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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

przez przez Kladské sedlo/Przełęcz Płoszczyna, gdzie w
dawnym domku granicznym działa dziś turystyczna chata.
Na podstawie zarządzenia nr 294/20 Burmistrza
Wystawa jest bogata ilustrowana, opowiada o hiStronia Śląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie storii i współczesności obydwu miast. Teksty i podpisy
powołania Rady Gospodarczej informuje się o naborze zdjęć przygotowane zostały w języku polskim i czeskim.
do Rady Gospodarczej.
W skład Rady wchodzą:
a)
przedsiębiorcy posiadający siedzibę Firmy na terenie Gminy Stronie Śląskie, którzy złożyli kartę zgłoszeniową do Rady Gospodarczej oraz uzyskali poparcie min. 5 przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie,
b)
podmioty świadczące usługi hotelarskie w innych
obiektach, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.), które uzyskały poparcie min. 5 podmiotów świadczących inne usługi hotelarskie zgodnie z ww. artykułem,
c)
przedstawiciele organizacji i instytucji, których
celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego
Gminy Stronie Śląskie.
Uprawnione podmioty mogą dokonywać zgłoszeń
do dnia 31 sierpnia 2020.
Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową kandydata należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 osobiście, drogą
pocztową lub elektroniczną na adres: promocja@stronie.pl.
Szczegóły: stronie.pl /rada gospodarcza /ogłoszenia.

II NABÓR DO RADY GOSPODARCZEJ

WYSTAWA PLENEROWA „STRONIE
ŚLĄSKIE I STARÉ MĚSTO – HISTORIA I
ROZWÓJ“
Zapraszamy do odwiedzania wystawy plenerowej,
pt. „STRONIE ŚLĄSKIE I STARÉ MĚSTO – HISTORIA I ROZWÓJ“ która znajduje się przed Urzędem Miejskim w
Stroniu Śląskim.
Wystawa otwarta została 16.06.2017 r. podczas
uroczystości 50-lecia nadania praw miejskich dla Stronia
Śląskiego. Dowiecie się z niej o historii dwóch turystycznych partnerskich miasteczek pod Śnieżnikiem – Starego
Miasta i Stronia Śląskiego. Do Starego Miasta
(www.staremesto.info) dojedziecie ze Stronia Śląskiego

29 SIERPNIA—DZIEŃ STRAŻNIKA
MIEJSKIEGO I GMINNEGO
Z okazji „Dnia Strażnika Miejskiego”, składamy
wszystkim strażnikom oraz pracownikom straży gminnych i miejskich, życzenia zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej służby lokalnemu społeczeństwu oraz osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.
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KONSULTACJE Z DORADCĄ
ENERGETYCZNYM W URZĘDZIE
MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM

NOWE DRUKARKI DLA SZKOŁY I
PRZEDSZKOLA

BADANIA MAMMOGRAFIA

Dzięki Inicjatywie HP i Fundacji Polsat dla edukacji
"Drukuj z uśmiechem", placówki Oświatowe Gminy
Stronie
Śląskim
otrzymały
dzięki
złożonym wnioskom
do Fundacji Polsat
19 wielofunkcyjnych
urządzeń
drukujących,
niezbędnych do pracy dydaktycznej, a także
usprawnienia w funkcjonowaniu placówek.
Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
otrzymał 10 urządzeń wielofunkcyjnych, natomiast
Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim 9.
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NOWE DRUKARKI DLA SZKOŁY I
PRZEDSZKOLA C.D.
Konieczność zdalnej edukacji wynikająca z
zagrożenia epidemiologicznego ujawniła, z jakimi
problemami, spowodowanymi brakiem sprzętu, borykają
się obecnie polska edukacja, rodziny, czy też instytucje
opiekuńczo-wychowawcze. I to nie tylko w sytuacji pracy
zdalnej, ale także w codziennym funkcjonowaniu.
Dlatego HP i Fundacja Polsat postanowiły doposażyć
najbardziej potrzebujące placówki edukacyjne, ośrodki
szkolno-wychowawcze, domy dziecka i rodziny zastępcze
w urządzenia drukujące.
Otrzymany sprzęt stanowią najnowsze drukarki z
serii HP Neverstop Laser wraz z tonerem do
wydruku nawet 5000 stron w każdym komplecie,
które umożliwią od kilku miesięcy do nawet kilku lat
druku bez potrzeby wymiany tonera (zależnie od
zapotrzebowania placówki). Ponieważ są to bardzo
ekonomiczne
w
eksploatacji
urządzenia,
zatem i późniejsze, samodzielne uzupełnianie
tonera nie będzie pociągało za sobą znacznych
kosztów dla użytkowników.

