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Ogólnopolski ranking powiatów i gmin
za rok 2019
29 września br. w ramach Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w
Ossie odbyła się uroczysta gala, na której wręczono dyplomy i statuetki zwycięzcom
Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin za rok 2019. Ranking oparty jest na
zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla
gminnego i powiatowego. Samorządy
sklasyfikowane w rankingu są oceniane
przez ekspertów ZPP według wielu
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu
grupach tematycznych takich jak: działania
proinwestycyjne
i
prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki
samorządu
terytorialnego;
rozwój
społeczeństwa informacyjnego; rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego;
umacnianie
systemów
zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i
pomocy społecznej; wspieranie działań na
rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań
ekoenergetycznych
i
proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Gmina
Stronie Śląskie uplasowała się na VIII miejscu i zdobyła tytuł "Super Gminy". Od kilku lat
nasz samorząd zajmuje czołowe miejsca w pierwszej dziesiątce. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.
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gminy do bycia Partnerami Programu Ogólnopolska
Karta Seniora, poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłania do Stowarzyszenia MANKO.
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA SENIORÓW
Wspierajmy seniorów, oferując np. dowolne rabaty,
60+ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRONIE
zniżki oraz oferty specjalne. Dla przedsiębiorców z
ŚLĄSKIE DO UCZESTNICTWA W EDYCJI LOKALNEJ
terenu Gminy Stronie Śląskie zgłoszenie do programu w
PROGRAMU „OGÓLNOPOLSKA KARTY SENIORA”.
ramach pakietu podstawowego jest bezpłatne, ponieważ
Karty będą dostępne od dnia 25 września 2020 r. w
gmina jest partnerem w programie.
Bibliotece Miejskiej CETIK.
Zapraszamy do przystąpienia do Programu
Na mocy Uchwały nr VII/135/20 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego, Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do
programu „Gmina przyjazna seniorom”. Realizacja celów
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
programu odbywa się poprzez przystąpienie gminy do
EDYCJA LOKALNA GMINY STRONIE
„Ogólnopolskiej Karty Seniora”.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

ŚLĄSKIE INFORMACJA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Na mocy Uchwały nr VII/135/20 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego, Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do
programu „Gmina przyjazna seniorom”. Realizacja celów
programu odbywa się poprzez przystąpienie gminy do
„Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
Przedsiębiorco!

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Gminy Stronie
Śląskie, który ukończył 60 rok życia i wypełnił formularz
zgłoszeniowy. Dzięki kartom seniorzy korzystają ze
specjalnych ofert przygotowanych przez firmy na terenie
całej Polski, które przystępują do Programu
Ogólnopolska Karta Seniora.

Od dnia 25 września 2020 r. w Bibliotece Miejskiej
CETiK w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 32
rozpoczynamy wydawanie OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY
SENIORA – Edycja lokalna, dla mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie w wieku 60+. Aby uzyskać kartę należy

Zapraszamy
również
Twoją
firmę
do
współtworzenia Programu. Już ponad 330 000 seniorów
dołączyło do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, a
ofertę specjalną przygotowało dla nich około 2000
przedsiębiorców z całej Polski.
Co zyskują firmy przyjazne seniorom?
Firmy, które są partnerami Programu OKS stają się
rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą
oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty

wypełnić prosty formularz,
Miejskiej CETiK.

dostępny w Bibliotece

Zapraszamy również przedsiębiorców z naszej
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specjalne.
Stowarzyszenie
MANKO,
jako
organizator
Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom
partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in.
zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos
Seniora” oraz jego lokalnych edycjach, a także
umieszczanie informacji o oferowanej zniżce na naszej
stronie internetowej. To od firmy partnerskiej zależy, w
jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę
Seniora i jakie działania chce z nami podejmować.
Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska
Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni
formularz zgłoszeniowy i odeśle skan na adres e-mail:
marketing@manko.pl lub na adres Stowarzyszenia
MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
Dla przedsiębiorców z terenu Gminy Stronie Śląskie
zgłoszenie do programu w ramach pakietu
podstawowego jest bezpłatne, ponieważ gmina jest
partnerem w programie.
Kontakt dla przedsiębiorców:
Tel.: 790 294 007, E-mail: marketing@manko.pl

PRACE REMONTOWE PRZY
„KLUBIE SENIORA”

Trwają prace remontowe „Klubu Seniora” w
Stroniu Śląskim. Zadanie realizowane jest
przy
współfinansowaniu środków otrzymanych w ramach

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,

Edycja 2020 moduł I „Utworzenie i wyposażenie
placówki „Senior+”.

