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1 LISTOPADA DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Nie zapomnij uporządkować grobów swoich bliskich.
Przypominamy o zmianie organizacji ruchu
przy Cmentarzach w Stroniu Śląskim.
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WEŹ UDZIAŁ W NARODOWEJ LOTERII PARAGONOWEJ
Samochody Opel Insignia i Astra oraz
n o w o c z e s n e
l a p t o p y
i ipady czekają na uczestników pierwszej w
Polsce loterii paragonowej, która ruszyła 1
października 2015 r. Najnowsza akcja
edukacyjna Ministerstwa Finansów zachęca
P
o
l
a
k
ó
w
do wydawania i brania paragonów
fiskalnych oraz ma im uświadomić, jak dużą
rolę pełnią w uczciwym obrocie
gospodarczym. Aby wziąć udział w loterii,
wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na
minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie
www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w
innym serwisie).
Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie
i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów,
w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy
dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych,
ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu.
To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie
oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.
„To innowacyjny i nowatorski projekt Ministerstwa Finansów,
nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. Naszą loterię
nazywany „narodową", ponieważ dotyczy nas wszystkich. Każdy
przecież korzysta z tego, że podatek VAT jest odprowadzany
do budżetu państwa" – powiedziała podczas konferencji
prasowej wiceminister finansów, pełnomocnik rządu
ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.
Jak zaznaczyła, projekt ma charakter przede wszystkim
edukacyjny, ponieważ Polacy mają niewielką wiedzę na temat
związku między wydawaniem paragonów fiskalnych a budżetem
państwa. „Jak wskazują badania przeprowadzone przez
Ministerstwo Finansów, ponad połowa respondentów nie ma
zdania, czy wydawanie bądź niewydawanie paragonów
w jakikolwiek sposób wpływa na dochody państwa z tytułu
podatków. A jedna trzecia stwierdziła wręcz, że to nie ma
wpływu na dochody budżetu. Dodatkowo dzisiaj tylko 7 proc.
Polaków przy zakupie towarów i zaledwie 5 proc. przy zakupie
usług upomina się o paragon, w sytuacji kiedy go nie otrzymuje"
– wyjaśniła minister Leszczyna.
Uczciwym przedsiębiorcom dużo trudniej jest konkurować
na rynku z tymi, którzy nie płacą podatków lub płacą tylko
ich część. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na niższe ceny
za te same towary lub usługi i zwiększać swoją konkurencyjność.
A uczciwi sprzedawcy każdego dnia muszą konkurować
z oszustami, którzy wypychają ich z rynku grając nieuczciwie.
„Zyskujemy świadomość i propaństwową postawę naszych
obywateli" – podsumowała Izabela Leszczyna założenia
Narodowej Loterii Paragonowej.
Co warto wiedzieć?
Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi

za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon
fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w
innym serwisie).
Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można
zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można
zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu.
Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę,
a raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać
nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.
Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć
na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też
dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
Wyniki
losowań
będą
publikowane
na
stronie
www.loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno
w innym serwisie) w dniu losowań.
Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne
ani otrzymać jej wartości w gotówce.
I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii
Paragonowej są zwolnione z podatku!
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa
Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej
rodziny.
Autor: Ministerstwo Finansów
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NASZE SUKCESY
Najładniejsza Wieś w Gminie Stronie Śląskie
W dniu 28 września br. na sesji Rady Miejskiej zostały ogłoszone
wyniki w konkursie na „Najładniejszą wieś w Gminie Stronie Śląskie”.
Z przyjemnością informujemy, iż w 2015 r. ten zaszczytny tytuł
otrzymało Sołectwo Kletno oraz nagrodę finansową w wysokości
10 000,00 zł. na realizację inwestycji w 2016 r.
Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienia dla Sołectwa
Kamienica oraz Sołectwa Stara Morawa w wysokości po 1 000,00 zł.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Chromiec złożył podziękowania
Sołtysom, a także mieszkańcom wsi, biorącym udział w konkursie
za pełne zaangażowanie, za inicjatywy i poświęcony czas życząc
wszystkim samych sukcesów, a przede wszystkim wytrwałości
i zapału w realizacji zamierzonych planów.

„Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2015”
Jubileuszowy plebiscyt organizowany był już po raz piąty przez redakcję „Gazety Wrocławskiej” i portalu naszemiasto.pl, pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego- Cezarego Przybylskiego. W sali Balowej Zamku Książ, zostały
wręczone nagrody w plebiscycie, Gminę Stronie Śląskie reprezentowało trzech laureatów:
II miejsce - Stronie Śląskie - kategoria miejscowość
II miejsce - Raj Pstrąga - kategoria baza gastronomiczna
IV miejsce - Ranczo u Jana - kategoria agroturystyka

„Piękna Wieś Dolnośląska 2015”
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konkurs
„Piękna Wieś Dolnośląska 2015”, laureatem konkursu został Raj Pstrąga
w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” zajmując III miejsce. Również Sołectwo
Stronie Śląskie otrzymało wyróżnienie
w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”.

„Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące
gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kłodzkim”
W jubileuszowym 10 – tym konkursie organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”
zajęło I miejsce w powiecie kłodzkim w 2015r.
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NAGRODY DLA „KRUSZYNKI”
Miło
nam
Państwa
poinformować, że 16.09.2015
przedstawiciel Towarzystwa
Przyjaciół
Doliny
Białej
Lądeckiej “Kruszynka” odebrał
jedną z 250 nagród w II edycji
ogólnopolskiego
konkursu
grantowego “TU mieszkam
tu
zmieniam”,
organizowanego
przez
Fundację Banku Zachodniego
WBK.
Konkurencja
była
bardzo mocna, na konkurs
wpłynęło
ponad
2200
projektów , wartość nagrody
jest tym większa. Uroczysta
gala odbyła się w budynku
“Senator”
w
Warszawie
po gali uroczysty bankiet
w trakcie którego można było
podzielić się z uczestnikami bankietu doświadczeniami
i poznać wiele interesujących osób.
Grant 4000 zł towarzystwo otrzymało za projekt “Ochrona
dziedzictwa kulturowego wsi”.
Dzięki niemu prace przy kalwarii w Młynowcu będą mogły być
kontynuowane. Możliwa też będzie renowacja dwóch kapliczek
słupowych i bieżące prace konserwacyjne przy krzyżach
pasyjnych w Dolinie Białej Lądeckiej.
Obok krzyży będą umieszczone tabliczki z tłumaczeniem
inskrypcji na język polski.
Na zaplanowane prace jest zgoda Urzędu Ochrony Zabytków
w Wałbrzychu.
W dniach 12 i 19 września Towarzystwo brało udział w kolejnej
już XXIII edycji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa

wspólnie z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. W ramach
obchodów promowaliśmy najciekawsze miejsca w Nowym
Gierałtowie w odnowie, których towarzystwo również brało
udział -rok wcześniej najciekawsze miejsca wsi Stary Gierałtów.
W zorganizowanych działaniach wzięło udział kilkanaście osób .
Delegacja Towarzystwa wzięła udział w podsumowaniu EDD
we Wrocławiu, otrzymując z rąk członka zarządu Województwa
Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego nagrody książkowe.
Po części oficjalnej zaproszonych gości organizatorzy ugościli
poczęstunkiem.
Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław

TAKA POSUCHA, A TU TAKI BOROWIK!

SOŁECTWO UCZETSNICZY W INICJATYWIE „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”

19.09. br. w Stroniu Śląskim Wsi odbyła się czwarta edycja
festynu „Grzybomania”. Festyn organizuje Koło Gospodyń
Wiejskich oraz mieszkańcy sołectwa. W organizacji wydarzenia
pomogli: Nadleśnictwo Lądek-Zdrój i Śnieżnicki Park Krajobrazowy,
Gmina Stronie Śląskie, Stowarzyszenie "Złoty Kasztan", Karczma
Hubertus z Siennej i wolontariusze. Zagrała Kapela Podwórkowa
z Ulicy Hutniczej w Stroniu Śl. Piękne drewniane grzyby na nagrody
przekazał Pan Stanisław Kurowski z Kamienicy. Dzięki współpracy
z OSP w Stroniu Śl., sołectwo pozyskało dotację na Grzybomanię
ze środków UMWD. Rozegrano konkurs na największego
prawdziwka, pt. „KRÓL BOROWIK” o nagrodę Pana Burmistrza,
który zwyciężyła Pani Beata Motała, konkurs znajomości grzybów,
pt. „GRZYBOZNAWCA” o nagrodę Pana Nadleśniczego, który
zwyciężył Pan Józef Kałuża oraz konkurs „WYCISKANIE
GRZYBA” (wyciskanie sztangi z podwieszonym grzybem o wadze 10
kg – kobiety i 18 kg – mężczyźni) o nagrodę Pani Sołtys, w którym
zwyciężyli: Pan Adrian Ślifirz i Pani Ewelina Hermanowicz. Odbył
się też konkurs lepienia różnych gatunków grzybów z gliny
(z zamkniętymi oczami!) oraz rzucanie piórkiem bażanta.
Serwowane były dania z grzybami na gorąco oraz domowe
wypieki, można było zakupić wiklinowe kosze i rękodzieło.
Dla miłośników haftu przygotowano specjalne pamiątkowe
rameczki z płótnem, na którym każdy mógł wyhaftować
pamiątkowy grzybowy obrazek. Na zakończenie imprezy odbyła się
licytacja przyniesionych na festyn grzybów, w tym kosza grzybów
uzbieranych i przekazanych organizatorom festynu przez
Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza. Fotorelacja
z imprezy dostępna jest na www.facebook.com/stronie. Składam
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
festynu „Grzybomania”: sponsorom, mieszkańcom sołectwa,
koleżankom i kolegom. Dziękuję za udział w imprezie i zapraszam
na Grzybomanię 2016!
Czesława Piechnik, Sołtys Sołectwa Stronie Śląskie
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BUDŻET OBYWATELSKI 2016
W dniu 20 października 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego, który został powołany zarządzeniem Nr 156/15 Burmistrza Stronią Śląskiego z dnia 1 września 2015 r.
Na podstawie policzonych głosów na poszczególne projekty, stwierdzono, że:
1. Łącznie oddano 2053 głosów, z tego:
329 głosów nieważnych;
1724 głosów ważnych.
2. Po przeliczeniu głosów ważnych, poszczególne projekty otrzymały nw. liczbę głosów:
L.p.

