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HOTEL STRONIE ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ
W Stroniu Śląskim 21.08.2020 r. został związanego ze strategią rozwoju Gminy Stronie
Śląskie. Zakłada ona turystyczny rozwój tego
otwarty nowoczesny hotel.
Spółka Stroński Park Aktywności "Jaskinia obszaru, co jest konsekwentnie realizowane.
Niedźwiedzia" jest właścicielem tego obiektu.

Hotel "Stronie" dysponuje 70 miejscami
noclegowymi w 26 pokojach 2, 3 i 4 osobowych,
restauracją, która jednorazowo może pomieścić
do 50 gości, do tego pubem i kręgielnią. Obiekt
stanowi świetny punkt wypadowy do wyjazdów
w atrakcyjne miejsca na Ziemi Kłodzkiej, a także
na czeskim pograniczu - od Starego Mesta
poczynając.

KOMUNIKAT
POLICJI

Burmistrz Dariusz Chromiec podczas uroczystego
otwarcia obiektu przypomniał krótko jego losy,
ODBUDOWA
podkreślił zasługi byłego włodarza Stronia
WIEŻY NA
Śląskiego
Zbigniewa
Łopusiewicza
dla
ŚNIEŻNIKU
sfinalizowanego przedsięwzięcia i podziękował
wszystkim podmiotom, instytucjom i osobom
zaangażowanym w jego urzeczywistnienie, a
szczególnie wykonawcy - Rzemieślniczej
Oczywiście, sukcesywnie hotel będzie starał
INWESTYCJE W
Spółdzielni Wielobranżowej w Bystrzycy się podnieść kategoryzację i uczynić go
GMINIE STRONIE
Kłodzkiej.
miejscem, do którego chętnie się wraca.
była

Adaptacja poszkolnego budynku na hotel My już dziś serdecznie zapraszamy!
drugim etapem odważnego zadania
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PRZEDSIĘBIORCO PAMIETAJ O
ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!
Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o
obowiązku opłacenia III raty opłaty za posiadane
zezwolenie, którego termin upływa 30 września 2020 r.
Ww. opłatę prosimy kierować na konto bankowe gminy:
Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55,
57-550 Stronie Śląskie
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UWAGA KOMUNIKAT POLICJI!!!
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!
Komisariat
Policji
w
Lądku—Zdroju informuje, iż na
przełomie sierpnia i września
br. nastąpi zmiana numerów
telefonów
w
naszych
jednostkach organizacyjnych
tj.:
●

Komisariat Policji w Lądku—Zdroju—stanowisko
Dyżurnego 47 8752612 (czynny całodobowo),
fax. 47 8752632

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na
konto Gminy Stronie Śląskie
przypadające na dzień 30.09.2020
●
r. W przypadku nie dokonania
wpłaty w wymaganym terminie,
●
zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasa.

e-mail:
dyzurny.kp-ladek-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl,

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Tytułem: opłata za zezwolenie nr……

Przypominamy, że termin składania wniosków o

STYPENDIA
stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia
artystyczne oraz osiągnięcia sportowe, mija 30 września
2020 r.
Aby ubiegać się o stypendia
naukowe dla uczniów należy spełnić
warunki zawarte w Uchwale nr
XVII/136/20 z dnia 31.01.2020 r. w
sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w
ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie
Śląskie.
W celu uzyskania stypendium naukowego lub
artystycznego dla studenta należy spełnić warunki
zawarte w Uchwale nr XVII/137/20 z dnia 31.01.2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów
naukowych i artystycznych dla studentów z terenu
Gminy Stronie Śląskie.
Zasady przyznawania stypendium sportowego
zawarte są w Uchwale nr XVII/138/20 z dnia 31.01.2020
r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów
oraz wnioski można znaleźć na stronie www.stronie.pl w
zakładce stypendia. Zapraszamy do składania
wniosków!!

