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SBG ULTRABIEL JUŻ ZA NAMI
Jaroslavl Ehl i Jadwiga Grynkiewicz to zwycięzcy biegu głównego 4. edycji SGB
Ultrabiel, która miała miejsce 16 lutego 2019 r. w Bielicach. Na wszystkich trzech
dystansach SGB Ultrabiel 2019 wystartowało łącznie 246 zawodników. Najwięcej
wybrało bieg o średniej długości - 20 km - ścigało się na nim aż 139 biegaczy.
W biegu głównym na dystansie 60 km zmierzyło się 53 startujących, a 54 wzięło
udział w rywalizacji na najkrótszym dystansie 13 km. Ponadto 15 i 16 lutego
gościliśmy redaktorów Radia Kolor, którzy przeprowadzili relacje ze stacji
narciarskich Czarna Góra Resort w Siennej, Stacji Narciarskiej Kamienica oraz ze
stoku „Bieliczak” w Bielicach, a 16 lutego z maratonu narciarskiego SGB
ULTRABIEL.
Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec udzielił wywiadu, w którym
przedstawił walory Naszej Gminy zachęcając słuchaczy do odwiedzenia
malowniczych zakątków Stronia Śląskiego i okolic.
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Inwestycje Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. jest
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa,
rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania
istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej
z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.
Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim”. Przedmiotem inwestycji jest
rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i modernizacja
istniejących obiektów: hali sportowej, byłej szkoły oraz budynku
krytej pływalni, w taki sposób, aby połączyć te obiekty w jeden, współdziałający, wielozadaniowy zespół o
funkcji szkoleniowo – rekreacyjnej.
ETAP I – przebudowa budynku szkoły na hotel wraz z zapleczem gastronomicznym oraz częścią
szkoleniową i rozrywkową – w trakcie realizacji.
ETAP II – przebudowa i rozbudowę budynku krytej pływalni o funkcję sportową, odnowy biologicznej oraz
rozbudowę hali pływalni o baseny rekreacyjne z atrakcjami i zjeżdżalnią.
ETAP III – przebudowa dachu hali sportowej i zmiana jego geometrii na styku z budynkiem basenowym ,
wykonanie nowych elewacji oraz docieplenie budynku hali sportowej – w trakcie realizacji. Obecnie
prowadzona jest termomodernizacja budynku hali sportowej Termin zakończenia prac przewidziany jest do
końca lipca 2019 r. Koszt tego etapu wynosi 3 861 788,62 zł netto. Na tą część inwestycji SPA „Jaskini
Niedźwiedziej” zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym, w kwocie 762 404,31 zł. Termin przebudowy budynku byłej szkoły przewidziany jest do
końca grudnia 2019 r. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 9 970 751,51 zł netto. I etap przewiduje się
wyburzenie przybudówek 3 i 2 – kondygnacyjnych przylegających do budynku szkoły i przebudowę
budynku z zachowaniem oryginalnego, zabytkowego wystroju elewacji i zachowanej przedwojennej stolarki
drzwiowej od strony ul. Kościuszki. W ramach przebudowy budynku szkoły przewiduje się odtworzenie
fasady budynku od strony ul. T. Kościuszki na podstawie przedwojennej ikonografii – wykonanie balkoniku
na kondygnacji I piętra i wykonanie dużych okien witrynowych symetrycznie po obu stronach drzwi
wejściowych do budynku na parterze. Na poziomie piwnicy, planuje się zamianę pomieszczeń piwnicznych
na część rozrywkową, mini-kręgielnię, pub z salką tv/bilardową, pomieszczenia techniczne i bloki sanitarne;
na poziomie parteru przebudowę sal lekcyjnych na salę restauracyjną z zapleczem gastronomicznym
i szkoleniowym. W hotelu część gastronomiczna została
zaprojektowana w sposób umożliwiający prowadzenia nauki
zawodu w grupach 10 osobowych. Natomiast na poziomach I, II, i III
piętra planuje się przebudowę sal lekcyjnych na pokoje hotelowe.
W miejscu wyburzonych przybudówek przewiduje się budowę
fragmentu łącznika zawierającego pomieszczenia zaplecza
gastronomicznego i pomieszczenia związane z funkcją hotelową.
W ramach I etapu przewiduje się także budowę węzła cieplnego
zaopatrującego budynek hotelowy w ciepło z niezależnego źródła.

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM PRZY UL. SUDECKIEJ
4 marca 2019 roku nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wybór generalnego wykonawcy. Powierzchnia
remizy
ma
wynosić
ponad
383
m2.
W
budynku
zaprojektowano
4 stanowiska dla samochodów bojowych. Budynek remizy będzie się składał z 2 części– wyższej i
niższej W części niższej znajdą się: klatka schodowa, pomieszczenie węzła cieplnego, magazyn oraz
dyżurka na parterze. Na kondygnacji I piętra będzie pomieszczenie sanitarne, w poziomie parteru
zaprojektowano pomieszczenie przechodnie na szatnie na odzież
bojową z zastosowaniem wieszaków wolnostojących. W części
wyższej znajdą się: garaż dla samochodów bojowych, a na
poziomie I piętra zaprojektowano pomieszczenia biurowe, świetlicę,
jadalnię i magazyny. Przed remizą powstanie parking mieszczący 11
samochodów. Zakończenie budowy planowane jest do końca
października 2020.
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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MODERNIZACJA POMOSTÓW
NA ZALEWIE W STAREJ MORAWIE
Dokonano modernizacji wszystkich
podłużnic i poprzecznic tworzących
konstrukcję pod nową
nawierzchnię pomostów.
Z uwagi na zmianę rozwiązań technicznych, termin realizacji prac został
wydłużony do 15 czerwca 2019 r. Niebawem wykonawca przystąpi do
montażu nowej nawierzchni.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
01.03.2019 r. Stronie Śląskie
15.03.2019 r. pozostałe miejscowości
ODBIERZEMY:
-meble i odpady wielkogabarytowe,
-kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz
wielkogabarytowe
opakowania
ulegające
biodegradacji,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.
pralki lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory,
żelazka, wiertarki, tostery, roboty, komputery,
myszy komputerowe, klawiatury itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi
być oddany w całości, bez wymontowania
elektroniki.

BUDOWA
TĘŻNI
SOLANKOWEJ
Gmina
Stronie Śląskie ogłosiła
trzeci przetarg na budowę
tężni solankowej w parku
miejskim. Oferta realizacji
zadania wyniosła blisko
190 tys zł.

