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W TYM NUMERZE:

INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stronie Śląskie zostały wywieszone n/w wykazy nieruchomości:
I. Przeznaczone do sprzedaży: ► na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Kletno – dz. nr 1,3,5, o łącznej pow. 1,94 ha,
► w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu
Śląskim w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-dz. nr 212/5 o pow.
0,0138 ha .
II. Przeznaczone do dzierżawy w formie przetargu na okres do trzech lat: • cz. dz. nr 87 o pow. 2,62
ha, obręb Stara Morawa, • cz. dz. nr 197 o pow. 0,16 ha, nr 198 o pow. 0,10 ha, nr 200 o pow. 0,16 ha,
203 o pow. 0,20 ha, obręb Stary Gierałtów, • nr 136/7 o pow. 0,5405 ha, obręb Stronie Śląskie ul. Dolna,
• nr 754 o pow. 0,2790 ha, obręb Stronie Śląskie ul. Polna, cz. nr 50 o pow. 2,85 ha, obręb Stronie Wieś.
Terminy wywieszenia wykazów od 19.01.2016 do 09.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
ul. Kościuszki 55 oraz ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.stronie.dolnyslask.pl
oraz w „Nowinkach Strońskich”.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim tel.74 811-77-15 lub 41.

OGŁOSZENIE

JAKOŚĆ WODY
W STROŃSKICH
WODOCIĄGACH

W ROKU 2016 NA STARYCH
ŚMIECIACH

CETiK - Z NOWYM
ROKIEM, NOWYM
KROKIEM

PRZEDSZKOLAKI
ZE STROŃSKIEJ
PAKI

Na podstawie uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony
BEZPŁATNE
kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje
BADANIA DLA
o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody.
KOBIET
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr 12 lub pobrać ze
strony internetowej www.stronie.pl.
Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku poprzez złożenie formularza
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15.
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony
Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia
w terminie do 30 kwietnia każdego roku, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie.
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Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim, tel. 74 811 77 15.
Burmistrz Stronia Śląskiego – Zbigniew Łopusiewicz

KONCESJE ALKOHOLOWE
Przypominamy, że z dniem 31.01.2016 roku upływa termin składania oświadczeń
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. oraz zapłata za I ratę
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na
konto bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 września
każdego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wygasają.
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców gminy Stronie Śląskie oraz osób prawnych
posiadających siedzibę na terenie gminy na dzierżawę n/w nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
Położenie

Nr
działki,
pow.
w m2

KW
Nr

Obręb

1/16

59404

Stronie
Lasy

7572

(AM-2)

Obciążenia
nieruchomości

Okres
umowy

Nieruchomość
jest obciążona
umową
dzierżawy
do dnia
12 maja 2016 r.

3 lata

Cel umowy

Przeznaczenie
nieruchomości w m.p.z.p.

Pod działalność
gospodarczą:
- prowadzenie
parkingu,
- działalności
informacyjnej
oraz działalności handlowousługowej
zgodnej
z celem
podstawowym

1) przeznaczenie podstawowe – 1TKs
- stacja kolei linowej;
a) linie infrastruktury technicznej
związanej z zasilaniem elektrycznym
prowadzić jako podziemne;
b) kształtowanie formy architektonicznej stacji wynikające z funkcji
i technologii obiektów;
c) dopuszczenie lokalizacji usług
i urządzeń technicznych związanych
z obsługą kolei;
d) zapewnienie odpowiedniej liczby
stanowisk postojowych dla prowadzonej działalności
usługowej
w granicach działki z możliwością
realizacji parkingu wielopoziomowego;
2) ustalenia dotyczące infrastruktury
zgodnie z zapisem w części II, rozdział 2 uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim Nr XII/87/11
z dnia 29.09.2011 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Stronie Lasy, Gmina Stronie Śląskie.

