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WYGRYWA TEN, TO GRA FAIR
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Stronie Śląskie znalazła się wśród laureatów XI edycji programu
„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
i otrzymała tytuł „Gmina Fair Play 2012” w kategorii
„Gmina Turystyczna”. "Gminy Fair Play" kreują dobre
wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami. Są
to gminy otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Program certyfikowania Gmin prowadzony jest przy wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej.
W kategorii „Gmina Turystyczna”, tj. gmina, w której turystyka stanowi istotną dziedzinę
gospodarki lub która stymuluje rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne,
Nagrodę Główną – Statuetkę Gmina Fair Play 2012 otrzymała Gmina Narewka w województwie
podlaskim, Złotą Statuetkę Gmina Fair Play 2012 otrzymały: Gmina Lesko w województwie
podkarpackim oraz Gmina i Miasto Warta w województwie łódzkim. Certyfikat Gmina Fair Play
2012 otrzymała Gmina Stronie Śląskie oraz Gmina Iława w województwie warmińsko – mazurskim.
W programie „Gmina Fair Play 2012” mogły wziąć udział przede wszystkim te gminy, na
terenie których, w 2011 r. były prowadzone działania inwestycyjne. Kandydujące gminy wypełniały specjalną ankietę, która była oceniana przez komisję konkursową pod względem m.in.:
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jakości obsługi inwestorów, dostępu do infrastruktury technicznej i dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji. Podczas drugiego etapu, do którego przechodzą uczestnicy z odpowiednią ilością punktów, przeprowadzony zostaje audyt certyfikujący – jego zadaniem jest potwierdzenie informacji przedstawionych
przez gminy. Wręczenie laureatom tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” odbędzie się 7 grudnia 2012 roku na gali finałowej w
Warszawie. Nagrodzone samorządy zostaną wpisane do internetowej bazy gmin przyjaznych
dla inwestorów, o której organizatorzy inicjatywy poinformują władze regionalne, media i ambasady. Więcej o przedsięwzięciu na: www.gmina.fairplay.pl.
Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl.

GŁOSUJEMY NA STRONIE
Serdecznie zachęcamy do głosowania na
Gminę Stronie Śląskie
w konkursie Gmina XXI wieku.
Głosowanie trwa do 31 października br.
Dwie gminy, które zdobędą największą ilość głosów wygrają bezpłatny udział w konkursie Gmina
XXI Wieku wraz z kampanią promocyjną m.in.
w wydaniach online Gazety Wyborczej
i TVN24.
Adres strony, na której można oddać głosy na
naszą Gminę www.dobos.regional.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

1.

Stronie
Śląskie
ul. Dolna

Nr
i pow.
działki
w ha
112
0,1799

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza
w przetargu
w PLN brutto

Kwota
wadium w PLN

109 000,00

6 000,00

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej strefie zabudowy miasta. Istnieje możliwość podłączenia do linii energii elektrycznej, wodociągu miejskiego i kanalizacji sanitarnej przebiegającej w ciągu dróg
dojazdowych i ulicy Dolnej. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z drogi asfaltowej nie urządzoną
gruntową drogą dojazdową. Teren działki płaski, nie
ogrodzony porośnięty trawą.

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania - tereny istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (część terenu
działki przy rzece znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego).
Warunki przetargu :
1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2012 r. o godz. 12:00 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-działka nr 112” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 5 listopada 2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.(74) 811-77-15,41).
Lp

1

2

3

Położenie

Sienna

Sienna

Sienna

Nr
i pow.
działki
w ha
13/2
3,9969

15/1
2,2725

120/1
0,1438

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane położone w centralnej strefie miejscowości
Sienna, obejmujące tereny
wokół Centrum Sportów
Zimowych :
Czarna Góra” przylegające
do dużych terenów leśnych.
Uzbrojenie- istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji ściekowej Ø160, wodociągu Ø 90 oraz podziemnego kabla sieci energetycznej niskiego napięcia, które to elementy infrastruktury doprowadzane są
do sąsiednich działek. Sąsiedztwo-niewielka odległość od Centrum Sportów
Zimowych ok. 600 m.

Przeznaczenie w
m. p. z. p. Miasta
i Gminy Stronie
Śląskie
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna-Gmina Stronie Śląskie
zatwierdzony Uchwałą Nr X/73/11 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
15.07.2011 r. nieruchomość oznaczona jest
w części
symbolami: 18MP/UT/UZ –
zabudowa mieszkalno pensjonatowa, usług
turystyki i usług zdrowia, a w części symbolem 24ZL- tereny lasów.
Nieruchomość oznaczona jest w w/w planie
w części symbolem: 29MP/UT/UZ –
zabudowa mieszkalno-pensjonatowa, usług
turystyki i usług zdrowia a w części symbolem: 19ZL i 25ZL tereny lasów.
Nieruchomość oznaczona jest w w/w planie
symbolem 3KD-D-droga. W przypadku połączenia terenów 18 MP/UT/UZ i 20MP/UT/UZ
projektowana droga 3KD-D—będzie stanowiła wewnętrzną drogę obsługującą cały
obszar.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl

Cena wywoławcza
w PLN

Kwota wadium
w PLN

2 000 000,00
+ należny
podatek VAT

100 000,00
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Warunki przetargu :
1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 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-Sienna” przelewem najpóźniej
do dnia 10 grudnia 2012 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 Stronie Śląskie.
3. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.(74) 811-77-15,41).