STYPENDIA
Przypominamy, że termin składania
wniosków o stypendia za wybitne
wyniki
w
nauce,
osiągnięcia
artystyczne oraz osiągnięcia sportowe
mija 1 marca 2019 r. Aby ubiegać się o stypendia
sportowe - należy spełnić warunki zawarte w
Uchwale Rady Miejskiej Nr III/11/10 z dnia 29
grudnia 2010 r. Warunki co do stypendiów
artystycznych oraz naukowych określa Uchwała
RM Nr XXXIV/221/17 oraz XXXIV/222/17 z dnia 31
marca
2017
r.
Treść
uchwał,
kryteria
przyznawania stypendiów oraz wnioski można
znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce
stypendia.
Zapraszamy do składania wniosków!

PRZYPOMNIENIENIE
OPŁAT
DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE DOKONYWANIU
ZALICZAJĄ SIĘ:
ODPADY KOMUNALNE
-odpady budowlane i rozbiórkowe tj.: gruz
ceglany, tynkarski, betonowy,
-płytki, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo
gipsowe,
- szkło okienne, drzwiowe, okna i drzwi,
-wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
deski sedesowe,
-grzejniki, rolety, panele, odpady instalacyjne oraz
wszystkie inne odpady powstałe w trakcie prac
remontowych
czy
budowlanych.

Odpady należy wystawić
do godziny 7.00 przed posesjami (lub przy
gniazdach zbiorczych– dot. SM, Wspólnot
Mieszkaniowych itp. w sposób niepowodujący
zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym,
umożliwiającym dojazd do nich samochodem
ciężarowym. Mieszkańcom, którzy nie wystawią
odpadów w danym terminie nie gwarantujemy ich
odbioru — samochody nie będą zawracane z trasy
przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

O
ZA

W dniu 15 stycznia upłynął termin
wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres od 1 stycznia do 28
lutego.
W
związku z czym
uprzejmie
przypominamy
wszystkim
właścicielom
nieruchomości o obowiązku uiszczania bez
wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zgodnie z wysokością określoną w
złożonej deklaracji.
Opłatę,
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi należy uiszczać przelewem na
przypisane indywidualne konto
bankowe,
przelewem na nr rachunku bankowego Gminy
Stronie Śląskie, w kasie Urzędu Miejskiego przy
ul. Kościuszki 55.
Kolejne terminy płatności: do 15 marca; do 15
maja; do 15 lipca; do 15 września; do 15 listopada
Stawka opłaty za odpady segregowane – 8 zł.
Stawka opłaty za odpady zmieszane – 13 zł.
W razie pytań informacja udzielana jest pod nr
tel. 74 811 77 36.

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

14 lutego w Lubinie odbył się Dolnośląski Konwent
Samorządowców „Pociąg do przyszłości”. Spotkanie było poświęcone
przyszłości województwa dolnośląskiego w kontekście rozwoju kolei
i centrów przesiadkowych.
W
k o n f e r en c ji
u c z e st ni c zy l i
przedstawiciele powiatu kłodzkiego: Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
źródło: www.inforail.pl
Zbigniew Łopusiewicz, Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr
Marchewka, oraz Burmistrz Polanicy Zdroju Mateusz Jellin. Województwo dolnośląskie stara się
przejmować sukcesywnie nieczynne linie kolejowe od PKP PLK, aby dokonywać ich reaktywacji
i przywrócić ruch kolejowy, również na trasie Kłodzko Stronie Śląskie. Jest to niezwykle ważne, aby
umożliwić dogodny dojazd do Kłodzka czy Wrocławia (z przesiadką w Kłodzku) zarówno naszym
mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym naszą gminę.
Rozpoczęły się już różne procedury
administracyjne, będzie przeprowadzana np. inwentaryzacja stanu faktycznego linii oraz będzie
tworzona obszerna dokumentacja projektowo budowlana.
Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Łopusiewicz zaprosił
radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Patryka Wilda na
marcową sesję Rady Powiatu Kłodzkiego w celu przedstawienia
radnym oraz mieszkańcom powiatu bardziej szczegółowych
informacji, odnośnie przywrócenia ruchu kolejowego na wyżej
wspomnianej trasie oraz harmonogramu prac, który miałby do tego
źródło: www.lubin.pl
doprowadzić.

DZIAŁANIA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA RZECZ
POWSTANIA INTERAKTYWNEGO MUZEUM
HUTNICTWA

KONKURS NA
SOŁTYSA ROKU 2018

Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec podjął
działania mające na celu ewentualne przejęcie części
nieruchomości huty i stworzenie interaktywnego muzeum
hutnictwa — centrum kulturalnego aktywizującego lokalną
społeczność, wraz z zachowaniem dziedzictwa historycznego
połączonego
z
ekspozycją
wyrobów,
warsztatami
hutnicznymi oraz wystawą archiwalnych projektów dzieł.
Zabezpieczony został sprzęt, maszyny, produkty, szkło,
dokumentacja,
aby
wykorzystać
je
w przyszłości na warsztaty i działalność muzealną. Trwają
negocjacje z właścicielami huty- Spółką Minex Invest Spółka
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Gmina zwracała się
o nieodpłatne nabycie nieruchomości — budynku Huty 2
wraz z zapleczem, ale właściciel nie wyraził na to zgody
i chce nieruchomości sprzedać. Jeśli Rada Miejska wyrazi
zgodę na nabycie
nieruchomości, chcielibyśmy aby
powstało miejsce, które będzie przypominało Naszym
Mieszkańcom oraz turystom o historii i tradycji szklarskiej
jednej
z
największych
hut
szkła
kryształowego
w Polsce. Ponadto w
dniu 31 stycznia 2019
został
utworzony
Komitet
Społeczny
Ochrony Huty w
Stroniu
Śląskim
„Stara Huta - Nowe
Życie".

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
ogłosił konkurs na Sołtysa Roku 2018.
W tym roku promujemy kandydaturę
Pani sołtys
Kamienicy – Ireny
Foremnik. Wszystkie działania, które
podjęła w ubiegłym roku dla swojego
sołectwa zasługują na wyróżnienie
(m.in. organizacja Dnia Kobiet, Dnia
Ojca, Święta Ziemniaka, Wigilii, budowa
wiaty grillowej, budowa placu zabaw,
ustawienie podświetlanego nocą
napisu przestrzennego KAMIENICA,
wspólne malowanie przez dzieci
i dorosłych skrzynek na kwiaty,
ustawienie roślin w sołectwie, rozpisanie
grafiku dbania o kwiaty - otrzymanie
nagrody na najlepszy ład przestrzenny
i kulturowy, wystawienie stołów
Wielkanocnych, udział w Dożynkach
powiatowych, zorganizowanie strojów
dla Koła Gospodyń Wiejskich,
prowadzenia bloga promującego życie
na wsi, budowa podświetlanego Krzyża
na wzgórzu z okazji 100-lecia
Niepodległości).
Wierzymy w sukces i trzymamy kciuki
za powodzenie! Ogłoszenie wyników
konkursu już 11 marca. Powodzenia!