Komisariat Policji w Lądku—Zdroju—sekretariat 47
8752619 (czynny od 7:00 do 15:00 od pn—pt),
Posterunek Policji w Stroniu Śląskim—47 8752862
(czynny w trakcie pełnienia służby).

KONSULTACJE Z DORADCĄ
ENERGETYCZNYM W URZĘDZIE
MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM
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Odbudowa wieży na śnieżniku —
ruszają pierwsze prace!!!
20 sierpnia 2020r. Burmistrz Stronia Śląskiego,
Dariusz Chromiec podpisał umowę z wykonawcą na
odbudowę wieży widokowej na Śnieżniku. Wykonawca,
wyłoniony
w
przetargu,
Firma
Ogólnobudowlana
Marcin Skoczeń z
Wrocławia
na
realizację projektu
ma czas do końca
września 2021 r.
Odbudowa
wieży
kosztować będzie 13 mln zł, czyli o 1,5 mln zł mniej niż
zakładał kosztorys inwestorski.
Podpisanie umowy kończy wieloletni etap
przygotowań do inwestycji, którą realizuje Gmina
Stronie Śląskie. Projekt wieży powstał już w 2012 roku.
Wówczas w ramach mikroprojektu „Wieża trzech
kultur…” w dniu 19.09.2012 r. odbyło się spotkanie w
sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji
odbudowy wieży na Śnieżniku, przedstawionymi przez
pracownię architektury „Januszówkę”, firmę która
wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji odbudowy
wieży na Śnieżniku. Na spotkaniu było obecnych 36
osób: reprezentujących władze lokalne, radnych,
przedstawicieli instytucji związanych z ochroną przyrody
etc.
Na
skutek
obwarowań formalnoprawnych,
w
szczególności
związanych z ochroną
przyrody, kwestiami
logistycznymi,
wybrano wariant tzw.
zimnej wieży, tj. wieży
bez
mediów,
o
konstrukcji stalowej z wykorzystaniem kamienia
rodzimego i elementów szklanych. Z uwagi na zagrożenie
dla zmian siedliska roślinnego ograniczono roboty
betonowe do minimum, jednocześnie całkowicie
eliminując roboty murarskie (formalny brak możliwości
odbudowania wieży murowanej). Argumenty, które
przemawiały za odbudową wieży były następujące:
- historyczny – odbudowa wieży, która tu istniała i była
symbolem regionu,
- środowiskowy - sam w sobie Śnieżnik jest bardzo
atrakcyjny , ale skanalizowanie ruchu turystycznego jest
nieuniknione i konieczne. Obecnie turyści mocno
zadeptują cenne środowiskowo siedliska roślinne.
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Obecny sposób eksploatacji wierzchowiny środowiska
przyczynia się do degradacji cennych środowisk roślin
opisanych w raporcie oddziaływania na środowisko.

- marketingowy - zwiększenie atrakcyjności turystycznej ,
wizerunek, symbol, marka regionu, produkt turystyczny
po polskiej i czeskiej stronie.
Następne kilka lat trwało szukanie funduszy na
kosztowną inwestycję – obiekt ma stanąć na szczycie
Śnieżnika, na wysokości 1425 m.n.p.m. i ma mieć 34
metry wysokości. Ze względu, że dostęp do miejsca
budowy jest utrudniony, materiały budowlane mają być
dostarczane helikopterem.
Kiedy gmina znalazła już pieniądze na realizację
projektu, przez rok szukała wykonawcy. Trzy pierwsze
przetargi zostały unieważnione, pierwszy - ze względu
na zbyt wysokie koszty, które zaproponował jedyny
wykonawca, a kolejne dwa zostały unieważnione z
powodu braku chętnych firm. Dopiero czwarty przetarg
ogłoszony w roku 2020 przyniósł rozstrzygnięcie. Do
przetargu stanęło aż
osiem firm, z czego pięć z
nich
zaproponowało
cenę
poniżej
zakładanego
budżetu.
Burmistrz
Stronia
Śląskiego wykazał się
ogromną determinacją,
żeby doprowadzić inwestycję do finału, a podpisanie
umowy zakończyło etap przygotowawczy. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor uzyskał
wszystkie wymagane prawem decyzje. Przeprowadzono
postępowanie
środowiskowe,
transgraniczne,
oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 oraz
wydano decyzję o warunkach zabudowy.
23 sierpnia 2020 r. na szczycie Śnieżnika rozpoczęły
się prace związane z budową wieży widokowej.

