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ZŁOTE GODY
W sobotę 24 października br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz wręczył Pani Marii Matras - Horodyńskiej i Panu Janowi
Horodyńskiemu pamiątkowe medale „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” nadane przez
Prezydenta RP. Złotym Jubilatom życzymy:

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy…
Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie.
Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi.
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przerasta…
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GRUDZIEŃ
* Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie
W CETiK-u
małżeńskie mogą otrzymać pary, które przeżyły
razem 50-lat. Wnioski o przyznanie odznaczeń
przygotowuje kierownik stanu cywilnego, jednak
jubilaci, bądź ich rodzina (za zgodą jubilatów), OŚRODEK POMOCY
powinna o to wystąpić nie wcześniej niż pół roku
SPOŁECZNEJ
przed przypadającą rocznicą.

9

10

OGŁASZA (…)

STRONIE ŚLĄSKIE
SOLIDARYZUJE SIĘ Z PARYŻEM
W związku z zamachami terrorystycznymi we Francji, Burmistrz Stronia
Śląskiego wystosował list kondolencyjny do Burmistrza naszego francuskiego
miasta partnerskiego - La Machine.
We wtorek 17.11.2015 Pan Burmistrz złożył symboliczną wiązankę kwiatów
i zapalił znicz na "Skwerze La Machine - Stronie Śląskie" przy ulicy Kościuszki
w celu uczczenia ofiar zamachów.
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

1.

Położenie

Stary
Gierałtów

Nr i
pow.
działki
w ha
211/1
0,2084

Księga
wieczysta
KW Nr
SW1K/00043446
/0

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona
w jest w między główną drogą przebiegającą przez wieś a rzeką Białą Lądecką.
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej z napowietrznej
linii energetycznej, przebiegającej po
drugiej stronie drogi dojazdowej. Przez
teren działki przebiega fragment nowej
linii kanalizacyjnej sanitarnej, nie utrudniającej zabudowy. W związku z tym
została rozpoczęta procedura obciążenia
nieruchomości z prawem przesyłu na
rzecz ZWiK sp. z o.o. z siedzibą w Strachocinie. Dostęp komunikacyjny: bezpośrednio z głównej drogi przebiegającej
przez wieś. Kształt działki nieregularny,
zbliżony do trójkąta, którego dłuższe boki
przebiegają do drogi i rzeki.

Obciążenia
nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi
Stary Gierałtów – dz. nr
211/1 oznaczona jest
symbolem planu: 40MN
–zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Nieruchomość
jest wolna od
wszelkich
obciążeń
i zadłużeń

Cena wywoławcza
w PLN
netto
75 000,00
+ należny
podatek
VAT

Kwota
wadium
w PLN
4 000,00

Warunki przetargu :
1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala
konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …….” przelewem lub gotówką najpóźniej do
dnia 3 grudnia 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia
przetargu.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis
(wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczyste oksięgowe w całości ponosi nabywca.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne
powyżej ceny wywoławczej.
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.
10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki
Lp.

Położenie

Numer i
pow. działki w m2

Księga
wieczysta
KW Nr

Pow. użytNr lokalu
mieszkalne- kowa lokalu/pom
go
przynależnego

1
1.

2

3
Stronie
Śląskie

4
454/4
801

SW1K/000

5

6
4

52,70
2,60

Wysokość
udziału w
częściach
wspólnych
budynku i
w prawiewłasności
działki

Obciążenia
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Cena nieKwota
ruchomości wadium w
w PLN
PLN

7

8

9

10

5,40% t.j.
43,25

Nieruchomość jest
wolna od
wszelkich
długów
i ciężarów

Zabudowa mieszkaniowa i usługi

11

30 000,00

1 500,00

Terminy odbytych przetargów: pierwszy - 7.11.2014 r., drugi – 16.01.2015 r. , trzeci – 13.04.2015 r., czwarty -26.06.2015 r. , piąty -25 września 2015 r.
Oglądanie w/w lokalu odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. w godz. od 10 : 00 do 10 : 30.
Warunki
przetargu str. 3

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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Warunki przetargu :
1. Przetarg odbędzie się w 8 grudnia 2015 r. o godz. 12:15
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –
pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ….”gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 3 grudnia 2015 r. na konto Gminy
Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O
/Stronie Śląskie
10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje
się datę wpływu na konto Gminy.
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem
trzech dni od dnia zamknięcia przetargu .