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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MARZEC W CETIK-U
► 4 i 11 marca 2019r. o godz. 17:00 (poniedziałki)
zapraszamy do CETiKu na zajęcia aktywizujące
ruchowo dla seniorów pn. "Aktywna Zima". Wstęp
wolny! Prosimy o zabranie na zajęcia maty do
ćwiczeń.
► 6 marca 2019r. (środa) w CETiK-u odbędzie się
spektakl ekologiczny dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Stroniu
Śląskim. Szczegółowa informacja w szkole i
przedszkolu.
► 8 marca 2019r. o godz. 17:00 (piątek)
zapraszamy do CETiK-u na spektakl z okazji Dnia
Kobiet w wykonaniu młodych artystów z pracowni
teatralnej "Młodzi Teatralni" działającej przy CETiKu. Spektakl pt. "Królowa Śniegu" w reżyserii Pani
Pauliny Bagińskiej został przygotowany z myślą o
Paniach w ramach akcji "Kobiety dla Kobiet".
Wstęp wolny!
► 17 marca 2019r. (niedziela) odbędzie się
wycieczka na biegówkach po trasach Masywu
Śnieżnika. Start z Kletna (parking przy gminnej
tablicy elektronicznej). Organizatorzy Strońska
Grupa Rowerowa oraz Stroński Park Aktywności
"Jaskinia Niedźwiedzia". Uczestnictwo w wycieczce
jest bezpłatne. Szczegóły już wkrótce na plakacie.
► 23 marca 2019r. o godz. 17:00 (sobota) CETiK
zaprasza na koncert Duetu Ponad Chmurami w
Kaplicy św. Onufrego. Koncert odbędzie się w
ramach cyklu "Strońskiej Onufriady". Wstęp wolny!

5
Na instrumencie tym gra Remigiusz Makowski,
który współpracował z zespołem w latach 20162018. W roku 2017 do muzycznego grona dołączył
basista – Adrian Białek, nadając muzycznym
aranżacjom spójnej całości. Doświadczenie, które
przyniosły muzyczne spotkania z publicznością,
momenty z szarej codzienności, a przede
wszystkim inspiracja
twórczością wspaniałych
muzyków oraz słowem świetnych poetów dały
efekt w postaci pracy nad płytą z utworami
autorskimi. Jej podstawą są teksty znakomitych
twórców, takich jak Stanisław Baliński, Konstanty
Ildefons Gałczyński, Hanna Woś-Dewińska, czy
Silva Kaputikyan. Zespół jest bardzo serdecznie
przyjmowany
przez
licznie
zgromadzoną
publiczność na każdym z koncertów, który ma
zaszczyt zagrać. Podczas ponad godzinnego
spotkania słuchacze mają okazję do chwil zadumy,
nostalgii, refleksji nad codziennością. Moc słowa
wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki
przeniesie, choć na chwilę, każdego wysoko ponad
chmury.

Duet Ponad Chmurami (Katarzyna i Nikodem
Jacuk) działa od 2012 roku. Wtedy właśnie spotkało
się dwoje młodych ludzi wychowanych na muzyce
krainy
łagodności.
Dzielone
wzajemnie
zainteresowanie zaowocowało marzeniami o
publicznym prezentowaniu własnych pomysłów na
twórczość znanych w muzycznym świecie postaci.
Wbrew temu, co obecnie dociera do nas z
radiowych odbiorników, fundamentem dla Ponad
Chmurami jest twórczość Bułata Okudżawy,
Leonarda Cohena, Starego Dobrego Małżeństwa,
czy zespołu Pod Budą. Podczas pięcioletniej drogi
na muzycznej mapie zespół ma za sobą niespełna
300 koncertów. Dużym wyróżnieniem dla duetu
było zaproszenie na III Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w
Hajnówce „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Ponad
Chmurami ma na swoim koncie dwie płyty z
utworami wschodnimi, m. in. Bułata Okudżawy.
Jedna z nich dostępna jest w szerokiej sprzedaży w Informacja o wszystkich wydarzeniach dostępna
całej Polsce. Płyta pt. „Maleńka orkiestra nadziei” jest na stronie www.cetik.stronie.pl lub pod nr. tel. 74
zaaranżowana jest na gitarę i skrzypce. 8143 242, 74 8143 205
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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FOTORELACJA Z LUTOWYCH WYDARZEŃ W CETiK-u

koncert Sonori Esemble

międzypokoleniowe strońskie kolędowanie

spektakl dla dzieci „Skrzydlaty Odlot”

przedszkolaki Babciom i Dziadkom

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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przedszkolaki Babciom i Dziadkom

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
►Ferie zimowe w bibliotece
Ferie rozpoczęliśmy od trzydniowych warsztatów komiksu, które
prowadził pan Szymon Teluk – znany karykaturzysta, malarz,
rysownik, wykładowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu
i pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas
pierwszego spotkania, ilustrator zapoznał dzieci z podstawami
rysunku i pokazał jak z prostych form można stworzyć coś
ciekawego - okazało się, że każdy przedmiot może stać się
inspiracją do stworzenia postaci. W trakcie drugiego dnia zajęć,
nasz gość opowiedział dzieciom historię powstawania i transformacji komiksu. Przedstawił
podstawowe zasady rysownia komiksów i wytłumaczył uczestnikom, że wcale nie trzeba mieć talentu
plastycznego, by stworzyć coś interesującego. Następnie dzieci wymyślały scenariusze i tworzyły
swoje własne, zabawne lub straszne historie obrazkowe.
Ostatniego dnia, Szymon Teluk pokazał sposoby tworzenia map twarzy oraz
rysowania portretów "w krzywym zwierciadle". Następnie naszkicował
wspaniałe
karykatury
wszystkich uczestników, a
dzieci
bez
problemu
rozpoznały
swoje
zabawne wizerunki. Mamy
nadzieję,
że
efektem
kreatywnych
oraz
inspirujących warsztatów będzie zachęcenie dzieci i
młodzieży do sięgnięcia po komiksy oraz do
tworzenia swoich niepowtarzalnych, rysunkowych
opowieści i postaci.
5 lutego odbyły się warsztaty filcowania na mokro, podczas których uczestnicy samodzielnie stworzyli
kolorowe i stylowe kolczyki – wyjątkowe prezenty dla siebie lub bliskich osób.
Dnia 7 lutego nastąpił ciąg dalszy przygody z komiksem. Z Kłodzka przyjechał do nas pan Krzysztof
Oktawiec, który od wczesnego dzieciństwa interesuje się
obrazkowymi historiami. Nasz gość zaprezentował część swojej
imponującej kolekcji, na którą składają się nie tylko komiksy ale
też figurki postaci czy paski z archiwalnych numerów różnych
czasopism. Opowiedział dzieciom o bohaterach znanych i tych
mniej popularnych oraz o historii komiksu w Polsce
i na świecie. 8 lutego, podczas warsztatów plastycznych okazało
się, że nawet z prostych materiałów można zrobić coś ładnego
i efektownego - z tekturek i serwetek powstały walentynkowe
serca zdobione metodą decoupage.
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► Kurs komputerowy
Od 31 stycznia Stowarzyszenie Euro – Concret
realizuje w bibliotece projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Level Upkompleksowy program nabywania kompetencji
językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi
dzierżoniowsko- kłodzko- ząbkowickiej”. Celem
programu
jest
zwiększanie
umiejętności
wykorzystania technologii ICT potwierdzonych
certyfikatem
nabycia
kompetencji
informatycznych zgodnie z
DIGCOMP
(Digital

