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WYBORY ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ W LATACH 2016 – 2019
W związku z otrzymanym zawiadomieniem Prezesa Sądu
Okręgowego w Świdnicy na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.
Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zmianami), informuję, iż dla Sądu
Rejonowego w Kłodzku na nową kadencję w latach 2016-2019
ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada Miejska
Stronia Śląskiego powinna wybrać do końca października 2015
roku:
łącznie 4 ławników, w tym do:
- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 2, Wydziału Pracy - 2.
Zgodnie obowiązującymi przepisami ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ
WYBRANY TEN, KTO:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi
właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30
czerwca 2015 r.
Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy winni wykazywać szczególną znajomość spraw
pracowniczych.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym
sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie
zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę
osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny,
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia

kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba
wymieniona na ww. liście.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby;
2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została
mu ograniczona ani zawieszona,
4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez
lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone
datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub
zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis
do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej
organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego
rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub
zaświadczenie dotyczy.
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST
NA
STRONIE
INTERNETOWEJ
URZĘDU
MIEJSKIEGO
www.stronie.pl (PONIŻEJ), www.bip.stronie.dolnyslask.pl , W
BIURZE RADY MIEJSKIEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela
oraz zgłoszenia Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55 – pokój nr 14,
tel. 74 8 11 77 35.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów
określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły
do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia
się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia
kandydatów jest niedopuszczalne.
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz

BUDŻET OBYWATELSKI
Burmistrz Stronia Śląskiego działając na podstawie § 4 ust. 2
Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok
2016 informuje, iż do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są
zgłoszenia kandydatur przedstawicieli organizacji społecznych
mających siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie, do składu
Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz Stronia
Śląskiego zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem uchwały,
może powołać dwóch przedstawicieli organizacji społecznych
do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Zasady przyjmowania zgłoszeń: …………………………………………….
1. Zgłoszenia może dokonać organizacja społeczna, mająca
swoją siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul.
Kościuszki 55 (pokój nr 15), bądź drogą elektroniczną na adres:
sekretarz@stronie.pl.
3. Zgłoszenie kandydata może nastąpić przez uprawnione
do
tego
statutowo
organy
organizacji
społecznej.
4. Za pracę w komisji nie będzie wypłacane wynagrodzenie ani
dieta, praca w komisji ma charakter społeczny.
5. W przypadku większej ilości zgłoszeń, Burmistrz Stronia
Śląskiego przeprowadzi publiczne losowanie, którego celem
będzie wytypowanie dwóch przedstawicieli organizacji
społecznych do składu zespołu.
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz
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UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 30-LECIA
LUDOWEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZY "SIEKIERECZKI"
Uroczystość odbyła się w CETiKu, przebiegała w bardzo miłej atmosferze, poprzedzona Mszą Świętą, którą celebrował ks.
proboszcz Maciej Oliwa z parafii w N. Gierałtowie. W uroczystości brali udział zaproszeni goście na czele z p. Burmistrzem
Zbigniewem Łopusiewiczem. Historię uroczystości i prezentację zespołu przedstawiła Pani Maria Bobko. Po uroczystości został
wzniesiony toast na cześć Jubilatów. Były życzenia i prezenty od gości. Potem nastąpiła wspólna biesiada, którą poprowadził
Mateusz Grzegorzewski. W czasie biesiady wjechał przepiękny tort z fanfarami, podarunek od Doroty i Piotra Dudziaków. Zespół
serdecznie
dziękuje
wszystkim
sponsorom,
którzy
przyczynili
się
do
organizacji
naszego
Jubileuszu.
Kierownik zespołu Michał Gontko

ODZNACZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
25 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do samorządów, które dały początek zmianom
i prawdziwej lokalnej demokracji. Z tej okazji, w związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dolnośląskim
samorządowcom, byłym i obecnym szefom jednostek samorządu terytorialnego, prezydentom, burmistrzom, wójtom,
starostom, radnym i sołtysom.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski
Tomasz Smolarz, który gratulując wyróżnionym powiedział m.in., że „dzisiaj nikt nie potrafi sobie wyobrazić wolnej i niepodległej
Ojczyzny bez wspólnot samorządowych. Rok 1990 stał się początkiem drogi do zrozumienia idei samorządności docenienia jej wagi.
Powstanie samorządu terytorialnego było wyzwaniem dla społeczeństwa, które musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości, stać
się odpowiedzialnym za sprawy mu najbliższe, a dzięki pracy sprawnych samorządowców, poświęceniu oraz odważnej wizji nasze
małe Ojczyzny stają się miejscami przyjaznymi i nowoczesnymi. Dziękuję Państwu za trud i ogrom pracy na rzecz społeczności
lokalnej”.
Wojewoda wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasług.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Jan Bronś, Zbigniew Łopusiewicz, Zbigniew Potyrała, Robert
Raczyński, Stanisław Szmajdziński oraz Ryszard Wawryniewicz.
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GMINNE OBCHODY 25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
W dniu 27 maja 2015 r. w godz.
16.00 -19.00 w Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury, podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
miały miejsce gminne obchody 25lecia samorządu terytorialnego w
Polsce.
Uroczystość otwarła prezentacja
filmu nagranego przez speleologów odkrywców nowych partii Jaskini
Niedźwiedziej w Kletnie (więcej o odkryciach na: http://
www.stronie.pl/357/137/jaskinia-niedzwiedzia-fascynujaceodkrycia-2012-r.html) oraz wręczenie odkrywcom dyplomów i
nagród z podziękowaniami. Pan Szymon Kostka - jeden z
odkrywców, przedstawił koncepcję udostępnienia nowych partii
jaskini dla ruchu turystycznego.
Obecna była także Pani Halina
Liberacka - Zastępca Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.
Jak na każdej sesji, wstęp był
otwarty
dla
wszystkich
mieszkańców. Na uroczystość
zaproszeni zostali liczni goście osoby związane z samorządem
Gminy Stronie Śląskie od 1990