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego gratulują pracownikom
i pensjonariuszom Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskiem wspaniale przygotowanej Akademii
z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
Pragniemy zauważyć, że występ pensjonariuszy nie tylko wzruszył,
ale także zasygnalizował, że problem zdrowia psychicznego może
dotyczyć każdej grupy wiekowej i społecznej.
W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego -

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba
reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się
stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu
powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie
wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy
przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące
przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla
danego podmiotu rejestru.
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe
w całości ponosi nabywca.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Wiktor

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg
jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
10. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży
i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel.74 811-7715 lub 41.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniach 1 - 30 grudnia 2015 r.
będzie wyłożony do wglądu wstępny projekt
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Stronia Śląskiego.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do
zapoznania się z projektem planu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.
w pokoju nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że
od grudnia 2015 roku
zmienią się godziny
otwarcia kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim
(ul. Kościuszki 66 A) :
Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

Gmina Stronie Śląskie posiada
na sprzedaż kocioł żeliwny
olejowo - gazowy „RAPIDO” F
210/9NT o mocy 160 – 180 KW
wyprodukowany w 2000 roku.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Referatem Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim pok. nr 12,
tel. 74 811 77 41, 74 811 77 15.

ZAPRASZAMY
DO ZWIEDZANIA.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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BLIŹNIACZKI ZDOBYWAJĄ SŁOWACJĘ!
An n a i K a t a r z yn a
Węgrzyn z UKS MLKS
Śnieżnik tym razem
reprezentowały Polskę
w tenisie stołowym podczas
turnieju ITTF Junior Circuit
Slovac Cadet Open, który
rozpoczął się 30 października, a zakończył 1-go
listopada w Bratysławie.
Siostry Węgrzyn stanęły aż
trzykrotnie na podium, co jest olbrzymim sukcesem na skalę
światową.
Turniej został przeprowadzony w kategoriach gry pojedynczej,
podwójnej i drużynowej kadetek. Anna Węgrzyn w ćwierćfinale gry
pojedyńczej pokonała zawodniczkę Republiki Chińskiej TSAI
Yu-Chin (17 miejsce światowego rankingu ITTF )punktacją 3:0.
Ten sam wynik tj. 3:0 wypracowała w półfinale zwyciężając
z LABOSOVĄ Emą ze Słowacji. Anna Węgrzyn była o krok od
złotego medalu, jednak w finale niestety została w lekko w tyle
mierząc się z zawodniczką z Japonii NAGASAKI Miyu (13 miejsce
światowego rankingu ITTF ) i po wyrównanej grze osiągnęła wynik
1:3 zdobywając tym samym srebrny medal.

Bliźniaczki Węgrzyn w grze drużynowej zdobyły brązowy medal
pokonując zespoły z Chorwacji, Rosji
oraz Niemiec,
a w ćwierćfinale drużynę z Francji wynikiem 3:0. Dopiero półfinał
zmienił bieg historii w którym Anna i Katarzyna uległy zespołowi
mieszanemu z Hongkongu oraz z Japonii.
W kategorii gry deblowej siostry również zdobyły brązowy medal
zwyciężając kolejno z zawodniczkami ze Słowacji, Francji i Belgi.
W turnieju punktowanego do rankingu światowego wzięło udział
64 reprezentantek z 26 państw.
Siostry na co dzień szlifują umiejętności gry w tenisa stołowego
klubie UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie (3 miejsce w tabeli) pod
okiem trenera Leszka Kawy. Dziewczyny pomimo młodego wieku
są już czołowymi zawodniczkami strońskiej drużyny grając w I lidze
kobiet Tenisa Stołowego. Należy tu wspomnieć, że Ania po
6 kolejkach zajmuje 1 miejsce w rankingu skuteczności, natomiast
Kasia jest na 4 miejscu.
Więcej informacji o zawodach na stronie:
ITTF Slovac Cadet Open 2015 i PZTS.
Bogdan Węgrzyn

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
W wałbrzyskiej hali lekkoatletycznej, dnia 14 listopada 2015 r. odbyły się wojewódzkie zawody w ramach programu Lekkoatletyka dla
każdego! Uczestnikami sportowych zmagań byli uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz I-III Gimnazjum, którzy startowali w biegu
na 500 m oraz w 4-boju składającym się z biegu na 60 i 200 m, skoku w dal i rzutu piłką lekarską. Wystartowało blisko 300 zawodników z 21
Ośrodków (Bolesławiec, Długołęka, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubin, Lwówek Śląski,
Oława, Polkowice, Stronie Śląskie, Strzelin, Świdnica, Twardogóra, Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec, Żarów, Żmigród).Stronie Śląskie
reprezentowali zawodnicy trenowani przez Panią Małgorzatę Wijatyk: Krzysztof Dumański, Wiktoria Główka, Karolina Prorok, Paula Semik
i Miłosz Bułaciński, który zajął V miejsce w rzucie piłką lekarską.Z Naszej lellkoatletycznej kadry najlepiej spisał się Krzysztof Dumański,
który wygrał 4-bój zajmując I miejsca w biegu na 60 m z wynikiem 8,91 s, w skoku w dal na odległość 4,11 m oraz w biegu na 200 m.
z czasem 32,40 s. Wałbrzyskie zawody były eliminacjami do zbliżających się ogólnopolskich zawodów halowych w Toruniu. Do reprezentacji
Dolnego Śląska powołany został Krzysztof Dumański.
Bogdan Birówka - Kierownik Obiektów Sportowych