Competence Framework).
►Nowoczesna biblioteka
Od
stycznia
rozpoczęliśmy
elektroniczną rejestrację czytelników
w programie MAK+. System pozwala
na rezerwację wybranych książek,
przeglądanie katalogu
biblioteki on-line oraz
zdalne sprawdzenie stanu swojego konta
czytelniczego.
Zapraszamy
serdecznie!

Alicja Witczak

INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Sprawozdanie
z powiatowego
rodzinnego
k o n k u r s
plastycznotechnicznego pt.
„Mały niedźwiedź
słodko śpi”
Miło nam ogłosić,
że organizowany
przez nasze przedszkole konkurs rodzinny
zaangażował 8 zespołów rodzinnych (dziecko –
rodzic) z 2 przedszkoli powiatu kłodzkiego; Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego z Domaszkowa oraz
Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Śl. Prace – niedźwiadki, zostały wykonane z
różnorodnych materiałów i różnymi technikami,
efekty można było podziwiać podczas wystawy w
holu PM w Stroniu Śl. oraz w ostatnich dniach na
stronie internetowej. Przystępując do ogłoszenia
wyników konkursu, chcemy jako organizatorzy
podziękować SPONSOROM, dzięki którym każdy
uczestnik dostał nagrodę, i którzy swoją
obecnością uświetnili zakończenie konkursu.
Nagrody główne; ORGANIZATORÓW (głosowanie
internetowe); Zuzanna Ponulak i mama Ewelina. PS
w Domaszkowie, SPONSORÓW; Dominika Gurgól i
mama Monika. PM w Stroniu Śląskim, Martyna
Nicoś i mama Joanna ZS-P w Domaszkowie.
WYRÓŻNIENIA; Bartosz Orzechowski i mama
Dorota, Mikołaj i Bartosz Król z rodzicami, Michał
Ptaszyński i mama Irmina, Alex Zamojski i mama
Izabela, Letycja Radomska, Janek Główka
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II W Stroniu
Śląskim. Podziękowania dla Nadleśnictwa Lądek–
Zdrój
oraz
Strońskiego Parku Aktywności
Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o.

►

► W dniu 18.01.2019 r. w naszym przedszkolu
odbył się Bal Karnawałowy
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się
kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za
bohaterów
znanych
bajek,
w
salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki,
królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów,
policjantów. Rozpoznać dzieci było bardzo
trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały
możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz
zdjęć
indywidualnych.
Następnie
wszyscy
uczestnicy balu przeszli do sali balowej. Wystrój
sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową
okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu
wodzireja, który zachęcał wszystkich do tańca
przygotowaną muzyką. Dziękujemy rodzicom za
zaangażowanie
w
przygotowanie
pięknych
balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku.
► Dzień Babci i Dziadka
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce
w serduszku małego dziecka i są bardzo ważnymi
osobami w jego życiu. Dlatego Dzień Babci
i Dziadka obchodzimy w naszym przedszkolu
bardzo uroczyście. Przedszkolaki w tym dniu
zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków na
uroczystość do CETiK-u. Dzieci przygotowały
specjalny
dla
nich
program
artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
W przygotowanych programach artystycznych
wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do
ukochanych osób. Przedszkolaki wręczyły swoim
ukochanym babciom i dziadkom przygotowane
laurki z pięknymi życzeniami. W dalszej części
uroczystości goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. Pełne radości i uśmiechu twarze
zaproszonych gości pokazały nam, jak ważne są
takie spotkania i wspólnie spędzony czas razem
z wnukami. To były naprawdę wyjątkowe dni,
pełne radości i dumy.
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Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile na ► Podsumowanie Balu Charytatywnego
długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak Przedszkole serdecznie dziękuje Willi Diana, Panu
i Babć oraz Dziadków.
Janowi Hoszko oraz wszystkim sponsorom, którzy
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze wsparli
organizację
Balu
Charytatywnego
raz
ż y c z y m y organizowanego
przez
Radę
Rodziców
samych
pięknych Przedszkola Miejskiego.
chwil w życiu i tego, Dzięki organizacji balu udało się zebrać kwotę
aby zawsze byli 9 300 zł, która zostanie przekazana na zakup
dumni ze swych podłoża na placu zabaw. Szczegółowa lista
wnuków jak w tym sponsorów zostanie umieszczona na stronie
internetowej przedszkola.
dniu.

BAJLANDIA
► Dzień Babci i Dziadka w „Bajlandii”
W dniu 24 stycznia 2019 roku w naszym
przedszkolu miała miejsce uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście tłumnie
przybyli, aby zobaczyć, co dla nich przygotowali
najmłodsi. A dzieci zaprezentowały w wielkiej
tajemnicy przygotowane wierszyki oraz piosenki.
Wygłosiły też „pogadankę” na temat „Do czego
przydatni są Babcia i Dziadek”. Na koniec maluchy
wręczyły własnoręcznie wykonane laurki, a później,
w miłej rodzinnej atmosferze, wszyscy raczyli się
przepysznym ciastem przygotowanym przez
nasze niezawodne Mamy.