TĘŻNIA SOLANKOWA PONOWNIE
OTWARTA
Z przyjemnością informujemy o ponownym
otwarciu tężni solankowej w Parku Miejskim w Stroniu
Śląskim. Jednocześnie pragniemy przypomnieć o
obowiązku zachowania dystansu społecznego, aby każdy
z nas czuł się bezpieczniej.
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PKS POLBUS: KURSY NA TRASIE
WROCŁAW—SIENNA
Autobus jeździ do 13.09.2020r.

REMONT DOMU SENIORA

DROGA DO KAPLICY ŚW. ONUFREGO

INWESTYCJE GMINNE—
ZREALIZOWANE
1.
Remont drogi gminnej na terenie działki 33 polegał na
wykonaniu nowej konstrukcji drogi, o łącznej
powierzchni 335,75m2, łączny koszt inwestycji 87493,16
zł, inwestycja wykonana z własnych środków.
2. Remont drogi gminnej na terenie działki nr 420/3
polegał na wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej
nawierzchni kamiennej, o łącznej powierzchni 333,57m2,
koszt inwestycji 24267,36 zł, inwestycja wykonana z
własnych środków.

DROGA NA DZIAŁCE NR. 33

3. Remont drogi gminnej na terenie działki 654/4 ul.
Świerkowa polegał na wykonaniu nowej dwu
warstwowej nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni
1515m2, łączny koszt inwestycji 122227,56 zł, inwestycja
wykonana z własnych środków.
4. Remont drogi gminnej na terenie działki 546, drogi
dojazdowej do kaplicy św Onufrego, polegał na ułożeniu
nawierzchni z kostki betonowej, długość 117mb, koszt
inwestycji 69800,00 zł, inwestycja wykonana z własnych
środków.

DROGA NA DZIAŁCE NR. 420/3
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REMIZA OSP W STRONIU ŚLĄSKIM

NOWE URZĄDZENIA SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ W KAMIENICY

ULICA ŚWIERKOWA

Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego we wsi Kamienica, na placu rekreacyjnym
zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej
(jeździec, orbitrek, narciarz, wiosło, wyciskanie siedząc z
podciągiem) wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.
Zadanie będzie niebawem realizowane w ramach
wygranego konkursu pn.: "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w
roku 2020. Już teraz zachęcamy mieszkańców, turystów
oraz gości do korzystania ze strefy fitness. Gmina
otrzymała promesę w kwocie 8 499 zł, co stanowi 50 %
kosztów zadania. A teraz wraz z sołtysem Kamienicy Panią
Ireną Foremnik, która jest również autorką
zamieszczonych zdjęć, zapraszamy na spacer tam i
powrotem po pięknej wsi utrzymanej w stylu
łańcuchowym.
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W dniu 9 czerwca 2020 r. Burmistrz Stronia Śląskiego
utworzył Gminne Biuro Spisowe w Stroniu Śląskim. Do
głównych zadań GBS należy m. in. monitorowanie
czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy,
zorganizowanie naboru kandydata na rachmistrza
terenowego oraz zapewnienie w siedzibie urzędu
stanowiska komputerowego do przekazywania danych w
ramach samospisu internetowego. W ramach
przeprowadzonego naboru, rachmistrzem terenowym

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
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został p. Patryk Laskowski. Utworzono również
stanowisko komputerowe przeznaczone do samospisu
internetowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w
pok. nr 2. Rolnicy z terenu Gminy Stronie Śląskie nie
posiadający komputera bądź dostępu do internetu mogą
skorzystać z udostępnionego stanowiska. W tej sprawie
prosimy kontaktować się z p. Markiem Stockim pod nr
tel. 74 811 77 29.