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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WARSZTATY AIKIDO I BOKSU TAJSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
04.11.2015 zaprosiliśmy do szkoły trenera Aikido
i Boksu tajskiego pana Macieja Lenartowicza.
W warsztacie uczestniczyli uczniowie klas V. Pan Maciej
pokazywał techniki sportu - dźwignie, uniki i pady,
omawiał tajniki walki i prezentował ciekawe ćwiczenia
ogólnorozwojowe. Jak żadna inna sztuka walki, aikido
kładzie nacisk na moralny i psychologiczny wymiar
działań oraz na odpowiedzialność za zdrowie i życie
drugiego człowieka w całym procesie treningu i walk.
Sylwia Madejczyk

BIJĄ REKORDY W RESUSCYTACJI

W piątek 16 października 2015 r., w godz. 12:00 – 12:30, uczniowie ZSS
w Stroniu Śl. wzięli udział w akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób,
organizowanej przez Fundację WOŚP. Chętnych zgłosiło się ok. 50 uczniów
z gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. RKO wykonano na 4 fantomach. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Jak przyznają uczniowie „W przyszłym roku chętnie pobijemy tegoroczny rekord”. Organizatorem akcji
była Pani E. Waszak, która serdecznie dziękuje wszystkim za udział, a uczniom
klasy mundurowej za pomoc w organizacji tej pożytecznej akcji! Pani E. Waszak
dziękuje również uczniom kl. I T - Krzysztofowi Pawlakowi i Konradowi
Zankowskiemu za udokumentowanie akcji na filmie wideo oraz wykonanie
dokumentacji zdjęciowej. Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie internetowej
naszej szkoły www.zssstronie.pl.
Sylwia Madejczyk

ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYTYCZNEGO W JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ
Miło jest nam poinformować Państwa, iż długi sezon turystyczny w Jaskini
Niedźwiedziej zakończył się wielkim sukcesem i ogromnym zainteresowaniem
turystów .
Rozpoczynająca się coroczna regulaminowa przerwa umożliwia regenerację
mikroklimatu, a stali mieszkańcy jaskini tj. nietoperze mogą w spokoju
przeczekać okres zimy.
Zwieńczeniem tegorocznego sezonu, który jednocześnie był ostatnim dniem
pracy była zorganizowana w dniu 15 listopada niespodzianka dla mieszkańców
naszej gminy. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
przy współpracy z miejscowym Biurem Turystycznym „ Manikar ”, które
ufundowało bezpieczne i wygodne przejazdy - zorganizowano bezpłatne
wejścia do jaskini. Z zaproszenia skorzystało ponad 150-ciu mieszkańców
Stronia Śląskiego i okolic.
Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie i mamy nadzieję w przyszłości
kontynuować tę tradycję.
W okresie Świąteczno-noworocznym Jaskinia będzie czynna
od 26 grudnia do 9 stycznia 2016r. a następnie podczas ferii zimowych od 19
stycznia do 28 lutego 2016r.
Korzystając z okazji
chcemy podziękować wszystkim pracownikom
oraz przewodnikom pracującym w Jaskini Niedźwiedziej za udany sezon,
a Państwu życzyć zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Zarząd i pracownicy
Strońskiego Parku Aktywności
„ Jaskinia Niedźwiedzia”
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NOWY KLUB W ZSS
Dnia 18 listopada b.r. odbyło się uroczyste otwarcie KLUBU w ZSS w Stroniu Śląskim dofinansowanego ze środków
,, Programu Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”
oraz FLSM. W pierwszym ,,miesiącu klubowym” zaplanowano następujące warsztaty dla młodzieży, rodziców i społeczności lokalnej:
l.p
.
1.

data

Godz.

Tytuł warsztatu

uczestnicy

prowadzący

opiekunowie

19.11.2015r.