HARMONOGRAM PRACY APTEK W
PORZE NOCNEJ—SIERPIEŃ 2020
Harmonogram pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego - Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka, Miasto i
Gmina Lądek-Zdrój, Miasto i Gmina Stronie Śląskie,
Miasto i Gmina Międzylesie.
Sierpień 2020
DATA GODZINY
NAZWA APTEKI
- 1 So 16.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców
Wlkp.4 Lądek-Zdrój
- 2 N 8.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7
Międzylesie
- 3 Pn 20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca
Kłodzka
- 4 Wt 20.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie
Śląskie
- 5 Śr 20.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29
Bystrzyca Kłodzka
- 6 Cz 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie
Śląskie
- 7 Pt 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b LądekZdrój
- 8 So 16.00-8.00 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3
Bystrzyca Kłodzka
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- 9 N 8.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca
Kłodzka
- 10 Pn 20.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15
Bystrzyca Kłodzka
- 11 Wt 20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie
Śląskie
- 12 Śr 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10
Bystrzyca Kłodzka
- 13 Cz 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców
Wlkp.4 Lądek-Zdrój
- 14 Pt 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7
Międzylesie
- 15 So 8.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca
Kłodzka
- 16 N 8.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie
Śląskie
- 17 Pn 20.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29
Bystrzyca Kłodzka
- 18 Wt 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B
Stronie Śląskie
- 19 Śr 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b LądekZdrój
- 20 Cz 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3
Bystrzyca Kłodzka
- 21 Pt 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca
Kłodzka
- 22 So 16.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15
Bystrzyca Kłodzka
- 23 N 8.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie
Śląskie
- 24 Pn 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10
Bystrzyca Kłodzka
- 25 Wt 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców
Wlkp.4 Lądek-Zdrój
- 26 Śr 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7
Międzylesie
- 27 Cz 20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca
Kłodzka
- 28 Pt 20.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie
Śląskie
- 29 So 16.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29
Bystrzyca Kłodzka
- 30 N 8.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie
Śląskie
- 31 Pn 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b LądekZdrój
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PKS POLBUS: KURSY NA TRASIE
WROCŁAW—SIENNA

nowa bezpłatna
mapa turystyczna
Gmina Stronie Śląskie wydała
nową mapę turystyczną pn.
„MASYW
ŚNIEZNIKA,
GÓRY
BIALSKIE,
GÓRY
ZŁOTE,
KROWIARKI”. Na mapie zostały
zaktualizowane wszystkie szlaki
rowerowe
(gminne
oraz
powiatowe), piesze turystyczne
oraz gminne szlaki piesze. Dodano
schemat
szlaków
pieszych
(przejścia godzinowe) oraz plan
Stronia Śląskiego. Mapy można
otrzymać bezpłatnie w Informacji
Turystycznej w CETiK-u oraz w
Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim w Biurze Promocji (na
parterze).
Serdecznie zachęcamy do odbioru
map oraz innych wydawnictw
turystycznych wydanych przez
Gminę Stronie Śląskie.

Europejski tydzień
zrównoważonego rozwoju
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
(ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej
mająca na celu zwiększenie
widoczności działań, projektów i
wydarzeń
promujących
zrównoważony rozwój. Odbędzie
się w dniach 18 września – 8
października 2020 roku, a punktem
odniesienia będzie zeszłoroczny
sukces, którego miarą jest 6704 działań w 28 krajach.
1. ZACZNIJ TERAZ!
Pomyśl o tym jak TY mógłbyś promować zrównoważony
rozwój i zaplanuj działanie, projekt lub wydarzenie,
które odbędzie się w czasie trwania ESDW.
2. ZAREJESTRUJ
Zgłoś swój pomysł na stronie internetowej ESDW!
3. DZIAŁAJ!
Promuj i zorganizuj swoją inicjatywę podczas trwania
ESDW w dniach 18 września – 8 października 2020 roku!
Dowiedz się, jakie wydarzenia odbywają się w Europie i
weź udział w tych, które są w Twoim sąsiedztwie!
REJESTRACJA jest otwarta dla agencji rządowych,
centrów
badawczych,
instytucji
edukacyjnych,

muzeów, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, a
także osób prywatnych o ile
proponowane wydarzenie/
projekt
promuje
zrównoważony rozwój i
przyczynia się do wdrażania
SDGs.
KONTAKT:
Strona internetowa:
www.esdw.eu
Facebook: EuropeanSustainableDevelopmentWeek
Twitter: @EuropeanSDWeek
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STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA”

