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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
prosimy przyjąć od nas życzenia - wewnętrznego
spokoju, radości, zdrowia i miłości. Życzymy Państwu
również wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów
i spełnienia marzeń. Niech te dni świąteczne upłyną
w rodzinnej, pełnej nadziei, szacunku i zrozumienia
atmosferze, a Nowy 2018 Rok przyniesie stabilizację
i wiele okazji do realizacji śmiałych zamierzeń
i pokonywania codziennych trudności.
Burmistrz Stronia Śląskiego
- Zbigniew Łopusiewicz
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W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego - Przewodniczący Rady Ryszard Wiktor

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Łopusiewicz
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
Pan Ryszard Wiktor zapraszają serdecznie mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie na świąteczno – noworoczną
sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 13.00
w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
Spotkanie świąteczno - noworoczne okraszone zostanie występem
Ludowego Zespołu Śpiewaczy „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa
oraz Zespołu „Gwiazdeczki” z Bolesławowa.
Nie zabraknie tradycyjnego tortu noworocznego
i symbolicznej lampki szampana.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018r. (wtorek)
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim będzie nieczynny.
Ww. dzień jest dniem wolnym za święto przypadające
w roku 2018 w sobotę, tj. 6 stycznia 2018 r.
Za utrudnienia przepraszamy.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Stronie Śląskie:
1. Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 67 w Stroniu Śląskim (I piętro) o pow. o łącznej pow. 34,80 m 2, KW Nr SW1K/00062285/2
( lokalowa ), SW1K/00058065/3 (dot. gruntowa ), cena wywoławcza – 45 000,00 PLN, kwota wadium - 2 500,00 PLN.
2. Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Kościuszki 26 w Stroniu Śląskim (I piętro) o łącznej pow.50,65 m2, KW Nr SW1K/00043779/3
(gruntowa), cena wywoławcza – 60 000,00 PLN, kwota wadium - 3 000,00 PLN.
Warunki przetargu:
1.
Przetargi odbędą się w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 –lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 26, o godz. 12:30 – lokal nr 5 przy
ul. Kościuszki 67 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-ul. Kościuszki 26/5 ”, „ Przetarg
– ul. Kościuszki 67/5 ” przelewem najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 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.
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka - przetargi, zbycie nieruchomości –
2017r. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
► Gmina Stronie Śląskie wśród sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej”.
11 grudnia b.r. w miejscowości Wleń Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego - Pan Dariusz Chromiec podpisał w imieniu Gminy
Stronie Śląskie „Deklarację Sudecką”, która jest wyrazem woli podjęcia przez samorządy
Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego wspólnych działań dla poprawy warunków
życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska.
Sygnatariusze zobowiązują się do prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji
zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”, wykorzystując przy tym potencjał społecznogospodarczy i zasoby endogeniczne oraz wzajemnej pomocy i partnerstwa przedstawicieli
administracji rządowej i radnych z obu subregionów, tj. południa Dolnego Śląska.
„W deklaracji Sudeckiej” można znaleźć takie założenia, jak zamiar rewitalizacji
zdegradowanych obszarów regionu, zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk
poprzez ich systematyczne doinwestowanie i rozwój sektora rolno-spożywczego, opartego
o zasady produkcji zdrowej żywności, zrównoważony rozwój obszarów miejskich

i wiejskich, poprawę infrastruktury edukacyjnej,
czy zapewnienie pełnej opieki medycznej dla
mieszkańców tych subregionów.
Samorządowcy podkreślili, że celem ich działań
jest m.in. zabieganie o budowę efektywnego
przyłączenia sudeckich gmin do systemu dróg
ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie.
Chcą również zabiegać o rozwój regionalnego
transportu lotniczego w oparciu o istniejące
lotniska i rewitalizację istniejącej sieci połączeń
kolejowych, a także o udział w projekcie rozwoju
kolei dużych prędkości. Samorządowcy subregionu
jeleniogórskiego i wałbrzyskiego chcą zabiegać
również o likwidację zagrożeń ekologicznych (w tym redukcję niskiej emisji), rewitalizację zabytków oraz o tworzenie infrastruktury
sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych.
► Gmina Stronie Śląskie realizuje zadanie pn. ”Budowa kolektora
sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3”.
Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu na
dofinansowanie do realizacji zadania nr 2 i nr 3 w ramach budowy
kolektora sanitarnego Stara Morawa - Kletno. Całkowita wartość
zadania wynosi 2 110 894,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansuje to zdanie w formie pożyczki w wys. 457 000,00 zł i dotacji w wysokości
456 000,00 zł.
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
► Zagospodarowanie parku Morawka.
Gmina Stronie Śląskie ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu
Śląskim. Wpłynęło osiem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do udziału w konkursie zaproszono siedmiu oferentów, którzy
spełnili warunki określone w regulaminie konkursu.
Złożenie prac konkursowych wyznaczono na 1 marca 2018 r. W przypadku napłynięcia prac, otwarcie ofert nastąpi 5 marca 2018 r.
Na posiedzeniu jawnym w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 12:00 zostaną ogłoszone wyniki oceny prac konkursowych.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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► Ponownie zainstalowano pomiar jakości powietrza w Stroniu Śląskim. W ramach gwarancji
naprawiono wadliwy wyświetlacz pomiaru jakości powietrza. Przypominamy, że dane pomiarowe dotyczące
stopnia zanieczyszczenia powietrza (średnie dzienne i średnie godzinowe) są dostępne na naszej stronie
w dziale Dla Mieszkańca - Zdrowie.
► Zakupiono nowy skuter śnieżny. W ramach odszkodowania za skradziony skuter śnieżny dokonano zakupu
nowej maszyny. Jest to model Yamaha VK540E V generacji. Koszt zakupu wraz z akcesoriami
eksploatacyjnymi na najbliższy sezon wyniósł 43200 złotych.