Rok 2020, Numer 190

Zaproszenie na jubileuszowe
zawody wędkarskie
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW ma zaszczyt
zaprosić mieszkańców Gminy Stronie Śląskie,
posiadających
kartę wędkarską
na
zawody
spławikowe
z
okazji
40-lecia
powstania
naszego
Koła,
które
odbędą się 19 września na stawach przy ul. Nadbrzeżnej
6. Zapisy na zawody będą przyjmowane do dnia 17
września (termin ostateczny) pod numerem tel.602 552
151 lub w sklepie zoologiczno-wędkarskim.
Program zawodów:
1. Godz. 08:00 - zbiórka zawodników, krótka odprawa i
losowanie stanowisk,
2. Godz. 09:15 - rozpoczęcie zawodów,
3. Godz. 13.15 - zakończenie zawodów, ważenie ryb,
4. Godz.14:00 -ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów
i nagród ,
5. Godz.14:30 - wspólna biesiada z zaproszonymi gośćmi.
Zarząd Koła prosi osoby biorące udział w zawodach
o zachowanie szczególnych warunków bezpieczeństwa w
związku z panująca pandemią.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Grzegorz Urbaniak

WIADOMOŚCI Z GMINY
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Europejskie dni dziedzictwa 2020
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej
"Kruszynka" ze Starego Gierałtowa zaprasza do udziału
w wydarzeniach Europejskich Dni Dziedzictwa Gminy
Stronie Śląskie w dniu 12.09.2020r. o godz 11:00.
Miejscem obchodów będzie odbudowana
przez
Towarzystwo kapliczka w lesie obok wsi Strachocin.
(współrzędne 50.3145728N, 16.8692736E).Ogółnopolską
organizacją zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa a
koordynatorem na terenie Dolnego Śląska jest Muzeum
Etnograficzne we Wrocławiu. Towarzystwo uczestniczy w
obchodach już po raz 8 promując najciekawsze miejsca
gminy, także w materiałach ogólnopolskich. W trakcie
spotkania Ks. proboszcz Grzegorz Góra
dokona
poświęcenia odrestaurowanej kapliczki. Wszystkich
chętnych do wzięcia udziału prosimy o zachowanie
reżimu sanitarnego obowiązującego w dniu wydarzenia.
Prezes Towarzystwa
Makarewicz Mieczysław
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ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU
SZKOLNEGO
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SUKCESY NASZEGO MŁODEGO
ZAWODNIKA W KOLARSTWIE
SZOSOWYM

Dnia 01 września 2020 r. uczniowie, z zachowaniem
reżimu sanitarnego rozpoczęli nowy rok szkolny.
Wszystkie zmiany, zasady dotyczące
bezpiecznego
zachowania się, procedury oraz informacje dotyczące
spraw organizacyjnych znajdują się na stronie naszej
szkoły. Prosimy Rodziców i uczniów o śledzenie tych
informacji

W dniach 29-30.08.2020 w Wysowej Zdrój odbyły
się Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski w kategoriach
junior młodszy, junior, orlik i elita zarówno mężczyzn jak i
kobiet.
W dniu 29.08 w wyścigu na dystansie 72 km z
przewyższeniem blisko 1400 m w kategorii junior
młodszy startował Grzegorz Kitkowski ze Stronia
Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych Śląskiego reprezentujący klub UKS MOTO JelczMonika Ostrowska Laskowice.
Do wyścigu zgłoszonych zostało 112 kolarzy, trudne
podjazdy i szybkie zjazdy oraz upalna pogoda,
spowodował, że wielu kolarzy nie dojechało do mety.
Wyścig ukończyło 68 zawodników, a Grzegorz Kitkowski
zajął 43 miejsce.

