości. Prowadzący spotkanie, z-ca prezesa ECEAT-POLAND - Pan Sebastian Wieczorek, poinformował, że w 2013 r. ECEAT prowadzi projekt
pt.: „Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych w
Polsce". Celem projektu jest rozpowszechnianie wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych świadczących usługi turystyczne, zarówno w Polsce jak i
zagranicą. Wymierne korzyści z udziału w projekcie to: promocja w mediach polskich, niemieckich, angielskich oraz holenderskich.
Ponadto, powstanie nowa strona internetowa w kilku językach (polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim) oraz materiały reklamowe na targi turystyczne. Dodatkowo uzyskane dofinansowanie pozwoli na odwiedzenie wszystkich gospodarstw zrzeszonych w ECEAT, a także potencjalnych członków, w tym wykonanie profesjonalnych zdjęć promocyjnych, które będą umieszczone w katalogu i na
stronie www.
Projekt finansowany jest ze środków holenderskiej fundacji Pequeno, której misją jest poprawa poziomu życia nieuprzywilejowanych grup społecznych na świecie. Fundacja inwestuje w działania służące zrównoważonemu rozwojowi, finansuje związane z tym
szkolenia i badania. Dla ekorolników udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt potrwa do końca 2013 r. Więcej informacji na:
www.ECEATpoland.pl, info@eceatpoland.pl, Sebastian Wieczorek tel.: 604 499 734. Zachęcamy do współpracy!
Anna Sobańska-Maj
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

„A MÓJ CHŁOPAK PIŁKĘ KOPIE”

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w
Stroniu Śląskim zaprasza wszystkich sympatyków straży pożarnej
na Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
jednostek OSP z terenu Gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie
oraz Republiki Czeskiej, które odbędą się w dniu 22 czerwca
2013 roku (sobota) o godzinie 10:00 na stadionie sportowym przy
ul. Sportowej 3 w Stroniu Śląskim.

W dniu 21.06. br. na boisku „Orlik”
w Stroniu Śląskim odbędzie się turniej
kwalifikacyjny do SPP „Kryształ
Stronie”, który przeprowadzony
zostanie w dwóch kategoriach
wiekowych: 1997 – 1999 – 3 drużyny,
2000 – 2001 – 3 drużyny.
Organizatorem jest SPP Kryształ
Stronie Śląskie. Więcej informacji o
Ze strażackim pozdrowieniem
turnieju przekazane zostanie do szkół (Szkoła Podstawowa i
dh Dariusz Chromiec
Prezes Zarządu OMG ZOSP RP w Stroniu Śląskim
Gimnazjum).
Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną
WIOSENNE WĘDKOWANIE
sportową w wielu krajach i ma najbardziej rozbudowane
Zar zą d
Koła
Pols kie go
Związ ku rozgrywki w skali świata. Zapraszamy chłopców i nastolatków z
Wędkarskiego w Stroniu Śląskim zaprasza ww. grup wiekowych na turniej kwalifikacyjny do naszego
wszystkie dzieci do lat 14 wraz z rodzicami i gminnego klubu sportowego piłki nożnej!
Kazimierz Drożdż - Prezes
dziadkami na otwarte zawody wędkarskie z
okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na
OPŁATA ZA ALKOHOL — II RATA
stawach w Stroniu Śląskim w dniu 02.06. br.
o godz. 13.30. Każde dziecko otrzyma
Przypominamy, że z dniem 31.05.2013 r. upływa terpoczęstunek i nagrodę. Zapraszamy również na otwarte zawody min zapłaty za II ratę zezwolenia
spinningowe o Puchar Miasta Stronie Śląskie. Zbiórka w dniu na sprzedaż napojów alkoholo16.06. o godz. 6.45 na Zalewie w Starej Morawie. Zawody są wych.
wolne od opłat dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoposiadających kartę wędkarską. Zawody są współfinansowane z
jów alkoholowych prosimy kierować na
dotacji otrzymanej od Gminy Stronie Śląskie wspierającej realizację
konto bankowe Gminy Stronie Śląskie
zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzacja sportu
lub bezpośrednio do Punktu Kasowego
Z wędkarskim pozdrowieniem,
wędkarskiego”.
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w
Grzegorz Urbaniak - Prezes
Urzędzie Miejskim.
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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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GOSPODARKA ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że z dniem 1 lipca zmienia się system gospodarki
odpadami. Za wywóz odpadów odpowiedzialna będzie firma wybrana w przetargu, który zostanie
rozstrzygnięty 17 czerwca. Mieszkańcy zostaną poinformowani o wyniku przetargu.
Zgodnie z danymi zawartymi w złożonych deklaracjach, do końca czerwca br.
zostaną doręczone potwierdzenia do zapłaty, w których będzie wskazane kto, na jakie
konto, w jakim terminie i w jakiej wysokości powinien uiścić opłatę za odpady. Jeżeli
ktoś nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji powinien uczynić to jak najszybciej. Osoby, które
nie złożą deklaracji zostaną wezwane do jej złożenia. Jeżeli nadal tego nie uczynią, zostanie
wszczęte postępowanie administracyjne i opłata zostanie określona w drodze decyzji, biorąc pod
uwagę średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację śmieci powinni pamiętać, że odpady należy dzielić na:
- suche takie jak papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania po produktach
spożywczych tj. kubeczek po jogurcie powinny być czyste – opłukane, jeżeli są brudne powinny się znaleźć w odpadach mokrych,
natomiast butelki PET powinny być zgniecione aby zajmowały jak najmniej miejsca),
- mokre takie jak odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, popiół, zanieczyszczony papier i folia, pampersy, odpady
higieniczne,
- szkło takie jak butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
Iwona Dziuba, UM Stronie Śl.