KAPLICZKA JAK MALOWANA
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" dokonało
rewitalizacji jednej z kilku kapliczek
słupowych znajdujących się we wsi
Stary Gierałtów. Nowo odrestaurowana kapliczka znajduje się obok świetlicy Trzy Siostry. Na dokonanie rewitalizacji Towarzystwo otrzymało stosowne zezwolenie z Urzędu Ochrony Zabytków z Wałbrzycha. Wykonane prace zachowają kapliczkę w dobrym
stanie na kilkanaście lat. Remont doszedł do skutku dzięki wsparciu finansowym firmy Pana Ryszarda Soroki ze Starego Gierałtowa oraz
środków własnych Towarzystwa. Za przekazana pomoc Panu Ryszardowi Soroce serdecznie dziękujemy.
Mieczysław Makarewicz

STYPENDIA BURMISTRZA
Burmistrz Stronia Śląskiego, na podstawie Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych, oraz Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów, przyznał stypendia sportowe i naukowe. Stypendia zostały przyznane na okres od października 2012 r. do lutego 2013 r. Wysokość stypendiów opiewa na kwotę od 50,00 zł
do 130,00 zł miesięcznie.
Wśród stypendystów: Ciura Aleksandra, Czerhoniak Karolina, Dreger
Alicja, Hołyst Marta, Jamróz Remigiusz, Jasik Tomasz, Jasnowska Weronika, Jurczak Aleksandra, Leszczyńska
Julia, Lignarska Julia, Lizurej Katarzyna, Łowiec Nikola,
Maczkowska
Julia, Majcher Aleksandra, Majewski Daniel, Rabenda Malwina,
Radoń Nela, Rutowicz Sabina, Sadowska Katarzyna, Serafińska
Angelika, Smolarczyk Paulina, Soroko Aleksandra, Zoszczak Wiktoria.
Stypendyści zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza, które odbędzie się podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w dniu 29 października 2012 roku w sali
widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 18.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Pomocy Socjalnej w dniu 6 listopada br. o godz.
14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w celu omówienia programu współpracy na najbliższe lata. Projekt programu
umieszczony został na stronie www.stronie.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej do dnia 1 listopada br.
Monika Ciesłowska , UM Stronie Śl.

POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
W dniu 26 września nastąpiło podpisanie porozumienia o
wzajemnej współpracy pomiędzy Szkołą
Podstawową
im.
Bohaterów Westerplatte,
Gimnazjum
im. Marianny Orańskiej oraz Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu
Śląskim, a Strażą
Miejską. Podmioty zobowiązały się do wzajemnej współpracy
oraz pomocy w realizacji zadań w zakresie bezpiecznych warunków nauki, ochrony spokoju i porządku na terenie szkół, a także
jej bezpośrednim sąsiedztwie. Współpraca polegać będzie m.in.
na: prowadzeniu wspólnych działań profilaktycznych, porządkowych i prewencyjnych nauczycieli i patroli Straży Miejskiej, wymianie informacji o zagrożeniach występujących na terenie szkół,
organizowaniu spotkań nauczycieli, rodziców oraz uczniów z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej na tematy związane z przestępczością, demoralizacją wśród młodzieży, bezpieczeństwa,
odpowiedzialności za popełniane czyny karne itp., udzielaniu informacji Straży Miejskiej o ewentualnych przejawach demoralizacji oraz zgłaszanie zdarzeń i sytuacji zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie szkół, organizowaniu akcji prewencyjnych dotyczących kontroli antynarkotykowej na terenie
szkół.
Ponadto w szkołach wprowadza się wspólne kontrole młodzieży
przez nauczycieli dyżurujących i strażnika miejskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Na nauczycielach i wychowawcach
spoczywa obowiązek reagowania na wszelkie niepokojące sygnały i zachowania uczniów.
Głównymi koordynatorami i organizatorami współpracy ze Strażą
Miejską są: dyrektor, pedagog szkolny, komendant Straży Miejskiej lub osoby zastępujące.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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MODERNIZACJA CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
Został zakończony pierwszy etap modernizacji Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Uroczyste otwarcie nowego budynku Zakładu
Opieki Leczniczej odbyło się 11.10.2012 r., w którym udział wziął wicemarszałek Jerzy Łużniak.
Decyzję o przekształceniu szpitala w Dolnośląskie Centrum Opieki Długoterminowej oraz o gruntownej modernizacji infrastruktury szpitala podjął w dniu
26 maja 2010 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Modernizacja szpitala
w Stroniu Śląskim to element realizacji programu modernizacji stacjonarnej
opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku, który zakłada zapewnienie poprawy
w zakresie dostępności do świadczeń i warunków ich udzielania.
W ramach pierwszego etapu
prac wyremontowano budynek,
w którym przeprowadzane były
warsztaty terapii zajęciowej. W
budynku znalazło się ponad 100
łóżek dla pacjentów, profesjonalne zaplecze w postaci kuchni, kotłowni i nowych pomieszczeń administracyjnych.
Obecnie trwają prace kolejnego etapu modernizacji Centrum polegające na dobudowaniu skrzydła budynku, co pozwoli na zwiększenie ilości łóżek do ponad 300. Finansowanie projektu budowlanego II etapu modernizacji zostało zagwarantowane w budżecie
województwa. Koszty pierwszego etapu wyniosły 13 mln zł.
Informacje ze strony UMWD

NASZE ŚMIECI
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim zostało utworzone dodatkowe stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i
opłat, które zostało przyporządkowane do Referatu Finansów i Podatków. Stanowisko zostało obsadzone w drodze przeniesienia wewnętrznego Pani Iwony Dziuba z Gminnego Centrum Informacji.
Do końca roku 2012 Gmina musi podjąć uchwały związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami. O treści
podjętych uchwał poinformujemy w terminie późniejszym.
Zapewne wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: Po co te wszystkie zmiany?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych
do
składowania.
Śmieci
to cenny
surowiec
i
należy
je
ponownie
wykorzystywać.
Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzasz. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały niższe opłaty
dla osób segregujących odpady. Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki,
kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
Palenie śmieci szkodzi
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą
metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać
się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych
opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych,
do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do
dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają
się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz
śmieci do pieca lub ogniska.
Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.
Iwona Dziuba, UM Stronie Śląskie
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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„WIEŻA TRZECH KULTUR”
W dniu 19 września 2012 r. w CETiKu odbyło się spotkanie
mające na celu zaprezentowanie koncepcji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku opracowywanych w ramach Mikroprojektu
nr PL.3.22/3.3.02/11.02848 pod tytułem „Wieża Trzech Kultur”.
Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Przedstawiciele wykonawcy: Pracownia Architektury Krajobrazu Januszówka omówili trzy koncepcje. Podczas dyskusji, która
wywiązała się na spotkaniu, wskazano kierunek w jakim powinien
podążać projekt wieży, tj. obiektu nawiązującego do historycznego kształtu wieży z wykorzystaniem materiałów rodzimych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów tworzących Związek Gmin Śnieżnickich, będący jednocześnie beneficjentem dofinansowania, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Nadleśnictwa Międzylesiei Lądek Zdrój,
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, przedstawiciele samorządów i służb ochrony środowiska ze strony czeskiej oraz miejscowi
architekci.
Po spotkaniu zamawiający wybrał jedną z koncepcji, jako bazę
dla powstającego projektu budowlanego.
Lech Kawecki, UM Stronie Śl.

