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STRONIE ŚLĄSKIE NA STADIONIE NARODOWYM
W dniu 16 listopada br. w sali konferencyjnej „Amsterdam”
na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca Rok Turystyki Rowerowej 2012 „Rowerem przez Polskę”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin,
które zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Z radością informujemy, że Gmina Stronie Śląskie,
obok Szklarskiej Poręby i Józefowa (Roztocze, woj. lubelskie) w
kategorii gmin miejskich liczących do 10 tys. mieszkańców, otrzymała certyfikat "Gminy Przyjaznej Rowerzystom". Tytuł nadany został na podstawie zgłoszeń wysyłanych przez gminy, zawierających opis działań, które zostały podjęte dla upowszechnienia turystyki rowerowej (rozwój infrastruktury, przewodniki rowerowe, wycieczki i maratony).
Konkurs zorganizowany został przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, pod patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki. O sukcesie naszej Gminy zadecydowały m.in. wycieczki rowerowe organizowane przez CETiK i SPA Jaskinia Niedźwiedzia
Sp. z o. o., tegoroczne maratony z cyklu MTB Sudety Challenge oraz
akcja znakowania gminnych tras rowerowych w ramach projektu
„Roweruję i maluję” realizowanego dzięki dotacji z Funduszu Lokalnego
Masywu Śnieżnika, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu grantowego „Działaj
Lokalnie”. W galerii zachodniej w CETiKu przygotowana została wystawka fotograficzna podsumowująca projekt „Roweruję i maluję” wraz z
podziękowaniami
dla
wszystkich
jego
uczestników.
CD. str. 5

NAJŁADNIEJSZA WIEŚ W GMINIE STRONIE
Podczas październikowej sesji zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najładniejszą wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2012 roku”. Zwycięzcą tegorocznej edycji została
wieś Stronie Śląskie, która otrzymała 75 pkt na 90 pkt
możliwych do uzyskania.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
wręczyli na ręce Sołtysa wsi Stronie Śląskie Pani Czesławy Piechnik symboliczny czek na kwotę 10 000,00 PLN
oraz dyplom. Otrzymana nagroda finansowa przeznaczona jest na zakup materiałów niezbędnych do zwiększenia
atrakcyjności i estetyki wsi.
Komisja konkursowa odbyła 5 posiedzeń, w tym trzy posiedzenia terenowe, podczas których
miała możliwość obserwowania postępów przeobrażenia
wsi na przełomie poszczególnych pór roku. W ocenie wsi
brano pod uwagę: ogólny wygląd wsi, utrzymanie zieleni
wiejskiej, celowość wykorzystania funduszu sołeckiego za
ubiegły rok, estetykę i czystość zabudowań oraz obejść
gospodarskich, estetykę ulic i poboczy, pomysłowość oraz
nowatorskie rozwiązania dekoracyjne, itp.
Wieś Stronie Śląskie jest wzorem do naśladowania i
przykładem na to, jak warto pozyskiwać i inwestować środki finansowe na rozwój swojej „małej ojczyzny”.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

Nr i
pow.
działki w
ha

1

Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza

330/10
0,20

2

Stronie Śląskie
ul. Sportowa

771/5
0,2151
Wraz
z
udziałem z
wysokości
¼ w dz. nr
771/7(dr)
o pow.
0,0494 tj.
0,0123,5.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona jest w pośredniej strefie zabudowy miasta. Uzbrojenie-brak. Istnieje
możliwość podłączenia do inst. wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej, przebiegającej w ciągu drogi dojazdowej
(działka nr 330/9) oraz inst. gazowej i energetycznej,
przebiegającej w ciągu ulicy Mickiewicza. Dostęp komunikacyjny dobry, dojazd drogą asfaltową (dz. nr 330/9).
Teren działki w części południowej płaski, w części północnej stromo opadający w kierunku południowym.
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w
bezpośrednim sąsiedztwie nowej, głównej drogi wyjazdowej (ul. Sportowa), łączącej miasto z położonym w Starej
Morawie zbiornikiem retencyjnym, wykorzystywanym
jako kąpielisko wraz z terenami rekreacyjnymi. Uzbrojenie
– dobre: energia elektryczna, wodociąg miejski i kanalizacja sanitarna, przebiegająca w ciągu ul. Sportowej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, krótki dojazd z głównej drogi asfaltowej, drogą dojazdową, działka nr 771/7.

Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania

Przeznaczenie - pod
zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną
oraz usługi.

Cena
Wywoławcza w
przetargu
w PLN
brutto
98 400,00

Kwota
wadium
w PLN

5 000,00

Przeznacze- 184 500,00 10 000,00
nie- pod zab u d o w ę
mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 r. : o godz. 12:00 (dot. działki 330/10), o godz. 12:15 (dot. dot. działki
771/5) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). Wadium należy wpłacić do dnia 17 grudnia 2012 r.
Lp

Położenie

Numer
i pow. działki w m2

Nr lokalu
mieszkalnego

Stronie Śląskie
ul. Morawka 38

554/102
1392

9

1.

554/102
1392

14

2.

Stronie Śląskie
ul. Morawka 38

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego
wm2
36,03
8,72
42,96
6,91

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości
w PLN

Kwota
wadium
w PLN

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi

29 000,00

1 500,00

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi

33 000,00

1 700,00

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2012 r. : o godz. 12:00 (dot. lok. Nr 9 ), o godz. 12:30 (dot. lok. Nr 14) w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). Wadium należy wpłacić do dnia
10 grudnia 2012 r. Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012 r. w godz. od 10:00 do 10:30.
Lp

1

Położenie

Numer i
pow. działki
w m2

Nr lokalu
mieszkalnego

Stronie Śląskie
ul. Morawka 33

554/108
1100

13

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego
wm2
57,76
8,28

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i usługi

Cena
nieruchomości
w PLN

Kwota
wadium
w PLN

44 000,00

2 200,00

Przetarg odbędzie się 7 grudnia o godz. 12: 00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr
17 (sala konferencyjna). Wadium należy wpłacić do dnia 3 grudnia 2012 r. Oglądanie w/w lokalu odbędzie się w dniu
22 listopada 2012 r. w godz. od 10 : 00 do 10 : 30.
Dotyczy lokali przy ul. Morawka 38 i 33. W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz
na brak indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu
i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektryczne.

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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Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą wewnętrzną-działka nr 554/99 (ul. Morawka 38), działka nr 554/105 ( ul. Morawka 33), położoną w Stroniu Śląskim przy
ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księgą wieczystą KW nr SW1K/00091793/8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr …”, gotówką lub przelewem na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000
0020 w ww. terminach. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących 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 i 41.