Dyżury aptek w porze nocnej
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APTEKI—DYŻURY W PORZE NOCNEJ
PAŹDZIERNIK 2020

DATA

GODZINY

NAZWA APTEKI

1

Cz

20.00-8.00

„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie

2

Pt

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

3

So

16.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

4

N

8.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka

5

Pn

20.00-8.00

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

6

Wt

20.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój

7

Śr

20.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

8

Cz

20.00-8.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

9

Pt

20.00-8.00

„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

10

So

16.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie

11

N

8.00-8.00

„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

12

Pn

20.00-8.00

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

13

Wt

20.00-8.00

„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie

14

Śr

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

15

Cz

20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

16

Pt

20.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka

17

So

16.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój

18

N

8.00-8.00

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

19

Pn

20.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

20

Wt

20.00-8.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

21

Śr

20.00-8.00

„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

22

Cz

20.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie

23

Pt

20.00-8.00

„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

24

So

16.00-8.00

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

25

N

8.00-8.00

„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie

26

Pn

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

27

Wt

20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

28

Śr

20.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka

29

Cz

20.00-8.00

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

30

Pt

20.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój

31

So

16.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka

4
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zniżki na bilet wstępu.
Linia cieszyła się dużym zainteresowaniem, a ostatni
kurs został zrealizowany w niedzielę 13 września. Mamy
nadzieję, że uda się kontynuować projekt w kolejnych
Od połowy czerwca do połowy września, firma sezonach. O szczegółach dotyczących nowych połączeń
Polbus PKS realizowała projekt "Aktywne wakacje z będziemy informować na bieżąco na naszej stornie
Polbusem".
internetowej: www.polbus.pl.
Dziękujemy wszystkim pasażerom za zaufanie i
wspólną podróż.

"Aktywne wakacje z Polbusem"
podsumowanie akcji

LZŚ „SIEKIERECZKI” NAGRAŁY PŁYTĘ

Jego głównym założeniem było promowanie atrakcji
turystycznych Dolnego Śląska i dostępność dla osób
niezmotoryzowanych. Na terenie Ziemi Kłodzkiej
uruchomione zostały trzy linie, z czego jedna dowoziła

turystów z Wrocławia do Stronia Śląskiego i okolicy - m.
in. Siennej. W każdy weekend (od piątku do niedzieli)
podróżni mogli w sposób bezpieczny i komfortowy
dojechać do wybranych miejsc zabierając ze sobą bagaż,
ale też rower czy czworonoga
za symboliczna złotówkę.
Wsiadający we Wrocławiu
mieli
dodatkowo
okazję
skorzystania z materiałów
promocyjnych dostępnych na
dworcu autobusowym, aby
zapoznać się z ofertą atrakcji, a
u naszych partnerów pobrania
bezpłatnego
folderu
z
zaznaczonymi trasami, opisem
atrakcji i rozkładem jazdy. W
projekcie brało udział blisko 30
partnerów,
a
klient
posiadający bilet na przejazd
autobusem mógł skorzystać ze

LZŚ „SIEKIERECZKI” działający przy CETiK-u, 27
września 2020 r. w siedzibie Radia Wrocław nagrał płytę,
pod okiem akustyków nagrania trwały 5 godzin. Zespół
nagrał 20 piosenek, które ukażą się pod koniec 2020
roku. Wystąpiliśmy również na żywo u Pani redaktor
Małgorzaty Majeran-Kokot. W liście przebojów ludowych
podczas transmisji o godz. 10:00 zaśpiewaliśmy 3
piosenki ludowe oraz uczestniczyliśmy w wywiadzie z
panią redaktor. To wydarzenie zapamiętamy na długie
lata i zapisze się w historii Naszego zespołu. Dziękujemy
wszystkim za wsparcie.