► Nowe stawki podatku od nieruchomości na rok 2018. Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Obowiązujące od 2014 r.
stawki podatku od nieruchomości zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych o 1,9%. Uchwała Nr XLV/281/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 listopada
2017 r. została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 grudnia
2017 r. pod poz. 5191. Poniżej zestawienie nowych stawek obowiązujących od dnia 01.01.2018 r.

Rodzaje nieruchomości.

II. GRUNTY
1. Od 1 m² powierzchni gruntów
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
2. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych
3. Od gruntów pozostałych.
4. Niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Stawki podatku na
terenie
Gminy na
2018 r.
[ zł ]

0,77

4,63

0,37

3,04

► Otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2018
roku.
Rodzaje nieruchomości.
Uprzejmie informujemy, że w dniu
6.12.2017 r. ogłoszony został otwarty
konkurs ofert na realizację zadań
I. BUDYNKI
publicznych w 2018 roku przez
organizacje pozarządowe oraz pod1. Od 1 m² powierzchni użytkomioty wymienione w art. 3 ust. 3
wej budynków mieszkalnych
0,75
ustawy o działalności pożytku publilub ich części.
cznego i o wolontariacie.
Rodzaje zadań i wysokość środków
2. Od 1 m² powierzchni użytkopublicznych przeznaczonych na
wej budynków lub ich części
18,52
realizację zadań:
związanych z prowadzeniem
Zadanie w obszarze kultury, sztuki
działalności gospodarczej.
i edukacji – na realizację zadań
3. Od 1m² powierzchni użytkoprzeznaczono 5000 zł.
wej budynków lub ich części
Zadanie w obszarze turystyki – na
10,80
zajętych na prowadzenie dział.
realizację zadań przeznaczono 6000 zł.
gosp. w zakresie obrotu
Zadanie w obszarze kultury fizycznej,
kwalifikowanym materiałem
sportu i rekreacji – na realizację zadań
siewnym.
przeznaczono 100 000 zł.
Zadanie w obszarze ochrony zwierząt
4. Od 1 m² pow. użytkowej bu– na realizację zadań przeznaczono
dynków lub ich części
1000 zł.
4,70
związanych z udzielaniem
Oferty należy składać do dnia
świadczeń zdrowotnych
5 stycznia 2018 r. do godz. 15.00
5. Od 1 m² powierzchni
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
użytkowej pozostałych
Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul.
6,18
budynków lub ich części.
Kościuszki 55.
Szczegółowe dane w sprawie
konkursu zawarte są w Zarządzeniu
nr 653/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 6.12.2017 r. zamieszczonego na stronie
internetowej www.stronie.pl (zakładka organizacje – ogłoszenia dla organizacji) oraz
bip.stronie.dolnyslask.pl (w menu przedmiotowym organizacje pozarządowe - konkursy
od 2014 r.)
Stawki podatku
na terenie
Gminy na
2018 r.
[ zł ]

► Stronie Śląskie na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Od czterech lat Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w grudniu,
trwającą dwa weekendy, promocję turystyczną Dolnego Śląska na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Po raz trzeci, w dniach 9-10 grudnia 2017 r., Gmina Stronie Śląskie
dołączyła do tej akcji. Była też reprezentacja Karpacza, Szklarskiej Poręby i Wrocławia.
Wśród odwiedzających były osoby zachwycone Masywem Śnieżnika, osoby, które nigdy
nie były w tej części kraju oraz takie, które już zarezerwowały swój pobyt w naszej okolicy
na zbliżające się święta lub ferie zimowe. Zapraszaliśmy na narty – zjazdowe i biegowe, na
wędrówki i rowery, zachęcaliśmy do poznawania atrakcji turystycznych naszej gminy
i całego Dolnego Śląska. Podczas dwóch dni lodowe miasteczko odwiedziło ok. 11 000
osób. Na odwiedzających czekały trzy lodowiska, górka lodowa (zjazdy na pontonach),
a także możliwość przejazdu tyrolką ponad płytą stadionu. Działaliśmy na „dwa fronty” –
we wspólnym dolnośląskim namiocie przy lodowiskach oraz – na bramkach, przez które
wchodzili i wychodzili wszyscy udający się na Zimowy Narodowy. Mamy nadzieję, że
udało nam się zainteresować wiele osób możliwością poznania naszej części Sudetów.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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► Gmina Stronie Śląskie zajęła II miejsce w rankingu zdolności kredytowej tygodnika „Wspólnota”.
Gmina Stronie Śląskie zajęła II miejsce w rankingu zdolności kredytowej tygodnika „Wspólnota”, ze wskaźnikiem na poziomie 24,832. Na
I miejscu w rankingu znalazła się Gmina Łomianki uzyskując wskaźnik na poziomie 25,786 (woj. mazowieckie), zaś podium uzupełnia Gmina
Knurów, ze wskaźnikiem 23,788 (woj. śląskie). Uzyskanie tak wysokiego miejsca w niezależnym rankingu zdolności kredytowej,
niewątpliwie świadczy o bardzo dobrej kondycji budżetu Gminy Stronie Śląskie. Wynika to z prowadzenia racjonalnej polityki budżetowej
gminy, polegającej na ograniczaniu wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów budżetowych, uzyskiwanych z różnych
źródeł, w tym głównie ze sprzedaży mienia komunalnego. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2016 Gmina Stronie Śląskie dokonała chyba
jedynej w naszym kraju transakcji, polegającej na sprzedaży niezamieszkałej wsi o nazwie Rogóżka. Uzyskano w ten sposób dochód
w wysokości 12 648 000,00 PLN netto.
► Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim.
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim - pok. nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych”
w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku do godziny 15:30. Szczegółowe dane dotyczące naboru podane są w ogłoszeniu o naborze, które
dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim http://bip.stronie.dolnyslask.pl/
w zakładce „Konkursy i nabory”.
► Uruchomienie SKIBUSA w okresie ferii zimowych 2018.
Gmina Stronie Śląskie wraz z Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra Resort i Stacją Narciarską Kamienica uruchomi podczas ferii zimowych
2018 komunikację pomiędzy Stroniem Śląskim, Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra Resort i Stacją Narciarską Kamienica. Skibus będzie
kursował codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00 w okresie od 13 stycznia do 26 lutego. Przebieg trasy skibusa przedstawia się następująco:
1.CETiK Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18,
2.Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki („środkowy”),
3.Sienna – Czarna Góra Resort,
4.Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki (Park Morawka),
5.Stacja Narciarska Kamienica – od strony Bolesławowa,
6.Stacja Narciarska Kamienica – od strony Kamienicy.
Droga powrotna:
1.Stacja Narciarska Kamienica – od strony Kamienicy.
2.Stacja Narciarska Kamienica – od strony Bolesławowa,
3.Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki (Park Morawka),
4.Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej („środkowy”),
5.CETiK Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18.
Dokładny rozkład jazdy zostanie podany do informacji na początku 2018 roku.
Przejazd będzie bezpłatny za okazaniem zakupionego, ważnego w dniu przejazdu karnetu Czarnej Góry Resort lub Stacji Narciarskiej
Kamienica.
GALA W OPOLU DLA „KRUSZYNKI”
17 Listopada br. delegacja Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej
„Kruszynka” ze Starego Gierałtowa w składzie Maria Bobko, Barbara
Staniszewska, Mieczysław Makarewicz uczestniczyli w Ogólnopolskiej Gali
podsumowującej obchody 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD).
Towarzystwo wspólnie z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu brało udział
w EDD już po raz czwarty. EDD obchodzone we wrześniu to akcja mająca za
zadanie przybliżyć mieszkańcom zabytki, ciekawe miejsca w naszym otoczeniu
z odpowiednią dozą informacji o tych miejscach, zabytkach itp. Udział
w obchodach jest bezpłatny. W uznaniu za zaangażowanie w organizację tych
dni dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pani prof. Małgorzata
Wierzbicka wręczyła naszym delegatom pamiątkowa nagrodę - wyróżnienie za
dotychczasowe działania Towarzystwa.
W przyszłym roku Towarzystwo planuje wydanie miniprzewodnika o ciekawych miejscach doliny Białej
Lądeckiej. Grant w wysokości 3000 zł otrzymaliśmy od Fundacji Banku Zachodniego BZWBK.
W ogólnopolskim konkursie startowało 1160 podmiotów grantów było tylko 100 wśród nich nasze
Towarzystwo, tym większe to dla nas wyróżnienie.
Prezes Towarzystwa - Mieczysław Makarewicz