1500

Projekcja filmu pt. "Kochankowie
mojej mamy"

uczniowie ZSS,
uczniowie kl. VI
SP

A. Mizera

J. Jasionowska
E. Waszak

1630

Dyskusja nt. "Trudne sprawy"
uczniowie ZSS,
uczniowie kl. VI
SP

D. Jezierska

J. Jasionowska
E. Waszak

2.

24.11.2015r.

1500

Warsztaty plastyczne - "Anioły"

3.

01.12.2015r.

1500

Spotkanie różnych pokoleń - rozmowy o życiu szkolnym

uczniowie i rodzice SP i ZSS,
emeryci

J. Jasionowska

E. Waszak

4.

8.12.2015r.

1500

Koncert "Muzycznych talentów"

uczniowie ZSS,
uczniowie kl. VI
SP

Samorząd
Uczniowski ZSS

J. Jasionowska
E. Waszak
A. Najbor

5.

16.12.2015r.

1500

Warsztaty pedagogiczno - psychologiczne pt. ,, Nastolatek na
wojennej ścieżce"

rodzice uczniów
ZSS

Psycholog z Poradni PedagogicznoPsychologicznej

J. Jasionowska
E. Waszak

Warsztaty kulturoznawcze

DJ Mysza

Serdecznie zapraszamy!
Koordynator projektu; Aneta Soroko

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim serdecznie dziękują wszystkim, którzy oddali głos na projekt
„Rozwój Społeczeństwa a edukacja informatyczna” w ramach budżetu obywatelskiego
na rok 2016. Wygraliśmy uzyskując 357 ważnych głosów!

DOSKONAŁE MLEKO W SZKOLE
W dniach 19-20 października 2015r. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim
była gospodarzem ciekawego spotkania dotyczącego walorów mleka i jego
przetworów w codziennej diecie. Z inicjatywy partnera programu: „Doskonałe
Mleko w Szkole” - „ MAITO CONSULTING ” Prezes Fundacji „Mleko dla
Szkół, Mleko dla Zdrowia”, prof. Wojciech Cichy poprowadził trzy
interesujące prelekcje/wkłady dla uczniów i rodziców na następujące tematy:
- „ Mleko i zdrowie: prawda medyczna a fałsz medialny ” (rodzice)
- „ Mleko – biały budowniczy zdrowia ” (klasy I-III)
- „ Mleko a zdrowie: wszystko w jednym, czy wszystko jedno ” (klasy IV-VI)
W trakcie spotkań, Pan prof. Przypomniał wszystkim uczestnikom, iż
regularne i zbilansowane posiłki to podstawa dobrego samopoczucia i kondycji
fizycznej. Prelekcja i prezentacja w sposób fachowy i wyczerpujący pokazały
rolę mleka, jako ważnego składnika w codziennej diecie dzieci. Profesor
podkreślił, iż promowanie postaw żywieniowych powinno przebiegać
w ramach współpracy rodziców, dzieci i Szkoły. Taki schemat pozwoli na utrwalenie prawidłowych postaw żywieniowych. Po prelekcji był czas
na dyskusje i indywidualne konsultacje. Po prezentacji uczniowie klas I A i IIIA przedstawili krótki program artystyczny na temat zdrowego
odżywiania. Na koniec spotkania uczniowie zostali poczęstowani jogurtami Bifi.
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PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI
Miesiąc październik upłynął w naszym przedszkolu pod znakiem pełnym wrażeń i ciekawych doświadczeń!
*Dzieci zapoznawały się m.in. z barwami polskiej złotej jesieni w lesie i w parku. Swoje spostrzeżenia zdobyte na spacerach
i wycieczkach wykorzystały na zajęciach, co szczególnie było widoczne na zajęciach plastycznych. Wykonywały przestrzenne prace grupowe,
które mogli podziwiać rodzice i odwiedzający nas goście.
*14 października w Dzień Edukacji Narodowej dzieci przygotowały wspaniałe występy
dla wszystkich nauczycieli i pracowników naszego Przedszkola. Życzyły wszystkim
zdrowia i kierowały podziękowania deklamując wiersze oraz śpiewając piosenki.
*15 października obchodziliśmy Dzień
Papieski, czcząc imię naszego Patrona Jana
Pawła II. Wzruszające wiersze recytowane
przez starszaków, wspólnie odśpiewana Barka
oraz oglądanie wspomnień o naszym Patronie
dostarczyło wieku wzruszeń i wspomnień
o Wielkim Człowieku.
W niedzielę 18 października uczestniczyliśmy
we mszy świętej, która była odprawiona
w intencji dzieci, pracowników oraz rodziców.
*16 października wielki dzień "Pasowanie na Przedszkolaka". Wszystkie dzieci zostały
oficjalnie przyjęte do grona naszej przedszkolnej wspólnoty - naszej strońskiej paki, a to
wszystko działo się w obecności Pani Dyrektor oraz gości zaproszonych: Pana Burmistrza,
Pana Wiceburmistrza, Dyrektora Banku Spółdzielczego i Dyrektora Szkoły Podstawowej.
Dzieci składały ślubowanie i otrzymały dyplomy upamiętniające to wydarzenie.
*27 października dzieci spotkały się z aktorami, którzy przedstawili teatrzyk pt. "Sprzątanie
na leśnej polanie". Utrwaliły w tak ciekawy sposób zachowania, jakie wszyscy powinniśmy
przestrzegać w lesie.
Na koniec chcielibyśmy z całego serca podziękować tym wszystkim mieszkańcom Stronia
Śląskiego, którzy przekazali swój głos na projekt naszego Przedszkola "Tęczowy plac zabaw
- kraina aktywnej zabawy". Dzięki Wam wszystkim dzieci będą mogły korzystać w niedalekiej przyszłości z nowego, bezpiecznego placu
zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
Elżbieta Janota