LZŚ „Siekiereczki”
P. Szczepanek
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turystycznych. Grupa druga pod przewodnictwem Pawła
Dywańskiego, pracownika CETiK-u, udała się dłuższą
trasą w kierunku Śnieżnika, przez Janową Górę, po

5 września 2020 r. odbyła się kolejna już edycja
MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU PIESZEGO na Śnieżnik,
którego organizatorem był jak co roku Stroński Park

Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”. W wydarzeniu
udział wzięło ponad 90 turystów z Polski oraz Republiki
Czeskiej. Turyści czescy wyruszyli na szczyt ze schroniska
"Navrsi", polscy natomiast z parkingu w Kletnie,
wszystkie grupy na trasę wyszły punktualnie o godz.

drodze zwiedzając bezpłatnie Kopalnię Uranu. Po
zwiedzeniu kopalni, grupa ruszyła dalej drogą
narciarstwa biegowego (Janowa Góra - Przeł. Śnieżnicka)
do schroniska i po odpoczynku, tradycyjnie już zielonym
szlakiem turystycznym na szczyt. Po uroczystym
przywitaniu przybyłych turystów, rozpoczęto losowanie
nagród i upominków, w postaci biletów wstępu do
Jaskini Niedźwiedziej, Kopalni Uranu oraz gadżetów
turystycznych, których sponsorem była Gmina Stronie
Śląskie. Już tradycyjnie, nie mogło zabraknąć
poczęstunku w postaci pączków oraz chleba ze smalcem
i kiszonym ogórkiem a także grzańca. Każdy z
uczestników wycieczki na strońską „górę gór” wrócił
zadowolony, pełen energii i ochoty do uczestnictwa w
kolejnych wyprawach górskich tym razem już w zakresie

10:00. Uczestnicy Rajdu, na parkingu SPA "Jaskinia
Niedźwiedzia" mogli zostawić samochody bezpłatnie.
Polacy podzielili się na dwie grupy, które pod opieką
przewodników sudeckich wyszły w góry. Pierwsza
wyruszyła pod przewodnictwem Artura Sawickiego,
pracownika Strońskiego Parku Aktywności "Jaskinia
Niedźwiedzia", żółtym szlakiem turystycznym, najszybszą
drogą w kierunku schroniska "Na Śnieżniku". Po dotarciu indywidualnym. Udział w wydarzeniu był całkowicie
do schroniska i po odpoczynku, dalej już zielonym bezpłatny, dzięki pomocy sponsorów Rajdu. Do
szlakiem turystycznym na szczyt Śnieżnika, gdzie o godz. zobaczenia za rok.
13:00 nastąpiło uroczyste przywitanie wszystkich grup
P. Dywański

Rok 2020, Numer 191
Europejskie dni dziedzictwa 2020
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej
"Kruszynka" ze Starego Gierałtowa od kilku lat wspólnie
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Muzeum
Etnograficznym we Wrocławiu zorganizowało kolejne już
7 gminne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym punktem obchodów było poświęcenie
zrewitalizowanej przez towarzystwo kapliczki domkowej
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przywrócono jej pierwotne funkcje dla społeczności. Bez
darczyńców odnowa byłaby niemożliwa. Dzięki Pani
Annie Tuszyńskiej z Kłodzka, Pawłowi Szymańskiemu ze
Strachocina, Pani Jadwidze Jasionowskiej, Wandzie
Kaczmarek ze Stronia oraz towarzystwu, które finansową
nagrodę, wyróżnienie od UMWD we Wrocławiu za
remont kapliczki trzy lata temu, w całości przekazało na
odnowę następnej. Odzyskaliśmy ponownie obiekt
małej architektury. W pracach pomagali, ze Starego
Gierałtowa Krzysztof Soboń, Makarewicz Mieczysław,
Krzysztof Mikołajczak -kowalstwo artystyczne, Andrzej
M. obróbki blacharskie, Krzysztof Soroko Centrum
Drewna, Eugeniusz Zankowski, ze wsi Strachocin
Jarosław i Paweł Szymańscy, Andrzej Białowąs, Tomasz
Dreger, Kamila Saternus,
sołectwo wypożyczyło
agregat prądotwórczy, Adam Hućko z Lądka Zdroju.
Gmina Stronie Śląskie podarowała grys marmurowy na
utwardzenie placyku przed kapliczką. Panie posadziły
wokół kwiaty. Kapliczkę poświęcił ks. proboszcz Grzegorz
Góra. W uroczystościach udział wzięło 36 osób, które
zostały poczęstowane pysznymi wypiekami Pań Jadwigi
Jasionowskiej i Wandy Kaczmarek a także smakołykami
przygotowanymi przez sołectwo Strachocin. Z
zaproszonych samorządowców Gminy Stronie Śląskie na
spotkaniu była radna-sołtys Strachocina Pani Krystyna
Brzezicka, której serdecznie dziękujemy bardzo za udział
w tak ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu.
Prezes Towarzystwa
Makarewicz Mieczysław