CYKLO GLACENSIS 2013
- ROWERZYŚCI NA START

TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ
KIELCE 2013

W dniach 17-18. 05 br. w miejscowości Nowy Hradek koło Kudowy
Zdroju pod patronatem województwa Pardubickiego oraz pod auspicjami
vicehejtmana województwa Pardubickiego Romana Linka i Starosty
Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia odbyło się dwunaste już spotkanie
cyklistów czeskich i polskich z przygranicznych rejonów Kotliny Kłodzkiej.
Na ośmiu trasach powiatu kłodzkiego i jedenastu trasach czeskich
wystartowało łącznie około 300 cyklistów. Miejscem spotkania był Nowy
Hradek, gdzie odbyły się konkursy wiedzy o trasach, konkurs wiedzy o
naszych sąsiadach, zawody sportowe, spotkanie z czeskim żeglarzem Rudą

Po
raz
kolejny,
A g r o t u r y s t y c z n e
Stowarzyszenie Masywu
Śnieżnika reprezentowało
Gminę Stronie Śląskie i
Lądek Zdrój podczas V
Międzynarodowych Targów
Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki
Agrotravel
2013, które odbyły się w
dniach 5-7 kwietnia br. w Kielcach.
Jest to wielka i bardzo dobrze wypromowana impreza,
organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polską
Organizację Turystyczną, Regionalna Organizacje
Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego, Targi Kielce S.A.
oraz Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”. Podczas targów
miała miejsce Międzynarodowa
Konferencja pt. „Infrastruktura
około turystyczna jako element
wzbogacający ofertę obszarów
wiejskich”, podczas której
poruszono wiele ciekawych
tematów dotyczących m.in.
możliwości wsparcia rozwoju
turystyki wiejskiej oraz
konieczności budowania
zintegrowanej oferty turystyki.
Materiały reklamowe Gminy
Stronie Śląskie wzbudzały
spore zainteresowanie na naszym stoisku. Mamy
nadzieję, że nasza obecność na targach zaowocuje dużą
ilością gości w gospodarstwach agroturystycznych w
naszej okolicy.

Krautschneiderem, program kulturalny, koncert, zabawa taneczna i
dyskoteka. Miło nam się pochwalić, że w konkursie wiedzy o naszych
czeskich sąsiadach ekipa ze Stronia Śląskiego zajęła I miejsce
wyprzedzając także bardzo dobrze przygotowane zespoły z Polanicy Zdroju
i Kłodzka. Materiały promocyjne gminy Stronie Śląskie jakie nasza ekipa
przywiozła na spotkanie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i
szybko przeszły w posiadanie polskich i czeskich cyklistów biorących udział
w imprezie. Przed wyruszeniem w trasę, kolarze reprezentujący naszą
Gminę spotkali się z Burmistrzem Stronia Śląskiego – Zbigniewem
Łopusiewiczem i wykonali pamiątkowe zdjęcie przed Urzędem Miejskim. W
przyszłym roku spotkanie odbędzie się po stronie polskiej.
Mieczysław Makarewicz

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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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KONCEPCJA ROZWOJU SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Miejskim W Stroniu
Śląskim odbędzie się spotkanie służące stworzeniu koncepcji rozwoju sieci szlaków turystycznych w Gminie
Stronie Śląskie. Będzie to pierwsze z planowanego cyklu spotkań, którego celem jest nawiązanie stałej
współpracy w zakresie konserwacji i zagospodarowywania szlaków turystycznych przez
instytucje i organizacje, które do tej pory na własną rękę podejmowały działania w tym zakresie (Urząd
Miejski, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PTTK, organizacje pozarządowe).
Urząd Miejski dąży do stworzenia stałego zespołu, w którego skład wejdą przedstawiciele ww.
instytucji i organizacji w celu skoordynowania wszystkich działań związanych ze szlakami turystycznymi na
terenie gminy. Podczas spotkania omówione zostaną:
- szlaki piesze – ocena istniejącego stanu szlaków PTTK, omówienie koncepcji dalszego rozwoju sieci
szlaków pieszych,
- szlaki rowerowe – ocena istniejącego stanu, przedstawienie koncepcji zagospodarowywania szlaków,
- szlaki narciarstwa biegowego, których utrzymywanie Gmina rozpocznie w sezonie zimowym 2013/2014 w ramach realizacji
polsko-czeskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 ,
- działania, jakie podejmowano w ostatnich latach bądź planuje się do realizacji w kolejnych latach w ramach swoich celów
statutowych i posiadanych zasobów przez poszczególne instytucje/organizacje.
Efektem spotkania będzie:
- większa świadomość przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji nt stanu szlaków turystycznych oraz działań i problemów,
jakie napotykają wszystkie zaangażowane osoby/instytucje,
- stworzenie listy zadań do wykonania w kolejnych 3 latach i ustalenie hierarchii ich ważności,
- ustalenie zadań, jakie mogą być wykonane jeszcze w 2013 r. (np. prace porządkowe polegające na usunięciu zniszczonych
elementów infrastruktury, starych tablic, drogowskazów, itp.),
- powołanie zespołu ds. szlaków turystycznych w Gminie Stronie Śląskie i ustalenie w jakim zakresie poszczególne instytucje i
organizacje mogą przyczynić się do poprawy stanu istniejącej sieci szlaków turystycznych w kolejnych latach.
Organizatorem spotkania jest Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Spotkanie ma charakter otwartej dyskusji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego
(pok. 11, 74 811 77 22, strategia@stronie.pl).
Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl.

WIZYTA MŁODZIEŻY Z UKRAINY
W dniu 8 maja br. Gminę Stronie Śląskie odwiedziła ponad 60- osobowa grupa
młodzieży wraz z opiekunami z Ukrainy (mieszkańców Charkowa oraz Doniecka).
Była to grupa artystyczna wracająca z występów we Francji. W ramach rozwijania
współpracy pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską, nawiązano współpracę
pomiędzy strońskim Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, a gośćmi z Ukrainy,
którzy zwiedzili szkołę i obejrzeli w jakich warunkach uczy się nasza młodzież. W
ramach wizyty odbyły się między innymi zajęcia plastyczne, na których wykonano
dwie plansze z nazwiskami uczestników spotkania, zarówno ze strony polskiej oraz
ukraińskiej. Jedną z plansz goście z Ukrainy zabrali na pamiątkę.
Po zwiedzeniu szkoły i wspólnych warsztatach zajęcia zostały przeniesione do
CETiKu gdzie nastąpiła część artystyczna wizyty. Przed licznie zgromadzoną
publicznością młodzi artyści ukraińscy i polscy zaprezentowali swoje programy,
których wysokim poziom zachwycił oglądających. Współpraca polsko - ukraińska
rozwija się - była to już druga wizyta
młodzieży z Ukrainy w naszej Gminie.
Goście byli zachwyceni walorami turystycznymi Gminy oraz jej położeniem,
komplementowali pozytywne nastawienie mieszkańców Stronia do turystów, zachwycili się
CETiK-iem, twierdząc, że na występach w Paryżu nie spotkali się z tak dobrze przygotowaną
salą widowiskową, wyposażoną w profesjonalny sprzęt oświetleniowy oraz nagłaśniający.
W spotkaniu udział wzięły następujące sekcje artystyczne z Ukrainy:
- Instrumentalny zespół "Muzyczna tęcza". Liceum Sztuk nr 133 - Charków,
- Choreograficzny oddział Charkowskiego Liceum Sztuk nr 133 - Charków,
- Występ solistki Katarzyny Nizkopokłonnaja - Donieck,
- Taneczne studio "Czarna pantera" - Charków,
- Studio współczesnego tańca "ENERGY" - Charków,
- Kolektyw współczesnego tańca "Szczęście", Centrum dziecięcej i młodzieńczej twórczości Charków.
Paweł Dywański, CETiK
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POZNAJ RADNEGO SWEGO
W tym miesiącu prezentujemy
krótki wywiad z Panem Cyprianem
Najduchem – Radnym Miejskim
kadencji 2010-2014. Pan Cyprian
pełni następujące funkcje w Radzie
Miejskiej:
Członek Komisji Infrastruktury i
Porządku Publicznego oraz członek
Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia.
Pochodzi ze: Stronia Śląskiego.
Mieszka w: od niedawna w Starym

