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Drodzy Mieszkańcy.
W związku z realizacją inwestycji pt.” Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji
Stronie Śląskie” - prosimy mieszkańców o cierpliwość
i zachowanie szczególnej ostrożności na osiedlu Morawka
oraz na ul. Nowotki i ul. Świerczewskiego.
Przepraszamy za utrudnienia komunikacyjne.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
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OGŁOSZENIE PRZETARGU
Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ze zmianami ) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
● Zabudowa mieszkaniowa i usługi, ul. Kościuszki 58, numer lokalu mieszkalnego - 4.
-Nieruchomość wolna od długów i ciężarów. Numer i pow. działki w m² - 454/4
-Księga wieczysta KW Nr SW1K/000 52527/8
801
-Powierzchnia użytkowa lokalu/pom.przynależnego w m² - 52,70
2,60
-Wysokość udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki w m 2 – n5,40% , tj. 43,25
-Cena nieruchomości w PLN - 40 000,00. Kwota wadiumw PLN - 2 000,00
-Data przetargu oraz godzina - 13.04.2015 r., g. 13:00
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu
● Zabudowa mieszkaniowa i usługi, ul. Kościuszki 58, numer lokalu mieszkalnego - 5.
25 marca 2015 r. w godz. od 10 : 00 do 10 : 30.
Nieruchomość wolna od długów i ciężarów. Numer i pow. działki w m² - 454/4
Księga wieczysta KW Nr SW1K/000 52527/8
801
Powierzchnia użytkowa lokalu/pom.przynależnego w m² 57,30
7,20
Wysokość udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki w m 2 - 6,30%, t.j. 50,46
Cena nieruchomości w PLN - 50 000,00. Kwota wadium w PLN - 2 500,00
Data przetargu oraz godzina - 13.04.2015 r., g. 13:15
● Nieruchomość niezabudowana położona jest w centralnej strefie miejscowości Sienna, obejmujące tereny wokół Centrum Sportów Zimowych
„Czarna Góra”, a przylegające do dużych terenów leśnych. Uzbrojenie działki bardzo dobre: energia elektryczna, kanalizacja ściekowa. Dostęp
komunikacyjny bardzo dobry, krótki dojazd z drogi woje-wódzkiej nr 392 drogą utwardzoną materiałem kamiennym. Teren działki częściowo
porośnięty pojedynczymi drzewami iglastymi. W zachodniej części działki znajdują się dwie szafy przyłącza telekomunikacyjnego ogrodzone siatką
na podmurówce betonowej oraz jedna szafa przyłącza energetycznego Obecnie działka użytkowana jest jako parking.
-Nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na czas trwania spółki „Czarna Góra” S.A. Numer i pow. działki w m² - 138/4
- Księga wieczysta KW Nr SW1K/000 53073/7
0,1448
- Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi
Sienna –Gmina Stronie Śląskie nieruchomość oznaczona jest symbolem 6. KP-tereny parkingów.
- Cena wywoławcza w PLN - 118 000,00+ należny podatek VAT. Kwota wadium w PLN - 11 800,00. Nieruchomość wolna od zadłużeń i obciążeń.
● Nieruchomości niezabudowane, położone są w pośredniej strefie zabudowy miejscowości Stronie Wieś w odległości ok. 300 m od głównej drogi
przebiegającej przez wieś, jaka jest droga wojewódzka nr 392 łączącą Stronie Śląskie z terenami Ośrodka Górskiego „Czarna Góra”. Uzbrojeniebrak. Dostęp komunikacyjny dobry-planowaną drogą dojazdową.
- Nieruchomości są wolne od wszelkich zadłużeń i obciążeń. Numer i pow. działki w m²- 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8
- Księga wieczysta KW Nr SW1K/000/69537/3.
1455 1474 1380 1465 1374 1554
- Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania - w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są
symbolem 12.MN/UT – przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.
- Ceny wywoławcze w PLN netto - 64 000,00, 65 000,00, 61 000,00, 64 500,00, 60 500,00, 66 500,00 +należny podatek VAT. Nieruchomości wolne
od zadłużeń i obciążeń.
- Kwoty wadium w PLN - 3 200,00, 3 300,00, 3 050,00, 3 300,00, 3 100,00, 3 400,00
- Termin przetargów i godzina - 13.04.2015 r., w godzinach od 9.00 do 10.15
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w 13 kwietnia 2015 r. w ww. godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55–pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ….” gotówką lub przelewem
najpóźniej do dnia
7 kwietnia 2015 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.
3. 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.
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu .
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy
uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis
(wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej
ceny wywoławczej.
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
10. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach 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.
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Ogłoszenie Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 marca 2015 roku
dotyczące przyjęcia ofert kandydatów
na członka rady nadzorczej spółek z udziałem Gminy Stronie Śląskie
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o przyjmowaniu ofert od kandydatów na członka do rady nadzorczej spółek z udziałem
Gminy Stronie Śląskie, celem utworzenia listy rezerwowej kandydatów.
1. Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniad następujące wymagania:
a) wymagania konieczne:
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
● ukooczone studia wyższe,
● kandydat nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, a także nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego
tytułu prawnego,