ZŁOTA PAULA KRYSIŃSKA
W Brzegu Dolnym
13.09.2020 odbyły się
Mistrzostwa Dolnego
Śląska LZS, bardzo
dobrze zaprezentowała
się Paula Krysińska,
reprezentując ŚNIEŻNIK
Stronie Śląskie -LądekZdrój, zajęła pierwsze miejsce i przyczyniła się do
zwycięstwa w klasyfikacji powiatów.
Również, Brzeg Dolny 20.09.2020 gościł najlepszych
tenisistów stołowych w MISTRZOSTWACH DOLNEGO
ŚLĄSKA PZTS. Ponownie świetnie wypadła zawodniczka
ŚNIEŻNIKA Paula Krysińska, zdobyła złoty medal w deblu
i srebrny w singlu w kategorii kadetek. Życzymy
powodzenia na zbliżających się MISTRZOSTWACH
POLSKI. Przypominamy, że Paula jest brązową medalistką
ostatnich MP, aktualnie w rankingu krajowym jest na 3-4
w lesie obok wsi Strachocin. Kapliczka od lat 60-tych była miejscu. Gratulacje.
Prezes DOZTS we Wrocławiu
w ruinie ale dzięki darczyńcom, pomocy ludzi dobrej
Leszek Kawa
woli, pracy członków towarzystwa oraz mieszkańców
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PIKNIK RODZINNY U ŚW.
MATERNUSA STOP! TERAZ
ZDROWIE W PARAFII MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW.
MATERNUSA W STRONIU ŚLĄSKIM
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Dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci
cieszył się spektakl kukiełkowy pt. ,,Wędrówki Stasia” w
wykonaniu Teatru Akademia Wyobraźni z Lądka Zdroju.

W dniu 13.09.2020 z okazji odpustu ku czci Św.
Maternusa, przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem
Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa, odbył się
piknik rodzinny. Piknik rozpoczął się uroczystą mszą

Miłe i rodzinne popołudnie zakończył koncert zespołu
„40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach”.
Dziękuję p. Burmistrzowi Dariuszowi Chromcowi i
Pracownikom Urzędu Miejskiego w Stronie Śl. za
wsparcie finansowe, Restauracji ,,Puchaczówka” i

odpustową pod przewodnictwem ks. Dziekana
Aleksandra Trojana. Nasi parafianie mogli skosztować
potraw, dla każdego było coś dobrego: bigos, zupa
gulaszowa, chleb ze smalcem, kiełbaski i kurczak z grilla
oraz ciasta. Dla dzieci była wata cukrowa. Przy kawie i
herbacie, goście mogli wziąć udział w zabawach
ruchowych dla dzieci i dorosłych.
Można było sprawdzić swoją wiedzę ogólną, kręcąc
Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śl. za przygotowanie gorącego poczęstunku ,
Przedszkolu Miejskiemu im. J Pawła II w Stroniu Śląskim
za pomoc w organizacji pikniku, oraz indywidualnym
parafianom, którzy wsparli przygotowanie imprezy
datkami finansowymi. Bóg zapłać wszystkim parafianom,
którzy zaangażowali się w przygotowanie i pracę podczas
pikniku.
Proboszcz ks. Grzegorz Góra i Wolontariusze

kołem fortuny lub wykazać się w quizie z profilaktyki
uzależnień. Kierownik Komisariatu Policji w Stroniu Śl. p.
Tomasz Erdmański i Strażnik Miejski p. Bernard Bernecki
przy użyciu alkogogli z chętnymi uczestnikami pikniku
demonstrowali upośledzenie zmysłów występujące po
spożyciu alkoholu.
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,,WESOŁE PRZEDSZKOLAKI’’
W STRONIU ŚLĄSKIM
● W dniu pierwszego września 2020 roku w Przedszkolu

Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim odbyło się
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w trybie
stacjonarnym. Nasze przedszkolaki powróciły do
realizacji zajęć z wdrożeniem wszystkich procedur GIS i
wytycznych MEN. Jako placówka oświatowa
dostosowaliśmy się do wszystkich postulatów, aby
zapewnić bezpieczne warunki naszym małym
podopiecznym.
● W dniu dziewiątego września 2020 roku na terenie
przedszkola została wystawiona sztuka teatralna w
plenerze przygotowana przez profesjonalnych aktorów
z Krakowa pt. ,,Uwaga zebra z pasów zbiegła’’. W
czasie trwania spektaklu zostały wdrożone wszelkie

WIADOMOŚCI Z GMINY
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● Uroczyste otwarcie nowej sali w Żłobku Miejskim

odbyło się w dniu dziewiątego września 2020 roku.
Uczestniczyli w tym wydarzeniu: Burmistrz Stronia
Śląskiego P. Dariusz Chromiec, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej P. Magdalena
Laskowska oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego P. mgr
Celina Chęś- Drańczuk.

