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Modernizacja parku Morawka

W

parku Morawka trwają
prace
betoniarskie
w
ramach
wznoszenia
małej
architektury oraz budowy oczka
wodnego, prowadzone są również
prace przy budowie nowych
alejek żwirowych.

Wznowienie prac związanych z budową wieży na śnieżniku

N

a Śnieżniku ruszyły już prace budowlane związane z budową wieży widokowej.
Wieża niedługo zyska nową elewację.
Blachę, która aktualnie jest zabudowywana, pokryje gruba okładzina kamienna na szkielecie żelbetowym. Równocześnie rozpoczynają się pierwsze prace instalacyjne, a w okolicy połowy
czerwca na szczyt dotrą pierwsze tafle
szklane, które będą montowane do
konstrukcji wieży.

Sieć wodno-kanalizacyjna Stronie Wieś

R

uszyły prace przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej w obrębie wsi
Stronie Śląskie.
Długość
sieci
kanalizacyjnej
wynosić będzie 350m, zaś sieci
wodociągowej 553,5 m.
Całkowita wartość zadania to
633 550,27 zł. Środki finansowe
przeznaczone
na
realizację
zadania pochodzą z rządowego
programu
„Polski
Ład”
Włączenie sieci wod-kan nastąpi
do istniejącej sieci w poboczu
przy ul. Turystycznej.
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Zapraszamy do tężni solankowej w Stroniu Śląskim

Z

przyjemnością informujemy, że tężnia solankowa w
Stroniu Śląskim znów jest otwarta dla mieszkańców i gości. Zapraszamy z dziećmi, rodzicami,
przyjaciółmi.

żonych na smog,
- wizyty w tężni są zalecane alergikom,
zmagającym
się
z
problemami
skórnymi
i wziewnymi,
- u nas możesz wypoczywać tak

jak lubisz – spacerując, czytając
książkę lub po prostu oddając się
słodkiemu lenistwu.
Tężnia czynna jest codziennie
w godzinach 11:00-17:00

Atrakcja jest ogólnodostępna, a
korzystanie z niej jest bezpłatne.
Poznaj powody dla których warto
korzystać z tężni:
- wypoczynek w okolicy tężni poprawia samopoczucie i dodaje
energii,
- wycisza i relaksuje po
stresującym dniu,
- wspomaga budowanie odporności organizmu,
- powietrze w otoczeniu tężni pomaga oczyścić drogi oddechowe
i jest szczególnie korzystne dla
mieszkańców dużych miast nara-

Rozpoczęcie sezonu rowerowego 2022

W

sobotę, 14 maja w Stroniu
Śląskim odbyło się oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego w Gminie Stronie Śląskie. W wydarzeniu udział wzięło
około 40 rowerzystów ze Stronia
Śląskiego, Lądka-Zdroju, Opola,
Wrocławia. Rowerzystów powitali

przed Urzędem w Stroniu Śląskim
Burmistrz Dariusz Chromiec oraz
Przewodniczący RM Ryszard Wiktor. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia grupa wyruszyła na 25 kilometrowej długości trasę dookoła
Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju,
przejechała krótki odcinek Singletrack Glacensis Pętli Zdrój, dojechała do Raju Pstrąga, gdzie na
uczestników czekał słodki poczęstunek. Wycieczkę zakończyło
ognisko nad Zalewem w Starej
Morawie. Po ognisku kilka osób
przejechało dodatkowo Pętlę Rudka. Była to pierwsza z kilku wycieczek rowerowych, których zadaniem jest promocja naszej pięknej
i bogatej w trasy rowerowe okolicy. Odbędą się wkrótce wycieczki
rodzinne, długie trasy po Ziemi
Kłodzkiej i Republice Czeskiej oraz
krótkie wycieczki nocne.
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Wycieczka mogła się odbyć dzięki
funduszom pozyskanym od Gminy
Stronie Śląskie, nad bezpieczeństwem oraz organizacją przejazdu
czuwała Strońska Grupa Rowerowa, dziewczyny z SGR upiekły
pyszne ciasta, miejsce na słodki
poczęstunek udostępnił nam Raj
Pstrąga, ognisko nad Zalewem w
Starej
Morawie
zorganizował Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia a pyszną zupę
pomidorową ugotował Hotel Stronie w Stroniu Śląskim, Nadleśnictwo Lądek Zdrój dla dzieci przygotowało edukacyjne książeczki o
owadach. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób oraz instytucji wydarzenie
mogło
się
odbyć.
Do zobaczenia na kolejnej wycieczce rowerowej!