● kandydat nie zasiada w radzie nadzorczej innej spółki z większościowym udziałem Skarbu Paostwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
● kandydat nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady
nadzorczej w spółkach handlowych,
● złożony egzamin, o którym mowa w art. 12 ustawy 2 dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, bądź też
wykazanie korzystania ze zwolnienia z tego egzaminu przewidzianego w §5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkoleo
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Paostwa jest jedynym akcjonariuszem,
niekaralnośd.
b) wymagana pożądane:
● preferowane wykształcenie: prawo, ekonomia, zarządzanie, ﬁnanse,
● znajomośd zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych,
● doświadczenie zawodowe związane ze sferą gospodarki, ﬁnansów, obsługi prawnej, zarządzania, nadzoru właścicielskiego lub
w pracach organów statutowych spółek prawa handlowego,
● znajomośd uwarunkowao lokalnych i specyﬁki Gminy Stronie Śląskie.
2. Osoby zainteresowane złożeniem oferty, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania konieczne,
proszone są o złożenie oferty do dnia 17 kwietnia 2015 r., do godziny 15.00 wraz zCV oraz oświadczeniem o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych.
3. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta, CV i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wpłynęły do
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przed jego upływem.
4. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem
“Oferta kandydata na członka rady nadzorczej”, w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15.
5. Bez rozpoznania pozostawia się:
zgłoszenia, które wpłynęły po terminie,
zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ INFORMUJE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P.T. Podatników, że w dniach
23.03.2015 roku i 08.04.2015 roku od godz. 10.00 do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim pracownicy Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej bedą przyjmowad
zeznania podatkowe za rok 2014. Zeznania te będzie można złożyd także w formie elektronicznej.
Osoby, które będą chciały skorzystad z tej formy rozliczenia mogą liczyd na fachową pomoc
pracownika. Przy jego pomocy szybko i bezpiecznie wyślą swój PIT przez Internet. Taki sposób
rozliczenia skraca czas obsługi dokumentu w urzędzie, a także dokonania przez urząd zwrotu
nadpłaty podatku.
Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotowad następujące dane,
które zabezpieczają autentycznośd deklaracji:
PESEL, NIP (jeśli prowadzisz działalnośd gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo
płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia,
adres zamieszkania, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 r.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z prostej, szybkiej i bezpiecznej metody
Podpis na oryginale
przesyłania.
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
dr Barbara Wdowiak
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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PROFIL ZAUFANY
Miło nam poinformowad mieszkaoców naszej Gminy, iż w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim w ramach projektu pn. „Budowa
innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” został otwarty Punkt
Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP (parter, pokój nr 2).
Proﬁl zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli
w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki
proﬁlowi zaufanemu obywatel może załatwid sprawy administracyjne
drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24
godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Posługując się proﬁlem
zaufanym, klient może złożyd wniosek lub podanie poprzez platformę
ePUAP bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Proﬁl zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które
identyﬁkują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących
proﬁl zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę
użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który
przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą
załatwid wiele spraw.
W jaki sposób można założyd profil zaufany?
Należy najpierw założyd konto użytkownika na portalu ePUAP
(www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie
proﬁlu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Proﬁlu
np. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pełna lista jest dostępna
w systemie ePUAP). W wybranym urzędzie dokumentujemy przed
urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je
z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryﬁkacji danych, na
podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na
portalu ePUAP zyskuje status proﬁlu zaufanego.
Dane osobowe można potwierdzid w punktach zlokalizowanych w
urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych,
konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich
prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel proﬁlu zaufanego może
posługiwad się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny,
jak podpisem elektronicznym.
Sposób działania
Proﬁl zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na
stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizowad,
wypełnia wniosek, podpisuje go proﬁlem zaufanym, a następnie
wysyła wniosek do urzędu.
Rys. 1. Korzystanie z systemu ePUAP