● W dniu piętnastego września 2020 roku w Przedszkolu

Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim odbył się
Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności,
odwagi i zabawy. Nasze przedszkolaki poprzez
uczestnictwo w zajęciach miały stworzoną okazję do
budowania pewności siebie, odkrywania swoich
talentów i pobudzania wyobraźni twórczej. Dzieci z
wielką ochotą przystąpiły do powierzonych im zadań.
procedury zapewniające bezpieczeństwo naszym
podopiecznym. Dzieci z wielką ciekawością i
zainteresowaniem przyglądały się sztuce (zwłaszcza
rekwizytom i strojom aktorów).
● Z ogromną dumą i radością obwieszczamy, że nasz
Żłobek Miejski został
powiększony o pięć

dodatkowych miejsc. Przebudowa Żłobka została
zrealizowana dzięki programowi ,,Maluch+’’ do
którego przystąpiła Gmina Stronie Śląskie.

Opracowała Jowita Łętek
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W dniu 1 września 2020 roku w Zespole Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim odbyło się
rozpoczęcie roku szkolnego. W naszej szkole będzie
uczyło się 488 uczniów w 27 oddziałach. Swoją przygodę
z edukacją rozpoczęli uczniowie w trzech klasach I Szkoły
Podstawowej oraz jednej klasie I Technikum. Po
wakacyjnej przerwie zastała nas nowa rzeczywistość .
Uczniowie starszych klas spotkali sie ze swoimi
wychowawcami w salach. Uczniów klas pierwszych i ich
rodziców
powitała
Pani
Dyrektor
wraz
z
wychowawczyniami. Ze względu na pandemię Covid-19
spotkania odbyły się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Wszystkim uczniom życzymy spokojnego, udanego
roku oraz wielu sukcesów.

WYCIECZKA ROWEROWA
W dniu 11 września 2020 klasa 2a usportowiona
pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego pani

uczyły się o soli i jej zastosowaniu, robiły doświadczenie z
hodowlą kryształów, a teraz miały okazję do zobaczenia
strońskiej tężni.

SUKCES NASZEJ MŁODEJ TENISISTKI
Małgorzaty Wijatyk oraz pana Krystiana Ziobry oraz
wychowawczyni pani Anetty Oostenbrink wybrała się na
Paula Krysińska na podium, cztery medale
wycieczkę rowerową. Uczniowie doskonalili umiejętność
jazdy na rowerze w drodze nad Zalew w Starej Morawie. DOLNOŚLĄZACZEK na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
Pogoda i humory dopisały wszystkim.
Zupełnie dobrze spisali się reprezentanci Dolnego
Śląska, a zwłaszcza dziewczęta, na rozgrywanej w dniach
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
24-27.09.2020 r. w Kraśniku na OGÓLNOPOLSKIEJ
W piątek 11 września klasa 2c wybrała się na spacer OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY. Bohaterką dolnośląskiej ekipy
po naszym mieście. Podczas spaceru spotkali się z została Paula Krysińska (ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie- Lądek
panami policjantami, którzy przypomnieli zasady -Zdrój), która zdobyła dwa brązowe medale; w singlu
prawidłowego przechodzenia przez ulicę oraz zasady stanęła na najniższym stopniu podium oraz w deblu wraz
zachowania się na chodniku. Jest to bardzo ważne, z Ewą Krakowiak (GKTS Gdańsk).
ponieważ cześć z uczniów już samodzielnie chodzi do Gratulacje!!!
Prezes DOZTS we Wrocławiu
szkoły. Dzieci odwiedziły również park oraz tężnie. Pani
Leszek Kawa
pozwoliła spróbować odrobinę solanki. W szkole dzieci
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XII TURNIEJU OLDBOJÓW O PUCHAR
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO W
PIŁCE NOŻNEJ 2020
Dnia 12.09. 2020r. o godz. 9:30 przy ulicy Sudeckiej
w Stroniu Śląskim na boisku „Orlik” odbył się XII Turniej
Oldbojów o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego w piłce
nożnej. W tym roku na rozpoczęciu sportowej imprezy