roku. Podczas uroczystości z
przemówieniami wystąpili: Pani
Renata Nowak - Prezes Zarządu
SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z
o.o., Pan Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz
Stronia
Śląskiego,
reprezentantci
speleologówodkrywców Pan Dariusz Data i Pan
Marek Markowski, Pan Janusz
Lignarski - Burmistrz Stronia
Śląskiego I kadencji, Honorowi Obywatele Gminy Stronie Śląskie
Pan Henryk Gołębiewski i Pan Jerzy Ignaszak, Senator Pan
Kazimierz Drożdż oraz asystent Posła na Sejm RP Pani Haliny
Szymiec – Raczyńskiej – Pan Łukasz Zalewski. W trakcie
przemówienia Burmistrza Stronia Śląskiego, minutą ciszy
uczczono zmarłych Radnych Rady
Miejskiej, pracowników Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz
Honorowych Obywateli Gminy
Stronie Śląskie.
Zaproszeni
goście
otrzymali
pamiątkowe
medale,
a
na
zakończenie przedstawiona została
prezentacja dotycząca rozwoju
Gminy Stronie Śląskie w latach
1990-2015.

ODZNAKA HONOROWA
ZA ZASŁUGI DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 6 czerwca 2015 r. w Parku Miejskim, podczas festynu
„RODZINNY DZIEŃ STRONIA”, odbyło się uroczyste wręczenie
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
Dyplomy oraz odznaczenia wręczyli, Pan Zbigniew Łopusiewicz
Burmistrz Stronia Śląskiego, Pan Ryszard Wiktor Przewodniczący
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Rada Miejska Stronia Śląskiego, dziękując za wkład i pracę społeczną na rzecz mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny, nadała

Odznakę Honorową za zasługi dla Gminy Stronie Śląskie:
- Panu Ryszardowi Sulińskiemu
- Pani Alenie Windowej
- Panu Frantiśkowi Rygarowi
- Kołu Łowieckiemu „Śnieżnik”
- Pani Wiesławie Czerwińskiej
- Panu Jerzemu Kaczmarkowi
- Panu Władysławowi Jackowi Matyszkiewiczowi.
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TO JUŻ 10 LAT ZMIAN! – OKRĄGŁY JUBILEUSZ
DZIAŁALNOŚCI KŁODZKIEJ WSTĘGI SUDETÓW – LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Działalność Kłodzkiej Wstęgi Sudetów na przestrzeni lat zapoczątkowała proces
korzystnych zmian w regionie, jakim jest większa część powiatu kłodzkiego.
Beneficjenci zyskali ponad 12 mln unijnego dofinansowania, co przełożyło się
w znacznym stopniu na wzrost atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Działania, jak
i integrację społeczności lokalnej.
Głównym celem działalności Kłodzkiej Wstęgi Sudetów - LGD jest pomoc
w rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich, pozostających w obrębie gmin
stanowiących jednocześnie jej obszar działania: Kłodzko (gmina wiejska), Bystrzyca
Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Lądek-Zdrój, Stronie
Śląskie. LGD realizowała swoje cele w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. Kłodzka
Wstęga Sudetów – LGD zaangażował się także bardzo mocno we wsparcie dla
producentów lokalnej żywności, poprzez realizację projektu współpracy pn.
„Dolnośląskie Smaki” (www.dolnoslaskie-smaki.pl), tym samym pomaga lokalnym
gospodarstwom ekologicznym w promocji ich produktów i szukaniu nowych
rynków zbytu.
To z pewnością nie koniec zmian. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020
stwarza szereg nowych możliwości, które z pewnością Kłodzka Wstęga Sudetów
będzie starała się dobrze wykorzystać ,
jak zapowiada prezes Lokalnej Grupy Działania
Sylwia Mielczarek