WYCIECZKA DLA SENIORÓW
ODWOŁANA
Radni Rady Miejskiej Gabriela Janiszewska,
Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Zdzisław
Pakuła, Jacek Serafin, Ryszard Wiktor i Wiesław Ryczek z
przykrością informują, że tegoroczna wycieczka dla
emerytów i rencistów z powodu zagrożenia
epidemicznego
zostaje odwołana.
Decyzja
nasza
podyktowana jest
tylko i wyłącznie
troską o Państwa
zdrowie. Wszyscy
pamiętamy
przecież wspólnie
spędzony czas na wycieczkach do Wrocławia, Mosznej,
Krzeszowa i nasze wspólne spotkania przy kiełbasce i
muzyce po zakończonych wycieczkach, które Państwo
tak mile wspominacie. Jeszcze wczesnym latem byliśmy
przekonani, że stan epidemiczny szybko minie i po
miesiącach izolacji i czasie niejednokrotnie spędzonym w
samotności znowu spotkamy się na wspólnej zabawie,
jednak wszystkie prognozy przewidują, że stan pewnego
zagrożenie tak szybko nie minie, dlatego też ze smutkiem
podjęliśmy taką decyzję. Obiecujemy też Państwu, że jak
tylko sytuacja się poprawi powrócimy do organizowania
wycieczek i innych atrakcji.

W dniach 05-06.09.2020 Grzegorz będzie startował
w Szosowych Mistrzostwach Polski w Koźminku w
jeździe indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu
wspólnego. Życzymy powodzenia w najbliższym wyścigu i
dalszych sukcesów w karierze sportowej!!!
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stacja literatura 25/akademia piłkarska zaprasza

9

Z uwagi na ograniczenia Covid-19, prosimy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu o
zgłaszanie się do środy do CETiK-u, mailowo (cetik@stronie.pl) lub telefonicznie (74 8143 205). Liczba miejsc ograniczona!
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zainteresowaniem. Zdjęcia z książką, wykonane na tle
„Odjazdowy Bibliotekarz” to akcja, w której pięknej przyrody, nadesłało aż 14 osób. Wszyscy
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz uczestnicy zostali docenieni i nagrodzeni. Serdecznie
dziękujemy czytelnikom za udział w konkursie.
rowerów, przejeżdżają przez miasto lub okolicę.
Alicja Witczak
Przyjemnie i aktywnie spędzają czas w gronie osób o
podobnych pasjach.

Rodzinny rajd rowerowy

Dnia 9 sierpnia 2020r.
odbył się rodzinny rajd
rowerowy pn. "Odjazdowy
Bibliotekarz”. W wydarzeniu
udział wzięło 45 osób, w tym
12
dzieci.
Wycieczka
rozpoczęła się
na placu
przed
CETiK-iem,
trasa
przebiegała przez Stary i
Nowy Gierałtów, a miejscem
docelowym był wiejski plac
spotkań, gdzie można było odpocząć w cieniu, a nawet
ochłodzić się w rzece ( tego dnia było bardzo upalnie).

Zakończenie rajdu miało miejsce w "Raju Pstrąga" w
Goszowie, gdzie przygotowano dla grupy ognisko z
kiełbaskami. Organizatorem wycieczki byli: CETiK,
Biblioteka Miejska CETiK i Strońska Grupa Rowerowa.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Państwu Joannie i
Dominikowi Gibowiczom z "Raju Pstrąga" za
przygotowanie ogniska oraz Nadleśnictwu Lądek-Zdrój
za upominki dla dzieci.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Konkurs fotograficzny „Z książką
na wakacjach”
Wakacyjny konkurs, którego głównym celem była
promocja książki i czytania, cieszył się sporym
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9.1 RAJD STROŃSKI—
PODSUMOWANIE WYCIECZEK
ROWEROWYCH
9.1 RAJD STROŃSKI odbył się w dniach 14-16
sierpnia 2020r. na trasach rowerowych gminnych
Masywu Śnieżnika oraz po Singletrackach Pętli Rudka,
Stronia Śląskiego oraz Pod Śnieżnikiem. W Rajdzie udział
wzięło 38 rowerzystów z całej Polski. Start i meta każdej
wycieczki oraz zakończenie Rajdu były w Kletnie u
Państwa Figurskich w Agroturystyce "Nad Stawami".
Przewodnikami wycieczek pieszych byli Marcin Wojrach
(dzień pierwszy) oraz Antoni Cygan (dzień drugi i trzeci),
rowerowych Paweł Dywański. Szczegóły dotyczące
sponsorów, tras rowerowych i pieszych, fotorelacji oraz
aktualności rajdowych znajdziecie Państwo na stronie
www.snieznik.pl. Do zobaczenia za rok!!!