Magdalena Wacławska

SZKOŁA PODSTAWOWA
► Szkolne kolędowanie” w Szkole Podstawowej
Już tradycją w naszej szkole jest, że w okresie
Świąt Bożego Narodzenia organizujemy konkurs
„Szkolne
kolędowanie”.
Spotkanie
sprzyja
zaprezentowaniu muzycznych talentów. To
również okazja, aby poznać kolędy i pastorałki
mniej znane lub zapomniane. W dniu 09.01.2019 r.
w naszej szkole zgromadzili się uczestnicy
tegorocznego
konkursu
wraz ze swoimi bliskimi. W
konkursie
wystąpiło
38
uczniów z klas I-VI, w dwóch
kategoriach
wiekowych.
Jury przyznało miejsca
następującym uczestnikom:
klasy I-III:
I miejsce – Lena Matkowska
kl. Ic , Marcel Krawiecki. Ic,
Kacper Pliniewicz kl. Ic
II
miejsce
–
Karolina
Nowakowska
IIb
III miejsce – Jasmin Birówka
kl.IIIa

Klasy IV-VIII
I miejsce – Kinga Krawiec kl. Vd, Zuzia Gałecka
VIb
II miejsce – Julia Majchrzak kl. IVb, Natalia
Kordyjaczna IVb
III miejsce – Dominik Sokołowski kl. IVa
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę
Rodziców.
Wystąpili
również
na
Międzypokoleniowym Kolędowaniu w CETiK-u.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy
za rok – organizatorzy: p. Aleksandra Dumańska,
p. Małgorzata Jezierska, p. Ewa Kozłowska, p.
Joanna Jasionowska, p. Anna Maczkowska.
► Narciarstwo biegowe wśród uczniów i
nauczycieli Szkoły Podstawowej
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu
Śląskim
chętnie uczestniczą w zajęciach
narciarstwa biegowego. Nauczyciele wychowania
fizycznego
szczegółowo
tłumaczą
zasady
poruszania się na nartach biegowych, umiejętnie
prezentują techniki biegowe oraz czuwają nad
sprawnym
przebiegiem
zajęć.
cd. str. 10 —>
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Coraz większa liczba dzieci poznała narciarstwo
biegowe z praktycznej strony i korzysta z tej formy
sportu również w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
zarażając tą formą aktywności swoje rodziny.

► Pamiętamy o Babciach i Dziadkach
Uczniowie klasy I A z wych. Anitą Mrozek
przygotowali uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Rodzice na tę okazję
przygotowali poczęstunek. Było ciasto, kawa,
herbata, występy artystyczne i wspólna zabawa z
kochanymi seniorami. Każdy wnuk samodzielnie
przygotował symboliczny prezent. T o
bardzo
klimatyczne spotkanie stanowi dowód miłości,
wdzięczności i szacunku należnego każdej Babci i
Dziadkowi.
►Projekt „Wczoraj i dziś szansą na
jutro” realizowany w Szkole
Podstawowej w Stroniu Śląskim
Projekt jest realizowany od października 2018 r.
W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas I-VIII.
Zajęcia odbywają się w 26 grupach tematycznych –
m.in. matematyczne, przyrodnicze, informatyczne,
językowe, kreatywne, logopedyczne. Uczniowie
chętnie angażują się w przygotowane działania,
wykazują
się
dużą
kreatywnością
i z zainteresowaniem zdobywają nową wiedzę.
9.01.2019 r. uczniowie podczas zajęć przyrodniczych
dla uzdolnionych z eksperymentowaniem
► Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim już po raz trzeci za zgodą
Dyrekcji weźmie udział w zbiórce pod hasłem „Nie
bądź sknera, kup pampera Wrocław”. Celem
zbiórki będzie wsparcie Hospicjum dla Dzieci
Dolnego Śląska „Formuła Dobra” artykułami
pierwszej potrzeby – środkami medycznymi i
artykułami
niezbędnymi
do
pielęgnacji
najmłodszych pacjentów. Zbiórka rozpocznie się
pod koniec lutego 2019 r. na terenie szkoły.
Koordynatorami szkolnymi są: Anita Mrozek,
Jarosław Grzybowski, Anna Wierzbicka. Prosimy
wszystkich ludzi wielkiego serca o wsparcie
inicjatywy produktami.

uczyli się rozpoznawać dzikie zwierzęta, uczyli
się zachowania w kontakcie z dzikim
zwierzętami, poznawali język łowiecki (słuchy,
trzeszcze,
skoki, basior,
a m b o n a ,
chwost, fajki,
f a r b a … )
oglądali trofea,
p o r o ż a
zwierząt,
poznawali
akcesoria łowieckie - wabiki, kształtowali
postawę dotyczącą zjawiska nadmiernej
liczebności niektórych gatunków zwierząt
łownych i konieczności ich eliminacji ze
środowiska pewnej ich liczby poprzez odstrzał.
Dziękuję p. Sylwestrowi Dębnemu— członkowi
KŁ „Darz bór” Lądek-Zdrój oraz p. Łukaszowi
Głowackiemu
pracownikowi
Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego
za
przeprowadzenie
zajęć- M. Zimnan a u c z y c i e l
przyrody.

Zbieramy:
pieluchy (rozmiary 2, 3, 4, 5 6) pampersy
SENI
(rozmiar S, M), chusteczki higieniczne zwykłe
i nawilżane, oliwki, kremy na odparzenia, mydła w
płynie, szampony, Sudocrem, Octenisept i inne
płyny
dezynfekcyjne,
opatrunki,
plastry
w rolkach, plastry z opatrunkiem, gaziki
włókninowe, chemię gospodarstwa domowego:
ręczniki papierowe, proszki i płyny hipoalergiczne
do prania, papier toaletowy, płyny do
mycia naczyń, itp.
Zakupione rzeczy można będzie
przynosić do sekretariatu Szkoły
Podstawowej lub sali nr 14.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
► W naszej szkole
realizujemy
projekt
pn.
„Rozwój
kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół
Samorządowych
w
Stroniu
Śląskim”
współfinansowany
przez
Unię
Europejską
ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego na lata 20142020. Celem projektu jest wzrost
kompetencji
z a wo d o w y c h
uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim poprzez zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości
innowacyjnego
kształcenia
dostosowanego
do
potrzeb
rynku
pracy,
także
we
współpracy z pracodawcami.
W projekcie zaplanowano udział
40 uczniów w dwóch turach: w
roku szkolnym 2018/2019 oraz
2019/2020.
Dotychczasowym
wymiernym efektem projektu jest

udzielenie
stypendium
naukowego na okres 10 miesięcy
pięciu najzdolniejszym uczniom
po 1000 zł miesięcznie. W
najbliższych miesiącach (lutymarzec 2019 r.) zaplanowane jest
doposażenie
pracowni
w
nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne, a od lutego 2019 r.
rozpoczynają
się
działania
mające na celu zdobycie nowych
kwalifikacji zawodowych między
innymi kurs kwalifikanta /
pomocnik
instruktora
PZN
narciarstwa
zjazdowego,
kurs animacji
sportowych
(na rci a rst wo
biegowe
i
zjazdowe),
rozpoczną się
r ó w n i e ż
płatne
staże
zawodowe.
C
h
o
ć
wymieniono
tutaj
tylko

część działań podejmowanych w
ramach projektu, widać jak
bardzo jest on różnorodny. Daje
on niepowtarzalną szansę na to,
aby uczniowie Zespołu Szkół
Samorządowych
w
Stroniu
Śląskim mogli inaczej popatrzeć
na swoją przyszłość. Ponieważ
konkretne
umiejętności
oraz
idące za nimi poczucie pewności
siebie
to
podstawa
do
wykorzystania swojej szansy na
współczesnym rynku pracy.