KLUCZE DO MIESZKAŃ WRĘCZONE
W dniu 19 października 2012 r. Burmistrz Stronia Śląskiego przekazał kolejnym 24 lokatorom umowy najmu wraz z kluczami do zmodernizowanych mieszkalnych lokali socjalnych, zlokalizowanych w
budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
W wyniku inwestycji powstało łącznie 40 lokali mieszkalnych oraz
teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci. Modernizacja budynku
została zakończona przed planowanym terminem, tj. 14 września
2012 r.
Lokale o powierzchni od 26,60 m2 do 37,00 m2 (jedno i dwu pokojowe) o wysokim standardzie wykonania i wyposażenia usytuowane
są na 5 kondygnacjach budynku. Nieruchomość została wyposażona
w windę osobową oraz w pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
W części parterowej budynku
zostały również wyremontowane dwa lokale użytkowe z
przeznaczeniem na siedzibę
Ośrodka Pomocy Społecznej i
Lokalnego Punktu Informacji i
Konsultacji
Powiatowego
Urzędu Pracy w Kłodzku.
Modernizacja budynku finansowana była ze środków
własnych Gminy Stronie Śląskie, przy wsparciu Banku
Gospodarstwa Krajowego.

KGW STRONIA WSI
MA SWOJE LOGO!
Prężnie działające od 2009 r. KGW
Stronia wsi ma swoje logo, które będzie promowało działalność. członkiń
Koła. Panie reprezentują wieś uczestnicząc w imprezach organizowanych
przez Gminę, Powiat i Województwo,
występując w jednolitych strojach
własnego projektu.
W bieżącym roku, w ramach współpracy polsko-czeskiej,
KGW nawiązało kontakt ze Starym Mestem.
KGW Stronie Wieś

Józef Kałużny, UM Stronie Śląskie

„POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM”
Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet Państwa w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Stronie Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim informuje, że 30 listopada 2012 roku zakończy realizację
projektu systemowego pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy
Stronie Śląskie .
Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa na zajęciach grupowych i indywidualnych,
przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B, przeprowadzono zajęcia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej z elementami
rachunkowości, dla mężczyzn zorganizowano kurs palacza c.o na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, natomiast dla kobiet warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu wizażu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i warsztatów. Wszyscy uczestnicy,
którzy przystąpili do projektu, ukończyli go.
Czas trwania projektu: od 01 maja do 30 listopada 2012 roku. Wkład własny do projektu wynosi - 11.672,75 złotych. Całkowity koszt
projektu planowany był na kwotę - 111.169,05 złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 99. 496,30 złotych.
Małgorzata Lech Koordynator projektu
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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NOWE SYMBOLE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 29 października 2012 r., podczas sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały nowe symbole Gminy Stronie Śląskie: herb, flaga, baner oraz pieczęć.
Symbole są istotnym elementem budowania tożsamości i integracji każdej
społeczności i poza tym, że muszą uwzględniać normy poprawności heraldycznej
i weksykologicznej, to przede wszystkim muszą być akceptowane przez ogół
społeczności.
W wystąpieniu z dnia 5 marca 1999 r., Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Prof. dr hab. Stefan Kuczyński, na wniosek Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, odniósł się do herbu miasta Stronie Śląskie, ustalonego w roku 1985. W
wystąpieniu Prof. Kuczyński podniósł, iż w herbie zostały połączone dwa różne i
nie całkiem przystające do siebie motywy, trudne do skomponowania ze sobą w
polu tarczy herbowej. Zdaniem Profesora stylizacja herbu była heraldycznie wadliwa – mowa o motywie pieca szklarskiego w nawiązaniu do Huty Szkła Kryształowego oraz motywie niedźwiedzia nawiązującego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Zdaniem Profesora, dokonująca się reforma
heraldyki samorządowej może stanowić sposobną okazję do zmiany tego herbu. Profesor Kuczyński zaproponował dwie drogi postępowania: zaprojektowanie nowego herbu, bądź też poddanie obecnego modyfikacjom eliminującym błędy.
Po przeszło 13 latach słowa Profesora Kuczyńskiego zostały wprowadzone w czyn. Jako że, obecnie obowiązujący herb stanowi element miejscowej tradycji (używano go 27 lat), podążono drugą drogą zaproponowaną przez S. Kuczyńskiego, to znaczy opracowano
nowy herb w oparciu o dotychczasowy herb Gminy, uznając jednocześnie, że trafnie została dobrana symbolika w herbie – piec jako
element miastotwórczy oraz symbol dawnego i obecnego zajęcia mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz niedźwiedź – symbol lokalnej
przyrody oraz rodzącej się funkcji turystycznej.
Znacznemu uproszczeniu poddano piec hutniczy – został on zastąpiony samym wyrobem huty, który również stanowi symbol hutnictwa
szkła. Znacznej korekcie poddano niedźwiedzia - stworzono tę figurę od podstaw.
Oba godła zostały połączone, aby uzyskać pojedyncze godło tworzące pewną narrację – ciągłość i trwanie miasta oraz mieszkańców w obliczu zmieniających się okoliczności. Tym samym za najlepsze rozwiązanie uznano ustawienie niedźwiedzia w pozycji wspiętej i umieszczenie mu kielicha w łapach.
Kielich wzorowano na oryginalnym wyrobie huty. Udało się dotrzeć do zdjęcia takiego kielicha, wyprodukowanego jeszcze w czasach niemieckich. Na kielichu został umieszczony własny wzór, który rysunkiem
nawiązuje do zarysu kielicha dzwonka brodatego. Następnie wizerunek kielicha oraz zarys kwiatu, podobnie jak i niedźwiedź, zostały poddane heraldyzacji. W przypadku niedźwiedzia zachowano pewne
cechy prawdziwego zwierzęcia, które mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z niedźwiedziem jaskiniowym, a nie zwykłym niedźwiedziem. Cechy te to: krótszy nieco pysk, czoło przechodzące w czubek
głowy niemal prostym kątem oraz większa masywność zwierzęcia. Zastosowano również zupełnie nowe
barwy herbu – wywiedzione z barw herbu Hrabstwa Kłodzkiego. Niedźwiedziowi zatem nadano barwę
złotą, zaś polu – czerwoną. Kielich natomiast jest koloru srebrnego.
Zmianie uległy również inne symbole Gminy tj.: flaga, baner oraz pieczęć. Flaga Gminy jest płatem o proporcji 5:8 podzielonym pionowo na dwie równe strefy. Od czoła umieszczono godło herbu, w części swobodnej dwa skosy lewe w kolorze złotym. Skosy nawiązują do herbu Hrabstwa Kłodzkiego i obecnego Powiatu Kłodzkiego.
Pieczęć i baner są pochodnymi odpowiednio herbu i flagi. Baner to odpowiednik flagi z pionowym układem godeł.
Pieczęć zaś zawiera w okrągłym polu godło herbu z legendą na otoku. Przerywnikom w legendzie nadano kształt zarysów kielicha dzwonka brodatego.
Mając na uwadze fakt, iż Minister Administracji i
Cyfryzacji pismem z dnia 25 września 2012 roku zaopiniował pozytywnie projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie, przyjęto niniejszą uchwałę.
Serdeczne podziękowania należą się Komisji Konkursowej, której zadaniem było rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie projektu graficznego herbu,
flagi oraz znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie. W skład komisji wchodziły następujące
osoby:
Przewodniczący Komisji - Dariusz Chromiec,
Sekretarz Komisji - Tomasz Olszewski, Członkowie Komisji: Anna Najbor, Dorota Jezierska,
Anna Sporek, Jakub Chilicki, Artur Sawicki,
Cyprian Najduch, Jarosław Czerkawski, Tomasz Marek.
Tomasz Olszewski, Sekretarz Gminy