Wysokość
czynszu
w zł/m2
miesięcznie
(netto)
Stawka do
przetargu
zł./pow.
miesięcznie

0,29

Termin
wnoszenia
czynszu
dzierżawnego

Kwota
wadium
w zł.

Do 10 każdego miesiąca

200,00

2 196,00

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody
Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana
wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.
1.Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny osobiście zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim pok. nr 15 lub przesłać na adres :Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55,57-550 Stronie Śląskie w terminie do 4 lutego 2016 r.
I dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia wadium oraz :
a) osoby fizyczne - poświadczenie zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Stronie Śląskie- minimum 1 rok licząc od dnia przetargu lub kserokopię
dowodu osobistego,
b) osoby prawne - aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
2. Ponadto osoby wyrażające chęć uczestnictwa w przetargu nie mogą posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stronie Śląskie.
3. Lista podmiotów zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu
5 lutego 2016 r.
4. Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17 (sala konferencyjna).
5. Wadium z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – dz. nr 1/16 Stronie Lasy” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 8 lutego 2016 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 lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miasta (pokój nr 3).
6. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.
7. W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne
powyższej ceny.
9. 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.
10. Umowa dzierżawy na działkę nr 1/16 obręb Stronie Lasy będącą przedmiotem przetargu będzie obowiązywać od dnia 13 maja 2016 r. W przypadku osób
fizycznych należy posiadać status przedsiębiorcy na dzień 12 lutego 2016 r.
11. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu
i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 marca.
Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.
12. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.

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 Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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STR. 3

JAKOŚĆ WODY W STROŃSKICH WODOCIĄGACH
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. informuje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci
wodociągowej na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2015. Poniżej wyniki jakości wody pod względem fizyko – chemicznym.
Parametry

Jednostka

Wynik

Dopuszczalna wartość
wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia

Akryloamid
µg/dm3
<0,075
≤0,10
Antymon
µg/dm3
<1,0
≤5
3
Arsen
µg/dm
<1,0
≤10
Azotany
mg/dm3
4,50-4,63
≤50
Azotyny
mg/dm3
<0,03
≤0,5
3
Benzen
µg/dm
<0,50
≤1,0
<0,006
≤0,010
Benzo(a)piren
µg/dm3
Bor
mg/dm3
<0,050
≤1,0
Bromiany
µg/dm3
<5,0
≤10
3
<0,20
≤0,50
Chlorek winylu
µg/dm
Chrom
µg/dm3
<4,0
≤50
<15
≤50
Cyjanki
µg/dm3
1,2-dichloroetan
µg/dm3
<0,90
≤3,0
Epichlorohydryna
µg/dm3
<0,060
≤0,10
<0,10
≤1,5
Fluorki
mg/dm3
3
Kadm
µg/dm
<0,30
≤5
Miedź
mg/dm3
0,011
≤2,0
Nikiel
µg/dm3
<5,0
≤20
Ołów
µg/dm3
<4,0
≤25
Pestycydy
chloroorganiczne
µg/dm3
<0,020
≤0,10
S pestycydów
µg/dm3
<0,40
≤0,50
3
<0,050
≤1
Rtęć
µg/dm
Selen
µg/dm3
<2,0
≤10
S trichloroetenu
3
i tetrachloroetenu
µg/dm
<2,00
≤10
S wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych
µg/dm3
<0,024
≤0,10
21
≤100
S THM
µg/dm3
3
Amonowy jon
mg/dm
<0,05
≤0,5
Barwa
mgPt/dm3
<5
≤15
<2,50
≤250
Chlorki
mg/dm3
3
Glin
µg/dm
14,7
≤200
Mangan
µg/dm3
<4,0
≤50
Mętność
NTU
0,10-0,27
≤1
Ogólny węgiel
organiczny
mg/dm3
1,3 bez nieprawidłowych zmian
pH
6,8-7,1
6,5 – 9,5
Przewodność
µS/cm
80-100
≤2500
3
13,6
≤250
Siarczany
mg/dm
Liczba progowa
smaku(TFN)
<1
Sód
mg/dm3
3,80
≤200
Indeks
nadmanganianowy
mg/dm3
<0,50
≤5
Liczba progowa
zapachu (TON)
<1
Żelazo
µg/dm3
60,0-72,9
≤200
Tryt
Bq/dm3
<40
≤100
Chlor wolny
mg/dm3
0,13
≤0,3