ZAPRASZAMY NA VIII FORMUM KULTURALNE
VIII FORUM KULTURALNE w CETiKu - 28 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 12.00
zapraszamy do CETiK-u wszystkie osoby prywatne oraz stowarzyszenia i firmy zajmujące się
organizacją imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie Gminy Stronie Śląskie. Forum
ma pomóc w opracowaniu wspólnego kalendarza imprez, które organizowanie będą na terenie Gminy
Stronie Śląskie w roku 2018. Zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na rozwoju Gminy Stronie
Śląskie, mających ciekawe pomysły na organizację imprez kulturalnych, sportowych oraz
turystycznych, które przyczyniłyby się do promowania walorów Gminy Stronie Śląskie, nie tylko w
kraju, ale także za granicą.
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25 LAT WSPÓŁPRACY STRONIE ŚLĄSKIE – STARE MESTO
W dniu 10 grudnia 2017 r. w budynku Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskiem odbyła się impreza „Zakończenie
projektu”- 25 lat współpracy Stronie Śląskie – Stare Mesto. Ze względu na to, że zakończenie projektu przypadło na grudzień, atmosfera
i charakter imprezy był przedświąteczny.
Przed imprezą odbyły się polsko-czeskie warsztaty robienia biżuterii oraz filcowania na sucho. Efekty tych prac były zaprezentowane podczas
„Zakończenia projektu”. Został ogłoszony również konkurs fotograficzny, którego tematem przewodnim było 25 lat współpracy Stronie
Śląskie – Stare Mesto, a 10 grudnia zostali nagrodzeni zwycięzcy. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać zdjęcia konkursowe, jak również
wystawę fotograficzną z przebiegu realizacji projektu. Na scenie CETiK-u zaprezentowały się grupy działające przy instytucji oraz z nią
współpracujące. Wystąpiły również grupy z partnerskiego Starego Mesta w Czechach. Podczas imprezy zostały przeprowadzone konkursy
dotyczące współpracy polsko – czeskiej. Podczas imprezy miała miejsce projekcja powarsztatowego filmu „Na granicy”.
Współpraca z partnerem Czeskim, podczas realizacji projektu przebiegała bardzo sprawnie. Polacy uczestniczyli w działaniach
organizowanych przez partnera w Starym Mescie.
Pragniemy bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „25 lat współpracy Stronie Śląskie – Stare Mesto”. Bez Was
by się to wszystko nie udało.
Natalia Gancarz - Koordynator projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