Kto może założyd profil zaufany i czy jest on dostępny
bez dodatkowych opłat?
Proﬁl zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich
osób, które założą konto na portalu ePUAP.
Rys. 2. Zakładanie konta w systemie ePUAP

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego
Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły
z wykorzystaniem proﬁlu zaufanego. Na mocy ustawy
o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym proﬁl
zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli
równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Proﬁl zaufany:
 nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty
kryptograﬁcznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu
elektronicznego,
 nie ma potrzeby instalacji dodatkowego
oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
 jest bezpłatny,
 pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
umożliwia składanie oświadczeo woli.
Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy
proﬁlu zaufanego będzie korzystne także dla administracji.
Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną,
co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych
i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.
W razie problemów ze złożeniem wniosku, czy rejestracją
na ePUAP-ie wystarczy się zgłosid do naszego punktu,
pracownik Urzędu pomoże wypełnid wszelkie potrzebne
wnioski. Zachęcamy do skorzystania z tej nowej formy
uwierzytelnienia obywatela.
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WIEŚCI Z JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ
W połowie marca skooczył się dla Jaskini Niedźwiedziej coroczny okres przerw
regulaminowych, który trwał od połowy listopada zeszłego roku z małym wyjątkiem na
okres świąteczno-noworoczny oraz ferii zimowych.
W sumie przez dwa miesiące na przełomie roku jaskinia „odpoczywa” i regeneruje swój
unikalny mikroklimat.
W tym też czasie w jaskini zimują nietoperze dla których ta przerwa jest bardzo ważna,
by móc w spokoju dotrwad do wiosny.
W czasie ostatniego liczenia nietoperzy w styczniu, chiropterolodzy z Wrocławia naliczyli
ok. tysiąc zimujących nietoperzy w całej jaskini. Co oznacza, że JN jest największym
zimowiskiem nietoperzy na Dolnym Śląsku i jednym z większych w Polsce.
Jest to też jedyny moment w roku na przeprowadzenie większych i drobniejszych prac
remontowych w samej jaskini i pawilonie wejściowym. W tym sezonie zimowym zrealizowaliśmy duże przedsięwzięcie, którym była
wymiana barierek na trasie turystycznej w jaskini. Prace trwały w sumie ok. 2 tygodnie. W tym czasie zdemontowano stare barierki
z początku lat 80-tych ubiegłego wieku , a w ich miejsce zamontowano nowe, błyszczące przystosowane do panujących w jaskini
warunków. W sumie zamontowano ok. 170 mb barierek, wykonawcą była ﬁrma Elan-Art Metal z Dobromierza. Trasa turystyczna
z nowymi poręczami prezentuje się jeszcze ciekawiej i estetyczniej.
Kolejną poważną pracą zaplanowaną na początek marca była wymiana rozdzielni elektrycznej w pawilonie wejściowym do Jaskini
Niedźwiedziej. Stara rozdzielnia była przestarzała oraz bardzo wyeksploatowana i z tego względu została zastąpiona nowymi
urządzeniami zwiększającymi bezpieczeostwo obiektu, nie mówiąc o bardziej estetycznym i nowoczesnym wyglądzie.

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ - 2015 ”
Ruszyła kolejna edycja projektu Umiem Pływad i potrwa do 26 czerwca 2015! Strooski Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. jest realizatorem projektu powszechnej nauki pływania ogłoszonego
przez Dolnośląską Federacje Sportu. Projekt pt. „UMIEM PŁYWAD” jest adresowany do uczniów klas I – III
szkół podstawowych gminy Stronie Śląskie. Głównym jego założeniem jest systematyczny oraz powszechny
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia
w ramach projektu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych
umiejętności pływania, ale również możliwośd rozwijania i podnoszenia sprawności ﬁzycznej, zachęcanie do
systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia
zdrowego i aktywnego stylu życia.
● Projekt kierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. ● Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20 godzin
lekcyjnych lub 10 zajęd po 90 min. raz lub dwa razy w tygodniu . ● Zajęcia mają charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
● Grupy liczące nie więcej niż 15 osób.
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach, które odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00 do 17:30
(podział na grupy wiekowe) na basenie SPA Jaskinia Niedźwiedzia. W projekcie bierze już udział ponad 100 dzieci z gminy Stronie
Śląskie! Chęd uczestnictwa dziecka w zajęciach i deklaracje rodzice mogą składad w szkole podstawowej lub w kasie krytej pływalni
w Stroniu Śląskim. Zapraszamy do aktywnego wypoczynku!

Salka konferencyjna z aneksem kuchennym na basenie w Stroniu
Śląskim to idealne miejsce do organizowania imprez okolicznościowych
takich jak imieniny, urodziny i komunie.
Dla mieszkaoców Stronia przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę
cenową!
Zapraszamy do korzystania z naszej salki.
Strooski Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. o.o.
ul.Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie
tel. 748141604
e-mail:biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