TYTUŁ „HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
31.08.2015 r. nr XII-79-15 w sprawie nadania tytułu Honorowy
Obywatel Gminy Stronie Śląskie w dniu 30 grudnia 2015 roku
Burmistrz Stronia Śląskiego nadał ten zaszczytny tytuł Panu
Mieczysławowi Krywience.
Niezwykle trudno opisać działalność społeczną i zainteresowania
Pana Mieczysława Krywieńki w kilku zdaniach, opracowanie
książkowe byłoby właściwą formą, ale niewątpliwie jest on postacią
ogólnie znaną, szanowaną i lubianą w naszej malej ojczyźnie. Poza
profesjonalnie pełnionymi obowiązkami zawodowymi jego życie
wypełnia działalność społeczna na różnorakich płaszczyznach.
Miłośnik historii i sztuki. Inicjator i czynny uczestnik odbudowy
wielu obiektów sakralnych. Organizator wielu spotkań ludzi kultury,
wystaw i wernisaży. Pan Mieczysław Krywieńko jest również

Objaśnienia:
Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Komentarz:
Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim
posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co obrazują
powyższe tabele.
Woda jest badana regularnie przez akredytowane laboratorium
na zlecenie ZWiK Sp. z o.o., oraz przez inspektorów Państwowej
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymaganiom
mikrobiologicznym i fizyko – chemicznym dla wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi odpowiadały w ciągu 2015 roku wszystkie
próby wody pobrane przez ZWiK Sp. z o.o. oraz Sanepid w różnym
czasie i w różnych punktach sieci wodociągowej.
Prezes Zarządu
mgr inż.. Krzysztof Irzyński

NOWY BUDŻET
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 30 grudnia 2015
roku została podjęta uchwała nr XVI/102/15 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie oraz
uchwała nr XVI/103/15 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie
na 2016 rok.
Ustalono planowane dochody budżetu w kwocie 19 993 010,00 zł.
budżetu w kwocie 18 359 810,00 zł., w tym m.in. na:
• Oświatę i wychowanie - 5 969 157,50 zł.
• Administrację publiczną - 3 027 447,00 zł.
• Pomoc społeczną - 2 756 800,00 zł.
• Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 2 407 226,54 zł.
• Transport i łączność - 763 500,00 zł.
• Turystykę - 676 200,00 zł.
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 041 214,21 zł. (z tego
95 976,50 zł. zaplanowano na realizację 5-ciu zadań z Budżetu
Obywatelskiego).
Jak co roku w budżecie gminy zaplanowano wydatki na Fundusz
Sołecki w wysokości 90 543,88 zł.
Wynik budżetu-nadwyżka w kwocie 1 633 200,00 zł., którą
planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu (spłaty kredytów).
Więcej informacji na stronie bip zkładka - finanse - budżet gminy.
inicjatorem wielu działań z zakresu turystyki i sportu. Schrony
turystyczne, wieże widokowe, trasy rowerowe oraz narciarstwa biegowego
to także dzieła, do których osobiście przyłożył rękę.
Funkcje społeczne:
→ radny przez dwie kadencje w gminie
Stronie Śląskie,
→ prezes koła przewodników PTTK
w Stroni u Śląskim,
→ członek stowarzyszenia Klubu
Górskiego Doliny Białej Lądeckiej,
→ członek towarzystwa Przyjaciół Doliny
Białej Lądeckiej „Kruszynka”,
→ wieloletni prezes Koła Łowieckiego
Darz Bór w Lądku Zdroju,
→ honorowy członek OSP w Starym
Gierałtowie i w Skrzynce.
Wielokrotnie odznaczany: Brązowy Krzyż
Zasługi (1984).,Kordelas Leśnika
Polskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi dla pożarnictwa, Brązowy,
Srebrny i Złoty Medal Zasługi dla łowiectwa, Medal Świętego Huberta za szerzenie
kultury łowieckiej, Srebrna Odznaka Ochrony Środowiska, Odznaka za Zasługi dla
Polskiego Związku Działkowców.