NOC BIBLIOTEK
W sobotę 30 maja 2015 r. w bibliotekach w całym kraju
odbywały się wieczorno - nocne imprezy promujące
czytelnictwo oraz biblioteki, jako miejsca, w których dużo
się dzieje.
Wieczór w naszej bibliotece rozpoczęliśmy od spektaklu "
O Zdrowiu" , w którym zaprezentowały się dzieci z klas I d
oraz V b ze Szkoły Podstawowej.
Następnie zaprosiliśmy radnych do czytania - pani
Monika
Snopkowska
przeczytała
"Lokomotywę”
J. Tuwima a pan Miłosz Węgrzyn - fraszkę " Na zdrowie"
J. Kochanowskiego.
Dorośli uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panem
Krzysztof
Gietke
psychologiem
i wielkim miłośnikiem przyrody ,który opowiadał o swojej
książce pt. "Lato w Pobierowie". Dzieci w napięciu słuchały
w tym czasie opowiadania pt. "Tajemnica biblioteki"
czytanego przez panią Alicję Kuklis.
Wiele
pozytywnych
emocji
wzbudziły
nocne
poszukiwania zagadkowych kopert ukrytych wśród książek.
Bardzo ciekawym punktem programu były warsztaty
czerpania papieru prowadzone przez panią Yolę
Rybczyńską. Dodatkową atrakcją był sam szablon
do czerpania, który miał kształt nietoperza:)
Pragnę serdecznie podziękować kochanym dzieciom
i ich rodzicom, radnym - pani Monice Snopkowskiej
i panu Miłoszowi Węgrzynowi ,pani Yoli Rybczyńskiej, pani
Aleksandrze Dumańskiej oraz pani Alicji Kuklis.
Alicja Witczak
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA CZERWIEC
●30 maja w ogrodzie przedszkolnym zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny. W programie nie zabrakło ciekawych atrakcji, pysznego
jedzonka i świetnej zabawy. Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie pikniku i wspaniałą współpracę w roku szkolnym
2014/2015. .
●6 czerwca w ramach „Dzieci swojemu miastu” dzieci 3 letnie zatańczyły „Grozika”, dzieci starsze zatańczyły „Wiewióreczkę”
i „Polkę” zespół ELGO zatańczył „Japońskiego chłopca” a NUTKI „Kowbojskiego”. Kapela „Słoneczek” zagrała i zaśpiewała piosenkę
„Nasze miasto”. Gratulujemy dzieciom przepięknych występów i dziękujemy wychowawcom za przygotowanie programu
artystycznego.
●12 czerwca w Parku Miejskim odbył się XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Odwiedziły nas dzieci z różnych
przedszkoli. Były solowe występy wokalne, pokazy tańca, ciekawe atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie.
● W okresie 01-31.07.2015 r. - przerwa wakacyjna.
M. Laska

WIEŚCI Z „BAJLANDII”
W dniu 18 maja nasze Przedszkolaki były na wycieczce w Jaskini Radochowskiej. Samodzielne zwiedzanie ciemnej jaskini
w kaskach z latarkami bardzo podobało się dzieciom. Każdy otrzymał certyfikat zdobywcy Jaskini Radochowskiej. Dziękujemy pani
Natalii Piotrowicz za umożliwienie zwiedzenia, pani Małgosi Bednarek za oprowadzenie po jaskini, a pani Irenie Foremnik
za zorganizowanie wspaniałej wycieczki.
●W Dniu Matki – 26 maja – honorowymi gośćmi były Mamy naszych Przedszkolaków. Odbył się pełen wzruszeń występ, były
upominki i słodkości. Z pewnością ten dzień na długo zapadnie wszystkim w pamięć.
●Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca dla dzieci zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Były też słodycze
i wesoła zabawa na placu zabaw.
●W dniu 9 czerwca nasze Przedszkolaki odebrały nagrody w konkursie plastycznym „Leśne krajobrazy”. Rafał Motyka zajął
I miejsce, a Marta Grześków otrzymała wyróżnienie. Jesteśmy dumni i gratulujemy!
●W dniu 12 czerwca Ola Kurowska i Kacper Cieplak brali udział w XIV Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej
i Promującej zdrowie w Stroniu Śląskim.
Magdalena Anders

→
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WYCIECZKI, RAJDY, ZIELONE SZKOŁY
ZIELONA SZKOŁA WE WŁADYSŁAWOWIE
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim pod opieką
rodziców oraz nauczycieli p. Doroty Jezierskiej, p. Marzeny Balickiej i p.
Mirosława Bałysa wyjechali na pięć dni do Władysławowa na Zieloną
Szkołę. Dzieci zwiedziły mnóstwo ciekawych i ważnych historycznie
i przyrodniczo miejsc - miasto Toruń, Gdańsk, pomnik Bohaterów
Westerplatte, Malbork, Hel, Fokarium. Odpoczęły nad Bałtykiem.
Korzystając z pięknej pogody kąpały się w morzu i tworzyły rzeźby
z piasku. Program był bardzo bogaty. Dzieci wróciły zachwycone!