Dane teleadresowe Sołtysów Gminy Stronie Śląskie
kadencja 2019-2024
Lp.

Sołectwo

Nazwisko, imię,
siedziba Sołtysa

Kontakt

1

Bolesławów
(Bolesławów, Nowa Morawa)

Kardynał-Makselan Monika
Bolesławów 22

516 391 952

2

Goszów
(Goszów, Młynowiec)

Kluza Jan
Goszów 23

607 245 253

3

Kamienica (Kamienica)

Foremnik Irena
Kamienica 13

695 582 852

4

Kletno
(Kletno)

Kudła Tomasz
Kletno 7c

604 106 854

5

Nowy Gierałtów
(Nowy Gierałtów, Bielice)

Draus Zbigniew
Nowy Gierałtów 20

748 142 963

6

Stary Gierałtów
(Stary Gierałtów)

Soboń Krzysztof
Stary Gierałtów 23

794 964 922

7

Stara Morawa
(Stara Morawa)

Stopyłko Marzena
Stara Morawa 9

784 907 123

8

Strachocin (Strachocin)

Brzezicka Krystyna
Strachocin 48/1

691 816 479

9

Stronie Wieś (Janowa Góra,
Sienna, Stronie Śląskie)

Piechnik Czesława
Stronie Śląskie 48

663 388 392
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Wykaz instytucji i telefonów pomagających ofiarom przemocy
w rodzinie w Powiecie Kłodzkim

O

ŚRODEK
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ W KŁODZKU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 2, 57-300
Kłodzko
tel.
74-865-81-79,
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. Pracownikami ośrodka są
profesjonalni interwenci z wykształceniem psychologicznym i
terapeutycznym.
Ośrodek jest czynny w dni robocze
od
7.30
do
18.00.
Możliwy kontakt osobisty i telefoniczny.
-PORADNIA ODWYKOWA I UZALEŻNIEŃ, ul. Zawiszy Czarnego 2,
57-300 Kłodzko, tel. 74 867 32 34
-KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA - 116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00 numer jest bezpłatny.
Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z
różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z
psychologiem. Oferta poradni kierowana jest do osób dorosłych w
kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych, a także osobom samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego
stresu.

OGÓLNOPOLSKI I CAŁKOWICIE
BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111
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.
-PORADNIA
TELEFONICZNA
"NIEBIESKIEJ LINII" - 22 668-70-00
Dni powszednie w godzinach
10.00 - 20.00. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w
tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
-PROGRAM
KOREKCYJNOEDUKACYJNY DLA OSÓB 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 psy-

choaktywnych, chyba, że przeszły
podstawowy program leczenia
odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę
uczestnictwa terapeuty uzależnień. 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 programie jest bezpłatny.
Informacje:
-Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwo Powiatowe w
Kłodzku ul. Kościuszki 7, 57-300
Kłodzko, tel. 74 8657519
E-mail:
kryzys@powiat.klodzko.pl
-Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 74 814 14 24
poradnictwo socjalne i wsparcie,
wszczynanie procedury Niebieskiej Karty. Poniedziałek - piątek:
7.30-15.30
-Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy GKRPA
ul. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie
Śląskie, tel. 698 908 002
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomoc dla
osób uzależnionych i ich rodzin,
wtorek 17.00-20.00
-Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie
Śląskie, tel. 608 064 771
poradnictwo
pedagogiczne:
czwartek i piątek 15.00-17.00;
telefon zaufania dla młodzieży:
poniedziałek 15.00-17.00
Opracowanie :
Zespół Interdyscyplinarny
w Stroniu Śląskim
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Z życia klubu senior +