● Nadleśnictwo Lądek Zdrój zaprasza do
wzięcia udziału w konkursach:
Fotograﬁcznym i Plastycznym.
● Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku Zdroju
i Nadleśnictwo Lądek Zdrój zapraszają do
wzięcia udziału w konkursach: Wiedzy
ekologicznej i Literackim.
Więcej informacji na stronie www
Nadleśnictwa Lądek Zdrój:
www.ladek.wroclaw.lasy.gov.pl
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10 LAT „OŻYWIĆ POLA” W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 20 lutego 2015 roku w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim odbyło się podsumowanie trwającej
od 2005 roku ogólnopolskiej akcji
przyrodniczo – edukacyjnej „Ożywid Pola”
organizowanej przez miesięcznik Łowiec
Polski.
W uroczystości udział wzięli Burmistrz
Stronia
Śląskiego
Z.
Łopusiewicz,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Kłodzku - P. Marchewka i K. Drożdż,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim R. Wiktor i Lądka Zdroju J. Zawadzki,
Nadleśniczowie Nadleśnictwa Lądek Zdrój M.Krywienko i Międzylesia M. Rymarski,
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu - K. Pękała, Łowczy Okręgowy w Wałbrzychu - A. Tetke, Członek Naczelnej Rady
Łowieckiej - S. Skrobotun, członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu - J. Augustynik, Kierownik Posterunku Policji
- J. Hoszko, Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - J. Zegarowicz, Komendant Straży Pożarnej - W. Wilczek, proboszcz
paraﬁi w Bolesławowie - K. Kauf, szefowa Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego - I. Foremnik, dyrektorzy szkół i przedszkoli,
nauczyciele w gminie Stronie Śląskie - M. Ozga, C. Hęś – Draoczuk, M. Ostrowska, M. Anders i D. Jezierska, przedstawiciele
Nadleśnictwa Lądek Zdrój i Międzylesie - E. Suchodolska, S. Tomasiewicz, K. Konieczny, M. Kępa,
przedszkolaki, uczniowie i gimnazjaliści z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Śląskim, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim.
Prezes Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim w swym wystąpieniu przypomniał, że
głównym celem i zadaniem akcji „Ożywid Pola” dla uczniów, nauczycieli i myśliwych było
nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, które stanowią bardzo
korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt oraz pielęgnacja oczek i cieków wodnych,
ponieważ postępująca mechanizacja i chemizacja rolnictwa, tendencja do utrzymywania
wielkoobszarowych monokultur w uprawach rolnych doprowadziła do tego, że zwierzyna drobna
utraciła naturalne biotopy swojego występowania w wyniku czego drastycznie zmniejszyły się
populacje zająca, kuropatwy, bażanta i ptactwa śpiewającego. Przypomniał również, że w ciągu
tych 10 lat odbyło się 8 edycji akcji w której biorąca w niej udział Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Westerplatte osiągnęła ogromne sukcesy.
W 2005 roku „Roku lasów” została jednym ze zwycięzców tej akcji, a w 2011 „Roku sarny ” zajęła I miejsce w Polsce na 180
startujących szkół, w 2012 „Roku kaczki” III miejsce w Polsce. Piąte miejsce w Polsce przypadło szkole w 2010 „Roku zająca” oraz
w 2015 „Roku trznadla”. Do tych wspaniałych sukcesów i osiągnięd duży wkład wniosło Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim uczestniczące w akcji od 2010 roku. Obie placówki wyróżniane były licznymi nagrodami pieniężnymi,
rzeczowymi, wycieczkami na targi łowieckie do Warszawy, zwiedzanie Łazienek, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, koncerty
sygnalistów, a Kapituła Odznaczeo Łowieckich w Warszawie na wniosek Koła przyznała obu placówkom odznaczenia „Za Zasługi dla
Łowiectwa”. 20 lutego 2015 roku szkoła i przedszkole po raz drugi zostały odznaczone za wybitne osiągnięcia w akcji :Ożywid Pola”
tym razem sztandary obu placówek udekorowane zostały przez prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu Kazimierza
Pękałę, Łowczego Okręgowego Andrzeja Tetke oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisława Skrobotuna medalami „Za
zasługi dla Łowiectwa Wałbrzyskiego”. Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Wałbrzyskiego” uhonorowany został Burmistrz Stronia
Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz wspierający i sponsorujący akcję przez wszystkie lata. Dyrektorka Szkoła Podstawowej w Stroniu
Śląskim Małgorzata Ozga odznaczona została medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa”, a sztandar Koła Łowieckiego „Śnieżnik”
w Stroniu Śląskim udekorowany został najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złomem”. Po dekoracji Prezes Koła wręczył dyplomy
i podziękowania za udział w akcji „Ożywid Pola”, za pomoc w jej organizacji i sponsoring Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim, Przedszkolu Miejskiemu im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Przedszkolu „Bajlandia”
z Bolesławowa, Zespołowi Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Nadleśnictwu Lądek Zdrój i Międzylesie, Policji,Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej ze Stronia Śląskiego, Śnieżnickiemu Parkowi Krajobrazowemu, Pensjonatowi „Violetta” z Bolesławowa, Paraﬁi
Bolesławów, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, zespołowi sygnalistów Myśliwskich „Tryk” z Międzylesia,
Ewelinie Suchodolskiej, Irenie Foremnik, Jolancie Rybczyoskiej, Mieczysławowi Krywienko, Marianowi Rymarskiemu, Krzysztofowi
Kauf, Krzysztofowi Koniecznemu, Mariuszowi Kępie, Sylwestrowi Tomasiewiczowi i Zbigniewowi Frodymie.

→
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Po części oﬁcjalnej odbyły się występy przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim i uczniów
z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz
prezentacja multimedialna Szkoły Podstawowej w Stroniu
Śląskim. Uroczystośd upiększył swoją grą zespół sygnalistów
myśliwskich „Tryk” z Międzylesia.
Wiele ciepłych słów pod adresem koła, szkół, przedszkoli,
instytucji, placówek, organizacji i stowarzyszeo padło z ust
Prezesa Okręgowej rady łowieckiej Kazimierza Pękały,
Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza
i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Wszyscy podkreślali wielki dorobek Koła w edukacji dzieci
i młodzieży, wspaniałe osiągnięcia szkół, przedszkoli,
nauczycieli, koordynatorów, opiekunów i myśliwych
w ogólnopolskiej akcji „Ożywid Pola”. Burmistrz Stronia
Śląskiego stwierdził, że akcja „Ożywid Pola” zintegrowała
społecznośd gminną i znacznie poprawiła wizerunek
myśliwych w społeczeostwie.
Tadeusz Barzycki