HOTEL STRONIE OD SIERPNIA
ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
Pragniemy
poinformować,
że
remont w Hotelu
Stronie
dobiega
końca! W sierpniu
pojawią się pierwsi
goście.
Hotel
Stronie
usytuowany jest w
Stroniu
Śląskim,
oddalony o 3 km od
zalewu
w
Starej
Morawie,
który
cieszy
się
ogromną
popularnością wśród
miłośników sportów
wodnych. W obiekcie jest restauracja i pub z kręgielnią,
który może być doskonałym miejscem na spotkania
integracyjne. Goście mogą także korzystać z bezpłatnego
WiFi.
Nowoczesne klimatyzowane pokoje wyposażone są
w telewizor oraz lodówkę. W każdym z nich znajduje się
łazienka z prysznicem. Stroński Park Aktywności Jaskinia
Niedźwiedzia udostępnia Gościom kryty basen, orlik,
saunę suchą, halę sportową ze ścianką wspinaczkową.
Oferta obiektu obejmuje również salę konferencyjną z
profesjonalnym sprzętem na 30 osób.

wymarzonym miejscem dla miłośników narciarstwa i
pieszych wycieczek.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji: tel. 748141604.

CENNIK BILETÓW WSTĘPU DO JASKINI
NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE
obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
I. „CENNIK PODSTAWOWY” (ZA WYJĄTKIEM LIPCA I
SIERPNIA)
1. bilet normalny 30,00 zł.
2. bilet ulgowy 23,00 zł
II. „CENNIK WAKACYJNY” (LIPIEC I SIERPIEŃ)
1. bilet normalny 35,00 zł
2. bilet ulgowy 30,00 zł

Pozostałe opłaty:
W hotelu oferujemy pomoc w rezerwacji biletów do fotografowanie 10,00 zł
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, która jest najdłuższą z filmowanie 15,00 zł
Bilety ulgowe przysługują:
Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26l.
Osobom niepełnosprawnym, opiekunom osób na
wózkach.
Wstęp bezpłatny przysługuje:
Opiekunom grup wycieczek szkolnych (1/14 os.)
Dzieciom do 3 lat., Przewodnikom (ważny identyfikator)
TRASA EKSTREMALNA
w Starych Dolnych Partiach Jaskini Niedźwiedziej
jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w cena podstawowa: 200,00 zł od osoby
Polsce. Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na trzech
poziomach. Znana długość sal i korytarzy wynosi ponad
5 km, natomiast głębokość to ponad 100 m.
Hotel jest położony 6,4 km od ośrodka
narciarskiego Czarna Góra Resort w Siennej. Okolica jest
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INFORMACJA
w sprawie składania wniosków na
nowy okres zasiłkowy 2020/2021
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WYKAZ INSTYTUCJI I TELEFONÓW
POMAGAJACYM OFIAROM PRZEMOCY
W RODZINIE Z POWIATU KŁODZKIEGO
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KŁODZKU

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim informuje, że
po 20 lipca 2020 roku można
pobierać wnioski w wersji
papierowej i składać od dnia 1
sierpnia 2020 r. w Ośrodku
Pomocy Społecznej:

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
"RAZEM"
ul. Artura Grottgera 8, 57-300 Kłodzko, tel.74 865-86-58.
Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy:
•

po urazowym doświadczeniu np. osobom
doświadczającym przemocy – w tym domowej i
seksualnej, ofiarom przestępstw, osobom po próbie
samobójczej, itp.

•

osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego
w sytuacji utraty bliskiej osoby, także choroby itp.
Ośrodek prowadzi działania mające na celu powrót
do równowagi psychicznej po przebyciu kryzysu.

- o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
- o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami
- o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

- o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start „ 300+
Od dnia 01 lipca 2020 roku powyższe wnioski można
składać w wersji elektronicznej.