► Walentynki 2019 w ZSS
Walentynki to święto wszystkich
zakochanych, zarówno tych którzy
są zakochani, jak i tych którzy są
nieśmiali i obawiają się wyznać
swoje uczucie. Walentynki to
szczególny dzień, na który warto
starannie
przygotować
coś
wyjątkowego. Dlatego też my
Spółdzielnia
Uczniowska
postanowiliśmy się podzielić z całą
społecznością szkolną MIŁOŚCIĄ,
LIZAKAMI I DOBRYM SŁOWEM.
Dzielimy się MIŁOŚCIĄ, LIZAKAMI I
DOBRYM SŁOWEM, aby otaczający
nas świat ludzi potrzebujących stał
się jeszcze bardziej piękniejszy,
słodki i bardziej braterski.
Dochód
z
lizaków Rossman
zostanie przekazany na Szlachetną
Paczkę.

Kamila Majka

Zapraszamy wszystkich chętnych do klasy I od września 2019, którzy chcą
kształcić się w szkole branżowej w zawodzie STOLARZ już mamy chętnego
przedsiębiorcę, który przyjmie praktykantów!
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Informacja z półkolonii
„Bezpieczne ferie z Matką Bożą
i św. Maternusem”
zorganizowanych w dniach od
04 do 09 lutego 2019 r.
Parafialny
Oddział
Akcji
Katolickiej
pod
patronatem
DIAK Świdnica i Parafii Stronie,
po
raz
15
zorganizował
bezpłatne półkolonie dla dzieci
z terenu Gminy Stronie Śląskie
w salkach przy parafii.
P r o g r am
p ó łk o l o n i i
był
urozmaicony
aby
każdy
uczestnik znalazł interesujące
go zajęcie.
Były zajęcia plastyczne,
w
ramach których między innymi:
przeprowadzono zajęcia
na
salkach, odwiedzono galerię
przy WCPD,
przeprowadzono
warsztaty ze sztuki „origami”,

zajęcia
sportowe
na
sali
gimnastycznej
szkoły
podstawowej, w salkach np.
turniej z rozgrywek w grze
„piłkarzyki„.
Przeprowadzono
pogadanki i prezentacje na
temat: zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu, o
przemocy,
uzależnieniach,
praktyczny pokaz przy użyciu
„okularów z promilami” jak
człowiek reaguje po spożyciu
alkoholu,
tematycznie
związanych
z
otrzymaną
dotacją . Dzięki dotacji z Gminy
zwiedzono: Muzeum „Kopalnia
NOWA
RUDA”
i
pięknie
odrestaurowany
Pałac
w
Żelaźnie. W trakcie zająć na
salkach
przeprowadzono
konkurs na tematy związane ze
zwiedzoną kopalnią. Półkolonie

tradycyjnie zakończyły się balem
przebierańców, poprowadzonym
przez Pana Piotra, na którym
dzieci bawiły się wspaniale. Były
konkursy tańca na gazecie,
z kulką papieru, krzesełkami.
Wszelkie
konkursy
były
nagrodzone.
Dzieci miały również zapewnione
2 posiłki, napoje, słodycze.
Półkolonie zorganizowano dla 70
dzieci,
frekwencja
wyniosła
średnio około 70 %. Bezpłatne
półkolonie
sfinansowano
z
dotacji
Gminy,
środków
finansowych Akcji Katolickiej,
Proboszcza
ponoszącego
wydatki za zużytą wodę i prąd,
pomocy finansowej i rzeczowej
darczyńców .
Przy
organizacji
półkolonii
n i eo ce ni o n a
j es t
praca
Wolontariuszy, których część
poświęciła
swój
urlop
przeznaczony na wypoczynek.
Bez
ich
bezinteresownego
zaangażowania
mimo
otrzymanym
środkom
finansowym, przeprowadzenie
półkolonii byłoby niemożliwe .
Za bezinteresowną pomoc,
zaangażowanie, otwarcie na
potrzeby innych BÓG ZAPŁAĆ !

w imieniu organizatorów:
PREZES POAK Alicja Taszycka

FERIE W BOLESŁAWOWIE
Podczas ferii zimowych świetlica środowiskowa w
Bolesławowie zawsze stara się urozmaicić
dzieciom czas. W tym roku dzieci miały cykl zajęć,
podczas których dowiadywały się o szkodliwości

różnych
nałogów
i
wykonały
plakat.
Kulminacyjnym momentem ferii był wyjazd do
kina w Kłodzku na piękny film „Mia i biały lew”
i oczywiście do Mc Donalds, bo to stały punkt
wielu wycieczek. Środki na przejazd dzieci
zapewnił jak co
roku
Urząd
Miejski w Stroniu
Ś l ą s k i m .
Dziękujemy.

Ś w i e t l i c a
środowiskowa
w Bolesławowie
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK
BRYLANT?