LOGO STRONIA ŚLĄSKIEGO

Zapraszamy do zapoznania się z kolorystyką symboli Gminy w wydaniu
elektronicznym Nowinek Strońskich www.stronie.pl/ Aktualności.
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WDRAŻANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W STRONIU ŚLĄSKIM
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do dostosowania lokalnych regulaminów
utrzymania czystości i porządku w gminie do wymagań nowej ustawy. Został przygotowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie, który będzie uchwalany podczas listopadowej sesji Rady
Miejskiej. Regulamin określa obowiązki właścicieli nieruchomości, ale także obowiązki gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Istotną zmianą jest zobowiązanie właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Nie wywiązanie się
z tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem wyższych opłat za odbiór odpadów. Wiemy, że wielu mieszkańców bloków pomyśli
„Po co ja to będę robił jak i tak nikt mnie nie sprawdzi”. W tym miejscu apelujemy więc do uczciwości mieszkańców. Wiemy też, że
dotychczasowy system selektywnej zbiórki odpadów budził u mieszkańców wiele emocji, gdy widzieli, że pracowicie oddzielone plastik,
papier czy szkło i tak lądują w jednej śmieciarce. Dlatego też wraz z wejściem w życie nowego systemu zmienimy sposób prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów. Od lipca 2013 selektywna zbiórka odpadów będzie podzielona na: odpady
suche, odpady mokre i szkło. Po każdy rodzaj odpadów będzie przyjeżdżał inny pojazd lub pojazd z podzieloną komorą na poszczególne rodzaje odpadów. Taki sposób selektywnej zbiórki odpadów jest mniej
kłopotliwy i tańszy dla mieszkańców oraz daje możliwość uzyskania wymaganych poziomów odzysku. Do
pojemnika przeznaczonego na odpady suche będzie można wrzucić: papier, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe itp. Do pojemnika na odpady mokre wrzucimy przede wszystkim odpady
biodegradowalne takie jak obierki z owoców i warzyw, odpady zielone, resztki jedzenia, zanieczyszczony
papier czy folia, itp. Do pojemników przeznaczonych na szkło wrzucimy wyłącznie szkło opakowaniowe
czyli butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach. Pojemniki będą oznakowane w prosty i czytelny sposób, tak aby nikt nie miał wątpliwości co powinien zrobić z danym rodzajem odpadów.
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej zastaną podjęte pozostałe obowiązkowe uchwały związane z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Gmina Stronie Śląskie planuje przyjąć sposób obliczania opłaty za „śmieci” uzależniony od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Istotny jest także fakt, że Gmina Stronie zamierza objąć nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi 100% właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady (mieszkańcy gminy oraz podmioty gospodarcze). Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji, na podstawie której zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O wzorze i terminach składania deklaracji poinformujemy w grudniowym wydaniu Nowinek.
Iwona Dziuba, UM Stronie Śląskie

MULTIMEDIALNY PTTK
Oddział PTTK w Stroniu Śląskim w ostatnich miesiącach
realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych
strategii
rozwoju
dla
małych
projektów
pt.
„Modernizacja punktu informacji turystycznej Multimedialny Turysta”. Celem operacji było stworzenie
multimedialnego punktu informacji turystycznej poprzez
remont połączony z modernizacją biura Oddziału PTTK,
umożliwiający łatwy i szybki dostęp do informacji o wsiach gminy Stronie Śląskie. W ramach działań przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń Oddziału oraz zakupiono sprzęt audiowizualny. Turysta odwiedzający Oddział
może skorzystać nieodpłatnie z bazy informacji o atrakcjach turystycznych
znajdujących się na terenie Gminy. Informacje zamieszczone są na stronie
internetowej www.pttk-stronie.pl . Koszt modernizacji wyniósł ok. 40 000 zł, z
czego dofinansowanie ze środków unijnych w formie refundacji wyniesie 21
000 zł.
W najbliższej przyszłości w biurze Oddziału planujemy stworzyć galerię produktów lokalnych, a z okazji 25-lecia Oddziału wydać folder informacyjny o
turystyce w Gminie Stronie Śląskie. Zapraszamy do naszego Oddziału!
Z turystycznym pozdrowieniem, Danuta Król

CD. STRONIE ŚLĄSKIE NA
STADIONIE NARODOWYM
W UM (pok. 11) oraz w CETiKu dostępny jest
przewodnik „Rowerem po Gminie Stronie Śląskie”.
Przewodnik pokazuje przebieg tras rowerowych Euroregionu Glacensis w okolicach Stronia Śląskiego
(odnowa oznakowania planowana jest na przyszły
rok) oraz dokładny opis oznakowanych w tym roku
dziewięciu gminnych tras rowerowych (trasy
oznakowane są numerami: 5721-5729). Zachęcamy
do zapoznania się z przebiegiem tras i promowania
ich wśród mieszkańców oraz turystów.
Certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” stanowi wspaniałą zachętę do kontynuowania działań nad
rozwojem infrastruktury dla turystyki rowerowej w
naszej Gminie. Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika,
według wielu rowerzystów, stanowią najlepsze w polskich Sudetach tereny do uprawiania
kolarstwa górskiego i jako takie będziemy je promować w kolejnym sezonie rowerowym 2013 r. Tytuł "Gminy Przyjaznej Rowerzystom" na pewno nam
pomoże!
Wyniki konkursu na: www.narowerze.pttk.pl.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuł projektu: ”Modernizacja punktu informacji turystycznej - Multimedialny Turysta”. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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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IMPREZOWE STRONIE WIEŚ
Choć momentami pogoda płatała figla, ”Grzybomania 2012” na działce sołeckiej
Stronia Wsi w dniu 22 września br. udała się znakomicie. Pani Sołtys Czesława Piechnik
dziękuje wszystkim, którzy przyszli z pomocą w zorganizowaniu imprezy oraz zaangażowali się w przygotowanie przetworów, dań i ciast. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze
Stronia Wsi serwowały pyszne grzybowe potrawy oraz ciasta własnego wypieku. W kulinariach pomogła także Karczma Hubertus z Siennej. Wspaniałe leśne stoisko z wieloma
atrakcjami i nagrodami przygotowało Nadleśnictwo Lądek – Zdrój oraz Śnieżnicki Park
Krajobrazowy. Podczas imprezy odbył się jarmark koszy grzybowych i produktów lokalnych oraz konkursy dla dzieci i dorosłych: szukanie grzybów, skoki przez grzyba oraz
narciarski slalom między grzybami. Tytuł „Grzybomaniaka 2012” i Nagrodę Pana Burmistrza – wspaniały piknikowy, kosz wygrała P. Jolanta Bogiel, zaś tytuł „Grzybospeca 2012” i Nagrodę Pana Nadleśniczego –
wspaniałą książkę – album o grzybach – P. Wojciech Frodyma oraz turysta, którego
nazwiska niestety nie znamy. Dzieciom czas wypełniały zajęcia plastyczne, które zorganizowano w pięknie przyozdobionej sołeckiej wiacie, zagrała Kapela z Ulicy Hutniczej
oraz DJ Mysza. Były wspólne śpiewy i wiele zabawnych momentów. W promocji imprezy pomogła Agencja Reklamowa „KUS”. Stoły i ławki pomogła przygotować Firma
RAD. Imprezę wspierał także Urząd Miejski w Stroniu Śląskim oraz Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, „Grzybomania 2012” naprawdę
wypadła przednio! Fotorelacja z wydarzenia na www.facebook.com/stronie.
W związku z projektem realizowanym
przez Sołectwo Stronie Śląskie w ramach
programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, w dniu 27 października br. odbyło się spotkanie mieszkańców i dzieci Stronia wsi. W programie były wspomnienia i opowieści o
mieszkańcach, o historii wsi i o tym, jak wieś zmieniała się w czasie. Dla dzieci przygotowano konkurs wiedzy o wsi, z nagrodami. Niespodzianką wieczoru była także prezentacja multimedialna ze starymi zdjęciami i pocztówkami pokazującymi różne miejsca z terenu naszej Gminy, przygotował ją Pan Krystian Sokół, za co dziękujemy. Zorganizowane
spotkanie pomoże stworzyć kronikę naszej wsi, a może nawet galerię, prezentującą jej
historię.
Czesława Piechnik – Sołtys i Rada Sołecka