P

oczątek kwietnia dla klubowiczów był pełen przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Dalej kontynuowaliśmy zajęcia i prace nad ozdobami
świątecznymi, aby ten wyjątkowy
moment jakim jest śniadanie
wielkanocne spędzić w cudownej
atmosferze i wśród pięknych dekoracji. Seniorzy nie zapomnieli
również o instytucjach w naszym
mieście i tradycyjnie podczas zajęć plastycznych zrobili drobne
upominki i ułożyli piękne życzenia
świąteczne. W klubie odbyły się
warsztaty z robienia palm wielkanocnych, prowadzone przez
uczestniczkę klubu Panią Czesławę Piechnik. Seniorzy pod okiem
prowadzącej zrobili przepiękne
palmy, wykorzystując do tego suszone kwiaty z bibuły oraz świeży
bukszpan. Podczas kolejnych
warsztatów z cyklu „Zapomniane,
ogrzewane i nowo poznane” klubowicze gotowali zupę chrzanową i chrzanicę według przepisu
jednej z uczestniczek klubu, u
której dania te od wielu lat królują na wielkanocnym stole. Tymi i
innymi potrawami mogliśmy się
delektować podczas wspólnego
śniadania wielkanocnego. Nie zabrakło również tradycyjnie pie-

czonych
baranków,
mazurków i
babki wielkanocnej.
W dniu 19
kwietnia w
Dzień Pamięci Ofiar
Holokaustu
i Powstania
w
Getcie
Warszawskim seniorzy w czasie
zajęć plastycznych wykonali żonkile z papieru jako symbol pamięci o tym dniu. Podczas zajęć manualnych uczestnicy klubu uszyli
ręcznie wiosenne ptaki z filcu,
które były ozdobą okien.
27 kwietnia klubowicze wzięli
udział w spotkaniu z przedstawicielami
Uzdrowisk
Lądek–
Długopole S.A. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele
Gminy Stronie Śląskie, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów oraz przedstawiciele Rady
Seniorów. Seniorom
została
przedstawiona oferta korzystania
z zabiegów, w bardzo promocyj-

nych cenach, która dotyczy również wszystkich mieszkańców. W
tym miesiącu klubowicze wzięli
udział w webinarium – szkoleniu
on-line pt. ”Cyberoszuści atakują
- jak nie dać się okraść w Internecie”. Myślę, że wielu z nas wyniosło z tej lekcji mnóstwo cennych
wskazówek jak postępować i na
co zwrócić szczególną uwagę korzystając z telefonu komórkowego, komputera czy karty płatniczej. W związku ze zbliżającą się
majówką i obchodami Święta 3
Maja w klubie miała miejsce
„Mała Majówka”. Okna klubu zostały
ozdobione
białoczerwonymi rozetami oraz chorągiewkami, odśpiewaliśmy piosenki na cześć Konstytucji 3 Maja, a
spotkanie zakończyliśmy słodką
niespodzianką. W maju planowane jest spotkaniem z fryzjerem,
kibicowanie przedszkolakom podczas spartakiady oraz występ seniorów na scenie w CETiK-u, w
czasie przedstawienia przygotowanego z okazji Dnia Dziecka pt.
„Zamieszanie w krainie bajek”.
Opiekun w Klubie Senior +

6
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Gmina Stronie Śląskie dla Seniorów „Teleopieka dla seniorów”

O

d miesiąca maja 2022 roku
w Gminie Stronie Śląskie
ruszył Program „Teleopieka
dla Seniorów”, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów
na rok 2022”.
Teleopieka skierowana jest do
mieszkańców Miasta i Gminy
Stronie Śląskie, po 65 roku życia
(wymóg Programowy), którzy z
uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność samodzielnego poruszania
się lub inne obiektywne trudności
wymagają wsparcia w tej formie.
Usługa teleopieki ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do telefonicznej
opieki domowej, polegającej na
elektronicznym,
całodobowym
monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i
bezpieczeństwa
użytkowników
usługi teleopieki. W ramach realizacji Programu, usługami zostało
objętych 20 mieszkańców Gminy

Stronie Śląskie. Osoby do udziału
w Programie zostały wyłonione
przy współpracy z przychodniami
NZOZ z terenu Gminy Stronie Śląskie. Okres realizacji programu
jest określony do końca 2022 roku. Po wyznaczonym okresie realizacji programu istnieje możliwość przedłużenia na dalszy
okres.
Sprzęt do obsługi programu, jest
bezpłatny i łatwy w użytkowaniu
dla osoby starszej. Jest to opaska
zakładana na nadgarstek z tzw.
„przyciskiem SOS” wraz z kartą
SIM, która zapewni seniorom
możliwość wywołania sygnału
SOS oraz kontakt głosowy z centrum monitoringu. Ponadto opaski posiadają detektor upadku,
lokalizator GPS i monitorują podstawowe funkcje życiowe seniorów np. pomiar tętna. W ramach
Teleopieki, senior ma zapewniony
całodobowy dyżur ratownika medycznego, którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu tele-