Gierałtowie.
Z wykształcenia: konserwator dzieł sztuki.
Z powołania: już niedługo architekt.
Największa zaleta: nie wypada pisać o swoich zaletach… może

staranność, dbałość o szczegóły…
Najmniejsza wada: a do wad wstyd się przyznać.
Ulubiona pora roku: wiosna, gdy wszystko zaczyna się zielenić.
Ulubiony kolor: szary.
Ulubione danie: naleśniki z serem.
Ulubiony film: „Miasto Aniołów”, „Nietykalni”.
Ulubiona książka: „Mały Książę”, „Buszujący w zbożu”.
Ulubiona muzyka: na co dzień słucham radia. Precyzując, lubię

klimaty: Turnau, Grechuta, Sojka…
W czasie wolnym: projektuję, jeżdżę na rowerze, a przede
wszystkim spędzam czas z żoną i 1,5 roczną córką.
Ulubione miejsce w gminie: Śnieżnik.
Stronie (gminę) lubię za: zieleń, wodę i góry i za życzliwych ludzi.
W Stroniu (gminie) zainwestowałbym w: młodych ludzi…
Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: Miejsce spotkań społecznokulturalnych (deptak-promenada, „mały rynek”).
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: np. ze względu na
„rodzinną” atmosferę.
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: wiosną-góry, latemzalew, jesienią-grzyby, zimą-narty. Atrakcji nie brakuje…
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Narty, rower, zalew,
góry. Stronie pnie się nam do góry.
Kontakt: tel. 501637883, e-mail: cypnaj@wp.pl, a także codziennie
od godziny 8 do 16 przy ul. Morawka 1a.

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
● Do 29 maja trwa, zorganizowany w ramach realizowanego
przez przedszkole w bieżącym roku, programu „Bezpieczny
przedszkolak”, konkurs rodzinny pt. „POJAZDY” czyli wspólne
konstruowanie przez rodziców z dziećmi pojazdu z odpadów surowców wtórnych. Uroczyste ogłoszenie listy osób
nagrodzonych odbędzie się w dniu 8 czerwca podczas „Pikniku
Rodzinnego” organizowanego na terenie naszego przedszkola.
Serdecznie zachęcamy całe rodziny do udziału w konkursie, nad
którym patronat ma również Komenda Policji z Lądka Zdr.,
Ochotnicza Straż Pożarna ze Stronia Śl. oraz lokalna Straż Miejska.
● Podczas „Strońskiej Majówki” wystąpiły dzieci z naszego
przedszkola. Mieliśmy okazję zobaczyć pokaz tańców dzieci z
zespołów tanecznych „Nutki” oraz „ Elgo”. Dziękujemy rodzicom,
którzy przyprowadzili dzieci do parku oraz uszyli stroje do tańca.
● W poniedziałek 6 maja, w ramach akcji „Ożywić pola – ROK
KACZKI”, dzieci wzięły czynny udział w zorganizowanym przez
Koło Łowieckie „Śnieżnik” wspólnym sadzeniu drzewek i krzewów
na terenie ogrodu przedszkolnego w tzw. „kaczym zakątku”.