HUBERTOWINY

NAGRODA DLA STAREGO GIERAŁTOWA

Każdego roku,
3 listopada jest
dniem szczególnym dla wszystkich myśliwychnie tylko w Polsce.
Członkowie Koła
Łowieckiego
"Śni eżn ik"
w
Stroniu Śląskim
zorganizowali
uroczyste polowanie w rejonie "Kapelusza" i "Sinicy". Bór obdarzył zwierzyną, a aura przepięknym słońcem.
W dniu świętego Huberta patrona myśliwych odbywają się
tradycje ślubowania i pasowania. Tym razem ślubowali przestrzeganie wszystkich zasad etycznego bycia polskim myśliwym
kol. B. Barzycki i A. Romanowski. Zwieńczeniem była biesiada w
Dworku Galosa, w której uczestniczyli Burmistrzowie Gmin Stronie Śląskie i Lądek - Zdrój Panowie Z. Łopusiewicz i K. Szkudlarek.
W trakcie wręczono medale "Król sezonu","Król polowania" i
najzabawniejsze wyróżnienie "Król pudlarzy". Myśliwskim opowieściom nie było końca, a "płonący dzik" dokonał dzieła zadowolenia na kubeczkach smakowych.

W dniu 17 października 2012 r.Fundacja
Kłodzka Wstęga Sudetów
- Lokalna Grupa Działania rozdała nagrody za
udział w konkursie ekologicznym współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
"Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
Sołectwo Stary Gierałtów wzięło udział w konkursie, którego
inspiracją pisarską był cytat Antoine'a de Saint - Exupéry'ego:
„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko
pożyczyliśmy od naszych dzieci”, tym samym wygrywając jedną
z nagród, którą był kosz do segregacji śmieci w gospodarstwie
domowym, o ekskluzywnym designie.
Nagrodę przekazano na rzecz świetlicy wiejskiej "Trzy Siostry"
w Starym Gierałtowie.
Serdecznie dziękuję Pani Marii Bobko za pomoc w realizacji
powyższego przedsięwzięcia.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór Jolanta Bogiel
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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POZNAJ RADNEGO SWEGO
W tym miesiącu prezentujemy krótki
wywiad z Panią Katarzyną Grzelak –
Radną Miejską kadencji 2010-2014.
Pani Katarzyna Grzelak pełni następujące funkcje w Radzie Miejskiej:
Przewodnicząca Komisji Przemysłu,
Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa , z-ca przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i
Mienia Gminnego, członek Komisji
Mieszkaniowej

Pochodzi z: Wrocławia.
Mieszka w: wsi Stronie Śląskie (od 2002 roku).
Z wykształcenia: mgr ekonomii.
Z powołania: aktualnie mama 2 córek, od zawsze społecznik.
Największa zaleta: optymizm.
Najmniejsza wada: bezpośredniość.
Ulubiona pora roku: lubię każdą na swój sposób.
Ulubiony kolor: inny w zależności od nastroju, nie lubię czarnego.
Ulubione danie: sałatki i słodkości.
Ulubiony film: po prostu „Pretty Woman” Garry Marshall.
Ulubiona książka: „Kamienny anioł” Katherine Scholes.
Ulubiona muzyka: polski rock.
W czasie wolnym: aktywnie odpoczywam z moją rodziną.
Ulubione miejsce w gminie: jesienny las pachnący grzybami.
Stronie (gminę) lubię za: uśmiechniętych, aktywnych ludzi, piękne
krajobrazy, czyste powietrze.

W Stroniu (gminie) zainwestowałabym w: odnawialne źródła
energii (oświetlenie), trasy narciarstwa biegowego.
Dla Stronia (gminy) zrobiłabym: świetlice wiejskie, miejsce spotkań tkj. kręgielnia, mini golf, tor saneczkowy.
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: tutaj żyje się spokojniej, wszędzie jest blisko.
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: świetne miejsce
wypadowe, mnóstwo atrakcji turystycznych, niezdeptane szlaki i
przyjaźnie nastawieni ludzie.
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): „Gmina aktywna z
natury” to hasło oddaje w pełni specyfikę Stronia.
Kontakt: 605 257 320.

WIEŚCI ZE ŻŁOBKA
● Dnia 26 X 2012
roku dzieci ze Żłobka
Miejskiego po raz
pierwszy wzięły udział
w corocznym Balu
Witaminkowym. Każde dziecko przebrane
za owoc lub warzywo,
dumnie prezentowało
swój strój. Najmłodsze dzieci brały udział
w konkursach na
odgadywanie owoców po dotyku i smaku, rozwiązywały zagadki o
zdrowym odżywianiu. Dzień wcześniej przygotowały owocowe
szaszłyki, za które otrzymały dyplom.
● Dnia 05.11.2012 roku grupa żłobkowa „Kaczuszki” wzięła udział
w spotkaniu z Panią I. Foremnik z Nadleśnictwa Lądek Zdrój na
temat życia jeży. Dzieci poznały wygląd jeża, jego zwyczaje,

sposób chodzenia oraz możliwości jego ochrony. Otrzymały pamiątkowe zakładki i kolorowanki.
● Serdeczne podziękowania dla Pana Cypriana Najducha za ufundowanie rolet do sypialni w żłobku. Dzięki temu dzieci odpoczywają w spokoju, ciszy i mają słodkie sny.
Joanna Drozdowska, Żłobek Miejski

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
● Dzień 1 listopada „Przedszkolaki” uczciły symbolicznym zapaleniem „światełka pamięci” przy tablicy pamiątkowej.