fonicznego z Podopiecznym. Ocenia on sytuację i zawiadamia osoby podane przez seniora do kontaktu, a w razie potrzeby wzywa
odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.
Dofinansowanie Programu na rok
2022 wynosi 32.960,70 złotych i
pochodzi ze środków Funduszu
Przeciwdziałania
Covid
-19.
Nadzór nad realizacją Programu
sprawuje Burmistrz Stronia Śląskiego.
Koordynatorem i realizatorem
Programu jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stroniu Śląskim.
Obecnie tworzona jest lista osób
rezerwowych. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu są proszone o kontakt z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Stroniu Śląskim telefonicznie
pod numerem 74 8 1414 424 od
poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Fotorelacja z wydarzeń w Bibliotece Miejskiej CETiK.

Grupa Biedronki - o zdrowym
odżywianiu - zajęcia na podsta- Grupa Motylki - zajęcia o tolerancji na podstawie
Spotkanie literacko-podróżnicze z Joanna Mossawie książki pt. "Bardzo głodna baśni pt. "Brzydkie Kaczątko".
kowską i Leszkiem Brągielem.
gąsienica".

Spotkanie Klubu Kobieta-Książka
Grupa Motylki - O głodnej gąsienicy i fazach -Kultura - warsztaty zdobienia
Grupa Żabki - zajęcia literacko -plastyczne z odgryżycia motyla.
waniem scenek dramowych.
pierników.
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii

P

racą dziecka jest zabawa, dzieci uczą się przez
wszystko, co robią" C.Hooper. 27 kwietnia dzieci
z naszego kòłka kulinarnego wzięły udział w warsztatach pieczenia bułek zorganizowanych w Ciastkarni
Pączek. Bardzo dziękujemy Kierownictwu oraz Pracownikom Ciastkarni za możliwość uczestnictwa we
wspaniałych warsztatach oraz za pyszny poczęstunek.

dniu 29 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy
w naszym Przedszkolu święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji dzieci
z grup „Słoneczek „ i „Żabek” przygotowały uroczystą akademię, której głównym celem było nie
tylko upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale także rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych małych patriotów. W
tym ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście w strojach galowych, tym samym prezentując piękno naszej ojczyzny. Z wielką powagą przyjmując postawę „na baczność”
odśpiewaliśmy Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego.” Przedszkolaki recytowały teksty literackie i zaśpiewały piosenkę o naszej ojczyźnie.
Dzieci z gr. Żabek zaprezentowały taniec z serduszkami, a dziewczynki z grupy Słoneczek taniec
z biało-czerwonymi szarfami.

W

W

ramach projektu "Wesoła Akademia Przedszkolaka " współfinansowanego ze środków
EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregion Glacensis dnia 4.04.2022 dzieci z gr. Motylków i Jeżyków pod opieką Pani dyrektor Celiny
Chęś-Drańczuk oraz Pani Eweliny Ślifirz udały się na
wycieczkę do Starego Mesta w Czechach.
Celem wyjazdu były muzyczne zabawy integracyjne
oraz nauka gry na bum bum rurkach.

Bal Charytatywny 2022
Rada Rodziców działająca przy
Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na Balu Charytatywnym zebrała kwotę 12450
zł.
Dziękujemy wszystkim sponsorom
oraz uczestnikom balu. Wielkie podziękowania dla hotelu Holimo oraz
Pana Jana Hoszko za charytatywną
oprawę muzyczną.

8
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rogram „ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA” pt. „Mniej medialnie – więcej realnie”

Kolejnym działaniem promującym program była
lekcja w-fu w Szkole Podstawowej dla przedszkolaków z grupy ”0”.
26 kwietnia o umówionej godzinie przedszkolaki
zaopatrzone w stroje i obuwie sportowe stawiły się
na sali gimnastycznej. Lekcje przygotowała i przeprowadziła nauczycielka WF z ZSS –Pani Marzena.
Przedszkolaki z grup „Słoneczek „ i „ Żabek” ćwiczyły z pełnym zaangażowaniem i starały się wykonywać polecenia pani nauczycielki korzystając z pomocy i wskazówek starszych uczniów szkoły podstawowej. Pierwsza „szkolna” lekcja w sali gimnastycznej już za nimi - przedszkolaki czekają na wrzesień !