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE SEZON BIEGÓWKOWY 2014/2015
W dniu 31.03.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim odbędzie się spotkanie
podsumowujące pierwszy sezon utrzymywania szlaku narciarstwa biegowego w Gminie Stronie Śląskie.
W spotkaniu wezmą udział: przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Nadleśnictwa Lądek-Zdrój oraz operator
ratraka. Na spotkanie zaproszeni także zostali przedstawiciele ośrodków narciarskich. Podczas spotkania
omówione zostaną zagadnienia związane z utrzymywaniem szlaku oraz dalszym rozwojem narciarstwa
biegowego w Gminie Stronie Śląskie. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby podzielid się swoimi
uwagami i sugestiami w ww. kwestiach.
Monika Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim

BIEGÓWKOWY SEZON NARCIARSKI 2014/2015
W sezonie zimowym 2014/2015 kontynuowano realizację projektów służących rozwojowi narciarstwa biegowego w Górach
Bialskich i w Masywie Śnieżnika.
W ramach projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie” (2013-2015):
- utrzymywano szlak narciarstwa biegowego (zakupionym w 2013 r. ratrakiem i skuterem),
- dystrybuowano wydane w 2013 r. „Przewodniki narciarza”,
- 21.01.2015 odbyła się polsko—czeska impreza na nartach biegowych „I STROOSKA ŻMIJA 2015”,
- 14.02.2015 odbyło się polsko-czeskie spotkanie na Przeł. Płoszczyna w ramach imprezy pt. „JANTAROWY BIEG”.
W ramach projektu „Profesjonalne utrzymywanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim“ (2014-2015):
- usprawniono utrzymywanie szlaku dzięki zakupowi przyczepy do transportu skutera oraz nakładki do wykonywania śladów,
- zamontowano GPS w ratraku i skuterze, co umożliwia
obserwowanie stanu utrzymywania szlaku: www.bilestopy.eu,
- 10.01.2015 reprezentacja Stronia Śląskiego wzięła udział
w zawodach na nartach biegowych w Deštné w Górach
Orlickich,
- 21.02.2015 odbyła się polsko - czeska impreza na nartach
biegowych „I NARTOZAURY 2015”,
- promowano szlak narciarstwa biegowego poprzez m.in.
szeroką dystrybucję map i relację z I NARTOZAURÓW 2015 na
antenie radiowej „Jedynki”,
- zlecono wykonanie ﬁlmu promującego narciarstwo biegowe
w naszych górach,
- zakupiono wyposażenie, które będzie służyło przy organizacji
imprez w przyszłości (m. in. bramy startowe, drewniane
stanki, koszulki z numerami startowymi, stopery).
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BIELICE MAJĄ OCHOTĘ
NA BIEGÓWKI

„DOSZLIŚMY DO SŁOŃCA” - I STROŃSKA
ŻMIJA 2015
Impreza odbyła się na szlaku narciarstwa biegowego Żmijowa Polana –
Schronisko „Na Śnieżniku” – Janowa Góra w dniu 21.01. Wzięło w niej
udział 100 osób, w tym goście z Czech. W trzech grupach : „Zajęcy”,
„Lisów” i „Misi”, uczestnicy dzielnie pokonali trasę „ku słoocu”. Do
Przełęczy Śnieżnickiej towarzyszyła nam bowiem gęsta mgła, a przy
schronisku wszystkich zaskoczyło piękne bezchmurne niebo!
Najwytrwalsi podeszli na szczyt Śnieżnika, z którego można było dostrzec
nawet karkonoską Śnieżkę! W schronisku dla uczestników przygotowano
pyszny i bogaty posiłek. Rozstrzygnięto też konkurs na najlepsze zygzaki
w strojach narciarskich, który wygrali: Agata i Borys Tomaszewicz ze
Starej Morawy oraz Marta Stachowiak z Wrocławia. Gratulujemy!

„Ochota na biegówki” – pod takim hasłem w dniu
07.03.2015 Sołectwo Nowy Gierałtów zorganizowało
w Bielicach „biegówkowe” spotkanie. To kontynuacja
tradycji, którą Sołectwo rozpoczęło dwa lata temu,
organizując w styczniu 2013 r. „Karnawał na
biegówkach”. 07.03.2015, 30 uczestników spotkało się
przy pierwszym stawie retencyjnym za leśniczówką
w Bielicach i udało się wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej
w kierunku granicy paostwa i dalej, do czeskiego
Schroniska Paprsek. Po powrocie do Bielic, na
uczestników czekało ognisko z gorącymi napojami
i kiełbaskami.

Jest nam bardzo miło, że wśród uczestników znalazły się osoby,
które były z nami na innych biegówkowych imprezach, jakie odbyły
się w tym sezonie w naszej okolicy. To dowód, że w narodzie jest
„ochota na biegówki” i warto robid wszystko, aby w przyszłym
sezonie znów odbyło się w naszych miejscowościach wiele
biegówkowych akcji! Dziękujemy organizatorom z Sołectwa Nowy
Gierałtów i uczestnikom.
Monika Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim

„DINOZAURY NA BIEGÓWKACH”
– I NARTOZAURY 2015
24.02. w Kletnie 100 „nartozaurów” wyruszyło na szlaki narciarstwa biegowego: „Pętla Góry Młyosko” oraz na „Drogę nad
Lejami”. Dla dzieci przygotowaliśmy pętlę na łące, ale nikt nie chciał pozostad na „łatwym” szlaku! Wszystkie dzieci bez wahania
ruszyły na długie dystanse (10 lub 15 km)! Uczestnicy przyjechali z Polski i z Czech i reprezentowali wszystkie kategorie wiekowe
(od 9 miesięcy do 70 lat) i bardzo różne stopnie wtajemniczenia w biegówkową rekreację. Rozpoczynając od tych, którzy
przejechali trasę w narciarskiej rikszy ciągniętej przez tatę, przez narciarzy, którzy pierwszy raz włożyli biegówki na nogi, po
wytrawnych biegaczy. Po powrocie ze szlaków wszyscy udali się do Muzeum Ziemi w Kletnie. Uczestnicy, którzy ozdobili swoje
stroje atrybutami dinozaurów (ogony, irokezy, pazury, dino-maskotki) otrzymali tytuł „NARTOZAURA 2015". Po wizycie w Muzeum
Ziemi (gdzie zobaczyd można unikalną kolekcją skamieniałych jaj dinozaurów oraz mini park jurajski) uczestnicy udali się do
karczmy „Nad Stawami". Tam odbyła się polsko-czeska biesiada, z konkursami i nagrodami. Atmosferę podgrzewał czeski zespół
„PELL-MELL” z miejscowości Dobruška w Górach Orlickich (klasyka rocka w super wykonaniu!) oraz niezastąpiona Kapela
Podwórkowa z Ulicy Hutniczej, która poderwała „nartozaurów” do walca! Imprezę poprowadził Pan Henryk Sytner z radiowej
„Trójki", a na swojej antenie relacjonowała ją radiowa „Jedynka".
Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok! Fotorelacje z imprez na: www.facebook.com/stronie
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Paostwo.
Informuję, że w miesiącu styczniu i lutym 2015r. strażnicy
miejscy udzielili 7 pouczeo za wykroczenia porządkowe i 14 za
wykroczenia drogowe.
W okresie tym nałożyli również 9 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenie
drogowe.
W trakcie 58 samodzielnych patroli funkcjonariusze
sprawdzali parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon
przedszkola,
szkoły
podstawowej
i
Zespołu
Szkół
Samorządowych, osiedli Morawka i 40 - lecia oraz rejon
supermarketów, gdzie dochodziło do dokonywania wykroczeo
społecznie uciążliwych. Dodatkowo objęli patrolem rejony
ogródków działkowych i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol
w ich rejonie.
Strażnicy miejscy dokonali 22 patroli ( trwające ferie zimowe)
rejonów szkół pod kątem bezpieczeostwa, pobytu uczniów na
lekcjach, palenia tytoniu na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie
oraz zaśmiecania tego terenu. Kontrolowali także w godzinach
nauki
szkolnej
uczniów
na
terenie
miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili:
● w dniu 08.01.2015r. W Zespole Szkół Samorządowych
w ramach WOŚP pogadankę z wolontariuszami i organizatorami
dotyczącą bezpieczeostwa i organizacji imprezy.
● w dniu 29.01.2015r, w ramach tematu kompleksowego
„Bezpieczeostwa zabaw i strażnika przyjaznego dzieciom”
pogadanki z grupami żłobkową i przedszkolną połączonymi
z prezentacja mi multimedialnymi i bajkami edukacyjnymi.
● w dniu 03,10,17.02.2015r w Szkole Podstawowej pogadanki

Funkcjonariusze udzielili 36 asyst dla Policji, 4 asysty dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 dla pracowników
Urzędu Miejskiego oraz
1 dla pracowników Pogotowia
Ratunkowego. Wykonali 14 wywiadów środowiskowych (4 dla
Urzędu Skarbowego i 10 dla Urzędu Miejskiego).
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób
wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów zielonych.
W ramach kontroli 3 osoby pouczono a 1 ukarano mandatem
karnym.
W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady
skontrolowano razem z pracownikiem UM posesje, których
właściciele zgłaszali uwagi co do wielkości pojemnika na
odpady. W związku z intensywnymi opadami śniegu
kontrolowali odśnieżenie chodników. Uwagi przekazali
zarządcom obiektów.
W miesiącu styczniu i lutym 2015r funkcjonariusze przyjęli 40
zgłoszeo telefonicznych od mieszkaoców z prośbą
o interwencję.
W miesiącu styczniu i lutym 2015r
odbyli wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 28 patroli, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeostwa publicznego
na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 38
interwencji porządkowych, prowadzili działania w ramach
ogólnopolskich akcji: „WOŚP”, „Akcja zima i bezdomni”,
„Bezpieczne ferie”, ujęli 2 osoby prowadzące pojazd pomimo
zakazu sądowego oraz zabezpieczali rejon dwóch kolizji
drogowych poprzez kierowanie ruchem. W dniu 13 lutego
uczestniczyli w poszukiwaniach I stopnia obywatela Czech, który
pobłądził w górach. Osobę odnaleziono.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 86 patroli z czego 63 pieszo
i 23 samochodem.
Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej
Jacek ZEGAROWICZ

MAŁE DOTACJE NA MAŁE INICJATYWY
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił
kolejną edycję konkursu „Najlepsze
inicjatywy społeczności lokalnych”.

połączone z prezentacjami multimedialnymi z tematu „Agresja
wśród dzieci i młodzieży”
● w dniu 25, 26.02.2015r w Zespole Szkół Samorządowych
pogadanki
połączone z prezentacjami multimedialnymi
z tematu „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robid, jeśli
rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronid przed wciśnięciem do
„paczki”.