● W dniach 05 i 12 listopada pracownicy Nadleśnictwa / Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego w ramach współpracy z naszym
przedszkolem przeprowadzili pogadankę i zajęcia terenowe na
temat życia i zwyczajów leśnych zwierząt.
● 10 listopada dzieci z grup „Krasnali” i „Słoneczek”, oraz zespół
tańca ludowego „Nutki” wystąpiły z programem słowno – muzycznym na akademii z okazji Święta Niepodległości.
● 22 listopada odbył się teatrzyk pt. „Skrzacie opowieści” w wykonaniu profesjonalnych aktorów.
● 23 listopada miał miejsce coroczny „Dzień Pluszowego Misia”.
W tym dniu wszystkie dzieci przychodzą do przedszkola ze swoim
„pluszowym przyjacielem”. Oprócz tematycznych konkursów,
zabaw tanecznych dla dzieci było wiele niespodzianek oraz „małe
co nieco”, jak zwykł mawiać znany wszystkim przyjaciel dzieci Kubuś Puchatek.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Pasowanie na ucznia
25 października
2012
r.
uczniowie
klas
pierwszych zostali uroczyście
pasowani przez
Panią Dyrektor
Małgorzatę Ozgę
na uczniów naszej szkoły.
W uroczystości
wzięło udział 68
pierwszoklasistów. Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości. Wśród nich byli m. in. zastępca Burmistrza P. Dariusz Chromiec, dyrektor przedszkola miejskiego P. Celina Chęć –
Drańczuk, przewodniczący Rady Miejskiej p. Ryszard Suliński,
przewodnicząca Rady Rodziców P. Kazimiera Jasik.
Zaproszeni goście podarowali dzieciom słodkie upominki.
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Dnia 13.11.2012 roku klasy drugie pod kierunkiem wychowawców: pani Urszuli Góreckiej i pani Aleksandry Dumańskiej
przygotowały Akademię z okazji Święta Niepodległości. Była to
lekcja historii Polski dla najmłodszych. Uczniowie przedstawiali
portrety wybitnych rodaków, którzy w tamtych latach rozsławiali
imię Polski i głosili światu, że jest i nie umarła. Na uroczystości
śpiewano pieśni patriotyczne z tego okresu oraz recytowano
wiersze. Dzieci zdały mały egzamin z polskości.
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Wyjazd do Barda w ramach XV Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki
Dnia 19 października 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w
Stroniu Śląskim wraz z nauczycielami Dorotą Jezierską, Marzeną Balicką i Dorotą Rakoczy oraz kilkoma mamami brali udział
w XV Dolnośląskim Festiwalu Nauki.
W ramach festiwalu pojechaliśmy do zagadkowego Barda w
którym mogliśmy uczestniczyć w spływie pontonowym i w odkrywaniu zabytków miasta.
Największym
przeżyciem
dla
uczniów, ale i dla
dorosłych,
było
przepłynięcie się
pontonami. Pokonując 3-km trasę
pontony wpadały
w małe rzeczne
wiry, miały spotkania z przybrzeżnymi krzakami, osiadały na
mieliznach. Śmiechu i zabawy było co niemiara. Płynąc na pontonach po wijącej
się wśród Gór Bardzkich Nysie Kłodzkiej widzieliśmy piękne jesienne pejzaże oraz piękny kamienny most odbudowany po wojnie na
wzór wcześniejszego, pochodzącego z końca XVI wieku. Na zakończenie naszej bardzkiej przygody pracownicy Ski- Raftu urządzili nam grilla, więc wszyscy mogli się posilić i podziękować za
ciekawe chwile spędzone w Bardzie.
Marzena Balicka, SP Stronie Śląskie

Próbna ewakuacja
Pod koniec października odbyła się w szkole próbna ewakuacja.
Uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili budynek szkoły i udali
się na boisko. Wszystko przeszło sprawnie. Uczniowie i pracownicy są przygotowani na wypadek pożaru. Ewakuacje przeprowadziła straż pożarna z Bystrzycy Kłodzkiej.

GIMNAZJUM
● 30.10.2012 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Marianny
Orańskiej w Stroniu Śląskim zorganizował i przeprowadził konkurs
na najładniejsze przebranie z okazji Halloween. Trzy najciekawsze
przebrania zostały nagrodzone ,,przysłowiową” dynią z cukierkami.
● 12.11.2012 r. w bibliotece Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w
Stroniu Śląskim odbył się konkurs wiedzy o krajach niemiecko- i
angielskojęzycznych między zaprzyjaźnionymi Gimnazjami z Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Gimnazjum ze Stronia Śląskiego.
W części niemieckojęzycznej: 1 miejsce - Julia Maczkowska
(Stronie Śl.), 2 miejsce - Aleksandra Soroko (Stronie Śl.), 3 miejsce – Marta Wądrzyk (Stronie Śl.). Wyróżnienie — Tomasz Krzonkalla (Lądek-Zdrój).
W części angielskojęzycznej, po dogrywce ustnej: 1 miejsce Izabela Kastelik (Stronie Śl.), 2 miejsce — Magdalena Wądrzyk
(Stronie Śl.), 3 miejsce — Szymon Wyleciał (Stronie Śl.).
Organizatorzy konkursu: Aneta Soroko, Agnieszka Dec.

12
października
grupa strońskich gimnazjalistów pod opieką
p. Łukasza Głowackiego z Dolnośląskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych i p. Katarzyny
Kaletka
wzięła
udział w akcji naprawiania szlaku turystycznego pod Śnieżnikiem. Uczniowie ciężko
pracowali
zasypując
głębokie dziury wypłukane przez górskie
potoki, które powstały po ulewnych deszczach. Gimnazjaliści
wykazali się niemałą tężyzną fizyczną i pomysłowością, dzięki
czemu turyści mogą bez obaw wędrować po naszych pięknych
górach. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, ponieważ chętnie
angażuje się w prace społeczne w swoim wolnym czasie!
Gimnazjum

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Olimpijskie zmagania logistyków ze Stronia Śląskiego
Znane są już wyniki pierwszego etapu rekordowej, V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 732 z ponad 7 tys. uczniów, którzy
podjęli tegoroczne wyzwanie zmierzy się w etapie okręgowym,
który wyłoni ścisłe grono finalistów. Wśród nich znalazł się uczeń
ze Stronia Śląskiego. Najlepsi z najlepszych spotkają się już w
marcu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki – Organizatora olimpiady, by sięgnąć po
najwyższe laury.
Uczniowie mają
30 dni by powtórzyć, przećwiczyć i
utrwalić swoją logistyczną wiedzę. O
finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej powalczy
aż 31 uczniów z
województwa dolnośląskiego, w tym Kacper Demeńczuk, uczeń IV klasy technikum
logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Czy powierzchnia magazynowa jego szarych komórek pomieściła wiedzę dającą miejsce w finale, okaże się 7 grudnia podczas II etapu logistycznego turnieju.