STOŁY BOŻONARODZENIOWE
10 grudnia 2017 r. w CETiK-u odbyły się IV Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe.
Swoje stoły zaprezentowało 10 wystawców w tym 1 ze Starego Mesta, częstując
przepysznymi potrawami odwiedzających imprezę. Z wyrobami rękodzielniczymi
i wypiekami zaprezentowały się w tym roku aż 23 stoiska w tym 4 z Czech. Każdy stół, za
ogromny wkład w przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek od organizatora.
Zostały ufundowane również nagrody przez Fundatorów, które otrzymali:
1. nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego pana Zbigniewa Łopusiewicza – Przedszkole
Miejskie im. Jana Pawła II,
2. dwie nagrody pieniężne Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – Sołectwo
Bolesławów i Sołectwo Stara Morawa,
3. nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie z filią w Stroniu Śląskim pana Zdzisława Kozickiego - Sołectwo Kamienica,
4. nagrodę pana Stanisława Jurcewicza Senatora VII i VIII kadencji – Sołectwo Strachocin,
5. nagrodę CETiK-u – PRO – BIO Stare Mesto Czechy.
Nagrodzeni zostali również uczestnicy konkursów bożonarodzeniowych takich jak: Domek
z piernika oraz Wieniec Bożonarodzeniowy. Wyniki konkursu znajdują się na naszej stronie
internetowej www.cetik.stronie.pl.
Dodatkowe nagrody w postaci pięknych albumów ufundował Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lądek – Zdrój pan Jan Chilarski. Bardzo dziękujemy.
Imprezie towarzyszyły przepiękne występy dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II,
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte, Przedszkola „Bajlandia” z Bolesławowa,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej MINI BAND działającej przy CETiK-u, grupy baletowej
„Balerinki” mającej zajęcia w Przedszkolu Miejskim i „Arabesque” działającej przy CETiK-u,
Siekiereczek, Kapeli z Ulicy Hutniczej, grupy tańca nowoczesnego „Nadija” działającej przy
CETiK-u, zespołu Gwiazdeczki z Bolesławowa, Grupy tańca nowoczesnego z Czech oraz
Gwiazdy wieczoru czeskiego zespołu STARÁČEK. Pod koniec imprezy na widzów czekała
niespodzianka tj. występ pracowników CETiK-u, który został odebrany bardzo entuzjastycznie.
Dziękujemy serdecznie Wszystkim Osobom oraz Instytucjom zaangażowanym w organizację
Imprezy oraz wszystkim odwiedzającym CETiK w tym dniu.
Natalia Gancarz - CETiK
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CO ROBIŁY „SIEKIERECZKI” W MIJAJĄCYM 2017 ROKU?
Program Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki” w roku
2017 był bardzo bogaty w występy. Zespół brał udział
w uroczystościach oraz imprezach lokalnych i poza lokalnych.
Rozpoczęliśmy swój rok występem na Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
następnie kolędowaliśmy w CETiK-u i Złotym Stoku. 8 marca zespół
zagrał w Starym Gierałtowie, następnie wystąpił na Gminnych Stołach
Wielkanocnych w CETiK-u. Wystąpiliśmy na Festiwalu Pieśni
Religijnej w Lubnowie. W czerwcu wystąpiliśmy na uroczystościach
50-lecia nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego, które odbyły się
w CETiK-u i nad zalewem w Starej Morawie, następnie kolejno
zaśpiewaliśmy na Odpuście w Nowym Gierałtowie, Pstrążnej, Stolcu,
Lądku - Zdroju i na Jagodzisku w Nowym Gierałtowie.
Kolejny wspaniały wyjazd bardzo długo oczekiwany latami, dzięki sponsorom z Naszej
Gminy, to udział w XV Spotkaniach Seniorów w Międzyzdrojach, na których zespół zdobył
wyróżnienie. Kolejny wyjazd to Ciepłowody „ czerwone jabłuszko ”. Nasz przedostatni, ale
jakże ważny, koncert oraz wystawienie stołu na IV Polsko - Czeskich
Stołach
Bożonarodzeniowych, imprezie mającej
miejsce w CETiK-u, na której nasz stół,
zdaniem radnych oraz osób zwiedzających
był najładniejszy i najsmaczniejszy.
Ostatni w tym roku występ odbędzie się na
grudniowej sesji Rady Miejskiej, która
odbędzie się w CETiK-u.
Prezes Michał Gontko
Aleksandra Szymańska
Kierownik muzyczny Piotr Szczepanek