Doﬁnansowaniu podlega do 50%
kosztów rzeczowych przedsięwzięcia,
przy czym kwota doﬁnansowania nie
może przekroczyd 2 000 zł.
Regulamin konkursu i formularz wniosku
dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
www.powiat.klodzko.pl, zakładka - Środowisko. Wnioski
proszę składad do Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz
Działalności Gospodarczej UM w Stroniu Śląskim, pok. 11, do
dnia 20.04.2015 r. W poprzednich latach z dotacji skorzystało
Sołectwo Stary Gierałtów (na wsparcie działao TPDBL
„Kruszynka” przy remoncie kapliczek) oraz Sołectwo Stronie
Śląskie (na zagospodarowanie działki sołeckiej).
Monika Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK? „Brylant”

„BAJKOWE FERIE”

W związku z wieloma pytaniami - jak i gdzie zgłosid się, aby
oddad krew, chciałbym szeroko udzielid odpowiedzi na te
pytania oraz wyjaśnid zasady krwiodawstwa.
Każdy kto zgłasza się do oddania krwi powinien byd zdrowy,
wypoczęty, wyspany, oraz po spożyciu lekkostrawnego,
niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynu w ciągu
24 godzin przed oddaniem krwi.
Każdy chętny krwiodawca powinien posiadad przy sobie
dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamośd i numer
PESEL:
- dowód osobisty, legitymację studencką,
- paszport, prawo jazdy,
- dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy
Krwi.
Czy oddawanie krwi jest bezpieczne ? - Oddanie krwi jest
zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na
stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu
jednorazowego użytku. O wszystkich wątpliwościach
dotyczących zdrowia należy porozmawiad z lekarzem, który
kwaliﬁkuje Paostwa do oddania krwi.
Gdzie można zgłosid się w celu oddania krwi ?
Krew można oddawad w Punkcie Krwiodawstwa w Szpitalu
Głównym w Kłodzku oraz na akcjach organizowanych przez Klub
Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Centrum Edukacji
Turystyki I Kultury w Stroniu Śląskim. Aktualne terminy poboru
krwi znajdziecie Paostwo na plakatach umieszczanych na
tablicach ogłoszeo, a także w Nowinkach Strooskich.
W dniu 14 marca w Kłodzku odbył się coroczny Zjazd
Delegatów RR Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego
Krwiodawstwa. Swoją obecnością zaszczycił nas Z-cz Prezesa
Zarządu Głównego PCK Adam Fornal, Członek Rady Okręgowej
we Wrocławiu Roman Bodak oraz Starosta Powiatu Kłodzkiego
Maciej Awiżeo. Zebranie otworzył Kazimierz Drożdż, który złożył
sprawozdanie z działalności za rok 2014 RR PCK i HDK
w Kłodzku. Dodatkowo Prezes RR HDK Tadeusz Szełęga
przedstawił plan działania na rok 2015.
Zarząd Klubu HDK „Brylant” w chwili obecnej skupił się na
zdobywaniu funduszy na zorganizowanie 40-lecia humanitarnej
działalności klubu. 26 zaprzyjaźnionych klubów z całego kraju
już potwierdziły chęd uczestniczenia w naszym jubileuszu i wciąż
wpływają nowe zgłoszenia.
Jacek

Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej w Stroniu Śląskim
w okresie od 19 do 27 stycznia zorganizował po raz kolejny
bezpłatne półkolonie dla dzieci z Paraﬁi i Gminy w Stroniu Śl.
pod hasłem „Bajkowe ferie”. W feriach uczestniczyło ponad
70 dzieci – w większości ze szkoły podstawowej.
Zorganizowanie półkolonii,
które przewidywały również
posiłki możliwe było dzięki pomocy ﬁnansowej i rzeczowej
ludzi wrażliwych na potrzeby dzieci, życzliwości Proboszcza,
który wspiera organizowanie ferii na terenie plebanii
i pokrywa koszty zużycia energii i wody oraz przychylności
władz Gminy przy rozdzielaniu dotacji na wypoczynek dzieci.
Jednak najważniejszym czynnikiem udanych półkolonii była
praca wolontariuszy: członków Akcji Katolickiej i sympatyków
Akcji Katolickiej, którzy poświecili swój czas wolny na opiekę
nad uczestnikami półkolonii, organizowali im zajęcia i zadbali
o posiłki. Bez ich pracy niemożliwe byłoby zorganizowanie
tygodniowych półkolonii w takim zakresie.
Otrzymana dotacja z Gminy z obszaru kultury i sztuki,
zobowiązywała do aktywnego uczestnictwa w twórczych
działaniach dzieci i młodzieży.
Dzięki otrzymanej dotacji z Gminy zorganizowano wyjazd do
Złotego Stoku, podczas którego dzieci zwiedziły dawną
kopalnię, poznały jej historię i uczestniczył w poszukiwaniu
„diamentów”
Program ferii był urozmaicony: zajęcia sportowe, gry i zabawy,
zajęcia plastyczne, konkursy.
Za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie, otwarcie na
potrzeby dzieci, którym uczestnictwo w półkoloniach dawało
wiele radości – SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.