Do przedszkola przybyli przedstawiciele min. Koła Łowieckiego
”Śnieżnik”, Nadleśnictwa Lądek Zdr., Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego.
● 17 maja na terenie ogrodu przedszkolnego została
zorganizowana Spartakiada Sportowa w dwóch kategoriach
wiekowych: dzieci młodsze i dzieci starsze.
● 8 czerwca na terenie przedszkola planujemy zorganizować
„Piknik Rodzinny”, będzie to symboliczne święto łączące dzień
Mamy, Taty i Dziecka. Ten rodzinny czas upłynie na wspólnej
zabawie na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszamy całe
rodziny do odwiedzenia nas w tym dniu i skorzystania z licznych
atrakcji. Z góry dziękujemy wszystkim tym, którzy zaoferowali
swoją pomoc w zorganizowaniu imprezy.
● Natomiast 14 czerwca zapraszamy wszystkich do parku
miejskiego na „Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej”.
Wystąpią reprezentanci z pobliskich przedszkoli. Liczymy, że
pogoda dopisze i w „muzycznym” nastroju spędzimy wspólnie
miłe popołudnie.
Anna Raś – Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Czy gimnazjaliści chcą uczyć się języków obcych?
Uczniowie Gimnazjum w Stroniu Śląskim rozumieją, że w XXI
wieku nie wystarczy znać tylko język ojczysty. Świat, który jest
globalną wioską mówi do nich, a oni bardzo starają się go
zrozumieć. Młodzież udowodniła swoje zaangażowanie i
motywację do nauki j. angielskiego i j. niemieckiego, biorąc
udział 17.04.2013 w KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ SCENKĘ W
J. OBCYM, zorganizowanym
przez panią Agnieszkę Dec
oraz panią Anetę Soroko.
Uczniowie odgrywali scenki
sytuacyjne
np.
w
restauracji, u lekarza, w
hotelu.
Oceniana była
poprawność językowa,
bogactwo słownictwa,
swoboda mówienia w j.
obcym
oraz
ogólne
wrażenie artystyczne.
Wyniki konkursu:
J. angielski - I MIEJSCE: M. Wellmann, J. Leszczyńska, W.
Jasnowska oraz A. Jurczak, A. Dreger, M. Sieniawska.
II MIEJSCE: J. Maczkowska, A. Soroko, E. Formowicz.
III MIEJSCE: A. Chruślińska, A. Urzędowski, W. Zoszczak,
N. Łowiec.
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J. niemiecki - I MIEJSCE: J. Maczkowska, M. Wydrzyk.
II MIEJSCE: J. Leszczyńska, W. Jasnowska.
III MIEJSCE: A. Dreger, A. Jurczak.
KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
08 maja 2013 r. w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu
Śląskim odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o
Zdrowiu pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kłodzku i Burmistrza Stronia Śląskiego. Do wzięcia udziału w
konkursie zgłosiło się 9
drużyn
z
powiatu
kłodzkiego.
Uczniowie
rozwiązywali test, układali
piramidę
zdrowia
oraz
odpowiadali na pytania
praktyczne
z
zakresu
pierwszej pomocy. Nad
prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała komisja
w składzie U. ŁączyńskaRamza – lek. internista,
G.
Łanucha
–
lek.
ginekolog, M. Cymer-Biała
– lek. stomatolog, I. Kijek i
M. Danielewska – pracownice PSSE w Kłodzku. Swoją obecnością
zaszczycił nas również Pan Dariusz Chromiec – Wiceburmistrz
Stronia Śląskiego.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce –
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku,
II miejsce ex aequo – Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju i
Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego w Polanicy Zdroju,
IV miejsce Gimnazjum w Szczytnej, V miejsce – Gimnazjum im. M.
Orańskiej w Stroniu Śląskim, VI miejsce – Gimnazjum nr 2 im. M.
Skłodowskiej-Curie w Nowej Rudzie, VII miejsce - Zespół Szkół
Alternatywnych w Kłodzku, VIII miejsce – Zespół Szkół w
Wojborzu, IX miejsce – Miejski Zespół Szkół w Kłodzku.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie,
członkom komisji, a w szczególności Gminie Stronie Śląskie za
ufundowanie nagród na konkurs, bo dzięki temu każdy uczestnik
konkursu otrzymał nagrodę książkową.
SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM
12 marca 2013 r. w Krosnowicach odbyły się Powiatowe
zawody tenisa stołowego, nasza szkołę reprezentowali w drużynie
dziewcząt - Aleksandra Ciura, Adrianna Studniarz, które zajęły I
miejsce, a w drużynie chłopców - Daniel Majewski, Patryk Cuch,
którzy zajęli II miejsce.
Tym samym obie drużyny awansowały do kolejnego etapu –
Strefowych zawodów, które odbyły się w Krosnowicach: 20 marca
2013 r. dla drużyn dziewcząt i ponownie zdobyły I miejsce, a 21
marca 2013 r. dla drużyn chłopców, którzy zajęli II miejsce.
Finał dolnośląski miał miejsce 4 kwietnia 2013 r. w Brzegu Dolnym
dla obu drużyn, gdzie drużyna dziewcząt zdobyła V miejsce, a
drużyna chłopców IV miejsce.
17 kwietnia 2013 r. odbyły się Rejonowe zawody w piłce nożnej
chłopców na boisku Orlik w Stroniu Śląskim, gdzie uczniowie
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śl. zdobyli III
miejsce.
12 kwietnia 2013 r. na boisku Orlik w Stroniu Śląskim został
zorganizowany I etap rozgrywek w piłce nożnej chłopców CocaCola Cup, nasza drużyna chłopców zajęła II miejsce.

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO „EKO-PLANETA”
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z
Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ideą Konkursu jest: upowszechnienie wiedzy o ochronie
środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju
gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody
poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć oraz
poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.
W roku szkolnym 2012/2013 do konkursu przystąpiło 15
uczniów klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań
zamkniętych, jednokrotnego wyboru i jednego pytania
otwartego.
W kategorii Maluch (klasy IV) dyplom wyróżnienia za bardzo
dobry wynik i nagrodę książkową otrzymał PIOTR PAWLAK.
Dyplomy uznania otrzymali: MILENA GANCARZ i DAWID DUDEK.
W kategorii Adept (klasy V i VI) dyplom wyróżnienia za bardzo
dobry wynik i nagrodę książkową otrzymał KRZYSZTOF
PODŁOWSKI.
Dyplomy uznania otrzymali: OLIMPIA PUCAL, SYLWIA BERNAŚ,
JULIA LIGNARSKA, ARKADIUSZ KOMORA,
ALEKSANDER
PAWLAK, MATEUSZ BUREK, NATALIA LASKOWSKA, TOMASZ
JASIK, KACPER SEMIK, KATARZYNA JURKIEWICZ.
Gratuluję - szkolny koordynator konkursu: Maria Zimna.

Sukces uczniów uczestniczących w projekcie
„Zrozumieć Świat”
Podczas Wojewódzkiego Konkursu Projektów , który odbył się
27 i 28.05.2013 r. w Lądku Zdroju, uczniowie klasy VIc
zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego Festiwalu Projektów
„Zrozumieć Świat”. 8 czerwca w Spale zaprezentują pokaz
„Tajemnice piasku”.
Do Spały pojadą również finaliści olimpiady „Zrozumieć Świat”,
którzy w teście wojewódzkim otrzymali ponad 23pt na 30pt.
Grupa zakwalifikowana do finału: Wiktoria Bobko, Aleksandra
Burszta, Angelika Zdobysz.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego
olimpiady: Paweł Gancarz Va, Krzysztof Podłowski VIc, Tomasz
Jasik VIa.
Gratulujemy!!!
„Wiosenne zwyczaje kaczek”
10 maja 2013 odbyły się obrady jury w konkursie
fotograficznym dla klas I-VI „Wiosenne Zwyczaje kaczek”. Na
konkurs napłynęło 17 zdjęć wykonanych przez uczestników
konkursu. Jury oceniało przedstawienie tematu- wiosennych
zwyczajów kaczek, kompozycję zdjęcia, pomysł i estetykę.
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Wyniki konkursu:
I miejsce: Jagoda Sadowska kl. VIb, Weronika Szumska ki. Ia.
II miejsce: Kacper Kołaczyk kl. Ia, Amelia Surzyn kl. Ia, Martyna
Balicka kl. IVa.
III miejsce: Igor Nuckowski kl. Ic, Julia Lignarska kl. Via.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!!!
Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców przy szkole Podstawowej i Koło Łowieckie Śnieżnik w Stroniu Śląskim.
Konkurs odbył się w ramach realizacji projektu Ożywić pola- Rok
kaczki.
10 maja 2013 na lekcji plastyki klasa Va uczestniczyła w warsztatach rysunkowych „Wiosenne zwyczaje kaczek”. Wyszliśmy nad
staw i po obserwacji zachowania ptaków, gdy przyzwyczaiły się

do naszej obecności rysowaliśmy je. Zajęcia prowadziła Dorota
Jezierska
Przedstawienie ekologiczne „Złota kaczka”
W ramach akcji Ożywić Pola- Rok Kaczki uczniowie klasy IVa
przygotowali ekologiczne przedstawienie oparte na motywach
legendy o złotej kaczce. Występ zaprezentowany został
04.05.2013 r. w czasie Strońskiej Majówki, podczas uroczystości
„Dzieci swojemu miastu”. Uczniów przygotowała wychowawczyni
klasy - Dorota Jezierska.