„RADOSNA SZKOŁA”
W miesiącu październiku br. przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim zostanie wybudowany plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
Plac zabaw będzie wyposażony w trwałe i nowoczesne urządzenia, a o bezpieczeństwo dzieci korzystających z atrakcji zadba
bezpieczna, kolorowa syntetyczna nawierzchnia, ułożona na całej
powierzchni powstającego placu.

Komisja Statutowa proponuje również ograniczenie do minimum
załączników do Statutu (propozycja dotyczy zamieszczenia jednego załącznika, który obrazuje granice gminy na mapie oraz zasięg
terytorialny sołectw), wychodząc z założenia, że należy do treści
Statutu włączyć dotychczasowe załączniki w formie tekstowej –
mowa o Regulaminie Pracy i Zakresie Kompetencji Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz Regulaminie Obrad Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim. Istotną zmianą jest również fakt, iż
załącznikiem do Statutu nie będzie już wzór herbu Gminy Stronie
Śląskie – symbole gminy w tym herb zostaną ustanowione odrębną uchwałą. Przedmiotowy projekt uchwały daje możliwość tworzenia przez Radnych Rady Miejskiej Klubów Radnych. Opracowano również regulamin nadania tytułu „Honorowego Obywatela
Gminy Stronie Śląskie” oraz tytułu „Zasłużony Dla Gminy Stronie
Śląskie”.
Komisja Statutowa proponuje również aby od VII kadencji Rady, Rada wybierała Przewodniczącego Rady oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady. Skrócono również nazewnictwo stałych
komisji Rady Miejskiej.

AUDIT W URZĘDZIE MIEJSKIM
Miło nam poinformować, że Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
otrzymał rekomendację odnowieniową certyfikatu na zgodność z
wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 dla systemu zarządzania
jakością.
Audit odbył się w dniu 17 września br. Zespół audytorów stanowiły P. Urszula Parulska – auditor wiodący i P. Karolina Grześkowiak – auditor.
Audit odnowieniowy dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy.

UWAGA!

Lech Kawecki, UM Stronie Śl.

ZMIANA HERBU, FLAGI, BANERU
I PIECZĘCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Uprzejmie informujemy, że Gmina Stronie Śląskie otrzymała
pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
projektu herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie.
Na październikowej sesji przedmiotem obrad będzie podjęcie
uchwały w sprawie ustanowienia nowych wyżej wymienionych
symboli Gminy.
Po przyjęciu uchwały planowane są działania na rzecz kampanii, które mają na celu promowanie pośród społeczeństwa nowego herbu Gminy oraz pozostałych symboli.
W programie sesji jest również uchwalenie statutu Gminy Stronie Śląskie. Komisja statutowa Rady Miejskiej, w skład której
weszli: Przewodniczący komisji – P. Ryszard Suliński, członkowie:
P. Roman Linde, P. Zdzisław Pakuła, P. Wiesław Ryczek, P. Stanisław Dobrowolski, P. Ryszard Wiktor oraz powołani z ramienia
Burmistrza Stronia Śląskiego przedstawiciele urzędu: P. Dariusz
Chromiec, P. Tomasz Olszewski i P. Tomasz Mazurek, obradowała w ośmiu posiedzeniach i przepracowała w sumie trzydzieści
godzin.
Najistotniejszą zmianą, jaką proponuje Komisja jest zmiana
nazewnictwa organu stanowiącego Gminy Stronie Śląskie – mianowicie Rada Miejska w Stroniu Śląskim zostanie zastąpiona Radą Miejską Stronia Śląskiego.
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„Z RĄCZKI DO RĄCZKI”
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej, Pani Dorota Komornicka Prezes Stowarzyszenia
Lokalnego Funduszu Masywu Śnieżnika, wręczyła stypendia dla uczniów i studentów z Gminy Stronie Śląskie. Stypendystami w naszej Gminie zostali:
1.
Skotnicka Gabriela (SP Stronie Śląskie) darczyńca – Wiesława Czerwińska.
2.
Karolina Żak (SP Stronie Śląskie) darczyńca – Zbigniew Łopusiewicz.
3.
Bora Julia (SP Stronie Śląskie) darczyńca – Joanna, Dariusz Chromcowie.
4.
Łowiec Nikola (Gimnazjum Stronie Śląskie) darczyńca – Krzysztof Lorenz, Fundacja
5.
Batorego.
6.
Aleksandra Soroko (Gimnazjum Stronie Śląskie) darczyńca – Jolanta Nowak, Elżbieta
7.
Waszak.
8.
Paula Żak (LO Kłodzko) darczyńcy – Danuta, Jacek Baneccy, Fundacja Batorego.
9.
Kaplita Sara (Technikum Kłodzko) darczyńca – Henryka, Michalina Szczepanowskie,
Roman Dobecki, Fundacja Batorego.
10.
Wlaźlak Wioletta (LO Lądek Zdrój) darczyńca Janusz Pawęska.
11.
Soroko Małgorzata (Politechnika Wrocławska) darczyńca Elżbieta Waszak, Anna Tańska, Fundacja Batorego.