Tytuł projektu

1. „Street Workout - plac zabaw nie tylko dla dzieci"

Szacunkowy
koszt w PLN

Liczba oddanych
głosów

Miejsce wg
liczby głosów

Paweł Gancarz

19.999,00

331

2

Dane pomysłodawcy

2.

„Strefa Aktywizacji Rodziny-fitness na świeżym powietrzu"

Paweł Gancarz

19.064,27

1

9

3.

„Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy"

Urszula Nuckowska

20.000,00

326

3

4.

Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna

Iwona Sławińska

19.982,50

357

1

5.

„Z książką za pan brat od najmłodszych lat”

Alicja Kuklis

4.042,00

33

8

6.

Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej

Anna Stepanian,
Justyna Pielaszkiewicz

19.995,00

300

4

7.

Budowa dwóch boksów śmietnikowych
o wym.4000 x 5240

Grzegorz Kwaśniewski

19.680,00

297

5

8.

Restauracja i przeniesienie w przestrzeń publiczną
pomnika „Dmuchacz Szkła" Igora Michałowskiego

Mariusz Krajewski

20.000,00

35

7

9.

Inwestycje w Parku Miejskim -zamontowanie stołu do
gry w tenisa stołowego i stołu do gry w szachy i chińczyka

Miłosz Węgrzyn,
Zbigniew Dyląg

12.500,00

44

6
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PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI
Juz znowu po wakacjach wróciły dzieci do swojego Przedszkola
" W Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w roku szkolnym
2015/2016 zostało otwartych siedem grup przedszkolaków
od 2,5 lat do 5 lat. W żłobku miejskim została otwarta jedna
grupa. Wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone do przedszkola
i żłobka zostały przyjęte.
Już we wrześniu dużo się działo:
* Grupa " Słoneczek" i "Pszczółek"- dzieci 4 letnie spotkały
się z pielęgniarkami p. S. Matkowską i p. R. Bigda, które uczyły
je prawidłowego, dokładnego mycia rąk, dbanie o swoją
codzienną higienę, zgłaszanie dolegliwości itp. 4 latki spotkały
się również ze stomatologiem p. dr M. Cymer- Białą i lekarzem
rodzinnym p. dr M Krzonkallą. Panie uczyły prawidłowego mycia
ząbków, dbanie o nie, odpowiedniego spożywania posiłków,
aby zęby były zdrowe oraz dbanie o zdrowie, prawidłowe
odżywianie, aby być zdrowym przez cały czas.
* Wszystkie grupy przedszkolaków zaprosiły do Przedszkola
Strażników Miejskich, którzy uczyli numerów alarmowych
do różnych instytucji pomocnych społeczeństwu, dzieci utrwaliły

prawidłowe zachowanie na ulicy jako piesi, obejrzały
skierowany do dzieci o bezpiecznym zachowaniu na drodze.
* Grupy starsze 5- latki uczestniczyły w spotkaniu
z przedstawicielem Policji na skrzyżowaniu w Stroniu Śląskim.
Utrwalały wiadomości o ruchu drogowym, znakach znajdujących
się na skrzyżowaniu, prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię.
Dorosłych dużo by już nauczyły w tym temacie.
Co nas czeka w październiku m.in.:
* 16 października 2015. był ważny dzień dla każdego
przedszkolaka - pasowanie. Grupy wybrały nazwy
i przygotowały się do tego ważnego wydarzenia, na które
zaprosiliśmy wielu wspaniałych ważnych ludzi w naszym
środowisku.
* 30 października 2015- zbiórka makulatury. Zapraszamy
mieszkańców, żeby również wzięli udział w naszej akcji.
Z pamiętnika Przedszkolaka.
Elżbieta Janota

WYRÓŻNIENIE DLA GRUPY Z ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W PORCIE LITERACKIM
Działo się, działo w sobotę 26 września w CETiK-u na Porcie
Literackim. Atrakcji było mnóstwo, ale szczególną była gra
miejsko- literacka „Kolej na poezję”.
Drużyny, które wystartowały bądź z pięknie wyremontowanej
Kaplicy św. Onufrego, bądź z CETiK-u, otrzymały 2 zadania.
Pierwszym z nich było odnalezienie w ciągu godziny 8 wyrazów
(a były one ukryte w różnych miejscach miasta), natomiast
drugim- stworzenie wiersza z wykorzystaniem tychże słów.
ZSS reprezentowała „ekipa” o wdzięcznej nazwie „Pożyteczne
mole” w składzie: Karolina Bieszke i Olga Śmiłowska z kl. I A,
Sylwia Bernaś, Olimpia Pucal i Natalia Ratajczyk z kl. II C oraz
Antonina Drebschok z kl. III B.
Najpierw odbył się marszobieg ulicami miasta skąpanego
w jesiennym słońcu w poszukiwaniu wyrazów, a potem obrady
na przystanku autobusowym i czekanie na… wenę.
Ta „nadjechała” i w ciągu godziny powstał wiersz pt. Więźniowie
miłości.