W

ramach projektu „Wesoła akademia
przedszkolaka” dzieci z grup Motylków i
Jeżyków odwiedziły Kopalnię Złota w Złotym Stoku, gdzie miały okazję poznać sztukę wydobywania złota i zobaczyć jak wybija się złote monety,
zwiedziły też sztolnię z zachwycającym podziemnym wodospadem.
Wyjazd był w pełni udany a przedszkolaki zachwycone.

Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie

P

rzed Świętami Wielkanocnymi tradycyjnie już
dzieci roznosiły kartki świąteczne dla przyjaciół naszego przedszkola w Bolesławowie.

W

dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi i z tej okazji, jak co roku, wysprzątaliśmy
teren wzdłuż drogi od przedszkola do boiska w Bolesławowie oraz wokół boiska i plac zabaw.

9
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W

dniu 24 kwietnia br. z okazji urodzin księdza
proboszcza Krzysztofa Kaufa oraz ukraińskiej
Wielkanocy przedszkolaki wystąpiły w kościele w
Bolesławowie.

S

erdeczna Karteczka w tym miesiącu powędrowała do strażaków z OSP w Bolesławowie – z
okazji ich święta.

W

ramach projektu „Europa i ja” dzieci nauczyły się i zatańczyły czeski taniec ludowy
„Polka”.

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych

R

EKRUTACJA DO KLASY I klasy usportowionej pozostaje Następne posiedzenie Komisji renadal otwarty. Kolejny test spraw- krutacyjnej odbędzie się zgodnie z
SP 2022/2023

W terminie od 14.03.2022 r. do
28.04.2022 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji rekrutacyjnej.
Złożono 36 kart zapisu do klas
pierwszych, z czego do egzaminu
sprawnościowego do klasy usportowionej przystąpiło 12 osób i zaliczyło testy pozytywnie. Nabór do

nościowy dla chętnych odbędzie
się 6 czerwca 2022 r. Warunkiem
utworzenia oddziału jest liczba 20
uczniów.
Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Nadal oczekujemy na złożenie kart rekrutacyjnych od ok. 19 rodziców.

harmonogramem (Zał. nr 2 do zarządzenia nr 630/22 Burmistrza
Stronia Śląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r.) w sierpniu.
Listy kandydatów zakwalifikowanych znajdują się w sekretariacie
szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 57.

Uroczyste zakończenie roku klasy 4 technikum żywienia i usług
gastronomicznych.

U

czniowie klasy 4 technikum zakończyli rok
szkolny. Dziękujemy za piękne cztery lata i
życzymy szczęścia oraz sukcesów na kolejnym etapie życia! Natalia Zając otrzymała nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego dla najlepszej absolwentki.
Dzwonek zabrzmiał dla Was ostatni raz... ale to nie
koniec, to właśnie początek. Dziękujemy klasie 3
Th i Pani Ani Maczkowskiej za piękną oprawę apelu.
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Ciekawa lekcja przyrody

U

czniowie klasy 3c ZSS w
Stroniu Śląskim w piątek 29
kwietnia, uczestniczyli w
ciekawej lekcji przyrody. Prowadzący, pracownicy Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego, Pani Irena
Foremnik i Pan Łukasz Głowacki z
wielkim zaangażowaniem opowiedzieli nam o tym, co jest ciekawego w świecie przyrody. Pod-

czas lekcji terenowej min. chodziliśmy jak czaple, rozpoznawaliśmy
wiosenne kwiaty, puszczaliśmy
kaczki, poznaliśmy tez różnicę pomiędzy żabą a ropuchą. Uczniowie wykonali podziękowanialaurki dla prowadzących za trzyletnią,
owocną
współpracę.
Marzena Balicka
wychowawczyni klasy 3c.

Z

Zapraszamy do nas!!!
Rekrutacja 2022/2023

apraszamy do Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu
Śląskim.
W naszej szkole dużo działań:
- realizacja projektów unijnych,
- staże zawodowe w europejskich
miastach (ERASMUS +),
- w ramach zajęć w-f: basen, narciarstwo biegowe i zjazdowe,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wolontariat,
- otwartość na pomysły samorządu uczniowskiego.
SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIA.