•
•

Pracownikami ośrodka są profesjonalni interwenci z
wykształceniem psychologicznym i terapeutycznym
Ośrodek jest czynny w dni robocze od 11.00 do 16.00
możliwy kontakt osobisty i telefoniczny

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
ul. Bohaterów Getta 1 w Kłodzku, tel. 74/8670055 .

Przypominamy !!!

Pomoc specjalistów jest bezpłatna: prawnik, specjalista
świadczenia ds. przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych oraz
wychowawczego (500+) i obecnie wypłacane obowiązują pomocy społecznej, specjalista terapii uzależnień.
Informacje

przyznające

prawo

do

•

do dnia 31 maja 2021 roku.

PORADNIA ODWYKOWA I UZALEŻNIEŃ

Przypominamy!!!, iż należy zgłaszać każdą zmianę ul. Zawiszy Czarnego 2, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 32 34
sytuacji rodzinnej mającą wpływ na prawo do pobierania
świadczeń

rodzinnych,

świadczeń

z

funduszu

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA - 116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00 numer jest bezpłatny

alimentacyjnego oraz świadczenia 500+, np.:
Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach,
które z różnych powodów nie mają możliwości
bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni
- utratę zatrudnienia;
kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie
- zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej,
emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady
psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w
oraz inne.
procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych, a
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym także osobom samotnym, cierpiącym z powodu depresji,
udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim bezsenności, chronicznego stresu.
tel. (74 814 14 24) w godzinach 7.30 do 15.30 w dni
robocze.
- podjęcie zatrudnienia (także za granicą);

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim
Małgorzata Lech
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Podstawowym
celem
działań
korekcyjno-edukacyjnych jest strategia kierunkowana na zmianę
zachowań i postaw osób stosujących przemoc w
rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do
samokontroli emocji i nauki konstruktywnego
współuczestnictwa w życiu rodzinnym. Udział w
OGÓLNOPOLSKI I CAŁKOWICIE BEZPŁATNY TELEFON
programie jest bezpłatny.
ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111

WYKAZ INSTYTUCJI I TELEFONÓW
POMAGAJACYM OFIAROM PRZEMOCY
W RODZINIE Z POWIATU KŁODZKIEGO

Codziennie od 12:00 do 22:00.
Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia
dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami,
rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz
wsparcia w trudnych sytuacjach. Za pośrednictwem
strony internetowej www.116111.pl można przesłać do
konsultantów Telefonu 116 111 anonimowe pytania
online
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 801 889 880

Informacje:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko
tel. 74 8657580
E-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl
Opracowanie :
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY W
RODZINIE
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy
w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu
uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że
internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.
osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
1.

PORADNIA TELEFONICZNA "NIEBIESKIEJ LINII" - 22 6682.
70-00
• dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 3.
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób
4.
pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w
rodzinie oraz jej świadków. http://www.niebieskalinia.pl 5.
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB
6.
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie mogą być osoby
kierowane przez Sąd, Policję, Zespoły Interdyscyplinarne,
kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, a
także organizacje pozarządowe, Kościół i inne instytucje,
które zdiagnozują daną osobę, jako sprawcę przemocy
domowej. Uczestnikami programu mogą być także
osoby, które same podjęły decyzje o uczestnictwie.
Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się
osoby do stosowania przemocy domowej. W programie
nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami
psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej
konsultacji
psychiatrycznej
czy
neurologicznej.
Uczestnikami programu nie mogą być również osoby
uzależnione od środków psychoaktywnych, chyba, że
przeszły podstawowy program leczenia odwykowego lub
są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę
uczestnictwa terapeuty uzależnień.

Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 telefony: 997 lub 74 8146 231.
Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2
telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona
5 telefon 74 8141 424.
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i mło
dzieży w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki
od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon
698 908 002 lub w co drugi wtorek w godz. 15.3017.00.
Informacje można także zgłaszać w :
Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8 141 201
7481414231
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
PORADNIA TELEFONICZNA "Niebieska Linia"
działa codziennie w godz. 12.00- 18.00,