*Podkreślone wyrazy to te odnalezione.
Utwór choć sprawia wrażenie poważnego, to podczas jego
powstawania było mnóstwo śmiechu, żartów, przekomarzania
się, a przede wszystkim świetnej zabawy.
Wieczorem odbyło się uroczyste odczytanie tekstów, w czym
godnie reprezentowała zespół Karolina Bieszke i to ona
odebrała wyróżnienie z rąk jury.
Bardzo to miłe, ponieważ „Mole” były najmłodszą z 10 grup
rywalizujących w grze. Dziękujemy!
Agnieszka Tatarynowicz

Twoje piękno jest tylko maską
I pragniesz opętać moją duszę,
Ale me serce jest nie do sforsowania.
Moje uczucie nie należy do nikogo.
I zaczynasz wygrywać w tej lekcji życia,
Wyciągasz dłoń w moją stronę
I na kilka chwil jestem Twoja.
Pomyślałam, że już na zawsze…
Sypiesz mi w oczy śniegiem popiołów naszych uczuć,
Zrozumiałam, że nie potrafię żyć bez tej bliskości.
Rozkopuję wspomnienia, o których chcę zapomnieć.
Na co dzień potrzebuję Twojego ciepła, Ciebie…

→
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"ZDOBYWAJMY RAZEM SZCZYTY CZAS
TEN BĘDZIE ZNAKOMITY"

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!
3 października na arenie wrocławskiego Stadionu
Olimpijskiego odbyły się zawody rangi wojewódzkiej dla
uczestników programu Lekkoatletyka dla każdego! W ośmiu
konkurencjach wystartowało 589 uczniów klas IV-VI z 27
miejscowości województwa dolnośląskiego. Najlepsza trójka
w każdej konkurencji otrzymywała pamiątkowy dyplom oraz
medal. Nasi uczniowie też mieli osiągnięcia:
Krzysztof Dumański – 1 miejsce w biegu na 200 m – 31,23 s
Karolina Prorok – 1 miejsce w skoku w dal – 3,77 m
Wiktoria Kaleta – 6 miejsce w rzucie oszczepem – 10,00 m
Angelina Demirtas – 13 miejsce w biegu na 60 m – 10,30 s
Adrianna Kwiatkowska–27 miejsce w biegu na 60 m – 11,30 s
Wiktoria Główka – 10 miejsce w biegu na 60 m – 9,76 s
Julia Ziobro – 20 miejsce w biegu na 60 m – 10,21 s
Ilona Jesiołowska – 21 miejsce w skoku w dal – 3,12 m
Paula Semik – 18 miejsce w rzucie kulą Vortex –13,50 m
Izabella Olczyk – 19 miejsce w rzucie kulą Vortex – 12,50 m
Igor Augun – 14 miejsce w rzucie kulą Vortex – 18,50 m

W Szkole Podstawowej realizowany jest projekt "Zdobywajmy
razem szczyty, czas ten będzie znakomity". Projekt jest
współfinansowany przez FLMŚ Działaj Lokalnie. W ramach
projektu odbyło się spotkanie z przewodnikiem PTTK panią Marią
Bobko, która bardzo ciekawie przekazała zasady bezpiecznego
poruszania się po górach, odpowiedniego ubioru, ekwipunku
i odczytywania szlaków i map. Gościliśmy również ratowników
GOPR ze stacji w Międzygórzu: pana Tomasza Jasińskiego i pana
Andrzeja Wiciego, którzy wyjaśnili w jaki sposób wzywać pomocy
w górach, zaprezentowali sprzęt ratowniczy, przypomnieli
o bezpiecznym poruszaniu się po górskich szlakach. W ramach
akcji sprzątania świata sprzątaliśmy również szlaki turystyczne
w Nowym Gierałtowie i w Młynowcu.
18 września 2015 r. uczniowie z p. M. Balicką, D. Jezierską
i S. Madejczyk uczestniczyli w Festiwalu Filmów Górskich w Lądku
Zdroju. Warsztaty o kulturze i historii Chin przeprowadził
podróżnik p. Robb Maciąg.
25/26 września 2015 r. uczniowie, rodzice oraz nauczyciele:
p. M. Balicka, p. D. Jezierska, p. S. Madejczyk, p. A. PruchnickaKutela i przewodnik PTTK p. Mateusz Dumański, wybrali
się na Śnieżnik, gdzie ćwiczyli technikę nordic walking,
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, uczyli się piosenek
turystycznych, zwiedzili szczyt i źródło Morawy, ćwiczyli
umiejętności odczytywania map w praktyce, poznali specyfikę
schroniska górskiego.
OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA PRZEWODNIKÓW
I RATOWNIKÓW ZA POŚWIĘCENIE CENNEGO
CZASU DLA NASZYCH DZIECI.