NARODOWE CZYTANIE
„BALLADYNA”
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RODZINNA WYCIECZKA ROWEROWA
DO KAMIENICY
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Dariusz Chromiec.

W sobotę 22 sierpnia 2020r. odbyła się RODZINNA
WYCIECZKA ROWEROWA do Kamienicy, w której udział
wzięło 9 osób. Organizatorem wycieczki był CETiK.
Uczestnicy przejechali trasę: Stronie Śląskie CETIK - Zalew
w Starej Morawie - Kamienica - Zalew w Starej Morawie Stronie Śląskie Urząd Miejski. Dziękujemy za pomoc
członkom Strońskiej Grupy Rowerowej.

warsztaty muzyczne w cetik-u
W dniach 24-28 sierpnia w CETiKU odbywały się
warsztaty muzyczne dla dzieci. Zajęcia prowadził Piotr
Szczepanek, opiekun Naszego „Mini Bandu”. W zajęciach
udział wzięło 6 dzieci.

PODSUMOWANIE
MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU
MALARSKIEGO
"KLETNO - STRONIE ŚLĄSKIE”
29 sierpnia 2020r. w sali widowiskowej i galerii
wschodniej CETIKu odbył się wernisaż wystawy
poplenerowej
MIĘDZYNARODOWEGO
PLENERU
MALARSKIEGO "KLETNO - STRONIE ŚLĄSKIE". Plener
odbywał się w tym roku w Kletnie w dniach 24 - 30.
08.2020r. u Państwa Figurskich "Nad Stawami",
zakończenie jak co roku miało miejsce w CETIKU. W
plenerze udział wzięło 7 artystów z Polski i zagranicy.
Kuratorem pleneru był Pan Jerzy Tandecki. Patronat nad
wydarzeniem objął Burmistrz Stronia Śląskiego Pan
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(mauzoleum rodziny von Magnis) - Krosnowice Polanica Zdrój (pomnik niedźwiedzia, Park Zdrójowy) zamek Leśna Skała na Szczytniku - Polanica Zdrój - Stary
Wielisław - Krosnowice - Radochów - Stronie Śląskie

30 sierpnia br. (w niedzielę) w Bazylice
Strzegomskiej
do grona Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej zostali przyjęci nowi
kandydaci. Wśród nich cztery osoby z parafii w Stroniu
Śląskim. Od dnia dzisiejszego mogą udzielać Komunii Św.
w czasie liturgii, zanosić chorym do domu. Częściej niż
raz w miesiącu, kiedy z wizytą przychodzi ksiądz. (Źródło:
Parafia w Stroniu Śl.)

tym razem została poprowadzona po drogach
asfaltowych o niskim natężeniu ruchu samochodowego.