WYJŚCIE NA ŚNIEŻNIK,
WYJAZD DO ENERGYLANDII
Uczniowie klasy IV b wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Małgorzatą Sokołowską
wybrali się na wycieczkę pieszą na Śnieżnik. Wędrowali na szczyt, podziwiając piękno
naszej sudeckiej przyrody, a po zejściu odpoczęli przy schronisku piekąc kiełbaski i
bawiąc się. Po wspólnym posiłku wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi do domu.
Bardzo dziękujemy p . A l e k s a n d r z e L e s z c z y ń s k i e j , która pełniła rolę
przewodniczki. Dzięki jej zaangażowaniu wyprawa była bardzo udana i wszyscy będą ją
miło wspominać. Dzieci z klasy IV b i V a wraz z rodzicami i p. M. Sokołowską
i p. A. Michorczyk były na wycieczce w "Energylandii" w Zatorze. W Rodzinnym Parku
Rozrywki spędzili cały dzień. Wszyscy bawili sie znakomicie. Czas wszystkim minął bardzo
szybko. Wrócili pełni
wrażeń i pięknych
wspomnień.

PONOWNY SUKCES PROJEKTU
„CZYSTA GMINA”!!!
Kolejny rok uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim zbierali makulaturę. Celem
akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do
działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna
edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony
środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych.
Priorytetem akcji zbiórki makulatury oprócz aspektu
ekologicznego było pozyskiwanie funduszy na Radę
Rodziców działającą przy placówce.
W roku szkolnym 2014/2015
zebrano 9825,6 kg!
I miejsce
klasa I „c” – 1406 kg i klasa IV „a”-1487 kg
II miejsce
klasa II „b”- 1029 kg i klasa V ”b”- 917 kg
III miejsce
klasa I „a”- 741 kg i klasa III „c”-856 kg
Rada Rodziców w/w klasom przyznała nagrody pieniężne,
pozostałym klasom zakupi słodycze.
W akcję włączyli się: p. DANIEL KORŻ, p. PIOTR
MADEJCZYK, p. JAN ZIĘBA, p. MIKOŁAJ WRZECIONIARZ.
Bardzo dziękujemy panom za zaangażowanie się i pomoc!
Szkolni koordynatorzy: Jarosław Grzybowski, Maria Zimna
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TRIATHLON STRONIE ŚLĄSKIE 2015 – triathlonowy debiut roku
Stronie Śląskie dołącza do najważniejszego w Polsce cyklu
imprez triathlonowych Enea Tri Tour. Organizatorem cyklu jest
firma Endu Sport z Poznania. Pierwszy triathlon w ramach Enea
Tri Tour odbył się już tradycyjnie 30 maja 2015 w Sierakowie w
woj. wielkopolskim (kultowa impreza, w której w tym roku
wystartowało aż 2 000 zawodników!). Natomiast najważniejszym
elementem Enea Tri Tour będzie Enea Challenge Poznań, która
odbędzie się w dniach 25-26 lipca i należy do światowego cyklu
imprez Challenge Family (właśnie w Poznaniu w 2016 r. odbędą
się Mistrzostw Europy w triathlonie). TRIATHLON STRONIE
ŚLĄSKIE odbędzie się dzięki inicjatywie i rekomendacji dla Stronia
Śląskiego, jakiej udzielił organizatorowi Pan Dobiesław
Kaszubkiewicz – właściciel ośrodka „Złote Góry” z Siennej. W
Stroniu Śląskim spodziewamy się kilkuset zawodników z całej
Polski. Współorganizatorem imprezy jest Gmina Stronie Śląskie
oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
Centrum wydarzeń będzie zalew w Starej Morawie (start i meta
wszystkich tras, strefa zmian, trasy pływackie na zalewie oraz
EXPO, czyli targi profesjonalnego sprzętu sportowego).
Do współpracy zaprosiliśmy też wolontariuszy (zob. str. 12).
Triathlon (grec. trójbój) to dyscyplina sportowa, łącząca
pływanie, kolarstwo i bieganie na czas, która w 2000 r. wpisana
została na listę sportów olimpijskich. Olimpijskie zawody
są rozgrywane na dystansach 1,5 km (pływanie)/40 km
(rower)/10 km (bieg). Triathlon jest wymagający, bo angażuje
wszystkie grupy mięśni zawodnika. Po wysiłku dla jednych grup
mięśniowych, musimy natychmiast zmusić do pracy kolejne.
Triathlon Stronie Śląskie to pierwszy górski triathlon w ramach