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 Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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PROJEKT "ZDOBYWAJMY RAZEM SZCZYTY CZAS TEN BĘDZIE ZNAKOMITY!"
W ramach projektu Działaj Lokalnie "Zdobywajmy razem szczyty czas ten będzie znakomity!"
przeprowadzone zostały: • Warsztaty z techniki Nordic Walking z uczniami ze szkoły podstawowej. Uczniowie poznali zasady właściwego
poruszania się z kijami, właściwej postawy i synchronizacji kroku. Dziękujemy p. Pawłowi Dywańskiemu za przeprowadzenie warsztatów.
• Spotkanie z podróżnikiem p. Zbigniewem Piotrowiczem, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o swojej przygodzie
z podróżowaniem, o wspaniałych miejscach, w których był; dzieci obejrzały zdjęcia z podróży i pamiątki; Otrzymaliśmy kilka pięknych
prezentów, które będą nam przypominać o tym spotkaniu. Bardzo dziękujemy p. Zbigniewowi Piotrowiczowi za poświęcenie czasu i ciekawe
spotkanie. • „Turniej Wiedzy o Górach” dla uczniów szkoły podstawowej został przeprowadzony 16.12.2015 r. Zwyciężyła klasa IV „a”,
druga w kolejności była klasa V „a”, a następnie IV „c”. GRATULUJEMY WIEDZY! • 22 grudnia zakończył się w/w projekt; wystawa prac
konkursowych realizowanych w ramach projektu umieszczona jest w holu szkoły podstawowej; zapraszamy do obejrzenia;

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
W ramach projektu mPotęga Geometryczny świat - gry i zabawy matematyczne
odbył sie konkurs "Rytm i symetria wokół nas" w którym I miejsce zdobył:
Bartosz Jasik z kl. V „a”, II miejsce - Karolin Prorok z kl. V „b”, III miejsce Maja Leszczyńska również z kl. V „b”.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!
A wszystkich innych zachęcamy do brania udziału w szkolnych konkursach!

W ROKU 2016 - NA STARYCH ŚMIECIACH
Informujemy, że stawki opłat za odpady w roku 2016 nie uległy zmianie, nie ma zatem obowiązku składania
deklaracji za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmieniła się liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym.
Wzorem lat ubiegłych będą również doręczane informacje dotyczące wysokości i terminów opłat
wraz z informacjami dotyczącymi podatku od nieruchomości. Nie uległy zmianie również numery
kont podatników zatem wpłat można dokonywać również bez wspomnianej informacji wpisując
w tytule, że opłata dotyczy odpadów i za jaki okres jest dokonywana.
MIESZKAŃCOM SEGREGUJĄCYM ODPADY PRZYPOMINAMY ŻE:
DO POJEMNIKÓW Z ZIELONĄ NAKLEJKĄ NA SZKŁO wrzucamy - butelki szklane,
słoiki, opakowania szklane po kosmetykach.
DO POJEMNIKÓW Z ŻÓŁTĄ NAKLEJKĄ NA ODPADY SUCHE wrzucamy gazety,
czasopisma, książki, prospekty, torby papierowe, katalogi i ulotki reklamowe, zużyte zeszyty, koperty, kartony i tektury,
ścinki drukarskie, zgniecione butelki i puszki po napojach, butelki po płynach do mycia i chemii gospodarczej, zgniecione i puste butelki
plastikowe po kosmetykach, czyste kanistry plastikowe, metale żelazne i nieżelazne opakowania wielomateriałowe.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE - 2016r.
Odpady komunalne i mokre - 77/4 33 27 24