Tel. 22 668-70-00
PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na : pogotowie@niebieskalinia.pl
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację o
możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.
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Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
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w regularny Warszawski Korpus Armii Krajowej, po
złożeniu broni wyszły do niewoli w liczbie około 15.000
żołnierzy. Część żołnierzy nie poszła do niewoli,
wychodząc z ludnością cywilną z zamierzeniem
Dzień 1 sierpnia 1944 roku to jedna z kontynuowania działalności konspiracyjnej.
najważniejszych dat w historii Polski. W godzinę „W”, o
Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w
17:00, minutą ciszy i dźwiękiem syren upamiętnimy 75.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz rezultacie 63 dni, będąc największym tego typu zrywem
uczcimy pamięć tych, którzy zginęli za wolność stolicy i wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo
jednocześnie niepodległość Polski. To z ich poczucia ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie
obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi powinniśmy poniosły ogromne, blisko 50% straty: 10.000 poległych,
7.000 zaginionych, 9.000 rannych. Powstanie było przez
dziś brać przykład.
nich porównywane z bitwą o Stalingrad.
1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło
W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i
Powstanie Warszawskie. Formalnie siły powstańcze były
znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało
Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało
obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w
niewielkie ilości innych organizacji podziemnych w tym Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w
prokomunistycznej Armii Ludowej. Niestety powstańcy Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.
byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do
zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że
Po upadku Powstania, na osobisty rozkaz Hitlera,
w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane oraz
zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i systematycznie burzone i palone dom po domu przez
amunicji. Zapasy amunicji były przewidziane na Niemców. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo
kilkudniową walkę.
zniszczeniu około 85% budynków.

POWSTANIE WARSZAWSKIE–
PAMIĘTAMY!

Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10
17 stycznia 1945 roku przez skutą lodem Wisłę
powstaniec. Pozostali mogli liczyć na broń zdobyczną lub weszły do martwej Warszawy oddziały Armii Czerwonej i
przejętą po poległych kolegach.
Ludowego Wojska Polskiego.
Przeciwnik w łącznej sile około 50.000 niemieckich
żołnierzy, żandarmów, policjantów, oraz rosyjskich i
azjatyckich renegatów dysponował miażdżącą przewagą
uzbrojenia. W dyspozycji miał czołgi, samoloty, pociągi
pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni
maszynowej.

By zrozumieć w pełni przyczyny wybuchu Powstania
Warszawskiego oraz stopień determinacji walczących o
wolność mieszkańców stolicy, należy uświadomić sobie
jak wielkiej opresji poddana była Warszawa w latach
okupacji. Łączne straty ludności Warszawy w latach
1939-1944 wyniosły około 850 tysięcy osób, w tym ok.
170 tysięcy zginęło w czasie powstania, pozostałe ofiary
były zaś wynikiem systematycznego i bezwzględnego
procesu
eksterminacji
mieszkańców
Warszawy
trwającego przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Dla
porównania łączne straty Francji w II wojnie światowej
(wojsko i ludność cywilna) wyniosły ok. 810.000 osób a
Wielkiej Brytanii ok. 388.000 osób. Łączne straty Polski w
II wojnie światowej (wojsko i ludność cywilna) wyniosły
6.850.000 osób.

W trakcie trwania Powstania w sierpniu i wrześniu
alianci podejmowali próby wsparcia Powstania poprzez
zrzuty broni i amunicji. Były one jednak mało skuteczne.
Rosjanie nie zgodzili się na lądowanie amerykańskich
bombowców na swoich lotniskach, co oznaczało dla nich
konieczność powrotu po zrzucie do odległych baz we
Włoszech. Zwiększało to dodatkowo straty wśród
maszyn i załóg biorących udział w akcji. Wobec
podzielenia miasta na poszczególne punkty oporu –
większość zasobników zrzucanych na spadochronach z Informacje ze strony:
Warszawskiego 1944
dużej wysokości trafiło na tereny zajęte przez wroga.
Biorąc pod uwagę ogólną sytuację, 1 października
1944 r. Komenda Główna AK podejmuje rozmowy z
Niemcami na temat przerwania walki w Warszawie. 2
października podpisano akt kapitulacji Powstania.
Oddziały powstańcze przekształcone 20 września 1944 r.

Krótka

historia

Powstania
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STAND—UP CZESŁAWA MOZILA W
CETIK-U—FOTORELACJA
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WAKACYJNE WARSZTATY TAŃCA
NOWOCZESNEGO

Warsztaty
prowadzi Pani
Agnieszka
Mucha ze Studia
Tańca Vibe
COMA Dominika
Olejnik z Nowej
Rudy.
W warsztatach
biorą udział
dzieci z Gminy
Stronie Śląskie.