cyklu Enea Tri Tour –
wyjątkowo
wymagający,
szczególnie na trasie kolarskiej.
Pierwszego
dnia
(15.08.)
odbędą
się
Mistrzostwa
Polski
w
CrossTriathlonie
(1km/25km/8km). Tego samego dnia odbędzie się także
rodzinna sztafeta (triathlon na krótszych trasach, który będzie
można ukończyć wspólnie, tworząc trzy osobowe rodzinne
zespoły, gdzie każda osoba bierze udział tylko w jednym etapie:
płynie, jedzie na rowerze lub biegnie). Więcej informacji o
sztafecie rodzinnej już wkrótce.
Drugiego dnia (16.08.) odbędzie się triathlon na drogach
asfaltowych. Pętla trasy kolarskiej licząca 16 km zawiera w sobie
bardzo wymagający 6 km podjazd pod Janową Górę. Tego dnia
triathlon rozegrany zostanie na 3 dystansach: „22km” (0,75km –
pływanie/16km - rower/5 km - bieg), „44km” (1,5 km pływanie/32 km - rower/10 km - bieg) oraz długim ITU (3km pływanie/80 km - rower/20m - bieg). Na ostatnim, najdłuższym
dystansie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski.
Zachęcamy mieszkańców i turystów do kibicowania
i stworzenia niezapomnianej atmosfery dla zawodników. Mamy
nadzieję,
że TRIATHLON STRONIE ŚLĄSKIE na stałe wpisze się w kalendarz
naszych letnich imprez, a zawodników będzie przybywać
każdego roku (także wśród mieszkańców naszej Gminy –
zachęcamy do treningów!). ………………………………………………………..
Więcej informacji o triathlonie na: www.tristronieslaskie.pl.
Monika Ciesłowska, UM

MAPA WSZYSTKO CI POWIE
Od końca maja dostępne są nowe bezpłatne mapy turystyczne okolic Stronia
Śląskiego i Starego Mesta w skali 1:35 000. Poza treścią topograficzną, rewers
mapy zawiera informator w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim,
w tym wykaz atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych, obiektów noclegowych
i gastronomicznych.
Mapy wydane zostały w nakładzie 30 000 szt.
i dostępne są w informacji turystycznej w Stroniu Śląskim (w Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury, w siedzibie PTTK oraz na basenie), w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim (pok. 11), w informacji turystycznej w Starym Meste, w Kłodzku
oraz we Wrocławiu (Dworzec PKP). Przekazujemy je wszystkim zainteresowanym
osobom i instytucjom, aby zwiększyć promocję naszej okolicy i ułatwić turystom
planowanie pobytów.
Monika Ciesłowska, UM

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. „Przekraczamy granice”

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: Agnieszka Gawron e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XV, Numer CXXVIII

STR. 9

SPRAWOZDANIE

OTWARTE ZAWODY
SPŁAWIKOWE I SPINNINGOWE
Zarząd Kola PZW pragnie złożyć serdeczne podziękowania
dla: SM ,,Nasza Spółdzielnia", SGB w Strzelinie oddział w Stroniu
ŚL., Honoracie Ćwik, Monice Galos i Dariuszowi Leśniowskiemu,
Zdzisławowi
Pakule,
Ryszardowi
Wiktorowi,
Janowi
Florowskiemu, Małgorzacie Szczepanek, Adamowi
Adamczewskiemu,
Andrzejowi
Słowiakowi,
Ernestowi
Łapiakowi, Tomaszowi Krajewskiemu, Piotrowi Dudziakowi
za pyszne pączki oraz wielu innym za wsparcie i pomoc przy
organizacji zawodów spławikowych z okazji Dnia Dziecka. Wyniki
zawodów: kat. do 10 lat: 1. Szymon Milke, 2. Oliwia Szychalska,
3. Jakub Ratajczyk, kat.11-14 lat: 1. Martyna Młynarczyk,
2. Anastazja Smertyga, 3. Bartosz Zyzak.
Wyniki zawodów spinningowych o Puchar Miasta Stronie
Śląskie: 1. Przemysław Maksymowicz, 2. Jerzy Rabenda,
3. Henryk Paruch. Gratulacje dla zwycięzców.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym
na zajęcia w szkółce wędkarskiej. U nas poznacie tajniki
wędkarstwa podstawowego i zaawansowanego. Zajęcia odbywać
się będą w każdą środę o godz. 16.00 na stawach w Stroniu Śl.
pod okiem instruktorów. Zapewniamy sprzęt do wędkowania.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Grzegorz Urbaniak- Prezes Koła

UKS MLKS Śnieżnik
Bardzo dobry start na zakończenie sezonu 2014/2015
odnotowały na swoim koncie podopieczne trenera Leszka Kawy,
zawodniczki UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Lądek Zdrój
siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn, które zdobyły 4 medale na
zakończonych w Krośnie Indywidualnych i Drużynowych
Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów.
- gra pojedyncza: złoty medal Katarzyna Węgrzyn, brązowy medal
Anna Węgrzyn
- gra podwójna: srebrny medal Anna Węgrzyn / Katarzyna
Węgrzyn
- gra drużynowa: złoty medal UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie Lądek Zdrój (Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn)
Zdjęcia dostępne są na stronach:
http://www.pzts.pl/, http://pozts.pl/, http://dozts.pl/

W ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! 29.05.2015
w Świdnicy zorganizowano zawody regionalne dla dziewcząt
i chłopców klas IV-VI szkół podstawowych z dolnośląskich
Ośrodków Lekkiej Atletyki. Uczniowie Stronia Śląskiego pod
opieką Małgorzaty Wijatyk wzięli udział w zawodach
i przywieźli 12 dyplomów. Już szykujemy się do następnych
zawodów, które odbędą się 26 czerwca we Wrocławiu. !
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRONIU
ŚLĄSKIM NA ZAWODACH REGIONALNYCH GRAND PRIX
DOLNEGO ŚLĄSKA W LEKKIEJ ATLETYCE – ŚWIDNICA
29.05.2015
1.Prętki Filip—4 m-ce w biegu na 1000m
2. Bułaciński Milosz—1 m-ce w biegu na 60m
3. Darmstatter Mariusz—1m-ce w rzucie oszczepem 19,40m
4. Sobolewski Jakub—6 m-ce w biegu na 1000m
5. Kaziuk Marcin—2 m-ce w skoku w dal 3,74m
6. Jędrzejowski Remigiusz 1 m-ce w skoku w dal 4,57m
7. Kawecki Mikołaj—3 m-ce w skoku w dal 4,08m
8. Michalak Jakub - 2 m-ce w rzucie oszczepem 16,00m
9. Data Tytus—1 m-ce w rzucie wirującą kulą 42m
10. Kwiatkowska Magda—1 m-ce w biegu na 200m
11. Wietrzychowska Wiktoria—3 m-ce w skoku w dal 3,62m
12. Bieszke Karolina—2 m-ce w biegu na 60m
13. Lewicki Jakub - 3 m-ce w biegu na 600m

OTWARCIE SEZONU NAD ZALEWEM
13 czerwca rozpoczął się sezon wakacyjny nad Zalewem
w Starej Morawie, tego dnia na wszystkich plażowiczów
czekały liczne atrakcje. Najmłodsi mogli bezpłatnie korzystać
z dmuchańców, które zasponsorowała Gastronomia
Gryglówka, a Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”
udostępnił nieodpłatnie kajaki i łódki. Nad zalew dotarli
również wikingowie, którzy przygotowali szereg zabaw dla
dzieci, rozdano wiele nagród, a o dobre rytmy dbał DJ Mysza.
W tym sezonie spośród dzieci z gminy Stronie Śląskie, które
odwiedzając zalew wpiszą się na listę zostaną rozlosowane
specjalne nagrody!!!
Na zalewie w tym roku powstał również, dla podniesienia
bezpieczeństwa, system nagłośnienia i monitoringu
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś
IV LEADER.
Bilety wstępu: Osoby dorosłe – 5,00 zł
Dzieci i młodzież do 18 rok życia – 3,00zł
Do bezpłatnego wstępu uprawnione są: dzieci do lat 4, dzieci
i młodzież do 18 roku życia z terenu gminy Stronie Śląskie
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Raport miesięczny z działalności Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim
W miesiącu maju 2015 roku odbyło się 8 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 8 – 9 osób. Spotkania Grupy
Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy
Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa
w zakresie
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym udzielono 15 porad dotyczących: możliwości
podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych,
uzyskania miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób
Uzależnionych pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
skierowane
do
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach
terapeutycznych
dla
osób
uzależnionych
działań
zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem –
porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach
terapeutycznych dla osób uzależnionych wsparcia dla członków
rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi problemów
związanych z przemocą domową, rozbrajania mechanizmów
nakręcających stosowanie przemocy.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku
do środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać
tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy
w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej, leczenia
odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLASKIE
- Raj Pstrąga w Goszowie (Goszów 14 A) zaprasza na wydarzenie
pn. "TYDZIEŃ Z PSTRĄGIEM W GOSZOWIE". Impreza odbędzie
się w terminie 27 czerwca - 05 lipca 2015r. Organizator: Łowisko
Raj Pstrąga
tel. 512 866 477, www.rajpstraga.pl,
asia@rajpstraga.pl. Impreza rekreacyjna.
- 04 lipca 2015r. "Muzyczny Zalew" nad Zalewem w Starej
Morawie.Rozpoczynamy o godz. 15.00, zakończenie o godz,
01.00 (05 lipca). Impreza kulturalna, której organizatorem jest
CETiK w Stroniu Śląskim (tel. 748143 205). W programie konkurs
"Pływania na Byle Czym", występy zespołów: Hive, Shakin Pork,
Sachiel - zwycięzca Must Be The Music z roku 2014,
Underground - zespół rockowy z Rybnika, gwiazda - zespół
VOLVER (zespół grający muzykę POP, zdobywca głównej nagrody
na festiwalu TOPtrendy 2010 w Sopocie,zdobywca Superjedynki
oraz odkrycie roku 2010), na zakończenie muzyka do tańca nad
zalewem.…
………………………………………………………………………………
.
.
-06 lipca 2015r. - pobór krwi w CETiKu. Organizator KHDK
"Brylant" w Stroniu Śląskim.
……………………………………………………
.
.
- 16-19 lipca 2015r. - III DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW
GÓRSKICH. Miejsce: cała Ziemia Kłodzka. szczegóły na stronie:
http://dfbg.pl/. Trasy poszczególnych biegów będą prowadzić