PASOWANIE W ŻŁOBKU
Dnia 05 października 2012 r. w Żłobku Miejskim w Stroniu
Śląskim odbyło się uroczyste pasowanie najmłodszej grupy dzieci „Kaczuszek”. Honorowymi gośćmi byli Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz, Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard
Suliński.
Dzieci
wraz
z
opiekunkami Panią
Joanną Drozdowską i
Magdaleną Gwizdałą
zaprezentowały wierszyk pt. „Tu paluszek”.
Następnie
Pani
dyrektor
Celina
ChęćD r a ń c z u k
pa sowała
dzi eci
„zaczarowanym
ołówkiem”.
Pan Burmistrz wygłosił przemówienie i z dumą podkreślił,
że pierwszy raz w swojej 18-letniej karierze ma zaszczyt uczestniczyć w tak miłej uroczystości. Po pasowaniu, wszystkich
uczestników zaproszono na poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Dzieci otrzymały „rożki obfitości” ufundowane przez
Radę Rodziców. Miłą atmosferę dopełniły muzyka, rozmowy i
zabawy z dziećmi.
Joanna Drozdowska, Żłobek Miejski

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
● 11. X. Dzień Papieski – Dniem Patrona naszego przedszkola
Jana Pawła II , w tym dniu „całe przedszkole” uczestniczyło w
apelu zorganizowanym przez katechetę P. Jarosława Grzybowskiego w Kościele Parafialnym w Stroniu Śl. Dzieci przygotowały
z tej okazji program słowno – muzyczny i wspólnie wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.
● Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w przedszkolu w
dniu 12. X. Na ten dzień dzieci przygotowały dla wszystkich
pracowników oświaty wiersze, piosenki, laurki i oczywiście mnóstwo uśmiechów oraz miłych życzeń.
●Teatrzyk pt. „ Piecusiowe opowieści” w wykonaniu profesjonalnych aktorów z teatru „Republika” z Wrocławia w poniedziałek
15 października.

● „Bal witaminkowy” stał się już tradycją w naszym przedszkolu,
również w tym roku liczymy na pomysłowość i zaangażowanie
najbliższych w wymyślaniu przebrań na bal w
dniu 26. 10. 2012 r.
Dzieci poznają wcześniej
walory zdrowotne warzyw i owoców, a w tym
dniu same mogę na
kilka chwil stać się swoją ulubioną „witaminką ”.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Przedszkola
chcą podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu festynu „Pożegnanie lata” w dniu 29 września.
Szczególne podziękowania dla opiekuna z Gimnazjum P. Małgorzaty Wijatyk i uczniów;
Żanety
Bednarek,
Agnieszki Breuer i Patrycji Traczyk. Opiekunów
ze Szkoły Ponadgimnazjalnej; p. Eweliny Gałosz
i p. Krystiana Ziobro,
oraz młodzieży w składzie; Sabina Sieroń, Joanna Szaflik, Kamila Białek, Paulina Konstanciuk,
Klaudia Florczak, Natalia
Smolicz.
A także, sponsorów naszego pikniku Panom Janowi Florowskiemu
i Andrzejowi Słowiak, oraz Straży Pożarnej ze Stronia Śl. Również
nie zawiodła Rada Rodziców w składzie Pani Agnieszka Cieślak,
Pan Mirosław Bałys, Pan Mateusz Grzegorzewski i Pan Wiesław
Malinowski.
Dziękujemy również rodzicom „przedszkolaków”, którzy włączyli
się aktywnie w pracę na rzecz naszego przedszkola.
Od miesiąca października zapraszamy wszystkich na stronę internetową Przedszkola Miejskiego www.przedszkole-stronie.pl.
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Już drugi rok w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej realizowany
jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Eugeniusz: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tyś mieszkańców
województwo dolnośląskiego.” W ramach projektu organizowane
są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, kółka języka angielskiego, kółka informatyczne oraz zajęcia psychologicznopedagogiczne.

*****************************************

UMIEMY POMÓC

,,Nie przyszłam (na świat) by żyć dzięki
ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie’’

Zapraszamy na:
CHARYTATYWNĄ ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ,
ANDRZEJKOWĄ

26 września 2012 r. klasy I Gimnazjum spotkały się z przedstawicielką Policji – Panią Kamilą Rotter, która przestawiła przykłady
z której dochód zostanie przeznaczony na zakup fantoma
łamania prawa przez nieletnich, wyjaśniła różnicę między przewido nauki udzielania pierwszej pomocy.
nieniem a przestępstwem. Ponadto uświadomiła młodzież w kweZapewniamy dobrą zabawę, wiele atrakcji, loterie fantową
stii konsekwencji za złe sprawowanie czy to w szkole, czy po za oraz urozmaicone menu!
nią. Młodzież z uwagą wysłuchała prelekcji Pani policjantki i zada- Impreza odbędzie się 24 listopada 2012 r. od godz. 20.00 w
ła parę pytań.
„Dworku Galosa”.
Bilety w cenie 70 zł od osoby do nabycia w sekretariacie Gimna*****************************************
We wtorek 9 października 2012 r. w naszym Gimnazjum odbyło zjum im. Marianny Orańskiej w Stronie Śl. oraz w sklepie obuwnisię spotkanie z wielokrotnym mistrzem w judo – Rafałem Kubac- czym u p. G. Ciućki.
kim. Na spotkaniu z młodzieżą poruszył on ważne tematy doty- Szczegółowe informacje pod nr telefonu /74/8141201.
czące zachowań i motywacji młodzieży. Mówił również o pracy, Organizatorzy: Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna Gimnajaką włożył w osiągnięcie sukcesu sportowego. Udowadniał, że zjum w Stroniu Śl.
warto dążyć do spełniania swoich marzeń i realizacji ambicji. Zaproszony gość mówił prostym, zrozumiałym dla młodzieży językiem i podawał wiele przykładów ze swojego życia. Każdą omawiana sytuację przedstawił w sposób jasny i przejrzysty. Jednym
z tematów, który poruszył, była odpowiedzialność za swoje czyny
i umiejętność właściwego zachowania w różnych sytuacjach. Na
koniec uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na temat zagadnień, które ich interesowały. Naszym uczniom bardzo spodobało się spotkanie z Panem Rafałem Kubackim i uznali, że jego
słowa były intrygujące i nakłaniały do zastanowienia nad własnym życiem.