Natomiast 17.10.2015 w Długołęce odbyły się zawody
regionalne OLA Wrocław. Mimo niesprzyjającej pogody
do rywalizacji stanęły reprezentacje z Długołęki, JelczaLaskowic, Oleśnicy, Oławy, Stronia Śląskiego, Strzelina,
Szklarskiej Poręby i Wrocławia. Wystartowało blisko 150
zawodników.
Oto wyniki naszych uczniów:
Karolina Prorok – 3 miejsce w skoku w dal – 3,60 m
Adrianna Kwiatkowska – 6 miejsce w biegu na 60 m – 10,05 s
Izabella Olczyk – 3 miejsce w rzucie kulą Vortex – 13,60 m
Igor Augun – 5 miejsce w biegu na 60 m – 11, 04 s
Dominik Kisiel – 6 miejsce w rzucie oszczepem – 13,80 m
Julia Palasik – 7 miejsce w skoku w dal – 2,53 m

XI POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O ZDROWIU
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ.
01 października 2015r. uczniowie klas V (łącznie 36)
przystąpili do I etapu XI Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej.
Uczniowie pisali test składający się z 17 pytań.
Do II etapu zakwalifikowali się następujący
uczniowie: Angelika Demirtas, Martyna Caban, Zofia
Zapotoczny, Paweł Roszczypala, Bartlomiej
Frodyma, Natalia Grzelak.
Gratulujemy!
Szkolna komisja konkursowa: J. Grzybowski,
I. Kolczyńska, A. Młynarczyk, J. Staśko, M. Zimna.

mPOTĘGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”, Fundacja
mBanku przyznała grant naszej szkole na realizację projektu edukacyjnego
z zakresu matematyki. Projekt: Geometryczny świat- gry i zabawy
matematyczne.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. W programie
przewidziane są liczne aktywności rozwijające umiejętności związane
z matematyką, takie jak: Warsztaty matematyczne pt. „Geometryczny
świat”, lekcja kreatywności matematycznej, wycieczka do ExploraPark
do Wałbrzycha, zajęcia językowe pt. „Figury i bryły w języku angielskim”,
warsztaty dla rodziców klas IV-VI pt. „Jak bawić się matematyką?,” i wiele
innych. Zorganizowany zostanie również Szkolny dzień Matematyki dla klas
I-VI. Zwieńczeniem działań będą testy diagnostyczne i podsumowujące
dla uczestników warsztatów.
Zajęcia prowadzą: Marzena Balicka,
Małgorzata Sokołowska,
Dorota Jezierska,
Agnieszka Stercuła .
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WARSZTATY W CETIKU
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach
odbywających się w CETiKu:
- Warsztaty teatralne:dla młodzieży odbywają się w czwartki w
godz. 17.00 – 19.00. Grupa teatralna działa pod nazwą „Młodzi
teatralni”. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
- Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat,
zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.00 – 18.00. Opłata za
uczestnictwo w zajęciach wynosi 25 złotych /miesiąc (cztery
zajęcia).
- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat: zajęcia
odbywają się w czwartki w godz. 16.00 – 17.00. Na zajęciach
dzieci uczą się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny,
integrują się w grupie.
- Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów: odbywają się w
czwartki w godz. 15.30 – 17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest
bezpłatne.
- Gimnastyka - zdrowe stawy i kręgosłup. Zajęcia z cyklu Aktywna
Jesień, odbywają się w poniedziałki od godz. 17.00. Uczestnictwo
w zajęciach jest bezpłatne.
- Spotkania z gimnastyką dla seniorów pn. Zajęcia z cyklu
Aktywna Jesień, odbywają się we wtorki o godz.16.00.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
- Spotkania Zespołu Ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odbywają
się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia bezpłatne.
Zapraszamy do udziału w zajęciach nowe osoby.
- Spotkania Kapeli "Z Ul. Hutniczej" - kierownik zespołu Jerzy
Kaczmarek. Kontakt przez CETiK tel: 74 8143 205.

- Warsztaty z baletu dla dzieci: odbywają się w piątki od godz.
16.00 w dwóch kategoriach - dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz
powyżej 7 lat. Karnet miesięczny (trzy zajęcia) kosztuje
40 złotych. Szczegóły dostępne pod nr. tel. 74 8143 205
lub 74 8143242.
- Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godz.
19.15 – 20.15. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne - 10 złotych.
- „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia odbywają
w wyznaczone środy w godz. 16.00-18.00 (od października).
Zajęcia bezpłatne. Szczegółowa informacja o terminach zajęć
w biurze CETiK-u.
- Warsztaty muzyczne z gry na pianinie zajęcia odbywają
się bezpłatnie w każdy wtorek w godz. 14.45 - 18.30.
- Warsztaty muzyczne z gry na perkusji zajęcia odbywają
się bezpłatnie, terminy spotkań zostały ustalone z instruktorem
w sposób indywidualny, szczegółowa informacja pod
nr. tel. 74 8143 205.
Ponadto w Centrum odbywają się spotkania:
- Pobór krwi (co 2 miesiące- 26.10, 22.12) organizowany przez
KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim BIBLIOTEKA MIEJSKA CETIK
zaprasza na warsztaty (szczegółowa informacja pod nr. telefonu
74 8 141 121):
- Teatralne dla dzieci
- FunEnglish dla dzieci
Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych
przez CETiK dostępna jest pod numerem telefonów:
74 8143 205 i 74 8143 242.