Kacze zaułki — sadzenie drzewek w Szkole Podstawowej
W Szkole Podstawowej 6 maja 2013 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Ożywić polaROK KACZKI” odbyła się uroczystość sadzenia drzewek i krzewów w „Kaczych zaułkach”,
przygotowana przez Szkołę Podstawową (koordynatorzy: p. Dorota Jezierska, p. Halina
Kulbicka) we współpracy z koordynatorem z KŁ ”Śnieżnik” p. Jolantą Bogiel.
W uroczystości brali udział: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim p. Małgorzata Ozga, p. Halina Kulbicka nauczycielkoordynator akcji w szkole, przedstawiciele Nadleśnictwa: p. Ewelina Suchodolska, p. Sylwester Tomaszewicz, przedstawiciele
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego: p. Irena Foremnik i p. Łukasz Głowacki, Dyrektor Przedszkola Miejskiego p. Celina Chęś –
Drańczuk, przedstawiciele KŁ Śnieżnik p. Tadeusz Zarzycki - prezes i p. Jolanta Bogiel, przedstawiciele Nadleśnictwa w Międzylesiu
p. Kamil Dębski z KŁ „Lis”, p. Tomasz Cudzik – prezes KŁ, przedstawiciel Przedszkola Środowiskowego „Bajlandia” w Bolesławowie p. Magdalena Anders.
Gościem specjalnym był pan Jerzy Ślusarczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia. Uświetnili to spotkanie
przedstawiciele zespołu sygnalistów myśliwskich „TryK”- p . Kamil Dębski i p. Kacper Foremnik.
Uczniowie klasy Ia pod kierunkiem wychowawczyni i wszystkich gości dzielnie poradzili sobie z sadzeniem. Dołączyli do nas również
mieszkańcy Stronia z małymi dziećmi, które również próbowały posadzić drzewka. Następnie wszyscy udali się do świetlicy szkolnej,
gdzie goście podzielili się swoją wiedzą i ciekawostkami na temat kaczek. W trakcie spotkania hejnaliści zapoznali uczniów z różnego
rodzaju sygnałami myśliwskimi. Dzieci chętnie zadawały pytania a na koniec otrzymały piękne książki, ufundowane jak zwykle przez
niezawodne Nadleśnictwo Lądek Zdrój.
Sadzonki drzewek i krzewów: 15 szt. (Szkoła Podstawowa), 15 szt. (Przedszkole Miejskie), 15 szt. (Przedszkole „Bajlandia”)
pozyskano ze szkółki w Międzygórzu podległej Nadleśnictwu Międzylesie, jako dar Nadleśniczego p. Mariana Rymarskiego,
wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych z Pogranicza.
W tym dniu drzewka jako „Kacze Zaułki” sadziły również dzieci z przedszkoli strońskich. W Przedszkolu Miejskim w akcji brała
udział jedna grupa - 30 dzieci, a w Przedszkolu Środowiskowym „Bajlandia”- 19 dzieci. Dzieci z „Bajlandii” przygotowały wiersze o
Halina Kulbicka, SP
kaczkach i zwierzętach leśnych oraz taniec „Kaczuszki”.

DYŻUR SENATORA SATNISŁAWA JURCEWICZA W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 20 maja 2013 roku w godzinach 9:00 - 10:30, w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie z senatorem RP Panem Stanisławem Jurewiczem w ramach
pełnionego dyżuru poselsko - senatorskiego.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy:
1. realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy
Stronie Śląskie oraz dostęp naszych mieszkańców do zespołu specjalistycznego
ratownictwa medycznego,
2. projekty ustaw w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych,
3. zagospodarowanie i uruchomienie stref ekonomicznych w rejonie Kłodzka walka z utrzymującym się bezrobociem,
4. naziemna telewizja cyfrowa w Stroniu Śląskim - niestabilny odbiór (tłumienie
sygnału w rejonach górskich),
5. Nadleśnictwo Lądek Zdrój (Lasy Państwowe) - negatywne opinie przy uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, trudności przy zamianie
nieruchomości pomiędzy LP, a JST,
6. ochotnicze straże pożarne - ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia a dodatek do emerytury lub renty - motywacje dla strażaków ochotników.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Suliński,
Zastępca Burmistrza - Dariusz Chromiec, Radni Gminy Stronie Śląskie: Wiesława Czerwińska, Gabriela Janiszewska, Magdalena Laskowska, Cyprian Najduch, Wiesław Ryczek, Jan Florowski, Stanisław Dobrowolski, Ryszard Wiktor, Dariusz Gulij, Zdzisław Pakuła,
Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Pod Świerkiem" w Stroniu Śląskim - Józef Biernacki oraz mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie.
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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo! Informuję, że w miesiącu kwietniu 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 18 pouczeń za wykroczenia porządkowe i
14 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 13 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 3 za
wykroczenia drogowe oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.
W trakcie 30 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, rejon osiedla 40-lecia i Morawka, oraz inne miejsca gdzie najczęściej
dochodzi do dokonywania wykroczeń
społecznie uciążliwych. Szczególną uwagę zwracali na osoby spożywające alkohol,
dopuszczające się wybryków chuligańskich i zaśmiecania. W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne dotyczące osób
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z wręczaniem ulotek informacyjnych dotyczących trzymania zwierząt i
sprzątania po nich.
Strażnicy miejscy dokonali 19 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu
na terenie szkoły. Kontrolowano także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta w ramach akcji „Stop wagarom wybieram szkołę”. W trakcie działań ujawniono 2 nieletnich przebywających poza rejonami szkół, których odprowadzono na zajęcia.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją
multimedialną:
● 12.04.2013 r. w dwóch klasach gimnazjalnych na tematy „Dopalacze — co każdy kolekcjoner powinien wiedzieć” i „Narkotyki –
świadectwo byłego narkomana”,
● 26.04.2013 r. w Szkole Podstawowej z klasami IV-VI na tematy „Dopalacze i narkotyki”.
Dodatkowo przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji oświaty na temat
jakości pracy szkół i przedszkoli oraz funkcjonowania systemu edukacyjnego.
W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowali posesje w Stroniu Śląskim, Goszowie,
Kamienicy, Starym Gierałtowie i Bolesławowie. W trakcie kontroli 2 osoby pouczono i podpisały umowy na wywóz nieczystości stałych,
1 posesja była niezamieszkała, pozostali właścicieli dysponowali umowami.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach samodzielnych patroli wykonali 8 wywiadów środowiskowych, dokonali kontroli
placów zabaw na terenie miasta pod kątem bezpieczeństwa urządzeń służących do zabawy oraz skontrolowali teren zielony wzdłuż
ul. Świerkowej pod kątem parkowania pojazdów (pouczono 2 osoby, które usunęły pojazdy) oraz uczestniczyli w posiedzeniu zespołu
interdyscyplinarnego. W miesiącu kwietniu funkcjonariusze przyjęli 28 zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu kwietniu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie
spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli dokonywali kontroli
parków miejskich, pustostanów, przystanków i wiat autobusowych, rejonu osiedli oraz rejony sklepów, gdzie zwracali uwagę na
przestrzeganie zakazu spożywania wyrobów alkoholowych. Ponadto w trakcie wspólnych służb podejmowali 14 interwencji
porządkowych, zabezpieczali rejon kolizji drogowej oraz odprowadzili do miejsca zamieszkania 3 nietrzeźwych.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 50 patroli, z czego 34 pieszo i 16 samochodem.
Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej

HDK „BRYLANT”

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Raz w miesiącu odbywa się wydawanie żywności dla osób,
którzy takiej pomocy potrzebują. Do tej pory wydaliśmy 100 kg
sera żółtego oraz 90 kg serka topionego, trwa wydawanie groszku
z marchewką – 400 kg. Terminy wydawania żywności będą zawsze
podawane
na witrynie
punktu
konsultacyjnego Polskiego Czerwonego
Krzyża przy ul. Kościuszki 37 oraz przy
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Czynimy starania aby PK PCK czynny
był jeden dzień w tygodniu, by można
tam przynosić odzież używaną, wózki
oraz wszystko co nam jest niepotrzebne,
a może jeszcze przydać się innej osobie.
Często wydajemy odzież do noclegowni
w Kłodzku.
Najbliższy pobór krwi w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w
Stroniu Śląskim 12 czerwca – środa od godziny 10°° serdecznie
zapraszamy krwiodawców oraz osoby, które chciały by oddać krew
po raz pierwszy.

Informujemy, że Gmina Stronie Śląskie w dalszym ciągu
realizuje program usuwania azbestu. W roku bieżącym, dzięki
dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, usługa obejmuje
demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, wywóz i
jego utylizację.
Zgłoszenia nieruchomości przyjmowane są do końca czerwca br.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
pokój nr 8.

Przypominam o konieczności opłacenia składki na Polski Czerwony
Krzyż w wysokości 25 zł na cały rok uczniowie i studenci 5 zł.
50% zebranych składek pozostaje do dyspozycji klubu.

Lech Kawecki, UM Stronie Śl.

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE GOSZÓW
W dniu 2 czerwca br. Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Goszów zapraszają dzieci z sołectwa (wsi Goszów i Młynowiec) na wspólne
świętowanie Dnia Dziecka na działce sołeckiej „Czarci Raj” w Goszowie nad rzeką Białą
Lądecką. Spotykamy się o godz. 15.00.
W programie gry i zabawy z nagrodami, skoki
na batucie, ognisko ze śpiewami i kiełbaskami oraz upominki. Czekamy na Was i życzymy miłej zabawy!

Jacek
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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu kwietniu 2013 roku odbyło się 8 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 10 - 11 osób. Uczestnicy to osoby
uzależnione, osoby pijące szkodliwie oraz problemowo.
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
Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
Można tu uzyskać wiedzę niezbędną do działań w kierunku
poprawy istniejącej sytuacji dotyczącej siebie samego lub osób
bliskich. W omawianym okresie odbyło się 5 spotkań, łącznie
udzielono 19 porad.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
uruchomiony jest Telefon Zaufania 698908002
od poniedziałku do środy, w godzinach 17.00—20.00.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Uzależnienie chorobą emocji
Na temat alkoholu i alkoholizmu wydanych zostało setki
książek i publikacji, nakręcono wiele filmów fabularnych i
dokumentalnych. Ale treści tam zawarte zawsze dotyczą kogoś
innego. A ja zapraszam Ciebie, Czytelniku do przeczytania tego
artykułu, zwracam się do Ciebie byś przyjrzał się sobie, sprawdził,
co z podanych tu treści jest dla Ciebie ważne.
Od wielu lat pracuję z osobami uzależnionymi. Wielu z nich
udało się odmienić swoje życie, a tym samym życie swoich
bliskich. Warunkiem tego było jednak rozstanie się z alkoholem.
Nie był to łatwy krok, ale pozwolił na odnalezienie zagubionych w
czasie picia celów i wartości życiowych, odbudowanie szacunku
do siebie, tak potrzebnego do dalszego, normalnego życia. To
właśnie te trzeźwiejące osoby, ich szczerość, otwartość, odwaga
w pracy nad sobą, gotowość do otwarcia się na siebie - dają mi
siłę i oparcie w mojej pracy terapeutycznej. Im dziękuję.
Wiedza na temat szkodliwości picia alkoholu jest na ogół płytka
i sprowadza się do sloganów, przekonań, mitów i półprawd. W
społecznym obrazie osoby uzależnionej
funkcjonuje tzw.
alkoholik rynsztokowy. To taki człowiek, którego widzimy na ulicy
czy w parku, zaniedbanego, bezrobotnego, proszącego o
złotówkę, pijącego alkohole niekonsumpcyjne, często nawet
agresywnego. A przecież ten obraz tworzy zaledwie 3-5%
populacji osób uzależnionych, co należy rozumieć, że jest to tylko
3 na każdych 100 uzależnionych. Natomiast osoby pijące
ryzykownie lub szkodliwie mimo, że są na granicy utraty kontroli
lub już ją przekroczyły - bagatelizują problem. Sądzą, że jeżeli
piją w ukryciu, nie są widziani w stanie upojenia alkoholowego,
mają intratne stanowiska, utrzymaną pozycję społeczną,
pieniądze, dom, samochód itp., to są bezpieczni. Twierdzą, że
piją, bo chcą, a kiedy zechcą to przestaną. Pytanie, dlaczego,
pomimo strat i cierpienia piją nadal?
Często osobę uzależnioną ocenia się w kategoriach moralnych.
Słowo „alkoholik” ma więc wydźwięk pejoratywny,
stygmatyzujący. Lęk przed taką oceną zawsze powoduje
uruchomienie mechanizmów obronnych, najczęściej zaprzeczanie
oczywistym faktom, obwinianie otoczenia, minimalizowanie
ponoszonych strat, racjonalizacje i wiele innych.
Dlatego celem moim jest przybliżenie problemu uzależnienia w
taki sposób, żeby osoba odnajdująca u siebie takie objawy nie