LICEUM MUNDUROWE—ŚLUBOWANIE

Dnia 17.10.2012 r. na Hali Sportowej SPA ,,Jaskinia Niedźwiedzia" odbyło się pierwsze w historii naszej szkoły uroczyste pasowanie uczniów klasy I Liceum Mundurowego na kadetów.
Uczniowie pod przysięgą ślubowali:
„ My obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, świadomi podejmowanych obowiązków Kadeta, ŚLUBUEMY systematycznie i wytrwale
zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i
warunki do nauki. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności osiągać
jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodoPo lekcjach odbyło się spotkanie dla Grona Pedagogicznego, któwej dla potrzeb i dobra Rzeczpospolitej Polski.
rego tematem były sposoby radzenia sobie z młodzieżą w dzisiejWykonując powierzone nam zadania, ŚLUBUJEMY pilnie przestrzeszych czasach.
gać prawa, dochować wierności zasadom koleżeństwa, chętnie
red. uczniowie - Ewelina Kokotowska kl. II b, Joanna Ziemba nieść pomoc innym, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykokl. II b, Karolina Kukień kl. II a, Patryk Legieta kl. II a.
nywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJEMY strzec powierzonych nam tajemnic służbowych,
a także honoru, godności, dobrego imienia szkoły i służby, jaką
reprezentujemy oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
W tej uroczystości wzięło udział wielu zacnych nam gości, mianowicie:
• Pani Dorota Rakowska - Duda Przedstawiciel Biura Poselskiego Pana Senatora Stanisława Jurcewicza,
• Senator - Kazimierz Drożdż,
• Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz oraz Zastęp
ca Burmistrza Dariusz Chromiec,
• Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – insp. An
drzej Basztura,
• Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Pani podinsp.
Wioletta Martuszewska,
• Sztandar Komendy Powiatowej Policji,
• Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st. asp. Jerzy Adamów,
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• Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lądku Zdroju Podin
spektor Krzysztof Jurczyk,
• Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - Pan Jacek Zega
rowicz,
• Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych,
• Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Śląskim Celina Chęś-Drańczuk,
• Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Pan Ryszard
Suliński,
• Radni Gminy Stronie Śląskie,
• Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Ślą
skim Pan Jakub Chilicki,
• Społeczność szkolna.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz
składamy specjalne podziękowania na ręce Przedstawiciela Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej- kpt. Mariusza Dobroć, za przygotowanie naszej młodzieży do ceremoniału.
Podstawową specyfiką klasy mundurowej jest fakt, iż obowiązuje ich nieco inny regulamin niż w klasie powszechnej. Klasie
mundurowej stawiamy nieco większe wymagania. Kadeci jak sama nazwa mówi- MAJĄ BYĆ WZOREM DLA POZOSTAŁYCH.
Dużym plusem dla naszych podopiecznych jest podpisanie porozumień z jednostkami mundurowymi znajdującymi się na terenie powiatu kłodzkiego. Dzięki temu nasz młodzież może uczestniczyć w różnych zajęciach specjalistycznych, czerpać wiedzę
i umiejętności od profesjonalistów.
Mamy nadzieję, że ten pierwszy rocznik stanie się prekursorem
dla kolejnych, tworząc nową jakość szkoły.

*****************************************
Rozdanie nagród w konkursie fotograficznym w ramach konkursu FLMŚ Działaj Lokalnie VII „Wędrujmy zdrowo” Wakacyjne wędrówki
z obiektywem. Laureaci:
G. Kozłowska,
W. Główka,
G. Kitkowski,
A. Mętel,
M. Olszewska,
K. Szkudlarek.

*****************************************
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
Stroniu Śląskim brali udział w konkursie organizowanym przez
DZPK pt. „ ZIELNIKI LIŚCI DRZEW”.
Cele konkursu to:
- zachęcenie uczniów do poznawania flory ojczystej oraz środowiska przyrodniczego swojej najbliższej okolicy,
- wykształcenie umiejętności naukowego sposobu gromadzenia i
informacji o roślinach,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew w
otoczeniu,
- rozbudowa ciekawości przyrodniczej i wrażliwości na piękno
przyrody,
- pogłębianie świadomości uczniów na temat roli drzew.
Uczniowie pod czujnym okiem rodzica gromadzili rośliny opisywali je wg wzoru. Wysłano 13 prac: Dominika Przygodzka, Gabriela Kozłowska, Majcher Aleksandra, Gancarz Wiktoria, Żak Karolina, Burek Mateusz, Surzyn Ewelina, Pyrska Joanna, Krajewski
Kacper, Lignarska Julia, Bernaś Sylwia, Polak Marta, Balicka Martyna.
Prace zgromadziła i wysłała P. Maria Zimna – nauczyciel przyrody. Oczekujemy na wyniki.

*****************************************
Sukces naszej uczennicy
Uczennica klasy Vc Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim Karolina Żak jako finalistka wojewódzkiej olimpiady wiedzy w ramach Projektu Zrozumieć Świat uczestniczyła w dniach 29 - 30
września w ponadregionalnej olimpiadzie wiedzy w Spale. Wraz z
opiekunem P. Dorotą Jezierską i mamą spędziła dwa dni w piękZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim nym Ośrodku FWP „Zespół Domów Wczasowych Spała” w Spale
gdzie miała szansę zaprezentować swoje umiejętności
INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i wiadomości przyrodniczo – matematyczne oraz zwiedzić Spałę
i okolice.
SZKOŁA PODSTAWOWA NA XV DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU
NAUKI W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

*****************************************

11 października 2012 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Stroniu Śląskim z klas Ic i Vc uczestniczyli w XV Dolnośląskim
Festiwalu Nauki. Dzieci z klasy V c wysłuchały wykładu połączonego z prezentacją „Matematyka w odkrywaniu świata”. Następnie wzięły udział w warsztatach „Układanki matematyczne”, a na
koniec
dowiedzieli
się
jak
wygląda
niebo
nad
nami
w
przenośnym
planetarium.
W tym samym czasie dzieci z Ic miały lekcję muzealną połączoną z warsztatami w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, oraz warsztatami w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Nad bezpieczeństwem naszych uczniów czuwali rodzice i nauczyciele: P. A. Mrozek, P. M. Sokołowska, P. S. Madejczyk.