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE STROŃSKICH PLACÓWEK
►Podsumowanie projektu polsko - czeskiego zrealizowanego w Zespole Szkół Samorządowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Gdy w listopadzie 2016 r. uczniowie ze szkoły w Starym
Meście zawitali do ZSS w Stroniu Śląskim, by spotkać się
z gimnazjalistami z dwóch klas z innowacją (wówczas Ic i IIa),
nikt nie przypuszczał, że to początek jakże miłej, całorocznej
współpracy. A jednak. Przez cały rok było mnóstwo wspólnych
działań zarówno na terenie Polski jak i Czech. Wycieczki,
warsztaty, spotkania integracyjne, wspólne gotowanie itp.
29 listopada 2017 r. w CETiK-u nastąpił finał projektu.
Zaproszeni zostali włodarze miast, pracownicy urzędu,
ambasador Republiki Czeskiej (niestety nieobecny, ale
wystosował bardzo miły list, który odczytano wówczas), konsul honorowy Czech, pracownicy biura
Euroregionu w Kłodzku, dyrektorzy obu zaprzyjaźnionych szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Imprezę prowadzili uczniowie w obu językach, odbyło się przedstawienie, została pokazana
prezentacja z fotografiami ze wszystkich spotkań, były prezenty, podziękowania i poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum w ZSS
oraz słodkości wykonane przez uczniów czeskich.
Był to naprawdę obfity w wyjazdy i spotkania rok dla uczniów gimnazjum, ale przede wszystkim wspaniała możliwość nawiązania dobrych
relacji, poznania ciekawych ludzi i ujrzenia nowych miejsc.
► Uczniowie ZSS niosą pomoc w Domu Dziecka.
- 5 grudnia 2017r. grupa uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych pod opieką p. Wijatyk i p. Ziobro
udała się do kłodzkiego Domu Dziecka. Spędziliśmy
tam czas na wspólnej zabawie, a najważniejsze dla nas
były uśmiechy na twarzach dzieci :)
► Catering w Starym Mescie (Czechy). W dniu
25.11.2017 r. Uczniowie ZSS w ramach projektu
„25 lat współpracy Stare Mesto - Stronie Śląskie”
przygotowali stół cateringowy w Starym Mescie.
Wszystkim bardzo smakowało. Podziękowania dla
Dominiki i Amadeusza z klasy 4 T i opiekuna p. Renaty Kaweckiej.
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►Młodzież o ekologii. 24 listopada uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych uczestniczyli
w Urzędzie Miejskim w „ Debacie ekologicznej ” w ramach realizacji zadań Programu „ Ożywić pola. Rok
gęsi gęgawy ”. Informacji o podjętych inwestycjach realizowanych i planowanych na terenie gminy
w ramach ochrony środowiska udzielił pan Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz i pan Lech Kawecki.
Następnie młodzież miała szansę zadać pytania i podjąć dyskusje na temat planowanych zmian
w zakresie ochrony środowiska i przyrody.
► Minęła jesień w strońskim Przedszkolu, a razem z nią poniższe
wydarzenia.
• 10 listopada to Międzynarodowy Dzień Jeża, święto kłujących ssaków.
W dniu 9 listopada dzieci z naszego przedszkola miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę
dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku poprzez; wysłuchanie programu słowno –
muzycznego przygotowanego przez dzieci z grupy "Jeżyki". Przedszkolaki obejrzały prezentacje
multimedialną poświęconą jeżom bajkę o jeżach, wysłuchały tematycznych pogadanek, rozwiązywały
zagadki o jeżach i wesoło bawiły się przy piosenkach o jeżach. Była zabawa pt. „Na dywanie siedzi jeż (...)”,
„Idzie, idzie jeż”, „Kolczasty jeżyk” –
ilustrowanie ruchem wiersza Doroty Gellner.
Dzieci wykonywały
różnymi technikami
prace plastyczne, których tematem był oczywiście JEŻ. Na zakończenie zajęć
dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Jak Kolczatek szukał mieszkania”. Dzień
Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie.
• 10 listopada w Naszym przedszkolu odbył się
uroczysty apel z okazji obchodów Święta
Niepodległości. Dzieci z wielkim przejęciem
odśpiewały Hymn Polski, recytowały wiersze oraz
zatańczyły do patriotycznych pieśni.
• PROJEKT „ Przez Pokoleń Smaki Do Sąsiedzkiej Paki ”.
16 listopada w kuchni przedszkolnej odbyła się trzecia i ostatnia już część warsztatów kulinarnych projektu „Przez
Pokoleń Smaki Do Sąsiedzkiej Paki”. Tematem przewodnim warsztatów były węgierskie naleśniki, które
degustowaliśmy, panowała miła, serdeczna atmosfera, dzieci świetnie się bawiły, działania realizowane w ramach
projektu służyły integracji międzypokoleniowej, były też okazją do twórczego spędzania wolnego czasu.
DZIĘKUJEMY!
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce” oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

► 50-lecie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim została otwarta 16 grudnia 1967 r. W tym roku 17 listopada
obchodziliśmy uroczyście 50-lecie istnienia naszej szkoły. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modliliśmy się za
budowniczych szkoły, za absolwentów, byłych i obecnych pracowników oraz uczniów naszej szkoły, rodziców i przybyłych gości. Po mszy
świętej odbyła się w szkole uroczysta akademia. Po niej był czas na wspólne rozmowy przy poczęstunku, zwiedzanie wystaw, panel
dyskusyjny i wspólne zdjęcia pamiątkowe. Dzień ten będziemy wspominać z radością i odmierzać czas do kolejnego jubileuszu.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim serdecznie dziękują wszystkim,
którzy pomogli w organizacji obchodów 50-lecia.
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Z ŻYCIA „BAJLANDII” W BOLESŁAWOWIE

MIKOŁAJ W NOWYM GIERAŁTOWIE

► W dniu 26 listopada dzięki uprzejmości ks. proboszcza Krzysztofa Kaufa w kościele
parafialnym w Bolesławowie podczas mszy św. odbyło się krótkie przedstawienie patriotyczne
w wykonaniu naszych przedszkolaków. Po prezentacji wszystkim obecnym dzieci rozdały
pamiątkowe biało-czerwone serduszka. Wśród widzów obecni byli pan Zastępca Burmistrza
Dariusz Chromiec i pani Dyrektor Irena Foremnik.
► 4 grudnia, z niewielkim wyprzedzeniem, do „Bajlandii”
zawitał Święty Mikołaj. Przedszkolaki powitały go
radosnymi wierszami i piosenkami. Uradowane i przejęte
dzieci otrzymały prezenty, ale nie zapomniały także
o upominku dla Mikołaja. Już czekają na jego odwiedziny
za rok.
► 7 grudnia w CETiK-u w Stroniu Śląskim miał miejsce
finał programu „Ożywić pola. Rok gęgawy”. Nasze
przedszkole od kilku edycji bierze w nim udział. Tym razem pokazano prezentację
dokumentującą działania dzieci w „Roku gęgawy”, po niej odbył się krótki występ
przedszkolaków. Na koniec laureaci konkursów
z naszego przedszkola otrzymali nagrody. Dziękujemy
naszej koordynatorce, pani Jolancie Bogiel, za wiele
ciekawych spotkań przybliżających najmłodszym
tematykę przyrodniczą i leśną.
► 10 grudnia przedszkolaki były jednym z artystów
występujących podczas IV Polsko-Czeskich Stołów
Bożonarodzeniowych w CETiK-u w Stroniu Śląskim.