„W życiu istnieje tylko jeden sposób na
to aby żyć szczęśliwym -- żyć dla
innych ”
Krew jest niezbędna dla dzieci i
dorosłych walczących z rakiem, dla
pacjentów oczekujących na zabieg
chirurgiczny, ofiar wypadków.
Możesz zostać krwiodawcą jeśli :
- masz 18 – 65 lat, masz przy sobie
dokument tożsamości ze zdjęciem,
- masz odpowiednią wagę (50 kg),
nie chorowałaś / nie chorowałeś na
żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,
- w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
nie miałeś wykonywanego zabiegu
operacyjnego,
zabiegów
endoskopowych, tatuażu, przekłucia
uszu lub innej części ciała, nie masz
ciężkich chorób układu krążenia,
nerwowego, moczowego.
Krew
w
organizmie
podlega
wymianie, niezależnie od tego czy
jest oddawana czy nie. Przeciętny
dorosły człowiek ma około 5 – 6
litrów krwi z czego jednorazowo
pobiera się 450 ml krwi. Lekarze
uważają, że zdrowi ludzie mogą
oddawać ją regularnie nie więcej niż
sześć razy w roku mężczyźni i pięć
razy w roku kobiety.
11 lutego odbyła się pierwsza akcja
oddawania krwi. Zgłosiło się 25 osób,
krew oddało 19 osób, co stanowi 8,
550 ml krwi. Jesteśmy szczęśliwi, że
większość oddających krew to
młodzież, a aż 70% z nich to kobiety!
Dolnośląski Oddział
Okręgowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
zaprosił nas wraz ze sztandarem na
10 kwietnia z okazji Jubileuszu 100
Lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
w Dzierżoniowie.
Jacek M

13
Naczelnik
Urzędu
Skarbowego
w
Bystrzycy
Kłodzkiej
zachęca
wszystkich
podatników
rozliczających
za
rok 2018 PIT-37 i
PIT-38 do skorzystania z nowej usługi polegającej na
udostępnieniu od 15 lutego 2019 r. dla podatników na portalu
podatkowym w serwisie podatki.gov.pl przygotowanych
zeznań
rocznych.
Jeśli rozliczasz PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenia,
dzieło, z przychodów kapitałowych) ta usługa jest dla Ciebie.
Twój e-PIT to przygotowane przez urząd Twoje roczne
rozliczenie. Znajdziesz tam informacje od pracodawcy, dane z
ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku
bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku
publicznego (OPP). Dane te możesz uaktualnić.
Jak skorzystać z usługi? W serwisie podatki.gov.pl wybierz
Twój e-PIT
Wpisz swoje dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę
przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej z
informacji od pracodawców ( np. PIT-11) za rok 2018 albo użyj
profilu zaufanego
Sprawdź swoje dane. Teraz możesz: zaakceptować zeznanie
bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób
rozliczenia na:
- wspólnie z małżonkiem,
- jako osoba samotnie wychowująca dzieci
zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego
(OPP), której chcesz przekazać 1% podatku + dodać inne
dane ( np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu
religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu
użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) po wprowadzeniu
powyższych zmian możesz zaakceptować zmienione zeznanie
i pobrać UPO x odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć
się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT.
Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie
brane pod uwagę.
Możesz też nie robić nic, wówczas 30 kwietnia Twoje
rozliczenie zostanie uznane za złożone.
N acz elni k
U rzędu
Skarbow ego
w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P.T.
Podatników, że w dniach:
4 marca 2019 r. i 8 kwietnia 2019 r.
od godz. 10.00 do godz. 14.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego, sala konferencyjna nr 17
pracownicy Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej
będą przyjmować zeznania podatkowe za rok 2018.
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i TERAZ
100 LECIE
NIEPODLEGŁOŚCI A MYŚLIWI tradycję.
10 - 11.11 to czas szczególny dla
Polaków, a w tym roku 100-lecia
Niepodległości został uczczony w
sposób podniosły. I my myśliwi
zrobiliśmy to w miejscu dla nas
oczywistym
- w lesie.
Koło
Łowieckie "Lis" zorganizowało
"Polowanie dian". Przybyło na nie
przeszło 75 myśliwych z różnych
stron Polski łącznie ze stolicą Warszawą.
Piękny
zakątek
Kotliny Kłodzkiej, jakim jest
leśnictwo " Biała Woda" przywitał
nas na rozstaju dróg jak na
dużym rondzie zbocza góry
"Przednia" 914 m npm olbrzymim
ogniskiem i gorącym śniadaniem.
Po
dokonaniu
formalności
wpisów nastąpiły prywatne i
oficjalne powitania. Prezes koła
Tomasz Cudzik po sygnale "Powitanie" - zespołu sygnalistów
"Tryk" z Bystrzycy Kłodzkiej
przedstawił gości zagranicznych i
członków innych kół oraz plan
uroczystości zaś łowczy koła kol.
Łukasz Regulski przypomniał
zasady
obowiązujące
na
polowaniu
zbiorowym
oraz
gatunki zwierzyny do pozyskania.
Aura tego dnia nam sprzyjała - z
miejsca gdzie była zbiórka Masyw Śnieżnika widzieliśmy za
Przełęczą Puchaczówka płynące
chmury i mgły Krowiarkami
otulające ich górę Suchoń 965 m
npm, na której tez mieliśmy
polować. Nic z tego - słońce
świeciło jak zaczarowane tylko
na naszą stronę. Dodało to uroku
i podniosłości łopoczącej fladze
wzniesionej
uroczyście
na
inauguracji mszy celebrowanej
przez 3 księży. Donośnie niosły
się dźwięki rogów myśliwskich i
głosy tylu osób w tym trzech
dian. Rota, Pierwsza Brygada i
Hymn Polski wśród wysokich
starych świerków,
skrzących
płomyków ognia utwierdził nas w
dumie, że jesteśmy Polakami TU

podtrzymującymi
Pierwsze duże
pędzenie
odbyło
się
u
podnóża góry Igliczna 965 m
npm.
Stanowisko,
które
przypadło mnie było w dolince
przy strumyku obok ścieżki przejść zwierzyny. Widocznie i
one świętowały gdzieś w innej
ostoi
bo
psy
nie
wypłoszyły
ani
jednej
sztuki. Druga grupa też nic nie
pozyskała - widziała chmarę
jeleni ale zbyt daleko. Chyba
przepłoszyły je bijące w południe
dzwony
późnobarokowej
świątyni z końca XVIII w
Sanktuarium "Marii Śnieżnej" z
maleńką figurką
z 1750 r. ,
którą 21.06.1983 r. ukoronował
sam papież
Jan Paweł
II. Wyczuwało się dostojność tej
chwili - tego dnia. Obiad w
plenerze na " rondzie" dodał
mocy
by
na
drugie
pędzenie
można się było "
wdrapać"
w
okolice
drogi
"Albrechta";
stanowiska
w
wysokim lesie przy "Mokrej
Drodze" (2 źródła i 4 strumienie)
ostre zbocze, młodniki obdarzyły
nas krystalicznym powietrzem,
absolutną ciszą i ... kurkami. Nie
dane nam było położyć zwierza
na
pokotowej
świerczynie,
wybrać
króla
polowania,
kryształowy puchar dla królowej
dian pozostał do następnego
sezonu. Pożegnalna zbiórka z
wręczeniem przez kol. Tomasza
pakietów upominkowych między
innymi od "Frankonii" dla dian,
sygnały,
podziękowania
organizatorów i zaproszenie na
wieczorny bal
myśliwski
zakończyły tę
leśną część. "
Orle Gniazdo"
w
Szklarach
ugościło
nas
p y s z n y m
j a d ł e m
z
różnych