Sprzątanie Świata
28 września 2012 r. po trzeciej lekcji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” pod hasłem „KOCHAM , LUBIĘ , SZANUJĘ … NIE ŚMIECĘ”.
Cele: budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności z stan środowiska przyrodniczego, zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Dniu Sprzątania.
W rękawiczki i worki na śmieci zaopatrzyli nas: Urząd Miejski w
Stroniu Śląskim i Nadleśnictwo Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie. DZIĘKUJEMY.
Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo,
Informuję Państwa, że w miesiącu wrześniu 2012 r. strażnicy miejscy w trakcie 18 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie,
rejony bloków mieszkalnych, parkingi samochodowe (w ramach akcji parkingowej „Czy chciałbyś być na naszym miejscu”), rejon ulicy
Zielonej, CETiK, oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną uwagę
zwracali na młodzież w tym nieletnią w godzinach wieczornych i nocnych pod kątem niszczenia mienia, zaśmiecania, wybryków
chuligańskich oraz osób spożywających alkohol w rejonach sklepów i parków.
Funkcjonariusze udzielili 17 pouczeń oraz nałożyli 6 mandatów karnych na sprawców w/w wykroczeń ( chodzi w głównej mierze o
tzw wykroczenia uciążliwe społecznie w tym także drogowe).
Strażnicy miejscy dokonali 14 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach jak też na tym terenie osób obcych pod kątem rozprowadzania środków odurzających wśród młodzieży. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej
uczniów na terenie miasta. W tym celu w dniu 24 września Pan Burmistrz wraz z Komendantem SM podpisali porozumienie z Dyrektorami placówek oświatowych, w ramach którego, na terenie szkół, funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wraz z kadrą pedagogiczną
dbali o właściwy poziom bezpieczeństwa uczniów. Dodatkowo patrole Straży Miejskiej będą zwracać uwagę na rejony wokół szkół w
celu wyeliminowania aktów wandalizmu oraz zaśmiecania.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z funkcjonariuszami Policji nadzorowali i pomagali uczniom w bezpiecznym dotarciu na zajęcia szkolne. Dodatkowo w dniu 26.09.2012 r. odbyli pogadankę z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.
Funkcjonariusze wykonali 1 wywiad środowiskowy a także udzielili 1 asysty dla pracowników OPS w trakcie realizacji ich zadań.
Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili 4 rozmowy dyscyplinujące dot. psów w rejonie terenów zielonych a także kontrolowali osoby
trudniące się handlem obwoźnym w rejonie miasta pod kątem uiszczenia opłaty targowej.
W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano 4 posesje. Udzielono 1 pouczenia (podpisała
umowę), 1 posesja niezamieszkała, 2 osób nie zastano ( 1 przebywa w szpitalu, 1 nie przebywa pod wskazanym adresem).
W miesiącu wrześniu odbyto wspólnie z funkcjonariuszami Policji 19 patroli, w trakcie których zwracano uwagę na zapewnienie
spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji
„Razem bezpiecznie” dokonywano kontroli parków miejskich, pustostanów (rejon budynków poszpitalnych), rejonu osiedli a także
rejony sklepów.
Dodatkowo w trakcie wspólnych służb doprowadzono do Posterunku Policji 1 osobę zatrzymaną do odbycia kary, podejmowano 4
interwencje porządkowe oraz doprowadzono 1 osobę nietrzeźwą.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 37 patroli, z czego 18 pieszo i 19 samochodem.
Z dniem 01.09.2012r został przyjęty 1 nowy funkcjonariusz Straży miejskiej, który został oddelegowany na kurs podstawowy Strażników Miejskich do dnia 05.10.2012 r.
Z poważaniem
Jacek Zegarowicz, Komendant SM

PODZIĘKOWANIE ZARZĄDU R.O.D.
„POD ŚWIERKIEM”
W imieniu działkowców naszego Ogrodu składamy serdeczne podziękowania P. Burmistrzowi Stronia Śląskiego za ufundowanie pucharu, a sponsorom: P. Głuszczyńskim, P. Ćwik, P. Dudziakowi, P.
Łapiakowi, P. Florkowskiemu za wsparcie finansowe i rzeczowe uroczystości z okazji Dni Działkowca.
Pucharem Burmistrza Stronia Śląskiego zostali wyróżnieni Państwo R.
i Z. Grzelak.
Dziewięć równorzędnych wyróżnień:
Sektor „A” – pp. Gontkowie, D. Krawczyk, Brejnowie.
Sektor „B” – pp. Łętek, Biernatowie, Tarnowscy.
Sektor „C” – pp. Gulijowie, Jabłońscy, St. Jurkowska.
Wszystkim wyróżnionym działkowcom gratulujemy i życzymy dużo
zdrowia.
Ponadto do działkowców, ich rodzin, znajomych zwracamy się z apelem o poprawne przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (www.pzd.pl)
Za zarząd R.O.D. „Pod Świerkiem” Józef Biernacki

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT”
„ Nie pytaj, co daje ci życie. Zapytaj co ty dajesz ” 22 września
zostaliśmy zaproszeni wraz ze Sztandarem na obchody 40 Lecia działalności Klubu HDK im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta
Kudowa
Zdrój.
Uroczystość
rozpoczęła
się
mszą świętą. Następnie wraz ze sztandarami przeszliśmy przez miasto Kudowa Zdrój oraz Park Zdrojowy. Kuracjusze bardzo owacyjnie
przyjęli krwiodawców (a było ich wielu), ponieważ w tym samym