W

Dentobus w naszej szkole

dniach 27- 28 kwietnia 2022 roku naszą
szkołę odwiedził Dentobus, czyli mobilny
gabinet stomatologiczny. W trakcie wizyty
lekarz stomatolog dokonał przeglądu jamy ustnej,
ocenił stan przyzębia i zgryzu 161 uczniów klas I-VIII
i technikum wykorzystując do tego przyrządy jednorazowego użytku oraz wydał zalecenia odnośnie
dalszego leczenia.

Ogólnopolski Konkurs EkologicznoPrzyrodniczy – Edi.

W

dniu 22 kwietnia 2022r. uczniowie klas 5-8 z
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim (łącznie 14) wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego
EDI. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 26
pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna
była prawdziwa. Oczekujemy na wyniki.
Maria Zimna.
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WARSZTATY DLA INFORMATORÓW TURYSTYCZNYCH Z POLSKI I CZECH

W

dniach 12 - 13 maja br. w
Hotelu Stronie w Stroniu
Śląskim na zaproszenie
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej odbyły się warsztaty dla informatorów turystycznych z Polski i
Czech. W pierwszym dniu szkole-

nia opowiadano o certyfikacji informacji turystycznej, trasach rowerowych typu Singletrack Glacensis, socjal mediach oraz o realizowanych przez stowarzyszenie
projektach. Przed uczestnikami
szkolenia zaprezentowali się Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz
Chromiec, który opowiedział o
działaniach związanych z budową
wieży na Śnieżniku, Dyrektor DOT
Jakub Feiga, Dyrektor Stowarzyszenia Radek Pietuch oraz Marek
Janikowski, jeden z twórców systemu Singletrack Glacensis. W
drugim dniu szkolenia uczestnicy
zwiedzili najciekawsze atrakcje

turystyczne Gminy Stronie Śląskie
w postaci Jaskini Niedźwiedziej,
Kopalni Uranu oraz Muzeum Ziemi w Kletnie. W warsztatach
uczestniczyli pracownicy CETiK w
Stroniu Śląskim - Natalia Gancarz
oraz Paweł Dywański.

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE PRZYJAZNA ROWERZYSTOM

I

nformujemy, że Gmina Stronie
Śląskie została zgłoszona do II
etapu Konkursu Gmina Przyjazna
Rowerzystom w ocenie turystów
kolarzy, organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno
-Krajoznawcze. Do konkursu, gminy zgłaszają turyści kolarze z całej
Polski. Dziękujemy za nominację.
W zeszłym roku Gmina Stronie
Śląskie została laureatem Konkursu w kategorii do 10000 tys.
mieszkańców.

DZIEŃ FLAGI NA ROWERZE

W

dniu 2 maja br.
odbył się DZIEŃ
FLAGI NA ROWERZE po
Gminie Stronie Śląskie i
Lądek - Zdrój w asyście
strońskiej i lądeckiej
Straży Miejskiej. W wydarzeniu udział wzięło
około 30 rowerzystów,
którzy w pochodzie rowerowym z flagami,
sprzed CETiK-u w Stroniu
Śląskim udali się na ob-

jazd Gminy Stronie Śląskie, następnie przejechali do Lądka - Zdroju
gdzie na zakończenie
wyjazdu w lądeckim Arboretum odbyło się
ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Uczestników
wyjazdu
pilotowała
STROŃSKA GRUPA ROWEROWA.
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WYDARZENIA ORGANIZOWANE W CETIK
W dniu 3 maja br. w CETiK-u w
Stroniu Śląskim obyły się Gminne
Obchody Święta Konstytucji 3
maja.

W dniu 2 maja br. w CETiK-u w
Stroniu Śląskim odbył się pobór
krwi. Organizatorem akcji był
Klub HDK „Brylant” w Stroniu
Śląskim.

W dniu 29 kwietnia br. W CETiKu odbył się spektakl pt. „nasze
opowieści” w wykonaniu grupy
młodzi teatralni, w reżyserii
Pauliny Bagińskiej.
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?