PRZEDSZKOLE OGŁASZA
→ 3 kwietnia (Wielki Piątek) od godz. 8.00 w przedszkolu
organizujemy sprzedaż ciast wielkanocnych, z których dochód
zostanie przeznaczony na doposażenie placu zabaw dla dzieci.
W kwietniu planowane jest Wiosenne Przedstawienie na
którym wystąpią grupy młodsze.
→ 20 kwietnia o godz. 15.30 w naszym przedszkolu odbędzie
się spotkanie psychologa i pedagoga z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej z rodzicami dzieci w wieku
przedszkolnym. Spotkanie będzie dotyczyło gotowości szkolnej
dzieci sześcioletnich.

W imieniu Członków POAK
Prezes Alicja Taszycka
Raport miesięczny z działalności Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim
za miesiąc LUTY 2015

W miesiącu LUTYM 2015 roku odbyło się 8 spotkao Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 8 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 mieszkaocy
Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystad z poradnictwa
w zakresie
problemu uzależnieo oraz przeciwdziałania
przemocy domowej. W omawianym okresie w Punkcie
Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 14 fachowych porad.
W ramach działao Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do
środy w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskad tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad
prawnych.
mgr Elżbieta Kordas
Certyﬁkowany Specjalista Terapii Uzależnieo
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CETiK ZAPRASZA NA KWIETNIOWE IMPREZY
● 10 kwietnia (piątek) 2015r. godz. 20.30 koncert zespołu HIVE (jest to lądecki rockowy zespół młodzieżowy) w sali widowiskowej CETiKu.
Wstęp wolny.
● 18 kwietnia (sobota) 2015r. godz. 18.00 koncert zespołu rockowego SLOW MOTION BULLET z Wrocławia. Grają muzykę ROCK/PUNK
ROCK (rock ze skrzypcami) Przed występem zespołu jako support zaprezentuje się rockowy zespół młodzieżowy ze Stronia Śląskiego
"WATAHA". Wstęp wolny.
● 22 kwietnia (środa) 2015r. godz. 16.00 - 18.00 odbędą się wykłady UNIWERSYTETU III WIEKU w sali widowiskowej Centrum. Wykład pt.
"Dawna muzyka barokowa i muzyka Fryderyka Chopina - mini recital Sylwii Grzybowskiej" poprowadzi Pani Sylwia Grzybowska. Wstęp
wolny.
● 26 kwietnia (niedziela) 2015r. zapraszamy wszystkich cyklistów na ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE.
Będzie to pierwsza z wycieczek organizowanych w ramach cyklu "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę". Spotkanie uczestników
odbędzie się przed halą Strooskiego Parku Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Ślaskim o godz. 9.45. Na zakooczenie wycieczki na
terenie Zalewu w Starej Morawie odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Informacja o trasie wycieczki już wkrótce. Uczestnictwo jest
bezpłatne.
● 28 kwietnia (wtorek) 2015r. odbędzie się POBÓR KRWI w CETiKu. Organizator KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim.
● 29 kwietnia (środa) 2015r. godz. 16.00 - 18.00 odbędą się wykłady UNIWERSYTETU III WIEKU w sali widowiskowej Centrum. Wykład pt.
"Wiedeo - najpiękniejsza stolica w Europie" poprowadzi Dr Małgorzata Żochowska..Wstęp wolny.
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C.
NAJDUCH, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują dla mieszkaoców Gminy Stronie Śląskie
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo /
udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach 15.30-16.30:

Zwracamy się do Paostwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% od
dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS:
0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strooską
Młodzież”.
Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strooską Młodzież” został
założony przy Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika dla
młodzieży z Zespołu Szkoł Samorządowych w Stroniu Śląskim na
ﬁnansowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Rada Rodziców ZSS w Stroniu Śląskim .

● wyjątkowo dnia 30 marca 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
● dnia 4 maja 2015 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B
w Stroniu Śląskim.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
uzgadniad
planowane wizyty z na poradę pod nr tel. 601 259 900.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 11 kwietnia 2015 roku w godz. 11.00-12.00 w/w
Radni organizują również bezpłatnie, podstawowe
informacje z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie )
w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniad pod nr tel. 601 259 900.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700
7 kwietnia 2015 roku dyżur w biurze pełni Radny W. Ryczek.

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora
czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17
oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10
Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy
ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę
o kontakt pod nr 607-552-995.
Zapraszam również do skorzystania z bezpłatnych porad
prawnych, udzielanych we współpracy z jedną z wrocławskich
kancelarii prawnych. W celu umówienia terminu porady,
proszę o kontakt pod nr 74-8141-264.
M.Węgrzyn

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
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.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
e-mail: a.szlendak@stronie.pl
www.stronie.pl

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

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów,
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów
bez podania przyczyny. Nadesłany materiał winien cechowad się rzeczowym
stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na
adres e-mail: a.szlendak@stronie.pl lub dostarczyd osobiście w wersji
elektronicznej.