lękała się zwrócić o pomoc do swoich bliskich lub do terapeuty.
Żeby najbliżsi, rodzina czy znajomi mogli dostrzec w osobie z
problemem alkoholowym
człowieka potrzebującego pomocy.
Człowieka, któremu można pomóc, który sam sobie może pomóc,
ale musi tego chcieć. W każdym czasie swojego życia można
przestać pić. Potrzebna jest jednak pomoc innych ludzi. Taką
pomocą jest interwencja wobec pijącego. Może to być informacja
od lekarza o stwierdzeniu problemów zdrowotnych
spowodowanych piciem alkoholu. Może to być prośba bliskich czy
znajomych do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o pomoc dla osoby pijącej.
Rozmowa
profilaktyczna przeprowadzona przez członków Komisji z tą osobą
konfrontuje ją z obrazem własnego picia, może pomóc w
podjęciu decyzji o zmianie. Pomocą może być także podanie
informacji o spotkaniach Grupy AA „Arka” odbywającej się we
wtorki i piątki od 18.00 do 20.00 w Lądku Zdroju, także o
spotkaniach Grupy Wsparcia w Stroniu Śląskim.
Od kilku lat z ramienia Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
prowadzę Grupę Wsparcia dla osób z problemem alkoholowym.
Grupa ta ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy ma prawo
włączenia się do niej w odpowiednim dla siebie momencie.
Uczestnicy korzystają z zajęć o charakterze terapeutycznym.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę od godz. 17.00
do 20.00.
Liczę na to, że świadomość istnienia w Stroniu Śląskim prężnie
pracującej Grupy Wsparcia pomoże osobom, które chciałyby
spróbować przestać pić oraz zachęci do podjęcia próby dokonania
zmian na lepsze w swoim życiu. Najczęściej do decyzji o
uczestnictwie w Grupie potrzebne jest indywidualne spotkanie z
terapeutką. Ma ono na celu oswojenie się z problemem,
zaakceptowanie go. Taką poradę można uzyskać w każdy wtorek
w godz. 17.00 do 20.00.
Z pomocy mogą też korzystać rodziny osób uzależnionych. We
wtorki od 17.00 do 20.00 można zgłosić się do terapeuty i
uzyskać informacje, jak pomóc osobie bliskiej nadmiernie pijącej,
ale także jak pomóc sobie, by normalnie żyć.
Dlaczego Grupa Wsparcia jest tak ważna w trzeźwieniu? Co to
jest uzależnienie? Kto to jest alkoholik? Co oznaczają słowa
trzeźwiejący alkoholik? Czym różni się trzeźwienie od abstynencji?
Jak radzić sobie w sytuacji narastającego problemu? Dlaczego
warto skorzystać z leczenia w stacjonarnych i niestacjonarnych
placówkach odwykowych? Co to jest „przymusowe leczenie”?
Dlaczego Czarny Bór nie jest taki czarny?
Na te i wiele innych pytań odpowiem w cyklu artykułów
zatytułowanych „Uzależnienie chorobą emocji” publikowanych na
łamach lokalnych „Nowinek Strońskich”.
Elżbieta Kordas

PROGRAM WYDARZEŃ NA CZERWIEC
- 1.06.2013 r. „Jarmark Produktu Lokalnego”, Nowy Gierałtów
godz. 1200-1400, tel. 74 8142 499,
- 01.06.2013 r. „Czerwcowy Plac Zabaw”, Park Miejski w Stroniu
Śląskim. Rozpoczynamy o godz. 1200. W programie: Konkurs
Kulinarny dla dzieci, XVI Przegląd Kapeli Podwórkowych, Spektakl
pt. „Przyjazd Marianny Orańskiej”, Polsko-Czeski Konkurs
Kulinarny - Smaczne Grillowanie, dwukrotnie zaprezentuje się
zespół Presto, zespół Disko Polo - Gra Miś Polo, a na zakończenie
dyskoteka - Dj Mysza,
- 02.06.2013 r. godz. 1330 - Zarząd Koła PZW w Stroniu Śląskim
zaprasza wszystkie dzieci do lat 14 wraz z rodzicami i dziadkami
na otwarte zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Każde
dziecko otrzyma poczęstunek i nagrodę,
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- 08.06.2013 r. „Jarmark Produktu Lokalnego”, Nowy Gieratów
godz. 1200-1400,
- 08.06.2013 r. „Festyn Rodzinny” w Bolesławowie, organizator
Dariusz Guli,
- 15.06.2013 r. rozgrywki sportowe - Stronie Śląskie, boisko
„Orlik”, Hala Sportowa, Stroński Park Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z o.o./Stare Mesto. Organizatorem jest Stroński
Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., tel. 74 8141
604,
- 15.06.2013 r. „Jarmark Produktu Lokalnego”, Nowy Gieratów
godz. 1200-1400,
- 16.06.2013 r. godz. 645 - na Zalewie w Starej Morawie odbędą
się Spinningowe Zawody o Puchar Miasta Stronie Śląskie. Zawody
są wolne od opłat dla mieszkańców posiadających kartę
wędkarską. Organizator: Zarząd Koła PZW w Stroniu Śląskim,
- 22.06.2013 r. „Jarmark Produktu Lokalnego”, Nowy Gieratów
godz. 1200-1400,
- 23.06.2013 r. festyn „Św. Jan na Gierałtowie”. Plac spotkań w
Nowym Gierałtowie, organizator: Parafia w Nowym Gierałtowie tel.
74 8141 212,
- 23.06.2013 r. wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna z
Natury-Poznaj Swoją Okolicę". Spotkanie przed halą sportową w
Stroniu Śląskim o godz. 945.
Organizator CETiK/SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., tel. 74
8143 242,
- 29.06.2013 r. „Jarmark Produktu Lokalnego”, Nowy Gieratów
godz. 1200-1400,
- 29.06.2013 r. „Zjazd na Hulajnogach z Przełęczy Płoszczyca”,
organizator SPA „Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o./Stare Mesto tel.
74 8141 604,
- w dniach 7, 14 , 21, 28 czerwca zapraszamy na czerwcowe
seanse filmowe w CETiK-u. Każdy seans rozpoczynamy o godz.
1815. Wstęp wolny!!!
Szczegółowy program filmów jakie wyświetlimy dostępny będzie
wkrótce na stronie www.cetik.stronie.pl oraz na
facebooku CETiK-u.