X RAJD STROŃSKI
PO MASYWIE ŚNIEŻNIKA
Zapraszamy na tegoroczną edycję Strońskiego Rajdu Pieszego i Rowerowego w Masywie Śnieżnika i okolicy
w dniach 14 - 16.08.2020 r. Start i meta każdego dnia rajdu w Kletnie, gościnnie w obiekcie Nad Stawami. Jak
zwykle ruszamy z przewodnikami. W piątek trasa piesza i rowerowa w wariancie familijnym, tak aby umożliwić
całym rodzinom wziąć w nim udział. Na sobotę planujemy dłuższe trasy a na niedzielę, przed zakończeniem takie,
aby miło rajd zakończyć. Więcej informacji na stronie www.snieznik.pl w zakładce Rajd Stroński.
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KONCERT ZESPOŁU 2 KOLORY
W CETIK-U

NA ROWERZE PO TRASACH GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE

RODZINNY RAJD ROWEROWY
DO NOWEGO GIERAŁTOWA

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE PN.
„AKTYWNE LATO”
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PODZIĘKOWANIE DLA RADNYCH Z
KLUBU RADNYCH
„WSPÓLNIE DLA STRONIA”

STROŃSKA GRUPA ROWEROWA—
WYCIECZKA PO POGRANICZU CZESKIM
25 lipca 2020r. 22. rowerzystów ze Strońskiej Grupy
Rowerowej (mieszkańcy Gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój) odwiedzili miejscowości oraz atrakcje czeskiego
(SGR) dostępna jest na facebooku Strońskiej Grupy
Rowerowej.
W najbliższym czasie chcemy zorganizować dwie
wycieczki dla rodzin z dziećmi oraz będziemy pomagać
przy organizacji Rajdu Strońskiego a końcem sierpnia
mamy w planach organizacje dwóch dłuższych wycieczek
rowerowych dla rowerzystów średniozaawansowanych.
Serdecznie zapraszamy do kręcenia z Nami.
P. Dywański

pogranicza. Przejechali 70 kilometrów po Rychlebskich
Horach, zwiedzając ruiny średniowiecznego Zamku
Rychleby, Diabelską Kazalnicę w pobliżu Javornika,
odwiedzili zabytkową salę taneczno-muzyczną Tancernę i
Konec Sveta w Raci Udoli gdzie zjedli pyszny obiad.
Wjechali na punkt widokowy na Lanskym Vrchu, gdzie
stoją dwa ogromne krzesła i stół, zwiedzili Uhelną oraz
Javornik. Na koniec stromą górską drogą wjechali na
Przełęcz Lądecką skąd już bezpośrednio zjechali do Lądka
- Zdroju i dalej do Stronia, kończąc wycieczkę. Informacja
o najbliższych wycieczkach organizowanych przez Grupę

Szczegółowa
informacja o
wycieczkach
rowerowych oraz
fotorelacje z
wycieczek
dostępne są na
facebooku
STROŃSKIEJ GRUPY
ROWEROWEJ
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W
„BAJLANDII”
W piątek 26 czerwca w nietypowej scenerii
odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego w
naszym przedszkolu. Na placu piknikowym w
Bolesławowie spotkaliśmy się po raz ostatni z naszymi
absolwentami i ich rodzicami. Pani dyrektor Irena
Foremnik wręczyła dzieciom dyplomy ukończenia
przedszkola oraz upominki, a rodzicom – podziękowania
za współpracę z naszą społecznością. Kolejni absolwenci
„Bajlandii” zasilą we wrześniu szeregi pierwszoklasistów.
Życzymy sukcesów w nauce!

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW PREZYDENTA
RP 2020 W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE—II TURA
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NABÓR DO ORKIESTRY DĘTEJ

WERNISAŻ WYSTAWY W CETIK-U

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ZAPRASZA SENIORÓW 60+ DO
UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

SUKCES NASZEGO MŁODEGO
ZAWODNIKA W KOLARSTWIE
SZOSOWYM

Od dnia 10 sierpnia br. w Bibliotece Miejskiej CETiK
rozpoczynamy
wydawanie
OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA dla
mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie w
wieku 60+. Karta ta
będzie upoważniać
do korzystania z ulg i przywilejów zaproponowanych
przez partnerów z całej Polski. Aby uzyskać kartę należy
wypełnić formularz dostępny w Bibliotece Miejskiej
CETiK.