stawiło się ponad 50 zawodników z 5 drużyn oraz kibice.
Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z max. 10
zawodników w wieku powyżej 35 lat.
Spotkania rozgrywane były systemem każdy z
każdym. Za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt,
za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
Najlepsza okazała się drużyna Oldboys Kłodzko
zdobywając największą ilość punktów. Drugie miejsce
zdobyła nasza drużyna Oldboys Stronie Śląskie. Trzecie
miejsce przypadło drużynie ze Ścinawki Średniej.
Czwarte miejsce zdobyli Oldboys Lądek Zdrój a piąte
drużyna „Złota Marka” Złoty Stok. Odbył się również
konkurs na najlepszego strzelca turnieju, którym został
Jarosław Wojda (Oldboys Kłodzko). Uczestnicy turnieju
podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem
prezentując wysoki poziom gry, więc emocji nie
brakowało. Na szczęście studził je profesjonalny sędzia,
któremu dziękujemy.
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i
duchu sportowej rywalizacji .
Zwycięska drużyna „Oldboys Kłodzko” otrzymała Puchar
Burmistrza Stronia Śląskiego. Za dalsze miejsca drużynom
zostały wręczone upominki. Wszyscy zostali ugoszczeni
w postaci cateringu z nowo otwartego Hotelu Stronie.
Oczywiście podziękowanie za wsparcie turnieju
należą się dla szeryfa D. Chromca jak również prezes SPA
Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. pani R. Nowak i jej
dzielnej załogi, oraz J. Rapacza, który zawsze od lat
bierze udział w turnieju jako zawodnik i organizator.
Animator „Orlika”
Tomasz Walęciak
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KOLEJNE SUKCESY NASZEGO KOLARZA
W dniach 5-6.09 odbyły się
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
szosowym w kat. junior młodszy
w Koźminku, gdzie udział wzięli
najlepsi zakwalifikowani kolarze.
Do
Mistrzostw
Polski
zakwalifikowali się kolarze, którzy
zdobyli największą ilość punktów
w trzech eliminacjach w ramach
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży podczas Pucharów
Polski w kolarstwie, 3-4.07 w Wysocku Wielkim –
Przygodziczkach, 11-12.07 w Zamościu i 24-25.07 w
Koziegłowach.
Do jazdy indywidualnej na czas zakwalifikowało się 50
zawodników, w tym 3 z Dolnego Śląska (dwóch z KS
DEICHMAN SKSM ABUS SOBÓTKA i jeden z UKS MOTO
Jelcz Laskowice).
Do wyścigu ze startu wspólnego zakwalifikowało się 120
zawodników, w tym 12 z Dolnego Śląska (pięciu z KS
DEICHMAN SKSM ABUS SOBÓTKA, trzech z TC CHROBRY
Głogów, dwóch z UKS MOTO JELCZ LASKOWICE, dwóch z
LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVIS i jeden z M-GLKS
KWISA LUBAŃ).
Mieszkaniec naszego miasteczka Grzegorz Kitkowski UKS
MOTO JELCZ LASKOWICE podczas Mistrzostw Polski
reprezentował nasze województwo w jeździe
indywidulanej i w wyścigu ze startu wspólnego.
W jeździe indywidualnej na czas na dystansie 11,2 km
podczas silnego wiatru zajął 21 miejsce – najlepszy
Dolnoślązak.
W
wyścigu
ze
startu wspólnego
na
płaskiej
i
szybkiej 85 km
trasie doszło do
kilku kraks, w tym
jedna tuż przed
metą. Do mety
dojechał
cały
peleton i wszystko
rozstrzygnęło się na
finiszu. Grzegorz po szczęśliwym ominięciu kraksy
finiszował zajmując 50 miejsce – czwarty Dolnoślązak.
W dniu 13.09 w Wieluniu Grzegorz zajął 11 miejsce w
Eliminacjach do Mistrzostw Polski w Kryterium
Ulicznym, a w dniu 20.09.2020 w Prudniku zajął 13
miejsce podczas Mistrzostw Polski w Kryteriach.
Ostatnim startem na szosie będzie wyścig Ślężański
Mnich, który odbędzie się w dniu 11.10. w Sobótce.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
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W dniu 26 września br. Burmistrz Stronia Śląskiego
Pan Dariusz Chromiec, w imieniu Prezydenta
Ile głosów potrzeba do realizacji projektu „Pod Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie Państwu Lucynie i Jerzemu Witek.
biało-czerwoną” ?
- dla gmin do 20 000 mieszkańców, czyli dla nas- 100 Państwo Lucyna i Jerzy Witek świętowali 50 – lecie
głosów UDA SIĘ! Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, pożycia małżeńskiego.
dzięki któremu polski rząd sfinansuje zakup masztów i
flag dla gmin.
Inicjatywa zakupu zależeć będzie jednak od mieszkańców
gminy. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać
odpowiednią liczbę głosów poparcia online na stronie
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-celprojektu/.
Głos poparcia mogą oddawać jedynie mieszkańcy
gminy. Dla gmin do 20 000 mieszkańców, czyli takich jak
Stronie Śląskie, potrzeba 100 głosów. W związku z tym
Burmistrz Stronia Śl Dariusz Chromiec zwraca się z
apelem do mieszkańców o oddanie głosu.
Uwaga! W trzech gminach, które osiągną
największą procentowo liczbę głosów w stosunku do
liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział
premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości
zawieszenia flagi na maszcie.
Ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy
gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’
nastąpi 29.11.2020 r.
Narodowe czytanie
WYPEŁNIJ ANKIETĘ https://bialoczerwona.www.gov.pl/
„balladyna”
Więcej informacji o projekcie:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
Dziewiąta edycja Narodowego Czytania należała do
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego
romantyzmu–Juliusza Słowackiego.
Podczas tegorocznej odsłony akcji przebiegającej pod
Długoletnie pożycie
patronatem Pary Prezydenckiej, dramat „Balladyna” był
małżeńskie
czytany w różnych miejscach w całej Polsce.
Utwór ten stanowi połączenie legendy, baśni
W dniu 19 września br. Burmistrz Stronia Śląskiego
ludowej, tragedii historycznej oraz groteski. Główna
Pan Dariusz Chromiec, w imieniu Prezydenta
bohaterka historii - Balladyna, opanowana żądzą władzy,
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Medale za Długoletnie
osiąga ją popełniając szereg zbrodni, poczynając od
Pożycie Małżeńskie Państwu Marii i Romanowi
zabicia własnej siostry Aliny . W finale ginie rażona
Bułacińskim. Państwo Maria i Roman Bułacińscy
sprawiedliwością boską pod postacią pioruna. Juliusz
świętowali 50 – lecie pożycia małżeńskiego.
Słowacki połączył w tym utworze realizm i fantastykę,
koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.