LISTOPADOWE IMPREZY
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
- 31 października 2015r. o godz. 18.00 (sobota) w sali
widowiskowej CETiKu odbędzie się koncert orkiestry
WALDSIEVERSDORFER BLASORCHESTER z miejscowości
BUCKOW w Niemczech (złożony z dawnych
mieszkańców (i ich rodzin) Siennej (Heudorf) oraz
Rogóżki (Wolmsdorf) . Wstęp wolny!
- 04 i 25 listopada 2015r. (środa) o godz. 16.00
w CETiKu odbędą się wykłady Uniwersytetu III Wieku.
4 listopada odbędzie się wykład pt. "Hawaje czy
to ziemski raj?", 25 listopada tematem wykładów będą
"Sanktuaria Ziemi Kłodzkiej". Wstęp wolny!
- 10 listopada 2015r. (wtorek) godz. 12.00 w CETiK-u
odbędzie się Uroczysta Akademia z okazji ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI oraz ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA
(Akademię przygotują uczniowie ZSS w Stroniu
Śląskim). W trakcie obchodów uroczystości będzie
można zobaczyć wystawę fotograficzną z cyklu
"Strońskich seniorów wyprawy po pięknych krainach
świata" pt. "MONTE CASSINO - 2012-CMENTARZ
WOJENNY I KLASZTOR" oraz "LORETO 2002 CMENTARZ
WOJENNY I DOMEK MATKI BOSKIEJ" (drugą wystawę
będzie można obejrzeć w Kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim).
- 11 listopada 2015r. (środa) w Kościele Parafialnym
w Stroniu Śląskim o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta
msza święta z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA.
- 15 listopada 2015r. (niedziela) - ZAKOŃCZENIE
SEZONU ROWEROWEGO W GMINIE STRONIE ŚLASKIE
w ramach wycieczek rowerowych z cyklu "Gmina
Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę". Spotkanie
uczestników przed halą sportową SPA "Jaskinia
Niedźwiedzia"
w
Stroniu
Śląskim
o godz. 9.45. Trasa dla średniozaawansowanych
Stronie Śląskie, Kamienica, Droga nad Lejami, Kletno,
Zalew w Starej Morawie (ognisko) - ok. 25 km.
Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne!
- 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 19.30 zapraszamy
do CETiK-u na koncert zespołu HIVE. Wstęp wolny!
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CIEKAWOSTKI TENISOWE
UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śl.-Ladek-Zdr. w meczu Iigi kobiet pokonał
TKS Krosno 7:3. Punkty zdobyły na pierwszym stole, Anna Węgrzyn
2,5 , Katarzyna Węgrzyn 1;5,na drugim stole punktowały Magda
Kasenberg 2,5 i Marianna Pietkiewicz 0,5.Sensacją tego meczu było
pokonanie reprezentantki Słowacji występującej w barwach Krosna
Jurkowej
3:2
przez
Anie
Węgrzyn.
Mecz
odbył
się 18.09.2015.Niespodzianką jest natomiast porażka AZS UE Wrocław
u siebie z Krosnem 19.09.2015 7:3.W drugim meczu I ligi
w Nowym Sączu 19.09.2015 ŚNIWŻNIK pokonał KS NOWY SĄCZ
7:3.Punkty zdobyły: Anna Węgrzyn 2,5, Katarzyna Węgrzyn 2,5,
Magda Kasenberg 2, Marianna Pietkiewicz 0. Miłym akcentem przed
meczem z Krosnem było wręczenie przez wiceprezesa Polskiego
Związku
Tenisa
Stołowego
Kamila
Skrzypczaka
LISTU
GRATULACYJNEGO dla Pana Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa
Łupusiewicza z okazji wywalczenia brązowych medali podczas ME
Kadetek w Bratysławie.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Trenerów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego Leszek Kawa.

I LIGA KOBIET
W rozegranym awansem meczu I ligi kobiet
w tenisie stołowym,24.09.2015 w Stroniu
Śląskim, ŚNIEŻNIK pokonał LKS CHRÓŚCICEOPOLE 6:4.Punkty dla naszego zespołu
zdobyły : Anna Węgrzyn 2,5 , Katarzyna
Węgrzyn również komplet 2,5 , Magdalena
Kasenberg 1.W drużynie gości, którą
prowadziła znakomita trenerka z Rosji Marta
Lityńska , zagrała Ukraińska zawodniczka
Iryna Bratejko, która przegrała
po emocjonującym pojedynku z siostrami
Węgrzyn.
Przewodniczący Rady Trenerów
PZTS w Warszawie Leszek Kawa.
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo, informuję Państwa, że w miesiącu
wrześniu 2015r. strażnicy miejscy udzielili 5 pouczeń za
wykroczenia porządkowe oraz 15 za wykroczenia drogowe. W
okresie tym nałożyli również 6 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenia
drogowe.
W trakcie 28 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, garaży przy boisku
„ORLIK”, Kaplicy Onufrego, 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 ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili:
- w dniach 11 i 30.09.2015 w Przedszkolu Miejskim na temat
bezpiecznego poruszania się oraz bezpiecznych zachowań
- w dniu 18.09. 2015r. w Szkole Podstawowej w klasie IV
pogadankę z prezentacją multimedialną na temat
„Odpowiedzialność
ść małoletnich, bezpieczeństwo w szkole i
internecie”
internecie
- w dniu 24.09.2015r w „lasku szkolnym” z przedszkolakami w
ramach akcji „Ożywić pola” razem z Nadleśnictwem Lądek Zdrój
na temat bezpieczeństwa w lesie, rozniecania ognia oraz
pierwszej pomocy.
Funkcjonariusze udzielili 11 asyst dla Policji, 1 dla Pogotowia
Ratunkowego oraz 2 dla pracowników Opieki Społecznej.
Wykonali 1 wywiad środowiskowy dla Urzędu Skarbowego, 2
wywiady dla Urzędu Miejskiego, 2 dla Policji oraz w ramach
pomocy prawnej wykonywali czynności dla Straży Miejskiej we
Wrocławiu.