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

Smaczne domowe obiady
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu
Śląskim, które znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej serdecznie zapraszają na smaczne, domowe obiady od poniedziałku
do piątku w godz. 12:30 – 14:30. Cena dla dorosłego 9 zł.,
dla dzieci 7 zł.

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

Projekt ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” w ZSP w Stroniu Śląskim
ZSP kolejny raz bierze udział w projekcie ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II". Projekt oferuje uczniom
wszystkich klas uczestnictwo w dodatkowych bezpłatnych zajęciach, kursach oraz wycieczkach zawodoznawczych.

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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Uczniowie na Targach Logistycznych w Wałbrzychu
Uroczyste otwarcie pracowni gastronomiczno – hotelarDnia 8 listopada 2012 r. grupa logistyków z Zespołu Szkół Ponad- skich w ZSP w Stroniu Śląskim
gimnazjalnych w Stroniu Śląskim uczestniczyła w ,,Targach logi- Dnia 20 grudnia 2012r. o godz. 13:00 odbędzie się uroczyste
stycznych", które odbyły się w Zespole Szkół im. M.T. Huberta w otwarcie pracowni gastronomiczno – hotelarskiej przy ulicy KoWałbrzychu. Uczniowie wysłuchali wystapienia przedstawicieli za- ściuszki 20. Serdecznie zapraszamy.
proszonych firm: Faurecia Wałbrzych S.A, PKP CARGO SERVICE
Sp. z o.o. oraz Hellmann Worldwide Logistics Polska. W trakcie
ZMIANA DYREKTORÓW
spotkania przewidziane były różne atrakcje. Nasi uczniowie uczestniczyli w Kalamburach Logistycznych zdobywając atrakcyjne na- Uprzejmie informujemy, że w ostatnich miesiącach br. nastąpiły
grody.
zmiany na stanowiskach dyrektorskich Przedszkola Miejskiego i
Biblioteki Miejskiej.
*****************************************
Ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana PawUczniowie z ZSP w Stroniu Śląskim zdobywają kolejne cer- ła II odeszła P. Elżbieta Janota. W trybie konkursu na wyżej wytyfikaty
mienione stanowisko wybrana została P. Celina Chęć – Drańczuk.
W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na
Natomiast z racji odejścia na emeryturę dotychczasowego dyDolnym Śląsku II 8 listopada 2012 r. rozpoczął się kurs kwalifi- rektora Biblioteki Miejskiej tj. P. Barbary Żurowskiej obowiązki na
kacyjny ,,Podstawy florystyki w obsłudze konsumenta” dla uczniów tym stanowisku od dnia 01. września do dnia faktycznego połąnaszej szkoły. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu, dającego czenia gminnych instytucji kultury tj. Centrum Edukacji, Turystyki
uprawnienia do świadczenia usług florystycznych.
i Kultury oraz Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim przejął
P. Jakub Chilicki.

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Informuję Państwa, że w miesiącu październiku 2012 r. strażnicy miejscy w trakcie 21 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, parkingi samochodowe (w ramach akcji parkingowej „Czy chciałbyś być na naszym miejscu”), rejon osiedla 40-lecia (problem z
kierowcami nie stosującymi się do znaku „strefa zamieszkania”), rejon przedszkola i szkoły podstawowej, oraz rejon garaży na ul.
Kościuszki. Szczególną uwagę zwracano na młodzież, w tym nieletnią w godzinach wieczornych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zaśmiecania, wybryków chuligańskich oraz osób spożywających alkohol w rejonach sklepów (sklep
J.Fredyk i „Klin”).
Funkcjonariusze udzielili 35 pouczeń oraz nałożyli 14 mandatów karnych na sprawców w/w wykroczeń (chodzi w głównej mierze o
tzw wykroczenia uciążliwe społecznie, w tym także drogowe). Strażnicy miejscy dokonali 19 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowano także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta. W ramach
współpracy z Gimnazjum im. Marianny Orańskiej podjęto interwencję w stosunku do ucznia, który podpalił obraz na szkolnym korytarzu. Sprawę ze względu na nieletniość sprawcy oraz wartość zniszczeń przekazano do prowadzenia Policji.
W ramach współpracy z kołem PZW w Stroniu Śląskim kontrolowano (razem z przedstawicielem PZW) wody i wędkarzy w rejonie
Gminy Stronie Śląskie. Nie stwierdzono osób wykonujących połowu ryb bez wymaganych dokumentów.
Funkcjonariusze wykonali 5 wywiadów środowiskowych. Ponadto 25 razy zwrócili uwagę osobom wyprowadzającym psy w rejonie
terenów zielonych, złego parkowania w rejonie przedszkola miejskiego i skrzyżowania ulic Hutniczej z Ogrodową oraz zaklejania tablic
ogłoszeniowych przez przedstawicieli firm kredytowych. Dodatkowo uczestniczyli w usuwaniu 2 padłych zwierząt oraz stwierdzili
uszkodzony murek oporowy w rejonie przystanku PKS na ul. Kościuszki (poinformowali odpowiednie służby).
W miesiącu październiku Straż Miejska wszczęła 5 postępowań wyjaśniających oraz skierowała 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.
W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano wsie Bolesławów, Sienna i Stronie wieś.
W trakcie kontroli stwierdzono 4 domy opuszczone, 7 osób nie zastano (wystawiono wezwania do stawienia się w siedzibie Straży
Miejskiej z zawartą umową na wywóz śmieci), 1 osoba wyjechała za granicę, 1 osobę ukarano mandatem karnym kredytowanym.
Pozostali mieszkańcy posiadali umowy na wywóz nieczystości stałych.
Korzystając z faktu kontroli posesji uczestniczono w informowaniu mieszkańców, w ramach akcji „Wyłudzania pieniędzy na wnuczka”,
o zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz sposobie postępowania w takich sytuacjach połączonej z rozdawaniem ulotek o tej właśnie tematyce.
W miesiącu październiku funkcjonariusz Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się
pomaganiem osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W miesiącu wrześniu odbyto wspólnie z funkcjonariuszami Policji 22 patrole, 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, piwnic po dawnych TBS),
rejonu osiedli a także rejony sklepów. Patrole w tych rejonach ukierunkowane były dodatkowo na możliwość przebywania osób bezdomnych.
Ponadto w trakcie wspólnych służb doprowadzono do Posterunku Policji 1 osobę zatrzymaną, podejmowano 18 interwencji porządkowych, zatrzymano 1 osobę nietrzeźwą kierującą pojazdem oraz zabezpieczano 2 miejsca zdarzenia. W ramach rozpoczętej w
miesiącu październiku „Akcji znicz” patrolowano rejon cmentarza pod kątem dewastacji i kradzieży.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 43 patrole, z czego 23 pieszo i 20 samochodem.
W ramach szkolenia podstawowego z dniem 08.10.2012 r. rozpoczął praktykę zawodową, przyjęty w miesiącu wrześniu, nowy funkcjonariusz Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej
Zegarowicz Jacek
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”
18 października - spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.
11 listopada - uczestniczyliśmy wraz ze Sztandarem na uroczystej Mszy
Św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
25 listopada - uroczysta Msza Św. z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Po mszy św. Przeszliśmy do siedziby klubu na spotkanie krwiodawców, na którym długoletnim krwiodawcom zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III Stopnia.
Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa gorąco dziękujemy Wam za
przepełnioną dobrocią i wrażliwą postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jaką okazujecie, oddając krew. Każda kropla Waszej bezcennej
krwi była źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebowali. To
dzięki Wam wielu z nich powróciło do zdrowia.
W imieniu tych wszystkich bezimiennych biorców Waszej krwi składamy wyrazy największej wdzięczności i uznania. Jednocześnie mamy nadzieję, że niezrażeni trudami codziennego życia nadal kontynuować będziecie tę jakże szlachetną misję niesienia pomocy innym.
Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia oraz powodzenia w życiu osobistym a także by zawsze otaczali Was ludzie tak samo jak Wy życzliwi i
otwarci.