6 grudnia, jak co roku w Sołectwie Nowy
Gierałtów pojawił się Święty Mikołaj, który
przyniósł prezenty dla dzieci. Mikołaj
opowiadał, a zarazem przepytywał dzieci
z wiedzy ogólnej o świecie, po czym
wszyscy częstowani byli słodyczami,
owocami i napojami. Dziękuję Radzie
Sołeckiej za zorganizowanie całej imprezy,
ale także dziękuję dzieciom i rodzicom za
przybycie! No i oczywiście szczególne
podziękowania kieruję w stronę Świętego
Mikołaja, który znalazł dla nas czas
i przybył do naszego sołectwa.
Sołtys

Magdalena Wacławska

NAJLEPSZA NALEWKA ZE STRONIA WSI
W Ołdrzychowicach Kłodzkich w listopadzie br. już po raz siódmy odbył się
Festiwal Amatorskich Trunków. Podczas festiwalu, Pani Czesława Piechnik Sołtys Sołectwa Stronie Wieś otrzymała wyróżnienie za wino wieloowocowe, a w kategorii „nalewka” zdobyła I miejsce za nalewkę z aronii na
spirytusie. W nagrodę, Pani Sołtys weźmie udział w wycieczce do Brukseli,
ufundowanej przez Panią Lidię Geringer de Oedenberg – poseł do
Parlamentu Europejskiego. Gratulujemy!
Z MIKOŁAJEM W ZABYTKOWEJ KOPALNI
3 grudnia br. dzieci z Sołectwa Stronie Wieś z opiekunami udały się na spotkanie z Mikołajem do Nowej Rudy. Była to wycieczka
autokarowo-krajoznawcza, podczas której dzieci zwiedziły zabytkową kopalnię węgla w Nowej Rudzie. Grupa trafiła na doskonałego
przewodnika, który interesująco i z humorem przekazywał informacje o kopalni. Były konkursy związane z górnictwem oraz przejazd
podziemną zabytkową kolejką, który wywołał moc emocji!
Okazało się, że dzieci udały się w tym dniu we właściwie
miejsce, bo właśnie tam, w zabytkowej kopalni, spotkały
świętego Mikołaja, który obdarował je paczkami. Po
zwiedzaniu, dzieci wzięły udział w warsztatach zdobienia
pierników – specjalnymi „pisakami” zdobiły otrzymane
w paczkach piernikowe misie. Przed powrotem do Stronia
Śląskiego, cała grupa posiliła się i rozgrzała grillowanymi
kiełbaskami i ciepłymi napojami, serwowanymi pod wiatą.
Były zabawy na śniegu, dużo uśmiechów i radości.
Rozbawione dzieci w drodze powrotnej podpytywały nas
„kiedy i dokąd znów pojedziemy?”
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji tej wycieczki.
Czesława Piechnik - Sołtys Sołectwa Stronie Wieś

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XVII, Numer CLVIII

STR. 9
WSPOMNIENIE LATA

Udział w wybranych uroczystościach i imprezach szczęśliwie zawsze zbiega się z piękną aurą, tak też było i tym razem, czyli 15 sierpnia.
Pojechaliśmy grupą „Złotego Kasztana” jako reprezentacja Stronia Śląskiego ( w pięknych szafirowych koszulkach z jubileuszowym logo
miasta ) do Nowej Wsi na 25 - lecie odpustowych obchodów maryjnych, a co najistotniejsze 3 rocznicy śmierci sławnego polskiego kolarza
p. Stanisława Szozdy. Byliśmy i tamtego ostatniego lata w Nowej Wsi kiedy opowiadał o swojej karierze, urokach i trudach kolarstwa, gdy
Mistrzostwami Świata i Wyścigiem Pokoju pasjonowała się cała Polska. Był jednym z gości - kolarzy, na odpustach, przywracanej do
świetności świątyni z 1750 roku ( jednej z największych kubaturą na terenie Polski w tak maleńkiej miejscowości ) widzianej na tle gór
z międzynarodowej trasy S-8 oraz dzieł sztuki jakie znajdują się w jej murach. Tym razem gośćmi byli panowie Tadeusz Mytnik
i Ryszard Szurkowski z którymi spotkała się reprezentacja Strońskiej Grupy Rowerowej. I jak zawsze olbrzymia ilość przybyłych bawiła się
przy pysznym jadle, skocznej muzyce śląskiej kapeli i gwoździem programu - loterii, gdzie atrakcyjnymi fantami są zawsze rowery znanych
marek, kosiarki itp. sprzęt.
Tak naprawdę lato dobiegało końca 8 - 9 września ze swoją piękną pogodą (+ 28 C ) , kiedy to razem z innymi członkami PTTK oddział
Stronie Śląskie pojechałyśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego leżącego na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Wielką przyjemnością
jest wrócić po latach w miejsca, które zwiedzało się będąc uczniami szkoły
podstawowej. Jaskinie: Łokietka, Ciemna, Nietoperzowa, Brama Krakowska robiły
całkiem inne wrażenie niż przed laty.
Mili przewodnicy przedstawiając ciekawostki, oprowadzili grupę przez część doliny
Prądnika z Ojcowem i jego wspaniałościami jak Kaplica „Na Wodzie”, ruiny zamku
z XIV w., Muzeum O.P.N im. prof. W. Szafera itd.
Drugi dzień to wspaniały odnowiony XIV wieczny zamek „Na Pieskowej Skale”,
„Maczuga Herkulesa” i inne formacje skalne jak „Wernyhory”, „Mickiewicza”,
„Chopina”. Ojcowski Park Narodowy to także historia ludzi, właściciel młynów
i tartaków, których działa jeszcze 12, np. młyny Kopcińskiego, Boronia, Mosura
Katarzyńskich, Wilka itd. Jednym słowem warto odświeżać pamięć o historii bo nie
zawsze ona „kołem się toczy”, ale zawsze odkryje się coś nowego, innego, uzupełni
wiedzę, a niejednokrotnie zbudzi refleksję, że warto ocalać od zapomnienia rzeczy
wielkie, również drobiazgi z których składa się życie ludzkie, ale przede wszystkim
narodu.
Jolanta Bogiel - Stowarzyszenie „Złoty Kasztan”