„ ROK BAŻANTA ”
Dnia 6 października b.r. dzieci z grupy „Żabek” ( 4-5 l.) uczestniczyły w wycieczce
przyrodniczej do Starego Gierałtowa w ramach ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola – rok
bażanta”. W wycieczce brało udział 23 dzieci, trzech nauczycieli i troje rodziców. Spotkanie
rozpoczął myśliwy pan A. Gawron, który powitał dzieci słowami „Darz bór”. Widząc zdziwienie
na twarzach dzieci, wyjaśnił im, że tymi słowami witają i żegnają się leśnicy i myśliwi na
polowaniu: „Niech Cię bór obdarza, niech przynosi Ci dary”. W końcu nastąpiła chwila, na którą
czekały dzieci – sadzenie drzewek. Dzieci przy pomocy myśliwych, nauczycieli i rodziców
kopały za pomocą kilofów dołki, do których wkładały małe świerki i zasypywały je ziemią.
Oczywiście wszystkie te czynności były pod kontrolą dorosłych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Łącznie zasadzono 60 drzewek. Następnie dzieci poszły
szlakiem ścieżki edukacyjnej. Na trasie zapoznały się z barwnymi tablicami walorów
przyrodniczych. Poznały zasady bezpiecznego zachowania się w lesie, rozmawiały z myśliwymi
na temat ochrony lasu, roślin, zwierząt i ptaków tam występujących. Dzieci były bardzo
zadowolone z wycieczki.
Następnego dnia tj. 7 października b.r. dzieci z tej samej grupy („Żabki”) uczestniczyły
w kolejnej wycieczce przyrodniczej do Starego Gierałtowa w ramach ogólnopolskiej akcji
„Ożywić pola – rok bażanta”. W wycieczce brało udział 21 dzieci, dwóch nauczycieli i troje
rodziców. Następnie dzieci udały się do lasu, gdzie zapoznały się z wyglądem i przeznaczeniem
paśnika dla zwierząt. Dowiedziały się, że paśnik jest to drewniana konstrukcja do dokarmiania
zwierzyny leśnej, szczególnie w okresie zimowym. Dzieci zauważyły również w pobliżu paśnika
słupek z wywierconymi otworami, w których znajdowała się sól kamienna. Myśliwy wyjaśnił im,
że jest to lizawka służąca zwierzętom szczególnie w okresie zimy do uzupełniania składników
pokarmowych. Następnie dzieci odwiedziły oczko wodne, gdzie spostrzegły ślady zwierząt, które
przychodzą tam, aby się napić. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Śnieżnik” panowie T. Barzycki,
Z. Frodyma, A. Gawron zaprosili dzieci do salki edukacyjnej w świetlicy na Placu Sołeckim
w Starym Gierałtowie. „Żabki” były pod wielkim wrażeniem widząc wypchane zwierzęta,
zasuszone rośliny. Z zaciekawieniem słuchały ciekawostek przyrodniczych. Wielką
niespodzianką dla dzieci było zorganizowanie dla nich i dla uczniów z ZSS ze Stronia Śląskiego
spotkania integracyjnego przy ognisku. Gimnazjaliści pomagali dzieciom w pieczeniu kiełbasek.
Wszyscy z apetytem się nimi zajadali. Następnie wszyscy wycieczkowicze zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie. Obie wycieczki były dla dzieci interesujące i poznawcze. Dopisała nam
również pogoda: słońce, ciepło, kolorowe jesienne drzewa.
Małgorzata Zdanewicz
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2015
1. Czytam sobie w bibliotece.
W ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tytułem „Czytam sobie
w bibliotece”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci,
w bibliotece zorganizowano dwa spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej.
Dnia 21 października b.r. klasa II „d” bawiła się podczas zajęć, których scenariusz
powstał na podstawie książki Ewy Nowak pt.”Szarka ". Dzieci zostały tropicielami
zwierząt, rozmawiały o wilczych zwyczajach, stworzyły skarpetkowe pacynkiwilczki a na zakończenie zagrały w spektaklu pt." Rok z życia watahy". Było głośno,
twórczo i zabawnie.
Dnia 4 listopada b.r. odwiedzili nas uczniowie z klasy I „b”. W trakcie zajęć
rozmawialiśmy o właściwym postępowaniu z różnymi rodzajami odpadów. Następnie
wspólnie przeczytaliśmy książkę Wojciecha Widłaka pt. "Marta i ufoludek".
Najciekawszą częścią spotkania był tzw. twórczy recykling - dzieci wykonały
z odpadów swoje wyjątkowe ufoludki, wymyśliły im imiona i nazwy planet,
z których przybyły. Pomysłów i dobrej zabawy nie brakowało.
2. Zielone Gry
Zielone Gry to projekt edukacyjno –
ekologiczny kierowany do młodych
ludzi w wieku 13-25 lat. Gry łączą
w sobie rozrywkę z nauką o bioróżnorodności, zmianach klimatu
i zagrożeniach jakie niesie ze sobą
nadmierna eksploatacja zasobów
naturalnych. W ramach projektu
r e a l i z o wa n e g o p r z e z C e n t r u m
Rozwiązań Systemowych,
biblioteka
otrzymała dwie strategiczne gry planszowe „Ropa z Catanu” i „Władcy Doliny”
oraz dostęp do internetowej „Gry z klimatem”.
Biblioteka Miejska - Alicja Witczak