DO SERCA PRZYTUL PSA,
WEŹ NA KOLANA KOTA…
Lubimy zwierzęta domowe ale czy nie za często traktujemy je jak maskotki, które stają się niepotrzebne gdy
tylko przestają nas bawić? Na prośbę mieszkańców, którzy
stali się świadkami złego traktowania zwierząt, przed nadejściem zimy w szczególny sposób apelujemy do właścicieli psów i kotów o
właściwą opiekę nad
zwierzętami. Jeśli z
jakiś powodów, nie
możemy lub nie chcemy dłużej zajmować
się zwierzęciem, należy
znaleźć dla niego nowego właściciela lub
oddać
zwierzę
do
schroniska.
Bestialstwem jest wywożenie udomowionych zwierząt do lasu
bądź wyrzucanie ich na drogach. Apelujemy o zdrowy
rozsądek i szacunek wobec zwierząt.

Zarząd Klubu HDK „Brylant” w Stroniu Śląskim

Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie

„ŚWIAT SIĘ ZMIENIA , ŚMIECENIE ODPADA”
W dniach od 22.10 do 10.11.2012 r. odbyły się w Stroniu Śląskim zajęcia warsztatowe
"100% Recykling. Odpady czy cenne surowce? Segregacja i drugie życie odpadów". Informacje o samej kampanii i nowym prawie odpadowym można znaleźć na stronie
http://smiecenieodpada.pl/Smiecenie_odpada/0,0.html. Od 2013 roku wszyscy mieszkańcy w Polsce będą mogli korzystać z uproszczonego systemu segregacji odpadów,
który zapewni większy porządek i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Wzrost świadomości ekologicznej, segregacja naszych śmieci i złota zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) - spolszczone zasada 3U (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie,
Utylizuj) była tematem warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Muzeum
Wapiennik w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Bibliotece.
Projekt Festiwali Recyklingu stanowi część regionalnej kampanii informacyjnoedukacyjnej: „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków”. Pierwszy etap
kampanii na został zorganizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia i Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" z Legnicy i jest
finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Na warsztatach dzieci i młodzież praktycznie przerobiła temat cennych odpadów, czerpiąc papier ze starych, przeczytanych gazet,
zajmując się tworzeniem własnoręcznie notesów z materiałów z odzysku: tektury falistej z kartonów z pobliskich sklepów, starego
katalogu, kartek pocztowych, kalendarza i kartoników po sokach, wykonując lampiony i dzwonki wietrzne z puszek po konserwach i
metalowych kapsli oraz sortując śmieci: szkło, plastik, makulaturę, metal i opakowania wielomateriałowe.
W ramach Festiwalu Recyklingu został też ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów, pt. "Ziemia nasz wspólny dom. Dlaczego warto
segregować odpady?". Laureaci otrzymali nagrody książkowe o tematyce ekologiczno - przyrodniczej. Nagrodzone prace można oglądać w Wapienniku "Łaskawy Kamień" w Starej Morawie, a prace wykonane podczas warsztatów w CETiK-u. Serdecznie zapraszamy!
Yola Rybczyńska, Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

BIELICE – PAPRSEK – NARCIARSKI HIT SEZONU
Gmina Stronie Śląskie podjęła współpracę z ośrodkiem narciarskim „Chata Paprsek” w Górach Rychlebskich w Czechach i w sezonie zimowym 2012/2013 do dyspozycji mieszkańców i turystów przygotowana
będzie trasa narciarstwa biegowego w tzw. worku bialskim, na odcinku górne Bielice – Chata Paprsek. Odległość od leśniczówki w górnych Bielicach (naprzeciwko leśniczówki Nadleśnictwo Lądek Zdrój przygotowało plac z miejscami parkingowymi) do Chaty Paprsek wynosi 8 km. Mniej wprawieni biegacze powinni
korzystać tylko z odcinka po stronie polskiej, dostosowując długość wycieczki do swojej kondycji fizycznej.
W zależności od warunków śniegowych, trasa po polskiej stronie będzie ratrakowana 1-2 razy w tygodniu (ze
szczególnym uwzględnieniem weekendów), w okresie od 21 grudnia br. do końca lutego 2013 r. Trasę będzie ratrakował ośrodek narciarski „Chata Paprsek”. Na stronie internetowej www.paprsek.net/zakładka
Akce na chate/zakładka Mapa oraz Stav lyžařských stop znajdziecie Państwo mapę przebiegu tras oraz na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące sytuacji na trasach.
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Góry Bialskie i Rychlebskie to unikalny pod względem przyrodniczym obszar, o doskonałych warunkach do uprawiania narciarstwa
biegowego. Ze względu na dziki charakter gór i ich mikroklimat, prosimy o rozwagę przy planowaniu zimowych wycieczek: odpowiednio wczesne wyruszanie na trasę aby powrócić przed zapadnięciem zmroku, ciepły ubiór, zaopatrzenie się w mapę, dokładne zapoznanie się z przebiegiem trasy przed rozpoczęciem wycieczki oraz zabranie ze sobą gorącego napoju i prowiantu.
Prosimy gestorów bazy turystycznej o promowanie trasy Bielice – Paprsek na swoich stronach internetowych. Informacje o wypożyczalniach sprzętu sportowego, w tym nart biegowych, dostępne są na stronie: www.stronie.pl/zakładka turystyka/
informator turystyczny/sprzęt turystyczny i sportowy.
Zachęcamy szkoły, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i instruktorów narciarstwa do organizowania wycieczek i imprez w
celu promowania narciarstwa biegowego jako formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy. Gmina aplikuje o środki z
funduszy unijnych na rozwój narciarstwa biegowego w kolejnych latach na odcinku ok. 70 km – od Bielic, przez Nową Morawę, Kamienicę, Kletno, Żmijowiec, Czarną Górę, Halę pod Śnieżnikiem do Przełęczy Puchacza na południe od Trójmorskiego Wierchu.
Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie

21.12.2012 r. - "ŚWIADECTWO" (98 minut) - na motywach książki
kardynała Stanisława Dziwisz.
● Na walnym Zgromadzeniu Delegatów DOZTS we Wrocławiu 28.12.2012 r. - "ALICJA W KRAINIE CZARÓW" "104 minuty".
Na wszystkie seanse wstęp jest bezpłatny!!!
22. 10.2012 Leszek Kawa wszedł do Zarządu, a następnie powieSerdecznie zapraszamy!!!
rzono mu funkcje Wiceprezesa.
● Na II WTK kadetów w Brzegu Dolnym 11.11.2012 r. bardzo
*****************************************
6 grudnia - "Mikołaj" w CETiKu
dobrze wypadli zawodnicy „ŚNIEŻNIKA” Daniel Majewski i Alicja
Borszowska- gdzie zajęli II miejsce (limit krajowy: siostry Wę- Zostanie wyświetlony film dla dzieci o tematyce świątecznej, dzieci obdarowane zostaną słodyczami oraz wręczone zostaną paczki
grzyn, Ciura Ola).
● W Wojewódzkim Finale UKS-ów w Stroniu Śląskim świąteczne.
03.11.2012 r. czołowe miejsca zajęli nasi zawodnicy:
*****************************************
III m- żaczki- Weronika Ożga- Katarzyna Ożga.
13 grudnia koncert pt. "Ocalić od zapomnienia" spektakl
IV m. żacy- Jakub Sobolewski -Remigiusz Jedrzejowski, Sebastian inspirowany piosenkami Marka Grechuty w wykonaniu Agaty i
Kałuża.
Krzysztofa Kaczmarek. Koncert odbędzie się o godz. 19.00, bilety
● Limit z PZTS otrzymały siostry Węgrzyn, które w tym czasie do nabycia w biurze Centrum w cenie 20 złotych.
reprezentowały Polskę na PROTURZE w Słowacji (Bratysława).

CIEKAWOSTKI TENISOWE

Zarząd UKMLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.

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

AEROBIK Z ELEMENTAMI TAŃCA NOWOCZESNEGO. Zajęcia
odbywają się w poniedziałki w sali widowiskowej Centrum od
„COOLTURALNY POCIĄG DO GRAFFITI” godz. 18.00 i trwają 45 minut.
Dobiegły końca działania w ramach projektu „COOLturalny Cena to jedyne 10 złotych/osobę/spotkanie.
pociąg do Graffiti”, realizowanego dzięki grantowi „Działaj lokal*****************************************
JOGA w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 - 19.00
nie 2012”.
Głównym celem projektu było wspieranie atrakcyjności tury- koszt 15,- zł/ zajęcia
Paweł Dywański, CETIK
stycznej Gminy Stronie Śląskie oraz estetyczne doznania osób
ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO
odwiedzających naszą Gminę. Nasz projekt polegał na adaptacji
zniszczonego kamiennego płotu znajdującego się naprzeciwko
18.11.2012 r. odbyła się wycieczka rowerowa, kolejna już w
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.
tym roku, organizowana z cyklu "Gmina Aktywna z Natury - PoPolegało to na stworzeniu w formie graffiti „COOLturalnego znaj Swoją Okolicę". Jak zwykle uczestnicy dopisali, pogoda rówpociągu” z atrakcjami turystycznymi naszej gminy. Na wagoni- nież. Była to już ostatnia wycieczka, kończąca sezon rowerowy w
kach zostały namalowane atrakcje np. Jaskinia Niedźwiedzia, Gminie Stronie Śląskie (oficjalnie oczywiście). Na zakończenie
Czarna Góra, Zalew w Starej Morawie, itp. W projekt, oprócz wycieczki odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, każdy z
osób, które w sposób bardziej profesjonalny zajmowały się graffi- uczestników otrzymał upominek w formie słodyczy oraz roweroti zaangażowana była między innymi młodzież uczęszczająca do wej kamizelki odblaskowej. W siedmiu wycieczkach zorganizowanych w 2012 r. plus trzech zorganizowanych w ramach POLSKOŚwietlicy Środowiskowej działającej przy CETiK-u.
CZESKIEGO II RAJDU TURYSTYCZNEGO W W MASYWIE ŚNIEŻNIZabawy i satysfakcji było co niemiara.
KA łącznie udział wzięło ponad 140 osób. Cieszy fakt, że coraz
CETIK
więcej osób spędza czas na rowerze, obcując z naturą, dbając o
swoją kondycję fizyczną na świeżym powietrzu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wycieczkach
wiosną 2013 roku, postaramy się je urozmaicić jeszcze barCETIK ZAPRASZA
dziej. W planach mamy poszerzenie oferty wycieczkowej nie tylko
● Sobotnie seanse dla dzieci: godz. 11.00- sala widowiskowa
o trasy po najbliższej okolicy ale również trochę dalej, ale o tym
08.12.2012 r. - "PRADAWNY LĄD" (75 minut).
już w przyszłym roku...
22.12.2012 r- "STEFAN MALUTKI" (95 minut).
Organizatorami wycieczek były: CETiK oraz SPA „Jaskinia Niedź● Piątkowe seanse (od 16 lat) godz. 18.15- sala widowiskowa
wiedzia ” w Stroniu Śląskim. Fotorelacja z wycieczki dostępna jest
na facebooku CETiKu.
07.12.2012 r. - "GALERIANKI" (80 minut).
Paweł Dywański, CETIK
14.12.2012 r. - "WYJAZD INTEGRACYJNY" (86 minut).
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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STROŃSKA GWIAZDKA
15 grudnia o godz. 15.00
W programie m.in. pokaz sztuki cyrkowej z pytonem, występy zespołów działających przy CETiKu,
programy artystyczne, przygotowane przez
uczniów szkół ze Stronia Śląskiego oraz przedszkolaków, wystawa fotograficzna "W mgnieniu
oka" - I Powiatowy konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich szkół w Powiecie Kłodzkim. W
galeriach prowadzona będzie sprzedaż ciast z własnego wypieku.
Występy zakończą się ok godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy!

PUNKT KONSULTACYJNY
Planujesz założyć działalność gospodarczą? Jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania?
Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju Regionalnego ,,AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27 (V piętro),
57-402 Nowa Ruda, tel.: 74 872 70 48.
Zaprasza na bezpłatne usługi informacyjne
w dniu 11.12.2012 r., w godz. od 10:00 do 14:00
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim,
ul. Kościuszki 55 sala konferencyjna, I piętro.

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 Radnego Ryszarda Wiktora
ul. Żeromskiego 6B
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700,
ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000.

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.