czasie w Kudowie odbywało się święto wody zdrojowej. Następnie przeszliśmy, do miejsca uroczystej Akademii.
Na uroczystości obecnych było wielu zasłużonych osób dla
Miasta Kudowy z Burmistrzem na czele, Posłowie RP, Prezes
Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłodzku Pan Kazimierz Drożdż, Delegacja Centrum Krwiodawstwa
z Wałbrzycha z Panią Teresą Kamińską na czele oraz wiele
znaczących osób dla honorowego krwiodawstwa.
Jedną z osób, która zabierała głos był Prezes PCK w Kłodzku,
który w swym przemówieniu zacytował królewnę niderlandzką Mariannę Orańską (w pewnym okresie właścicielkę tych
terenów): „ Nie przyszłam na świat aby żyć dzięki ludziom,
ale aby ludzie żyli dzięki mnie”. Prezes opowiedział historię
powstania Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w jaki sposób
rozpoczął się ruch honorowego krwiodawstwa. Wystąpienie
to było bardzo ciekawe. Zainteresowanych całym wystąpieniem Pana Prezesa PCK zapraszam do siedziby klubu znajdującego się przy ul Mickiewicza 2, II piętro w każdą środę i
piątek
w godzinach od 12 °° do 15 °°.
11 października odbyła się kolejna w tym roku akcja zbiórki krwi. Akcja odbyła się jak zawsze w CETiKU. Chętnych do
oddania krwi zgłosiło się 40 osób, natomiast lekarz dopuścił
36 dawców. Zebrano 16,200 mil. krwi. Wszystkim bardzo
dziękujemy, a zwłaszcza młodzieży Szkoły Ponadgimnazjalnej w Stroniu Śląskim. 11 dawców oddało krew po raz
pierwszy, zadeklarowali, że będą oddawalć krew regularnie.
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WITACZ W STAREJ MORAWIE
Z inicjatywy Rady Sołeckiej Starej Morawy z początkiem października 2012 r. został postawiony pierwszy z serii „witacz”,
informujący o wjeździe na teren wsi Stara Morawa, sięgającej
tradycją XIV wieku.
Przy „witaczu” projektant i Rada Sołecka przewidują jeszcze
montaż tablicy z aktualnościami i mapką tej rozległej obszarowo
wsi. Projekt tego nietypowego, oryginalnego „witacza” jest autorstwa Pana Mikołaja Rybczyńskiego (F-Ma Copia Studio Poland). W montażu uczestniczyło sporo mieszkańców Starej Morawy. Oprócz członków Rady Sołeckiej na czele z Sołtysem,

Panem Henrykiem Cyganikiem pracowali Państwo Andrzej i Dariusz
Sypkowie z rodzinami oraz Pan Michał Rybczyński. Przy pracach
dopingowało też aktywnie małżeństwo Państwa Szczepanków. Projekt jest finansowany z „Funduszu Sołeckiego” Starej Morawy.
W tej chwili mieszkańcy i Rada Sołecka rozpoczęli budowę najpiękniej, jak twierdzą znawcy piękna krajobrazu, zlokalizowanej
„Chatki wiejskich spotkań” w pobliżu „Skałek Marianny Orańskiej”
na gruncie użyczonym Sołectwu przez rodzinę Jezuitów ze Starej
Morawy.
Rada Sołecka
Stara Morawa

SAMI O SOBIE

WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO I INTROLIGATORSKIE

Pragniemy zaprosić mieszkańców oraz miłośników naszej Gminy, którzy
swoje refleksje i spostrzeżenia o okolicy Stronia potrafią wyrazić w ciekawej
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik organizuje na
formie literackiej (wiersze, fraszki, anegdoty, felietony) do przesyłania swoich
przełomie
października i listopada warsztaty papieru
tekstów do Redakcji Nowinek. W tym miesiącu prezentujemy wiersz napisany
czerpanego i introligatorskie w ramach Festiwalu
przez mieszkańca Stronia Śląskiego – Pana Wojciecha Grębskiego.
Recyklingu.
Serdecznie dziękujemy za przekazanie wiersza Redakcji Nowinek.
M. Cieslowska, UM Stronie Śl.
Warsztaty pt.: "100% recyklingu. Odpady czy
cenne surowce ? Segregacja i drugie życie odpadów”
Gdy się wnuczki posprzeczają
Strońskie skojarzenia
odbędą się w Szkole Podstawowej, Gimnazjum
- Dziadku, - ty po czyjej stronie?
i Bibliotece Miejskiej. Celem projektu jest zwiększeChociaż obie rację mają
nie
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za
ja od odpowiedzi stronię.
Po Warszawie i Mazurach
nasze
wspólne środowisko, w związku z nowym praPrzez Podlasie– my już w górach!
wem
odpadowym.
W ramach Festiwalu ogłoszony
W południowej Polski stronie,
Zalet znajdziesz w Stroniu sporo,
gdzieś w Sudetach leży Stronie.
został konkurs plastyczny dla uczniów obu szkół
mankamenty inni liczą..
Obiektywnie jest tu pięknie,
"Ziemia nasz wspólny dom. Dlaczego warto segregoSiedemdziesiąt lat – już jestem
twierdzę wcale nie stronniczo.
wać odpady" z ciekawymi nagrodami książkowymi.
Na końcowych życia stronach.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w piątek
Będziem mieszkać w Stroniu Śląskim,
Pstrągi, marmury, kryształy
Decyduję ja i żona.
09.11.2012 r. o godz. 15.30 w CETiKu.
i rodzina – świat mój cały..
Wystawę pokonkursową będzie można obejrzeć
Pora kończyć.. Papier w dłonie,
Kiedy łażę po Sudetach
w
Wapienniku
"Łaskawy Kamień" w Starej Morawie .
muszę,
będę
gdzieś
…
na
stronie.
a ich szczyty mgła owionie,
Na wernisaż zapraszamy w sobotę 10.11.2012 r. o
to zgaduję – gdzie też jestem?
- w Polsce, czy po czeskiej stronie?
godz. 16.00.
Wojciech Grębski
Bliższe informacje na temat warsztatów: Szkoła
Jak słoneczko się pokaże
Podstawowa, Gimnazjum i Biblioteka Miejska.
chętnie siadam na balkonie.
Projekt dofinansowany przez Fundację EkoRozwoju
Mam przed sobą kufel piwa,
we Wrocławiu.
od którego też nie stronię.
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IV TURNIEJ OLDBOYS O PUCHAR
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM
W weekend 1314.października
br. w hali sportowej w Stroniu
Śląskim
miał
miejsce
turniej w tenisie stołowym.
Zawodniczki
MLKS Śnieżnika
Stronie Śląskie
Katarzyna i Anna Węgrzyn znakomicie się zaprezentowały w Finale Turnieju Mini Olympic Games (sobota) i Turnieju o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego (niedziela). Bliźniaczki były najlepsze, nie przegrywając żadnego pojedynku indywidualnego.
W finałach obu turniejów Kasia dwukrotnie pokonała w stosunku
3:2 swoją siostrę.
Gratulujemy obu zawodniczkom, trenerowi Leszkowi Kawie oraz
rodzicom bliźniaczek.