gatunków dziczyzny, w czym
specjalizuje się szef kuchni,
muzyką do tańca i miłą
atmosferą typowego leśnego
dworu. O północy wszyscy obecni
odśpiewali Hymn Polski i wznieśli
toast za " WOLNOŚĆ NASZĄ
i WASZĄ " oraz spotkanie za
rok. W tym miejscu należą się
słowa uznania i podziękowania
prezesowi K.Ł "Lis" z Bystrzycy
Kłodzkiej
kol.
Tomaszowi
Cudzikowi za organizację całej
uroczystości, miłą atmosferę
w trakcie rozprowadzanie na
stanowiska,
również
kol.
Łukaszowi
Regulskiemu
za
trzymanie w ryzach i zapewnienie
bezpieczeństwa tak dużej grupie;
samym myśliwym i starszym i
m ł o d s z y m
s t a ż e m
podziękowania oraz uznanie za
okazywany szacunek wobec
siebie oraz zachowanie zasad
etyki łowieckiej. Nie można
pominąć tych, bez których by nie
było polowania - naganiaczy i ich
czworonożnych pupili różnych
r a s
s z c z e g ó l n i e
tym
"śpiewającym" w trakcie
dźwięków sygnałówek. Dziękuję.

DARZ
BÓR
Jolanta
Bogiel
diana
K.Ł
"ŚNIEŻNIK" Stronie Śląskie
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA STYCZEŃ 2019
W miesiącu styczniu 2019 roku
odbyło się 8
spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym.
Przeciętnie
w
spotkaniu uczestniczyło 5 osób.
Spotkania
Grupy
Wsparcia
odbywają się systematycznie w
każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00
– 20.00. W każdy wtorek miesiąca w Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od
17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy
Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa
w
zakresie
problemu
uzależnień
oraz
przeciwdziałania
przemocy
domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym
udzielono
10
porad
dotyczących:
♦
możliwości
podjęcia
terapii
odwykowej
w placówkach stacjonarnych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Rodzin Osób Uzależnionych
♦ pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego
skierowane
do
Ko misji
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Mickiewicza 2, I piętro, co drugi
wtorek, godz. 15.30-17.00.
Terminy posiedzeń na 2019 r.:
5, 19 marca; 2, 16 kwietnia; 7, 21 maja;
4, 18 czerwca; 2, 16 lipca; 6, 20
sierpnia; 3, 17 września; 08, 22
października; 5, 19 listopada; 3, 17
grudnia.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla Osób z Problemem
Alkoholowym i Ich Rodzin ul.
Mickiewicza 2, I piętro, każdy wtorek
oraz środę, w godz. 17.00-20.00.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla
Dzieci
i
Młodzieży
ul. Mickiewicza 2, I piętro,
k a ż d y
czwartek,
godz. 16.0018.00.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
♦ wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą
w
zajęciach
terapeutycznych
dla
osób
uzależnionych
♦
działań
zapobiegających
oraz
pomocy
w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły
osób uzależnionych
♦ wsparcia dla członków rodzin oraz osób
będących w związkach
z pijącymi
♦ problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą
średnio 4 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon
Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy
w
godzinach
17.00
do
20.00.
Można uzyskać tu informacje dotyczące
możliwości uzyskania pomocy w sytuacji
kryzysowej,
przemocy
domowej,
leczenia
odwykowego, porad prawnych.

mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Dane kontaktowe do Radnych VIII
kadencji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego
Balicki Marek

marek-balicki@wp.pl

Bora Szymon

szymonbora29@interia.pl

Brzezicka Krystyna

tel: 691 816 479

Chmurzyński Marek

tel: 667 884 551 radny@wp.pl

Erdmański Tomasz

tel: 720 721 517
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof

tel: 794 989 555 kkujawiak@interia.pl

Laskowska Magdalena tel: 575 780 427 magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław

tel: 609 142 133

Ryczek Wiesław

tel: 661 204 395

Serafin Jacek

tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl

Sławik Remigiusz

remigiuszslawik@gmail.com

Wiktor Ryszard

tel: 601 259 900, 74 8141 552
ryszardwiktor@vp.pl
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VI SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 28 LUTEGO 2019 ROKU O
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU codziennie od 7:30 - 15:30,
MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM.
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Stronia
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
Śląskiego.
informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy
4.Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie
pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia ul. Żeromskiego 6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny :
jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
601259900 lub 748141552

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku
Publicznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Stronie Śląskie na rok 2019 – projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady
Seniorów Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów
Sołectw – projekty od nr 3 do nr 11.
8. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalności w okresie między sesjami.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
12. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 marca 2019 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia
Śląskiego:
S.
Dobrowolski,
W.
Ryczek,
G. Janiszewska, K. Brzezicka, M. Laskowska, Z. Pakuła,
R. Wiktor, organizują bezpłatnie, podstawowe informacje
z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Wizyty prosimy
uzgadniać
pod
nr
tel.
601
259
900.
Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław
Pakuła, zapraszają w sprawach samorządowych do Biura
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna)
w
godzinach
1600-1700
5 marca 2019 roku dyżur w biurze pełni Pani Magdalena
Laskowska

Konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w
obszarze
kultury Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy
fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r. Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest
dostępny również na stronie internetowej pod
rozstrzygnięty!
Dnia 4 lutego 2019 roku Zarządzeniem nr 45/19
Burmistrza
Stronia
Śląskiego
został
rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu
i rekreacji w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją
komisji konkursowej rozdysponowano kwotę
115 000 zł pomiędzy cztery organizacje pożytku
publicznego,
tj.
Stowarzyszenie
Pożytku
Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” – kwota
udzielonej dotacji 90 000 zł, Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „Czarna Góra” - kwota udzielonej
dotacji 12 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska „Kryształ” – kwota
udzielonej dotacji 10 000 zł oraz Klub Górski
Doliny Białej Lądeckiej – kwota udzielonej dotacji
3 000 zł. Na chwilę obecną zostały podpisane
trzy umowy na realizacje zadań publicznych na
łączną kwotę 112 000 zł.
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www.stronie.pl
→
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Redaktor
naczelny:
Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
Sara
Pawłowska

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, zmiany
tytułów, czy podtytułów
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr
XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
30 października 2015 r. Nadesłany materiał winien
cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem
myślowym.
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia
każdego
miesiąca
na
adres
e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl
lub
dostarczyć osobiście.