14

Grzegorz Kitkowski mieszkaniec Stronia Śląskiego,
uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie w
Świdnicy, obecnie reprezentujący Klub UKS Moto Jelcz
Laskowice kategoria junior młodszy w tegorocznych
Eliminacjach do Mistrzostw Polski w kolarstwie
szosowym do jazdy indywidualnej na czas i wyścigu
wspólnego, które odbywały się w trzech różnych
lokalizacjach, zakwalifikował się do 50. najlepszych
zawodników do jazdy na czas i dodatkowo 70. do
wyścigu wspólnego.
Wielkie gratulacje dla
Naszego
młodego
zawodnika, życzymy
mu wielu sukcesów
na arenie Mistrzostw
Polski, Europy oraz
Świata.
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Raport miesięczny z działalności
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim za czerwiec
2020
W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią
koronawirusa i ogłoszoną społeczną kwarantanną, ze
względów bezpieczeństwa do połowy miesiąca czerwca
nadal częściowo zawieszone były zajęcia grupowe dla
osób uzależnionych oraz Grupy Wsparcia dla Rodzin.
W tym czasie spotkania grupowe zastąpione
zostały
poradami
telefonicznymi. W godzinach
dotychczasowych spotkań terapeutka prowadziła dyżury
telefoniczne i osoby potrzebujące pomocy lub będące w
kryzysie mogły się w tym czasie kontaktować.
Natomiast działania Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego
odbywały
się
po
uprzednim
telefonicznym umówieniu się z terapeutką w punkcie. W
czasie umówionych spotkań przestrzegano zasad
bezpieczeństwa dotyczących sytuacji epidemicznej
(odległość, maseczki na nos i usta oraz dezynfekcja
miejsca po zakończonej sesji).
Kontakt z terapeutą, nawet w formie
telefonicznej
ma ogromne znaczenie dla osób
potrzebujących wsparcia. Przedłużająca się kwarantanna
i obowiązujące obostrzenia stanowiły i stanowią nadal
realne zagrożenie dla wypracowanych dotychczas
pozytywnych zmian życiowych, tak dla osób z problemem
uzależnienia, jak i dla współuzależnionych.
Udzielono 25 porad dotyczących:
•
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych
•
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w
systemie stacjonarnym

GRZEGORZ KITKOWSKI

•

porady w sytuacji dostrzeżenia przez klienta u
siebie problemów wynikających ze spożywania
alkoholu
•
wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji
•
wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji przez
osoby z Grupy Wsparcia oraz osoby spoza Grupy
•
działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu
sobie z nawrotem – porady dotyczyły osób
uzależnionych
•
wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących
w związkach z pijącymi
Nie zgłaszano problemów związanych z przemocą
domową.
W ramach działań Punktu Informacyjno–
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698 908
002: od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do
20.00
.
Telefon kontaktowy 698 908 002
Elżbieta Kordas
Specjalistka Psychoterapii Uzależnień

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
Gulij Dariusz
tel: 604 635 538
Balicki Marek
marek-balicki@wp.pl
Bora Szymon
szymonbora29@interia.pl
Brzezicka Krystyna
tel: 691 816 479
Dobrowolski Stanisław 03stan@wp.pl
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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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.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w
godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B (piwnica)
Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 1 sierpnia 2020 roku w godz. 10.00-11.00 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. Obowiązkowo w
maseczkach.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
Nr kontaktowy do punktu: 533 379 675.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska ( 575 780 427 ), Wiesław Ryczek
(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością
informują, że w okresie miesiąca sierpnia 2020 roku nie będą
organizowane spotkania w sprawach samorządowych w Biura
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna). Z Radnymi można kontaktować się telefonicznie .

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy Gminy
Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest dostępny również
na stronie internetowej pod adresem www.stronie.pl →
zakładka „aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” Biuletyn Samorządowy.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 8143 242
email: it.kultura@stronie.pl
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Olszewski,
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmiany
tytułów,
czy
podtytułów
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych
materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym
stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym
wywodem myślowym.
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na adres e-mail: it.kultura@stronie.pl lub
dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym
terminie nie będzie opublikowany
w
bieżącym
numerze Nowinek Strońskich.