W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych działania
kontrolne osób wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów
zielonych (parki i tama).
W ramach kontroli wywozu nieczystości płynnych
skontrolowano posesje w Kamienicy i Kletnie. W wyniku tej
kontroli 1 osobę ukarano mandatem karnym a w 2 sprawy
kończą się czynności wyjaśniające i skierowane zostaną do Sądu
Rejonowego w Kłodzku. W dalszym ciągu prowadzone są kolejne
kontrole wywozu szamb w następnych miejscowościach.
W miesiącu wrześniu funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu wrześniu 2015r
odbyli wspólnie z
funkcjonariuszami Policji 19 patroli, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na
terenie całej gminy. Dodatkowo w dniach 01.09 – 04.09.2015 w
ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” kontrolowali rejon
Szkoły Podstawowej pod kątem bezpiecznego dotarcia do
placówki.
Podczas patroli podejmowali 17 interwencji
porządkowych oraz doprowadzili do zatrzymania 1 osoby
poszukiwanej. Dodatkowo doprowadzili do miejsca zamieszkania
1 osobę będąca pod wpływem alkoholu a dwie kolejne odwieźli
do Kłodzka. Ponadto zabezpieczali rejon połamanego drzewa
oraz 1 kolizji drogowych poprzez kierowanie ruchem. W dniu
06.09.2015 zabezpieczano rejon lokali, gdzie odbywało się
ogólnopolskie Referendum. Nie odnotowano w związku z tym
żadnych incydentów.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 47 patroli z czego 30
pieszych i 17 samochodem.
Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

Raport miesięczny z działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim
W miesiącu wrześniu 2015 roku odbyło się 9 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyło 7-8 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 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
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10 LAT OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
"OŻYWIĆ POLA" - ROK BAŻANTA
"Natura 2000" to jeden z punktów Ogólnopolskiej edukacyjnej
Akcji "Ożywić Pola - Rok Bażanta 2015/16 " / prowadzona
przez Polski Związek Łowiecki i miesięcznik " Łowiec Polski
a skierowana do dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach
nauki /, którego realizacja odbyła się w dniu 24.04 br. Dzieci
z Przedszkola Miejskiego im. J.P II w Stroniu Śląskim w liczbie
62 osób + 4 wychowawczynie, przeszły na godz. 10.30 prawie
3 kilometry na 2 godzinne spotkanie z leśnikami
p. K. Kazmierczakiem, p. J. Zielińską - przedstawicielem
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego p. Ł. Głowackim oraz
komendantem Straży Miejskiej p. J. Zegarowiczem. Wspólne
zdjęcie pod tablicą "NATURA 2000" w "Szkolnym Lasku"
rozpoczęło
spotkanie dotyczące tematów : Co to jest
ta NATURA?, co chroni i po co? P. Ł. Głowacki opowiedział
o wyjątkowym paśmie górskim . "Krowiarki" i Masywie
"Śnieżnika". Gospodarz terenu leśniczy p. K. Kazmierczak
określił położenie geograficzne pasma i przedstawił roślinność
jaka tu występuje ale przede wszystkim gatunki drzew . Dzieci
choć małe z zainteresowaniem oglądały
ciekawostkę
przyrodniczą - na młodym dębie wytworzone przez drzewko
3 kokony w których rozwijają się larwy szkodników.
Po tej obserwacji wszyscy uczestnicy przemaszerowali jeszcze
500 m do szkółki leśnej, gdzie dowiedzieli się "skąd się biorą
drzewa w lesie?" , "jak się je pielęgnuje?" , "jakie nasionka
wysiewa się w szkółkach ?" i "jak długo muszą tam rosnąć?".
Ostatnim punktem tej edukacyjnej wycieczki było spotkanie
ze strażnikiem miejskim p. Jackiem , który przypomniał
a właściwie to dzieci przypomniały Jemu jakie są numery
alarmowe obowiązujące w Polsce. Zaprezentował "najcieńszy"
ratunkowy koc świata. Wiedza ta zawsze jest utrwalana
dzieciom na różnych spotkaniach od 10 lat zwana przez
myśliwych Koła Łowieckiego "Śnieżnik" :
"NIE PALCIE SKOWRONKÓW".
Wszystkie działania opracowane i nadzorowane zostały przez
koordynatora Akcji z ramienia K. Ł. "Śnieżnik" kol. J. Bogiel.
Piękna, sucha pogoda pozwoliła na jeszcze kilka atrakcji tego
dnia - mogliśmy wszyscy siedzieć na trawie na skraju lasu,
gdzie na podsumowanie wiadomości p.Jola przeprowadziła
konkurs trzech pytań : " Co było napisane na czerwonej
tablicy ?" , "Skąd się biorą drzewa w lesie, "Jakie są numery
alarmowe?", Nagrodami były gry edukacyjne ufundowane
przez koło łowieckie - "Ptaki" i "Zwierzęta leśne".
Nadleśnictwo Lądek Zdr.
przygotowało niespodziankę ognisko z kiełbaskami w wytyczonym , specjalnie na ten cel
miejscu , co też było częścią edukacyjną spotkania. W imieniu
dzieci dziękuję WSZYSTKIM prowadzącym za miłą atmosferę,
zrozumiały dowcipny język, dużo ciekawych informacji
i upieczone kiełbaski.
DARZ BÓR
z poważaniem Diana K.Ł. "Śnieżnik"
Jolanta Bogiel