STROŃSKA GRUPA
ROWEROWA—WYCIECZKA DO
ZAMKU „LEŚNA SKAŁA”
23 sierpnia 2020r. (niedziela)
19. rowerzystów wybrało się ze
Stronia Śląskiego na wycieczkę
rowerową, liczącą ponad 100 km.
ze Strońską Grupą Rowerową.
Celem wycieczki były Polanica
Zdrój i Zamek „Leśna Skała” na
Szczytniku w pobliżu Szczytnej.
Trasa: Stronie Śląskie - Lądek
Zdrój - Ołdrzychowice Kłodzkie

To już kolejna wycieczka zorganizowana przez SGR, grupę
rowerzystów kochających dwa kółka, mieszkańców gmin
Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Wrocławia, Opola i Krakowa.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich czujących się na
siłach, chcących poznać najbliższą i tą dalszą okolicę do
udziału w kolejnych wycieczkach rowerowych (również
pieszych). Wszystkie wycieczki są bezpłatne a tempo
zawsze
dostosowane
do
najwolniej
jadących
rowerzystów (czy pieszych). Szczegółowa informacja o
wycieczkach dostępna jest na facebooku Strońskiej
Grupy Rowerowej.
P. Dywański
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WYKAZ APTEK
PRACA W PORZE NOCNEJ
Wrzesień 2020r.
DATA

GODZINY

NAZWA APTEKI

1

Wt

20.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

2

Śr

20.00-8.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

3

Cz

20.00-8.00

„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

4

Pt

20.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie

5

So

16.00-8.00

„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

6

N

8.00-8.00

„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój

7

Pn

20.00-8.00

„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie

8

Wt

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

9

Śr

20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

10

Cz

20.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka

11

Pt

20.00-8.00

„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

12

So

16.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój

13

N

8.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

14

Pn

20.00-8.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

15

Wt

20.00-8.00

„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

16

Śr

20.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie

17

Cz

20.00-8.00

„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

18

Pt

20.00-8.00

„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój

19

So

16.00-8.00

„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie

20

N

8.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

21

Pn

20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

22

Wt

20.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka

23

Śr

20.00-8.00

„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

24

Cz

20.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój

25

Pt

20.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

26

So

16.00-9.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

27

N

8.00-8.00

„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

28

Pn

20.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie

29

Wt

20.00-8.00

„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

30

Śr

20.00-8.00

„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój

14

15

Rok 2020, Numer 190
Raport miesięczny z działalności
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim za LIPIEC
2020
W miesiącu lipcu 2020 roku odbyło się 7
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 4 5
osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się
systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach
od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno
– Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00
mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą
korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym udzielono 12 porad dotyczących:
●
możliwości podjęcia terapii odwykowej w
placówkach stacjonarnych,
●
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych,
●
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Rodzin Osób Uzależnionych,
●
pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego
skierowane
do
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
●
wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji –
porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w
zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych,
●
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
Uwaga konkurs turystyczny!!!
Gdzie zrobiono to zdjęcie? Podpowiadamy, że w
pobliżu Kletna. Na odpowiedzi czekamy do 8 września
br. Nagrody otrzymają dwie osoby, które jako
pierwsze
podadzą
poprawną
odpowiedź.
Odpowiedzi prosimy
o przesłanie na emaila:
it.kultura@stronie.pl

●
●

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 ( dwa-trzy razy w
miesiącu) odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla
Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział
bierze średnio 7 - 8 osób.
W czasie spotkań przestrzegano zasad
bezpieczeństwa dotyczących sytuacji epidemicznej
(odległość, maseczki na nos i usta oraz dezynfekcja
miejsca przed i po zakończonej sesji).
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.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista 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 tel. 604 993 745
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

16
25 września—światowy dzień
farmaceuty

26 września—ogólnopolski dzień
aptekarza
Światowy Dzień Farmaceuty obchodzony jest od
2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Farmaceutów
Tureckich. Data obchodów upamiętnia powstanie
Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 25
września 1912 roku. Celem święta jest pokazanie
pozytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie.

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)
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 5 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 września 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.

Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 661
204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.

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.

30 września 2020

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 8143 242
email: it.kultura@stronie.pl

Redaktor
naczelny:
Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
Paweł Dywański

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.