22 września br. na boisku „Orlik” w Stroniu Śląskim odbył się
IV Turniej Oldboys o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. W
turnieju udział wzięły cztery zespoły „starszych panów” , na zaproszenie organizatorów, Pana Jerzego Rapacza oraz SPA
„Jaskinia Niedźwiedzia” do turnieju zgłosił się zespół obrońcy
pucharu sprzed roku oldboje Polonii Bystrzyca, Kryształu Stronie
Śląskie, Concordii Knurów oraz Trojana Lądek Zdrój. Z przyczyn
niezależnych nie dojechali oldboje Nysy Kłodzko. Po ekscytującej
walce, przebiegającej w przyjaznej, sportowej atmosferze fair
play, nastąpił czas podsumowania wyników i wręczenia nagród.
Najlepszym zespołem okazała się drużyna Concordii Knurów
przed Trojanem Lądek Zdrój, trzecie miejsce zajęli byli (i obecni)
piłkarze Kryształu Stronie Śląskie (w składzie: Rapacz, Kuziel,
Margowniczy, Targosz, Piechnik, Leśniowski, Majcher) tuż za
podium uplasowali się oldboje z Bystrzycy Kłodzkiej. Najstarszym
zawodnikiem turnieju był Pan Andrzej Burek (62 lata), najlepszym strzelcem Pan Ryszard Wosiak (kiedyś mieszkaniec Stronia), obaj panowie reprezentowali barwy Concordii Knurów.
Puchar oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Zbigniew
Łopusiewicz Burmistrz Stronia
Śląskiego w asyście Prezes
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
Pani Renaty Nowak.
Druga część, w formie pikniku zakończyła się w Kletnie
w łowisku pstrągów „Nad
Stawami”.
Ogromne podziękowania dla sponsorów za trud poniesiony
przy organizacji turnieju, za pyszny posiłek oraz ufundowanie
nagród. Szczególne podziękowania należą się Urzędowi Miejskiemu w Stroniu Śląskim, Pani Monice Galos oraz Agroturystyce
„Nad Stawami” w Kletnie, a także zawodnikom którzy brali czynny udział w turnieju. Bez ich udziału i zaangażowania turniej by
się nie odbył.
Do zobaczenia za rok!!!
Paweł Dywański, CETiK

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Na stadionie w Trzebieszowicach w dniu 01.09.2012 r. odbyły
się sportowo – pożarnicze zawody szczebla miejsko – gminnego
Gmin Lądek Zdrój – Stronie Śląskie.
Stan przygotowania zawodów, wyszkolenie zawodników oraz ich
sprawność i stan techniczny sprzętu były na bardzo dobrym poziomie.
W grupie III - mężczyzn w Gminie Stronie Śląskie wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - OSP Stronie Śląskie – czas łączny 35,18.
II miejsce – OSP Gieratów – czas łączny 36,84.
III miejsce – OSP Bolesławów – czas łączny 58,50.
W grupie II – chłopcy 15-18 lat jednostka OSP Bolesławów pokonała łącznym czasem 38,97 OSP Konradów (45,53) i OSP Stronie Śląskie (47,28).
W zawodach wzięły udział drużyny z Czech, ponadto zaproszeni
zostali: Burmistrz Lądka – Zdroju Kazimierz Szkudlarek, Z-ca Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec, Z-ca Komendanta
Powiatowej PSP w Kłodzku st. kpt. Ryszard Lewandowski.

Info.www.dozts.pl
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WARSZTATY PLASTYCZNE
Serdecznie zapraszamy do CETiKu na warsztaty plastyczne dla
dzieci w wieku 5-10 lat.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17.10. (środa)
o godzinie 16:00 w budynku CETiKu.

STR. 12

KONCERT
Zapraszamy na koncert
ORKIESTRY DĘTEJ Z PRZYKONY
w dniu 03.11.2012 r. o godzinie 18:00
w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
W repertuarze muzyka marszowa oraz rozrywkowa m.in.:
- „Orkiestry Dęte” – Halina Kunicka,
- „One moment in time” – Whitney Huston,
- „Mambo no 5” – Lou Bega,
- „Song and Dance” – Andre Waignein i inne.

WYCIECZKA ROWEROWA
W dniu 28.10.2012 r. (niedziela) odbędzie się wycieczka rowerowa, organizowana w ramach cyklu „Gmina Aktywna z Natury –
Poznaj Swoją Okolicę”. Spotkanie uczestników wycieczki przy
hali sportowej SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” o godz. 9.45. Wyjazd
na trasę nastąpi o godz. 10.00. Stopień trudności dla średniozaawansowanych. Wycieczka zakończy się ogniskiem z pieczeniem
kiełbasek, które zostanie zorganizowane nad zalewem w Starej
Morawie. Szczegółowa informacja o trasie wycieczki dostępna
będzie wkrótce na plakatach i na stronie www.cetik.stronie.pl.
Będzie to już ostatnia wycieczka rowerowa w tym sezonie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!
Paweł Dywański, CETIK

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie od 7:30—
15:30, a we wtorek od 14:00-16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00-16:00.

BIURO RADNEGO
Biuro Jerzego Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, czynne w każdy pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek
miesiąca, od godziny 17 do18 w biurze przy ul. Krótkiej 3b. Najbliższe terminy dyżurów: 5, 12, 19 listopada. W nagłych sprawach kontakt pod nr 607-552-713.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie
Tel.: 74 811 77 17 Faks: 74 811 77 32
e-mail: promocja@stronie.pl

www.stronie.pl

Znajdź 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 dostarczanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na
adres e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej.