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
30.10.2015 r. godz. 11:00 - UM (piątek)
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie
Śląskie za poprzedni rok szkolny 2014 – 2015 oraz analiza
wyników nauczania i wyników testów, matur w szkołach
gminnych.
5. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2014 rok.
6. Informacja na temat rozbudowy Wojewódzkiego Centrum
Psychiatrii Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości - projekt nr 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych - projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania
skargowego - projekt nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2015 - 2022 - projekt nr 7.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu biuletynu
samorządowego Gmin Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” –
projekt nr 8.
15. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na
kadencję 2016 - 2019 (podjęcie uchwały w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 –
2019) - projekt nr 9.
16. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalności w okresie między sesjami.
17. Interpelacje radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
20. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

"BAŻANTY NA WOLNOŚCI"
W ramach Ogólnopolskiej Akcji "Ożywić Pola - Rok Bażanta
2015/16 " członkowie Koła Łowieckiego "Śnieżnik" w Stroniu Śl.
kol. A. Suchodolski i kol. M. Obigło , którzy ufundowali zakup 20
bażantów razem z grupą 12 przedszkolaków i 2 wychowawczyń
oraz 3 myśliwych wypuścili je w łowisko koła 25.09.2015.
W wybranym miejscu zbudowano podsyp w którym wysypano
wiadro ziarna. Przedszkolaki i pozostali uczestnicy akcji mieli
zachwyt w oczach słysząc i widząc furkot skrzydeł
wylatujących z klatek na wolność młodych kurek i kogutów,
które lotem błyskawicy znalazły się w wysokich trawach ,
pokrzywach i trzcinach. nazwanych przez jednego z chłopców
"chaszczami". Nad prawidłowością wyboru miejsca , budowy
podsypu czuwali : łowczy koła kol. Z. Frodyma i prezes kol.
T. Zarzycki. Po wypuszczeniu ptaków dzieciaki pozbierały
na pamiątkę piórka i wszyscy razem pomaszerowali 300 m w głąb
łowiska, zobaczyć naturalne miejsca bytowania zajęcy, lisów
i saren. Na polach oglądano tropy zwierząt oraz sposoby
ograniczenia zniszczeń upraw spowodowane zgryzieniami.
Piękna pogoda dała możliwość oglądania przez lornetkę ambon,
pobliskiego lasu i trzcinowisk. Dzieci chyba po raz pierwszy miały
taką swobodę pobiegania po polnej drodze i łąkach 10 km
od Stronia Ślaskiego w czasie 2- godzinnej wyprawy.
DARZ BÓR
Autorka i realizatorka Jolanta Bogiel

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
P. o. Redaktor naczelny: Agnieszka Gawron e-mail: biurobumistrza@stronie.pl

STR. 12

Rok XV, Numer CXXXII

INFORMATOR DLA OFIAR

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

PRZEMOCY W RODZINIE
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje,
że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 telefony: 997
lub 74 81 46 231.
Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2
telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417.
Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5 telefon
74 81 41 424.
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki od 16.00 -18.00
lub telefon 608 064 771.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002 lub
w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00.

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Stanisław
Dobrowolski, Wiesław
Ryczek, Gabriela Janiszewska,
Cyprian Najduch, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła,
Ryszard 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 2 listopada 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
● dnia 7 grudnia 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać
planowane wizyty na poradę pod nr tel. 601 259 900.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 7 listopada 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.
RRRRR

Informacje można także zgłaszać w :
Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231
Zespole Szkoł Samorządowych tel. 74 8141 201
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
OGOLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"Niebieska Linia" działa od poniedziałku do soboty w godz.
8.00-22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00

801-12-00-02
PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych
z przemocą w rodzinie na adres mailowy:
niebieskalinia@niebieskalinia.info

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 .
3 listopada 2015 roku dyżur w biurze pełni
Radna Pani Magdalena Laskowska .

BIURO RADNEGO ………..……………………..
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne
o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.
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
BIURO RADNEGO RYSZARDA WIKTORA
we współpracy z jedną z wrocławskich kancelarii prawnych.
czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17
W celu umówienia terminu porady, proszę o kontakt pod
oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10
nr 74-8141-264.
Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552
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: biuroburmistrza@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 cechować 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: biuroburmistrza@stronie.pl lub