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XV, Numer CXXXIII

STR. 9

GRUDZIEŃ W CETiK-u
5 grudnia 2015r. (sobota) - Mikołaj w CETiKu,
rozpoczęcie o godz. 15.00 (sala widowiskowa
Centrum). W programie:
● występ grupy tanecznej "Nadija" (taniec orientalny)
działającej przy CETiKu,
● animacje (malowanie twarzy, balony) przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim,

POZNAJCIE SWOICH ZNAJOMYCH
Z INNEJ STRONY
14 listopada b.r. w Ołdrzychowicach Kłodzkich
odbył się VI Festiwal Amatorskich Trunków. Festiwal
organizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno –
Kulturalne „Jaskier”. Impreza adresowana jest do
hobbystów, amatorów i pasjonatów wytwarzających
własne produkty alkoholowe oraz do wszystkich
miłośników domowych trunków. Głównym punktem
jest konkurs win i nalewek, wykonanych w zaciszu
domowym przez amatorów.
W kategorii nalewki I miejsce zajęła Pani Czesława
Piechnik. W kategorii wina wyróżnienie, III miejsce
oraz Nagrodę Publiczności otrzymał Pan Zdzisław
Pakuła. Jeszcze raz gratulujemy !
Wiesława Czerwińska

● wręczenie paczek dzieciom przez św. Mikołaja. Organizator: CETiK, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
13 grudnia 2015r. (niedziela) - Gminne Stoły Bożonarodzeniowe w CETiKu,
rozpoczęcie o godz. 13.00 (budynek Centrum, sala widowiskowa, galerie, inne
pomieszczenia). W programie:
● prezentacja stołów bożonarodzeniowych,
● kiermasze bożonarodzeniowe,
● konkursy na: najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową, najładniej udekorowaną
bombkę, najładniejszy stół bożonarodzeniowy, najsmaczniejszą potrawę
bożonarodzeniową,
● występ Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim,
● występ LZŚ "Siekiereczki" ze Starego Gierałtowa,
● występ Kapeli "Z Ulicy Hutniczej" ze Stronia Śląskiego,
● występ młodych pianistów z CETiKu,
● występ grupy teatralnej działającej przy CETiKu w przedstawieniu pt. "Wielkie
Oczy" w reżyserii Pauliny Bagińskiej. Organizator CETiK w Stroniu Śląskim.
16 grudnia 2015r. (środa) godz. 16.00-18.00 sala widowiskowa CETiKu wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. "Mądrości
świata" poprowadzi Pani Małgorzata Tumiłowicz.
17 grudnia 2015r. (czwartek) godz. 12.00 w CETiK-u odbędzie się VI Forum
Kulturalne. Forum odbędzie się w sali widowiskowej CETiKu, skierowane jest do
wszystkich osób prywatnych oraz stowarzyszeń i firm zajmujących się organizacją
imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Forum ma pomóc w opracowaniu wspólnego kalendarza imprez, które organizowanie
będą na terenie Gminy Stronie Śl. w roku 2016.
Zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na rozwoju Gminy Stronie Śląskie,
mających ciekawe pomysły na organizację imprez kulturalnych, sportowych oraz
turystycznych, które przyczyniłyby się do promowania walorów Gminy Stronie
Śląskie.
22 grudnia 2015r. (wtorek) - w CETiKu odbędzie
organizowany przez KHDK "Brylant" ze Stronia Śląskiego.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU
ŚLĄSKIM ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA
PROWADZENIE REHABILITACJI DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE W 2016 ROKU.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech
kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach
wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2016 w formie:
Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych:
Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni,
tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut.
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży:
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy
będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni
do tego sprzęt / w 3 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia.
Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.
Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych:
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej
lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18
roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie.
Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.
Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, numer
telefonu; 74/8141424 .
Kierownik OPS
Małgorzata Lech