ODDAJ GŁOS!!!
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W sobotę 5 września, fragmenty wybitnego dzieła
polskiego romantyzmu czytali zaproszeni goście: pan
Dariusz Chromiec (Kirkor) – Burmistrz Stronia Śląskiego,
pani Marzanna Staszak (Balladyna) - pracownik CETiK,
pani Anetta Oostenbrink (Alina)- nauczyciel ZSS w Stroniu
Śląskim, pani Genowefa Kret (Wdowa) –wierna
czytelniczka
i
przyjaciółka
naszej
biblioteki,
pan Wojciech Wierzejski (Pustelnik) – kierownik

Biblioteki Miejskiej, pan Marek Balicki (Filon) - radny
Rady Miejskiej, pani Krystyna Brzezicka (Goplana)- radna
Rady Miejskiej, pan Jakub Chilicki (Skierka)- dyrektor
CETiK, pan Mateusz Grzegorzewski (Chochlik)pracownik CETiK oraz pan Józef Kałużny (Grabiec)pracownik Urzędu Miejskiego. Fragment „Balladyny”
odczytała również młodzież z ZSS w Stroniu Śląskim,
która pod opieką pani Elżbiety Pruchnickiej przygotowała
ostatni akt dzieła. Czytali uczniowie z klas VII b i VIII b :
Zuzanna Gałecka, Agata Pomykała, Damian Jurczak,
Oskar Królikowski, Krzysztof Bober i Dawid Milke.
Wspólne czytanie po raz kolejny dostarczyło dużo
radości i refleksji w obcowaniu ze wspaniałą polską
literaturą .Wszystkim przybyłym Gościom dziękujemy za
zaangażowanie w akcję.