Z

arząd Klubu nadal prowadzi
zbiórkę i wydawanie odzieży
oraz sprzętu rehabilitacyjnego w
punkcie Polskiego Czerwonego
Krzyża przy ul. Kościuszki 37 w
Stroniu Śląskim. Wydajemy codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 9 °° do 13 °°, a także o
każdej porze po telefonicznym
umówieniu się. Najczęściej w
zbiórkę i wydawanie rzeczy zaangażowana jest P. Zofia Piekarska
za co Jej serdecznie dziękujemy.
Zauważyliśmy, że z odzieży często
korzystają uchodźcy z Ukrainy.
Często też mieszkańcy przynoszą
odzież czystą i wyprasowaną co
nas bardzo cieszy. Wiele osób pyta o wózki dziecięce, rowerki dla
dzieci. Wszystko to, co uważacie,
że może się przydać drugiemu
człowiekowi my przyjmujemy, natomiast odzież starą, podartą prosimy wrzucać do kontenerów.
W dniu 23 kwietnia w Liceum B.
Chrobrego w Kłodzku odbył się
Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłodzku. My również, jako
Delegaci uczestniczyliśmy w zjeździe. Gośćmi zaproszonymi byli:
Pan Maciej Awiżeń - Starosta

Kłodzki, Pan Michał Piszko – Burmistrz Miasta
Kłodzka, Pan Wiesław
Kudryński – Wiceprezes
Dolnośląskiego Oddziału
Okręgowego PCK we
Wrocławiu. Obrady Zjazdu otworzył Prezes Zarządu Rejonowego PCK w
Kłodzku
Kazimierz
Drożdż, który na wstępie,
po przywitaniu delegatów i gości zaproszonych
zaproponował chwilą ciszy uczczenie pamięci
zmarłego kolegi Stanisława Sakowskiego – delegata na Zjazd. Zebraniu
przewodniczył Antoni Cygan. Po wszystkich głosowaniach,
dyskusji,
podjęciu
uchwał, głos zabrał Wiceprezes
DOO PCK we Wrocławiu Pan Wiesław Kudryński, który zapoznał
zebranych z aktualną sytuacją
prawną i finansową w DOO PCK
Wrocław w zakresie pomocy
uchodźcom. Po spotkaniu przy
luźnej rozmowie obiecał pomoc
finansową np. w zorganizowaniu
festynu dla uchodźców z Ukrainy
w ramach integracji. Obiecał też
pomoc finansową. Na zorganizowanie meczu piłki nożnej kobiet
na Orliku, tę pozycję mamy w
planie pracy na rok 2022 miesiąc
sierpień, Starosta Kłodzki Pan
Maciej Awiżeń oraz Burmistrz
Kłodzka Pan Michał Piszko zapewnili o swojej dalszej przychylności dla działań Polskiego Czerwonego Krzyża i Krwiodawców.
24 kwietnia Terenowe Koło PTTK
„Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach - Zdroju zaprosili nasz
klub do wzięcia udziału w Wiosennym Rajdzie dookoła Dusznik
- Zdroju, Rajd pieszo rowerowy.

Trasa rajdu Plac Warszawy – Aleja
Chopina – Czarny Staw – Graniczna (skocznia) – Podgórze Dusznik Arena (Jamrozowa Polana). W
programie, konkurs strzelecki z
KBKS, konkurs krajoznawczy, gry i
zabawy sprawnościowe z nagrodami, poczęstunek: kiełbaski z
grilla, pieczywo, herbata i inne
napoje. Panowała miła atmosfera.
Nasz klub reprezentowało czterech uczestników.
Tradycyjnie w poniedziałek w dniu
2 maja br. odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Zgłosiło
się 25 osób chętnych do oddania
krwi. Krew oddało 17 dawców, co
stanowi 7,650 mil. oddanej krwi.
Termin następnej akcji to 11 lipiec
br. serdecznie zapraszamy.
Jak co roku w dniu 3 maja krwiodawcy wraz ze sztandarem uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej
za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Królowej Polski i Świętego Maternusa.
Jacek M.
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Wiadomości z rady miejskiej

W

dniu 29 kwietnia 2022 r.
odbyła się L sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, na
której podjęto uchwały:
- Uchwała nr L/324/22 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskie na 2022 rok.
- Uchwała nr L/325/22 w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej udziału
w prawie własności lokalu mieszkalnego w Stroniu Śląskim.
- Uchwała nr L/326/22 w sprawie
oceny merytorycznej i formalnej
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz
przedłożonych wniosków.

spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w remizie
strażackiej OSP w Stroniu Śląskim.
- 14.05.2022 r. na otwarciu sezonu rowerowego w Gminie Stronie
Śląskie 2022.
- 18.05.2022 r. wraz z Radną Panią
Magdaleną Laskowską na Międzygminnej Spartakiadzie Sportowej Przedszkolaków zorganizowanej na stadionie w Stroniu Śląskim.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Lp

Nazwisko, imię

Nr tel,

E-mail

Balicki Marek

—————

marek-balicki@wp.pl

Bora Szymon

—————

szymonbora29@interia.pl

3

Brzezicka Krystyna

691 816 479 ———————————————

4

Chmurzyński Marek

667 884 551 radny@wp.pl

5

Dobrowolski Stanisław 604 993 745 ———————————————

6

Erdmański Tomasz

720 721 517 radny.tomasz.erdmanski@gmail.com

7

Gulij Dariusz

604 635 538 ———————————————

8

Janiszewska Gabriela

697 278 572 gabriela_janiszewska@interia.pl

9

Kujawiak Krzysztof

794 989 555 kkujawiak@interia.pl

10

Laskowska Magdalena

575 780 427 magdalg@interia.pl

11

Pakuła Zdzisław

609 142 133 ———————————————

12

Ryczek Wiesław

661 204 395 ———————————————

Serafin Jacek

602 450 823 jacekserafin75@wp.pl

Sławik Remigiusz

—————

Wiktor Ryszard

601 259 900, ryszardwiktor@vp.pl
74 81 41 552

Wyniki głosowania:
1
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
2
NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Balicki, Szymon Bora, Krystyna Brzezicka, Marek Chmurzyński, Stanisław Dobrowolski, Tomasz Erdmański, Dariusz Gulij,
Gabriela Janiszewska, Krzysztof
Kujawiak, Magdalena Laskowska,
Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek,
Jacek Serafin, Remigiusz Sławik,
Ryszard Wiktor.

Również w dniu 12.05.2022 r. odbyło się spotkanie Radnych z
Burmistrzem i Panią Skarbnik w
sprawie sprawozdania z realizacji
budżetu gminy za 2021 r.

Reprezentowałem Radę Miejską
Stronia Śląskiego na następują- 13
cych wydarzeniach:
14
- 7 maja 2022 r. wraz z Radnymi
Panią Magdaleną Laskowską oraz 15
Panem Wiesławem Ryczkiem na

remigiuszslawik@gmail.com

LI Sesja Rady Miejskiej
Plan LI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
która obędzie się 31 maja 2022 roku o godzinie
10:00 w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
5. Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i
Zdrowia.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
7. Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i
Zdrowia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 18, 19, 21/1, 162, 163/2 i 164/1 położonych w obrębie Bolesławów – projekt nr 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
– projekt nr 4 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
– projekt nr 5.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Kletno
– projekt nr 6.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie
na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji – projekt nr 7.
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z
bieżącej działalności w okresie między sesjami.
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
19. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie
w godz. 7:30-15:30, we wtorek 14:00-16:00.
Skargi i wnioski można również kierować na adres
e-mail burmistrz@stronie.pl

16
16

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor informuje,
że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00. Biuro znajduje się
przy ul. Żeromskiego 6 B.
Proszę o kontakt telefoniczny, celem umówienia spotkania – tel. 601259900 lub 748141552.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 04 czerwca 2022 w godz. 10.00-11.00, w dniu 02
lipca 2022 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. Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601
259 900, ilość osób ograniczona.
BIURO RADNYCH PONOWNIE OTWARTE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena
Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują,
że w związku ze zniesieniem przez rząd obostrzeń
dotyczących stanu epidemiologicznego związanego z
COVID 19, od maja ponownie otwierają Biuro Radnych w
pomieszczeniu przychodni przy ul. Morawka 31 (obok
apteki Słoneczna), w każdy pierwszy wtorek miesiąca w
godzinach 16 – 17. W dniu 7 czerwca 2022 roku dyżur
pełnić będzie Radny Zdzisław Pakuła.
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.
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.
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Tomasz
57- 550 Stronie Śląskie
Olszewski,
Tel. 74 811 77 12
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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: biuroburmistrza@stronie.pl
lub dostarczyć osobiście.
Materiał dostarczony po tym terminie nie będzie
opublikowany w bieżącym numerze Nowinek Strońskich.