PRZYGOTOWANIA DRUŻYNY SENIORÓW SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE DO RUNDY WIOSNA 2018
Drużyna seniorów SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie w klasie okręgowej w sezonie JESIEŃ
2017 zakończyła rozgrywki na drugim miejscu stając się największą niespodzianką tej rundy.
Bilans naszego zespołu: 10 zwycięstw, jeden remis i 4 porażki oraz zdobycie aż 54 bramek.
Głównym celem naszej drużyny jako beniaminka w klasie okręgowej była skuteczna gra
i spokojne utrzymanie. Rzeczywistość przeszła najśmielsze oczekiwania i nasza drużyna
zajmuje miejsce pozwalające na awans do IV ligi.
Przygotowania do rundy wiosennej drużyna rozpocznie w poniedziałek 8 stycznia zebraniem
organizacyjnym. Na tym zebraniu zespół zostanie zapoznany z celami i przebiegiem
przygotowań oraz będą przedstawione prezentacje i filmy szkoleniowe mające pomóc
w treningach.
Treningi odbywać się będą w styczniu w hali sportowej – pierwszy zaplanowany jest w środę 10 stycznia, w lutym w hali sportowej
i na boisku ORLIK, a w marcu na boisku ORLIK i stadionie. Pierwszy mecz mistrzowski w Świebodzicach zaplanowany jest na 17 marca.
W okresie przygotowawczym przewidziano 5 meczy kontrolnych z następującymi zespołami:
03.02 SPP KRYSZTAŁ – POLONIA-STAL Świdnica – IV liga wrocławska
10.02 SPP KRYSZTAŁ – UNIA Bardo – IV liga wrocławska
17.02 SPP KRYSZTAŁ – SPARTA Paczków – IV liga opolska
25.02 SPP KRYSZTAŁ – BANIK Stare Mesto – liga czeska
02.03 SPP KRYSZTAŁ – POLONIA Jaszowice – klasa A wrocławska
11.03 SPP KRYSZTAŁ – do ustalenia
Planowane mecze będą rozgrywane na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w miejscowościach Jesenik (Czechy), Bielawa lub w przypadku
przyjaznej aury na boiskach przeciwników.
Chęć uczestniczenia w przygotowaniach do sezonu wyraziło 24 zawodników. W chwili obecnej drużyna oparta jest zdecydowanie na naszych
wychowankach i mieszkańcach gminy Stronie Śląskie. Gra będzie oparta na zgraniu sprawdzonych zawodników co powinno przynieść
pozytywne wyniki. Ze względu na pracę kłopoty z trenowaniem i graniem mają Śliwa Maciej i Kowalczyk Daniel. Ze względów zdrowotnych
podobny problem ma Zadrożny Patryk. Jest to niewątpliwie osłabienie zespołu. Liczymy, ze przejściowe kłopoty zdrowotne pozwolą grać
Bugajskiemu Dariuszowi. Do zespołu dołączył po długiej przerwie zdrowotnej Nowik Mateusz, a od miesiąca lutego ma wznowić treningi
Lasota Mariusz co powinno wzmocnić kadrę zespołu.
Dziękujemy wszystkim imiennym i bezimiennym firmom oraz osobom za dotychczasowe wsparcie, które niewątpliwie miały pozytywny
wpływ na osiągnięte wyniki. Liczymy na dalsze wsparcie i życzliwość w rundzie wiosennej.
Wyniki muszą opierać się głównie na ciężkiej pracy na treningach i solidnej grze. Ta gra ma przysporzyć wiele radości kibicom co jest
niewątpliwie najważniejszym celem drużyny.
Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - Kazimierz Drożdż
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE

„FERIE Z PANEM BOGIEM BEZ UZALEŻNIEŃ”
W dniach od 15 do 20 stycznia 2018 roku
Akcja Katolicka organizuje

bezpłatne półkolonie
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Stroniu Śląskim.
Formularz zgody rodziców na udział
w półkoloniach można otrzymać
od dnia 2-01-2018r.
w Kościele Parafialnym
i w szkole u Katechetów.
Prawie 200 dzieci wzięło udział w
Mikołajkowym Turnieju Karate Kyokushin w Sobótce, dokąd przyjechali zawodnicy
z Wrocławia, Siechnic, Wołowa, Brzegu Dolnego, Ząbkowic Śląskich, Nysy, Złotego
Stoku oraz z Lądka Zdroju i oczywiście Stronia Śląskiego. Był też specjalny gość. I żeby
było jasne – nikt się tu z nikim nie bił. Zawodnicy musieli wykonać szereg
opanowanych na treningach technik (kata).
Z Lądeckiego Klubu Kyokushin Karate na turniej pojechało 15 zawodników, dla sporej
części był to pierwszy start w życiu. Każdy z karateków po swoim występnie odbył
poważną rozmowę ze Św. Mikołajem, który wręczał paczkę ze słodkościami.
Na najlepszych zawodników czekały puchary. Do naszego klubu trafiło ich aż pięć:
III miejsce kata dziewcząt 12-13 lat – Oliwia Żurak
II miejsce kata chłopców 12-13 lat – Szymon Sobolewski
III miejsce kata chłopców 10-11 lat – Szymon Milke ze Stronia Śląskiego
II miejsce kata dziewcząt 8-9 lat – Milena Jesiołowska ze Stronia Śląskiego
III miejsce kata dziewcząt 8-9 lat – Wiktoria Knap
Do rundy finałowej w swoich kategoriach weszli również Wojtek Targosz i Izabela
Targosz oraz stronianie - Borys i Bruno Bożek. Wyniki małych zawodników dały
klubowi III miejsce w klasyfikacji drużynowej!
Udział dzieci w Turnieju był dofinansowany przez klub. Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć na naszym Facebooku.