STR. 10
OGŁOSZENIE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
Osoby, które chciałyby korzystać z bezpłatnej rehabilitacji
w roku 2016 proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy
Społecznej:
ZAJĘCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH NA KRYTEJ
PŁYWALNI z zaświadczeniem lekarskim ( od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
ZAJĘCIA KOREKCYJNE DLA DZIECI DO LAT 18
z zaświadczeniem lekarskim - KARTA DZIECKA ( od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LAT 18
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje
pod numerem tel: 74 8141 424. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
W związku ze zbliżającym się okresem
zimowym, prosimy mieszkańców o zwrócenie szczególnej
uwagi na osoby z otoczenia, które nie są w stanie samodzielnie
zabezpieczyć się przed zimą.
Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy samotne
mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony rodziny, czy
instytucji publicznych. Dlatego zwracamy się do Państwa
z apelem, aby wszelkie sygnały dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - 74/8141424
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze;
lub Straży Miejskiej
w Stroniu Śląskim 74 /8143189 ; 6016417 i Komisariatu
Policji w LądkuZdroju -74/8146231.
Kierownik OPS
Małgorzata Lech

CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”?
26 października odbyła się przedostatnia już akcja honorowego oddawania krwi w tym roku. Do oddania krwi zgłosiło się 25
osób, jednak tylko 19 z nich mogło ją oddać, co stanowi 8.550 ml krwi przekazanej szpitalom w naszym rejonie.
Ostatnia akcja poboru krwi odbędzie się we wtorek 22 grudnia
w CETiK-u na którą serdecznie zapraszamy!
W dniu 26 października Zarząd Klubu HDK
„Brylant” przekazał trzy rowery trzykołowe
osobom niepełnosprawnym, które otrzymaliśmy od
Dyrektora Polskiego Czerwonego Krzyża we
Wrocławiu - Jerzego Gierczaka. Mamy nadzieję, że
uda nam się pozyskać w tym roku jeszcze dwa
dodatkowe rowery na które czekają niepełnosprawni z naszego regionu.
W Listopadzie z okazji Dni Honorowego
Dawstwa Krwi przypadających na dzień 24 – 26
odbędzie się uroczyste spotkanie w naszym klubie
z krwiodawcami przy kawie, herbacie i ciastku na
którym wręczone zostaną odznaki pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, a także
legitymacje, które uprawniają dawcę do korzystania z leków refundowanych dla honorowych dawców krwi.
ZHDK I stopnia otrzyma: Maria Zając. ZHDK II stopnia otrzymają: Beata Okseniuk oraz Małgorzata Stachnik, ZHDK III
stopnia otrzymają: Wanda Piasecka oraz Mirosław Turchan. Dziękujemy!
Jacek
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Informuję Państwa, że w miesiącu
październiku 2015r. strażnicy miejscy
udzielili 13 pouczeń za wykroczenia
porządkowe oraz 1 za wykroczenia
drogowe. W okresie tym nałożyli
również 7 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia
porządkowe.
W trakcie 30 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, rejon garaży przy boisku „ORLIK”, Kaplicy
Onufrego, osiedli Morawka,
i 40 - lecia oraz rejon
supermarketów, gdzie dochodziło do dokonywania wykroczeń
społecznie uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony
ogródków działkowych i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w dniu
22.10. 2015r. w Zespole Szkół Samorządowych w klasach I
Gimnazjum
przeprowadzili
pogadankę
z
prezentacją
multimedialną na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
Dodatkowo w ramach patroli w rejonie ZSS w godzinach
przedpołudniowych legitymowali 15 uczniów, których
odprowadzono na teren szkoły.
Funkcjonariusze udzielili 18 asyst dla Policji, 1 dla
pracowników UM oraz 3 dla pracowników Opieki Społecznej.
Wykonali 2 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego, 2
wywiady dla Urzędu Miejskiego oraz w ramach pomocy prawnej
wykonywali czynności dla Straży Miejskiej we Wrocławiu.
Strażnicy miejscy w godzinach rannych prowadzili również
działania kontrolne osób wyprowadzających psy bez smyczy
w rejonie terenów zielonych oraz w mieście. W ramach działań
ukarali mandatami karnymi 4 osoby, a 2 pouczyli.