Nowości książkowe w
bibliotece
Serdecznie zapraszamy po nowe książki , pachnące
świeżością i farbą drukarską. Zakupiliśmy zarówno
kontynuacje popularnych serii obyczajowych, jak i
kryminały, thrillery, biografie, powieści historyczne i
fantastyczne . Do księgozbioru trafiło też kilka pozycji z
literatury czeskiej, cieszącej się coraz większym uznaniem
wśród naszych czytelników. Oferta dla najmłodszych
została wzbogacona o kolejne ciekawe, mądre
i
kolorowe książeczki, a także o nowe wydania lektur
szkolnych. Wśród nowości jest m.in. pięknie wydana
"Balladyna", którą czytano 5 września w całej Polsce
podczas "Narodowego Czytania" .
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Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki
człowiek” w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne
wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki. Warto zatem udać się do
biblioteki, gdzie na Małego Czytelnika czeka wyjątkowa
Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut
Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej
odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” .
W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek –
to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym.
Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły
dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się
na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.
Do tej pory
dzięki
akcji
Wyprawki
Czytelnicze odebrało
blisko
300
tys.
przedszkolaków!
Od 2018 r. projekt
jest
realizowany
przez
Instytut
Książki
w ramach
ogólnopolskiej
kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”
we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko
w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę
biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu
dziesięciu
zostanie
uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma
także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich
broszura
informacyjna
przypomni
o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko
pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.
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Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
●

●

●

Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie
dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni
stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do
książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki
czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w
rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach
przygotowanych przez bibliotekarzy.
Wizyta w bibliotece uczy samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności
za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na
całe życie!
Alicja Witczak Biblioteka Miejska CETiK

Koncert na 100-lecie bitwy
warszawskiej

SPOTKANIE ONLINE Z
PROFEESOREM MARKIEM
ABRAMOWICZEM W CETIK-U

26 września br. w CETiK-u odbył się koncert małżeńskiego duetu „Artes Duo” z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej pn. "100 lecie Bitwy Warszawskiej: Poloneza
czas zacząć".

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
CALLUNA TRIP
PN. „OGÓRKIEM PRZEZ AMERYKĘ”
FESTIWAL STACJA
LITERATURA 25
11-12.09.2020 R.

UWAGA!!! WZNAWIAMY ZAJĘCIA
„UNIWERSYTETU III WIEKU” W CETIK-U
PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ
14.10.2020 R. O GODZ. 16:00.
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Raport miesięczny z działalności
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim za sierpień
2020
W miesiącu sierpniu 2020 roku odbyło się 9
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 8 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
Od października br. ( w poniedziałki)
wznawiamy zajęcia z tańca nowoczesnego
w CETiK-u. Na zajęcia zapraszamy o godz.
16:45, wejście na zajęcia od strony galerii
wschodniej. Prowadzenie Agnieszka Mucha.
Zajęcia płatne 10 zł/godzinę.
Od października (czwartki od godz.
15:30)
ruszają z zajęciami "Młodzi
teatralni", grupa teatralna działająca przy
CETiK-u, której opiekunem jest Paulina
Bagińska. Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci i młodzież, które mają zdolności
aktorskie.

●
●

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 6-7 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 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
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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 3 PAŹDZIERNIKA 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, J. SERAFIN organizują bezpłatnie,
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUSowskie) 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.

UWAGA!!!
PRZYPOMINAMY O OPŁACIE ZA
GROBY!
Drodzy mieszkańcy, dysponenci grobów!
Prosimy o złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim w celu zawarcia umowy oraz uregulowania
zaległości za kwaterę grzebalną (grób) jeśli minęło 20 lat od
dnia pochówku. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i
chowaniu zmarłych, grób może być użyty do ponownego
chowania, jeśli po upływie 20 lat od zawarcia przez zarząd
cmentarza umowy cywilnoprawnej z dysponentem grobu,
nie zostanie dokonana kolejna opłata.

Opłaty prosimy dokonywać na konto Gminy Stronie
Śląskie 86958800040000185020000010.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim w pok. nr 12 bądź pod nr
telefonu 748117721, e-mail: dzierzawy@stronie.pl

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska (575 780 427), Wiesław Ryczek
(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością
informują, że z powodu zagrożenia epidemicznego w miesiącu
październiku 2020 roku nie będą organizowane spotkania w
sprawach samorządowych w biurze Radnych 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.
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.