Zgody należy oddać
do dnia 12-01-2018 r.–
z uwagi na konieczność
ubezpieczenia dzieci.
Prezes POAK
Alicja Taszycka

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?
Sztandar to znak, który łączy daną społeczność z tymi co opuścili nasze szeregi bądź
z tymi, którzy do niej przybędą. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego nadania
i poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar zarówno świecki jak i religijny. Natomiast
sztandar podnosi rangę danej społeczności. Każdy sztandar ma symboliczną wymowę
i określa znaczenie. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Sztandar to symbol jego
miejsca, tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
W dniu 18 listopada w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury nastąpiło uroczyste
wręczenie sztandaru Klubowi HDK „Brylant” w Stroniu Śląskim. Aktu wręczenia dokonał
w imieniu społeczeństwa Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. Sztandar
przyjął Prezes Klubu Antoni Cygan. Po prezentacji sztandaru Prezes przekazał go w ręce
Pocztu Sztandarowego. Całej uroczystości towarzyszyły sztandary: Gminy Stronie Śląskie,
Klubu HDK im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój, Klubu HDK –
PCK przy PKP Duszniki Zdrój, Stowarzyszenie RP Klub HDK przy PKP Kłodzko.
W uroczystości uczestniczyły takie kluby jak HDK przy Placówce Straży Granicznej, Klub HDK przy Oddziale Okręgowym PCK Kłodzko
oraz delegacja Klubu HDK – PCK przy Zakładzie Karnym w Kłodzku. Podczas uroczystości zostali Odznaczeni Odznaką Honorową
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Kazimierz Olszewski, Jerzy Golik oraz Bogumił Michalak.
Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia uhonorowano Hannę Robak, Mariusza Packa, Kamila Matuszkiewicza.
Na wniosek Klubu HDK „Brylant” Dyrektor Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu uhonorował dyplomami
Annę Słowiak, Iwonę Zając, Marię Zając, Teresę Rozen, Małgorzatę Perlak, Jarosława Kwiatkowskiego, Piotra Pawlińskiego, Waldemara
Czaprowskiego oraz Macieja Sucha.
W uroczystościach uczestniczyli nasi najznakomitsi rządzący - Posłanka p. Monika Wielichowska, Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz, Zastępca
Burmistrza Dariusz Chromiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard Wiktor oraz Radni Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego - Gabriela Janiszewska, Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Zdzisław Pakuła, Jan Florowski. W uroczystościach
uczestniczyli również Prezes oraz Sekretarz Zarządu Okręgowego PCK Kłodzko pan Kazimierz Drożdż oraz Andrzej Kacik, specjalista ds.
krwiodawstwa z Wałbrzycha Teresa Kamińska oraz delegacja Punktu Krwiodawstwa z Kłodzka - Basia Zakrzewska oraz Arleta Nowotnik.
Nie można w tym miejscu pominąć fundatorów sztandaru ( lista znajduje się w Kronice klubu – do wglądu ). Po uroczystej akademii
spotkaliśmy się w Restauracji „ Finezja Wiedeńska ” na odświętnym posiłku przy dobrej muzyce.
Na drugi dzień w niedzielę podczas Mszy Świętej odbyło się poświęcenie sztandaru.
Jacek M.
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NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 2017
Dzięki dotacjom ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w ramach XIII edycji konkursu
„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w 2017 r. w Gminie Stronie Śląskie
zrealizowane zostały trzy projekty. Budżet projektów stanowiły także środki z gminnych
funduszy sołeckich, środki własne realizatorów projektów, darczyńców, itp. We wszystkie
projekty zaangażowano bardzo dużo pracy społecznej. Zrealizowane zadania:
1. „Wyrwać ugory” – projekt Sołectwa Stara Morawa, służący przygotowaniu terenu pod
powstanie zagospodarowanej działki sołeckiej (prace ziemne polegające na przecince
drzew i krzewów, wyrównaniu terenu koparką oraz oczyszczeniu rowu i utwardzeniu
dojazdu do działki, wylano też stopy fundamentowe pod słupy konstrukcji altany sołeckiej).
Koordynator: Pani Marzena Stołypko ze Starej Morawy.
2. „Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej” – projekt, dzięki któremu
w Strachocinie odrestaurowana została znajdująca się w stanie ruiny kapliczka.
Koordynator: Pan Mieczysław Makarewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Białej
Lądeckiej „Kruszynka” ze Starego Gierałtowa.
3. „Kuźnia zawodu rzeźbiarz” – projekt Sołectwa Kamienica, w ramach którego we wsi
ustawione zostały dwa nowe drewniane kwietniki, zorganizowane zostało spotkanie dzieci
z sołectwa z rzeźbiarzem – Panem Stanisławem Kurowskim, podczas którego dzieci mogły
zapoznać się z technikami rzeźby w drewnie, wybudowano piec i grill na placu wiejskim.
Koordynator: Irena Foremnik, Sołtys Sołectwa Kamienica.
Dziękujemy koordynatorom projektów i wszystkim osobom zaangażowanym w ich
realizację.
Monika Ciesłowska

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
W listopadzie 2017 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 4 - 5 osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę,
w godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta
i Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 12 porad dotyczących:
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych,
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych,
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin Osób Uzależnionych,
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do 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 uzależnionych,
•
wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi,
•
problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą
średnio 3 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania: 698 908 002 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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Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30 - 15:30,
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
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DTP (layout):
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, czy
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów
zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem
oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na
jeden z poniższych adresów e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl,
a.zaucha@stronie.pl lub dostarczyć osobiście.

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
29 GRUDNIA B.R. O GODZINIE 10.00 W SALI WIDOWISKOWEJ
CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
W STRONIU ŚLĄSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie
ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 6 stycznia 2018 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
udzielają bezpłatnie podstawowych informacji 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.

I. PIERWSZA CZĘŚC SESJI (godzina 10.00):
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
BIURO RADNYCH
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022 – projekt nr 1.
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600- 1700
Śląskie na 2018 rok – projekt nr 2.
Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
• 9 stycznia 2018 roku dyżur w biurze pełni
Stronia Śląskiego.
Pan Wiesław Ryczek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady
BIURO RADNEGO
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na
Biuro Miłosza Węgrzyna,
lata 2017 – 2022 – projekt nr 3.
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
Śląskie na rok 2017 - projekt nr 4.
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem
w Stroniu Śląskim.
roku budżetowego 2017 - projekt nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary
Gierałtów – projekt nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/278/13 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia
sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także
regulaminu ich używania – projekt nr 8.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli
Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków – projekt nr 10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 11.
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
II. DRUGA CZĘŚĆ SESJI (godzina 13:00):
Życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