Została także podjęta kontrola w zakresie wywozu nieczystości
płynnych posesji w Kletnie, jednak nie było w tym temacie
uwag.
W miesiącu październiku funkcjonariusze przyjęli 22
zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców z prośbą
o interwencję. W tym samym miesiącu wspólnie z
funkcjonariuszami Policji odbyli także 22 patrole, w trakcie
których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju, a także
bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy.
Dodatkowo w dniach 30.10.2015r – 02.11.2015 w ramach akcji
„Znicz” kontrolowali rejon cmentarzy pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zmiana organizacji ruchu)
oraz kradzieży i dewastacji w rejonie samych nekropolii. Nie
odnotowano żadnych groźnych zdarzeń.
W dniu 30.10.2015r, w związku z prośbą Pani Dyrektor ZSS,
funkcjonariusze zabezpieczali w godzinach wieczorno –
nocnych (dodatkowe patrole w rejonie i na terenie placówki
oświatowej) imprezę „Noc Dziadów”, która odbywała się na
terenie szkoły. Nie odnotowano w tym zakresie żadnych
wykroczeń.
Podczas patroli strażnicy miejscy podejmowali 27
interwencji porządkowych. Dodatkowo 1 osobę będąca pod
wpływem alkoholu odprowadzili do miejsca zamieszkania oraz
zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej poprzez kierowanie
ruchem. W dniu 25.10.2015 zabezpieczano rejon lokali, gdzie
odbywały się wybory do Sejmu i Senatu RP. Nie odnotowano
w związku z tym żadnych incydentów.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie
z czego 33 pieszych i 19 samochodem.
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patrole

Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36, telefony: 997 lub 74 81 46 231.
Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2, telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417.
Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5, telefon 74 81 41 424.
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza,
w czwartki od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza
2, telefon 698 908 002 lub w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00.
Pomoc można otrzymać również poprzez zgłoszenie problemu w:
Szkole Podstawowej, tel. 74 8 141 231, Zespole Szkół Samorządowych, tel. 74 8141 201,
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12, tel. 74 8142 901, NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14,
tel. 74 8141 389.
OGOLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia"
działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00 - 16.00,
tel.: 801-12-00-02
PORADNIA E-MAILOWA Jeśli nie możesz zadzwonić, napisz wiadomość e-mail w sprawach
związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak e-mail: biurobumistrza@stronie.pl
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XV SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
30.11.2015 r., godz.11.00 - UM
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Spółki gminne, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju – Stroński
Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., Zakład
Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości - projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych - projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt
nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stronie
Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok - projekt nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu
profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. - projekt nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stronie Śląskie
o środki finansowe z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
na realizację projektu pod nazwą Singletrack Glacensis - projekt nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015
– 2022 – projekt nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2015 rok – projekt nr 11.
16. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
17. Interpelacje radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
20. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57-550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
E-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha

www.stronie.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez
podania przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem,
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na
adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji
elektronicznej.
Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury
Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na swoją
komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty dla mieszkańców:
zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo)
lub/ i Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - S. DOBROWOLSKI, W.
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA ,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie bezpłatną
podstawową obsługę prawną / doradztwo / udzielaną przez
adwokata z kancelarii prawnej.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach 15.30-16.30:
● dnia 7 grudnia 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać planowane

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 5 grudnia 2015 roku w godz. 11.00-12.00 w/w Radni
organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje z zakresu
ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Wizyty prosimy uzgadniać
pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do biura przy ul. Morawka
31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna) w każdy pierwszy
wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700
1 grudnia 2015 roku dyżur w biurze pełni Radny Zdzisław Pakuła

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16.00 do 17.00
przy ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę
o kontakt pod nr 607-552-995. Zapraszam również do skorzystania
z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych we współpracy z jedną
z wrocławskich kancelarii prawnych. W celu umówienia terminu
porady, proszę o kontakt tel.74-8141-264.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, że
biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B /piwnica/
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

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.