ZŁOTO DLA STROŃSKICH TENISISTÓW
Wspaniały występ sióstr
Katarzyny i Anny Węgrzyn z
ULKS „Śnieżnik” ze Stronia
Śląskiego
na
XX
Mistrzostwach
Polski
Młodzików (w Brzegu
Dolnym) odnotowało „Słowo
Sportowe” (19/2013), w
którym znalazł się artykuł o
sukcesach naszego lokalnego
klubu tenisa stołowego („Podwójny szczyt Śnieżnika. Sukcesy
młodzieży ze Stronia Śląskiego”). Podopieczne trenera Leszka
Kawy były zdecydowanie najlepsze w drużynie zdobywając tytuł
Drużynowego Mistrza Polski (złoty medal), zdobyły także srebrny
medal w grze deblowej oraz wywalczyły dwa brązowe medale w
grze pojedynczej. Sukces „Śnieżnika” odnotowała także telewizja
Wrocław, która na antenie zaprezentowała naszych tenisistów
oraz wywiad z trenerem Leszkiem Kawą. Więcej informacji na
stronach www.dozts.pl i www.pzts.pl - zakładka rozgrywki
indywidualne. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
Leszek Kawa i Bogdan Węgrzyn

MEDALOWY „ŚNIEŻNIK”
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy „Śnieżnika” na
Mistrzostwach Dolnego Śląska w tenisie stołowym, które odbyły
się w Brzegu Dolnym, w dniu 19.05.2013 r.
Aleksandra Ciura zdobyła złoty medal w mikście z Danielem
Majewskim, srebrny medal w deblu z Alicją Borszowską i kolejny
srebrny medal indywidualnie. Identyczny dorobek medali miał
Daniel Majewski. Alicja Borszowska zdobyła srebrny krążek w
deblu z Olą i brązowy w singlu, oraz w mikście z Konradem
Krzakiem reprezentującym UKS 12 Wrocław.

Paweł Dywański, CETiK

POKAZ KARATE NA BORÓWKOWEJ GÓRZE
W dniu 8.06.2013 r. lądecki klub Karate Kyokushin, zaprasza mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie na otwarty rajd pieszy na Borówkową Górę (900 m n.
p.m.). Na polanie na szczycie Borówkowej Góry członkowie klubu zaprezentują
pokazowy trening karate.
Zbiórka: parking na przełęczy przy przejściu granicznym
Lutynia – Travna, godz. 11.00.
Nazwa kyokushin pochodzi od japońskich słów: kyoku – biegun, ekstremum,
najwyższa ranga; shin – prawda, prawdziwość, rzeczywistość. Słowo "kyokushin"
tłumaczone jest najczęściej jako dążenie do poznania prawdy. Ostatecznym
celem treningu karate jest rozwój duchowy ćwiczącego. Dokonuje się on poprzez
wymagające ćwiczenia fizyczne – w trakcie treningu adept karate pokonuje
swoją słabość, nieśmiałość i niezdecydowanie, dzięki czemu może stać się
lepszym człowiekiem. Każdy adept kyokushin karate powinien znać przysięgę
(dojo kun) oraz etykietę dojo.
Założycielem stylu był urodzony w 1923, Koreańczyk, Choi Yeong-Eui, który
po przybyciu do Japonii przybrał imię Masutatsu Ōyama. Stworzona przez niego
Międzynarodowa Organizacja Karate Kyokushin-kaikan (International Karate
Organization Kyokushin-kaikan, w skrócie IKO) była do momentu jego śmierci w
1994 r. największą organizacją sztuk walki na świecie.
W strońskiej sekcji klubu Karate Kyokushin ćwiczy 35 osób.
W imieniu klubu zapraszają,
Barbara Kopczyk i Waldemar Załucki
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: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl

Leszek Kawa
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ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR,
Wiesława
CZERWIŃSKA,
Gabriela
JANISZEWSKA,
Cyprian NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena
LASKOWSKA i Zdzisław PAKUŁA, organizują bezpłatną
podstawową obsługę prawną- doradztwo/dla mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie. Porad udzielać będzie adwokat z
Kancelarii Prawnej w Kłodzku.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godzinach 15.00-16.00:
● dnia 04 czerwca 2013 r., w Biurze Radnych ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słonecznej),
● dnia 02 lipca 2013 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B
w Stroniu Śląskim.
Terminy i miejsce kolejnych dyżurów podawane będą w
Nowinkach Strońskich.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.
Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobotę
miesiąca
w
godz.
11.00-12.00
będą
udzielane
podstawowe informacje z zakresu ZUS /świadczenia
ZUS-owskie/ w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6B w Stroniu
Śląskim.

BIURO RADNYCH
Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słonecznej)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700.
4 czerwca 2013 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek.

WYSTAWA CERAMIKI W WAPIENNIKU
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik i gospodarze zapraszają
na otwarcie wystawy ceramiki Pani Małgorzaty Skałuby Krentowicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział
Artystyczny w Cieszynie), które odbędzie się 15 czerwca br.
o godz. 17.00.
Małgorzata Skałuba - Krentowicz jest od 1987 r. pracownikiem
dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w
Cieszynie. W pracy artystycznej zajmuje się malarstwem,
ceramicznymi formami naczyniowymi, rzeźbą ceramiczną. Swoje
prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zalicza udział
w wystawach we Wrocławiu, podczas Międzynarodowego
Festiwalu Ceramiki w Mino (Japonia), w galerii „Sielska” w
Strasburgu i w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Burmistrza
Stronia Śląskiego— Pana Zbigniewa Łopusiewicza.
Zapraszamy na spotkanie z artystką i jej twórczością w Muzeum
Wapiennik w Starej Morawie!
Prof. Jacek M. Rybczyński
Projekt realizowany dzięki dotacji z Funduszu Lokalnego Masywu
Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”.

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i
Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

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

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZAJĄ
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.
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