głównie szlakami turystycznymi i drogami. Opis poszczególnych
tras będzie szczegółowo przedstawiony w zakładce danego
biegu. Trasy wymagające technicznie, dużo skał, zakrętów,
znaczne przewyższenia. Rodzaje tras: Bieg 7 szczytów – ok. 240
km, Super Trail 130 – 130 km, Bieg K-B-L – 110 km, Bieg Super
Trail – 65 km, Złoty Maraton – 43 km, Złoty Półmaraton – 21
km, Lądek Trail – ok. 10 km, Organizator: Stowarzyszenie TKKF
KOMPAS, ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk. Piotr Hercog , Maciej
Sokołowski, tel. 602 100 624 , 604 522 526, (74) 871 22 19,
Mail: biuro@eksploris.pl. Zachęcamy do kibicowania na trasach.
Impreza sportowa.
- 19 lipca 2015r. - CETiK zaprasza na koncert zespołu "Dom
o zielonych progach". Wstęp wolny! Szczegóły dotyczące
koncertu już wkrótce.
- 26.07.2015r. WYCIECZKA ROWEROWA Z CYKLU "GMINA
AKTYWNA Z NATURY-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ". Wycieczka
rowerowa dla średniozaawansowanych rowerzystów. Spotkanie
uczestników przy Hali Sportowej SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
w Stroniu Śląskim o godz. 9.45. Na zakończenie odbędzie się
ognisko nad Zalewem w Starej Morawie. Udział bezpłatny.
Zachęcamy do udziału wszystkich tych, którzy lubią jeździć
na rowerze. Organizator CETiK oraz SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
w Stroniu Śląskim. tel. 74 8143 242. Impreza turystyczno/
rekreacyjna.
- 4,11,18,25 lipca 2015r. (w każdą sobotę od maja
do października) w godz. 12.00-14.00 na Placu Spotkań
w Nowym Gierałtowie odbywają się Jarmarki Produktu
Lokalnego. Na placu można kupić produktu lokalne w postaci:
chlebów,
ciast,
dżemów,
soków
itp.
Organizator:
tel. 748142499.
- 26-29.07.2015r. SUDETY MTB CHALLENGE(4 etapy zostaną
poprowadzone na terenie Gminy Stronie Śląskie). Sudety MTB
Challenge to najstarszy wyścig etapowy w tej części Europy,
który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników
z całego świata. To klasyczna „siedmiodniówka” rozgrywana
na pięknych i dziewiczych trasach położonych w Sudetach –
prawdziwa uczta dla miłośników MTB. Szczegóły na stronie
www.mtbchallenge.com.
Organizator: G&G Promotion Grzegorz Golonko.
Zapraszamy do kibicowania na trasach wyścigu.
Impreza sportowa. …………………………………………………………………….
Szczegółowa informacja o imprezach
dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl,
na facebooku CETiKu
oraz pod nr. tel. 74 8143 205, 74 8143 242.
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo, informuję Państwa, że w miesiącu maju
2015r. strażnicy miejscy udzielili 5 pouczeń za wykroczenia
porządkowe i 5 za wykroczenia drogowe.
W okresie tym nałożyli również 6 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 1 za
wykroczenia drogowe. W trakcie 27 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 wykroczeń
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 16 patroli rejonów szkół
pod kątem bezpieczeństwa, 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.
Funkcjonariusze
udzielili 17 asyst dla
Policji, 1 asystę dla
pracowników
Ośrodka
Pomocy
Społecznej oraz 2 dla
pracowników Urzędu

Miejskiego. Wykonali
wywiad środowiskowy dla Urzędu
Skarbowego oraz w ramach pomocy prawnej zrealizowali
czynności dla Straży Miejskiej w Gliwicach i Prusicach. W dalszym
ciągu prowadzili w godzinach rannych i popołudniowych
działania kontrolne osób wyprowadzających psy luzem w rejonie
terenów zielonych. W ramach kontroli pouczono 1 osobę.
W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady
skontrolowali posesje w Goszowie oraz sprawdzili posesję w
Kletnie, gdzie została posprzątana prywatna działka. Dodatkowo
patrolem objęto teren przy punkcie turystycznym „Przystanek
Młynów” pod kątem zaśmiecania terenu i rozpalania ognisk.
Stwierdzone tam śmieci zostały uprzątnięte.
W miesiącu maju funkcjonariusze przyjęli 15 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
Zabezpieczali wycinkę drzew w rejonie szkoły podstawowej,
ujawnili i zabezpieczyli do czasu przyjazdu PSP rój pszczół oraz
kierowali ruchem w trakcie kolizji drogowej.
W miesiącu maju 2015r odbyli wspólnie z funkcjonariuszami
Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie
całej gminy. Podczas patroli podejmowali 17 interwencji
porządkowych, dodatkowo zabezpieczali rejon dwóch kolizji
drogowych poprzez kierowanie ruchem oraz zabezpieczali
imprezę plenerową „Majówka” w Parku Miejskim w Stroniu
Śląskim, która przebiegła spokojnie. Strażnicy miejscy wykonali
łącznie 47 patroli z czego 31 pieszo i 16 samochodem.
Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej, Jacek Zegarowicz

CO SŁYCHAC W KLUBIE HDK BRYLANT?
W związku z brakiem lekarzy w Rejonowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zostały
zmienione terminy Akcji poboru krwi w Stroniu Śląskim. Podaję
nowe terminy 06. lipiec, 31 sierpień, 26 październik, 22
grudzień. za zmianę terminów przepraszamy. 30 maja odbyła się
tradycyjnie jak co roku Pielgrzymka do Częstochowy na Jasną
Górę . Byliśmy tam ze sztandarem. Dziękowaliśmy Matce
najświętszej za 4o lat humanitarnej działalności naszego klubu
oraz za krwiodawców i ich rodziny. Chciałbym ażeby w przyszłym
roku pojechało nas tylu żeby zapełnić cały autobus. Zarząd klubu
ogłosił konkurs rysunkowo – plastyczny dla dzieci pt.
„ Krwiodawstwo i Polski Czerwony Krzyż społeczeństwu Stronia
Śląskiego ” technika dowolna. Termin od 1 czerwca 2015 do 31
lipca 2015 r. Prace należy składać w Centrum Edukacji Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim. W sobotę szóstego czerwca podczas
obchodów Dni Stronia Śląskiego zostałem bardzo mile
zaskoczony przez Władze naszego miasta. Pan Burmistrz oraz
Rada Miejska Stronia Śląskiego nadała mi Honorową Odznakę
Zasłużony Dla Gminy Stronie Śląskie. To bardzo przyjemne i miłe
jak ktoś docenia moją pracę na rzecz społeczności Strońskiej
zwłaszcza ludzi potrzebujących pomocy. Wszystkim honorowym
dawcom krwi, którzy wyjeżdżają na urlopu proponujemy
zapoznać się z ofertą „Dawcom w Darze” jest to strona
www.dawcomwdarze.pl proponowane są dla krwiodawców

i ich rodzin obniżki cen w domach wczasowych, noclegi,
wypożyczanie sprzętu sportowego, korzystanie z basenów,
u różnych usług. Kontakt e.mail ; dawcomwdarze@gmail.com
W czerwcu od 12 do 14 krwiodawcy jadą na 40 Lecie Klubu
Stowarzyszenia PKP Kłodzko oraz na zawody strzeleckie
organizowane przez Stowarzyszenie. W czerwcu od 16 do 20
wyjeżdżamy do Łężyc K/ Dusznik na 39 Rajd HDK „ Czerwona
Róża ”. relacje z tych spotkań w następnym wydaniu „Nowinek
Strońskich”.
Jacek
Matyszkiewicz

SPOTKANIA Z SENATOREM RP
STANISŁAWEM JURCEWICZEM
IIIZapraszamy na spotkania z Senatorem RP Stanisławem
Jurcewiczem, które będą odbywać się w
pierwszy
poniedziałek miesiąca od godz. 11.00 do godz. 12:30 w sali
konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul.
Kościuszki 55.
W biurze Senatora RP Stanisława Jurewicza w Kłodzku przy
ul. Łukaszewicza 4 w każdy wtorek od godz. 11:00 odbywają
się bezpłatne porady prawne.
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% od
dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS:
0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strońską
Młodzież”.
Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strońską 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 .

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,
W.
RYCZEK,
G.
JANISZEWSKA,
C.
NAJDUCH,
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują dla mieszkańców 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:
● dnia 6 lipca 2015 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B
w Stroniu Śląskim,
● dnia 3 sierpnia 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słonecznej),
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać
planowane wizyty na poradę pod nr tel. 601 259 900.
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BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 4 lipca 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 uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH

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

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.
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

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 lipca 2015 roku dyżur w biurze pełni
Radny Wiesław Ryczek.
BIURO RADNEGO ………..……………………..
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.
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