PUNKT PSZOK ul. Dolna 2a

Odpady zbierane selektywnie i suche - 77/4 33 21 39

Pon. - Wt.

od 8:00 do 12:00

e-mail: ekomhigiena@ekom.com.pl

Czw. - Pt.

od 14:00 do 18:00

www: www.ekom.com.pl

I sobota
m-ca

od 8:00 do 14:00

ODPADY ZBIERANE OPAKOWANIA
SELEKTYWNIE
ZE SZKŁA

ODPADY KOMUNALNE I MOKRE

REJON NR 1 Świerkowa, Jaworowa, Kopernika,
Świerczewskiego, Morawka, Nowotki,
Sudecka, Sportowa, 40-Lecia PRL,
Żeromskiego, Krótka, Nadbrzeżna,
Hutnicza
W PIĄTKI TYLKO ZABUDOWA
WIELORODZINNA)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

5
2
1

12
9
8

5
4

19
16
15
12

10
7
5

2

17

9

4
2

24

17

31
28
26

23
20

18
15
13

30
26

21
19

13
11
8

6

19

14
12

6

26
23
22

30
27

25
22
20

29
28

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

4
1
1
14
13
14
14
12
14
13
14
12
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15
15
29
30
28
28
26
28
28
28
28

I
II
30 III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

7
11
11
13
12
13
13
11
13
14
9
13
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ODPADY ZBIERA- OPAKOWANIA
NE SELEKTYWNIE
ZE SZKŁA

ODPADY KOMUNALNE I MOKRE

REJON NR 2 Polna, Okrężna, Dolna, Górna,
Strachocin od nr 1 do nr 35,
Kościelna, Szkolna, Turystyczna,
Mickiewicza, Zielona, Ogrodowa,
Kościuszki
(W PIĄTKI TYLKO
ZABUDOWA
WIELORODZINNA)

REJON III - Bielice,
Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów,
Goszów

REJON IV- Stronie Śląskie, Janowa
Góra, Sienna, Młynowiec

REJON V - Strachocin od nr 36,
Bolesławów, Nowa Morawa, Stara
Morawa, Kletno, Kamienica

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

7
3
2

I
II

12
9

III

8

13
10
9

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

4
1
1
14
13
14
14
12
14
13
14
12

26
23

I
II

5
2

I
II

14

22

III

2

III

14

IV

1

IV

V

5

V

6
5
1

20
17
16
13

11
8
6

3

18
15

10

5
3
7

5

19

V

4

17

25
22

18

29
27

24
21

19
16
14

31
27

20

14
12
9

IV

20

13

7

27
24
23

31
28

26
23
21

30
29

31

18
15
15
29
30
28
28
26
28
28
28
28

I
II
30 III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

VI

14

28

VI

2

VI

VII

12

26

VII

1

VII

VIII

9

23

VIII

1

VIII

IX

6

20

IX

1

IX

X

4

18

X

3

X

XI

2

15

XI

2

XI

XII

13

28

29

XII

1

XII

I

13

27

I

5

I

II

10

24

II

2

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

9
6
5
1
13
10
7
5
3
14

23
20
18
15
27
24
21
19
16
29

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2
1
5
2
1
1
1
3
2
1

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2
12
11
8
7
3
1
12
9
7
5
2

15
26
25
22
20
17
15
26
23
21
18
16

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

5
2
2
1
5
2
1
1
1
3
2
1

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
SPRZĘT ELEKTRYCZNY - 2016r.

29

30

29

29

31
Stronie Śląskie
16-03-2016
15-06-2016
18-10-2016
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13
11
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9
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11
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14
11
12
12
10

14
14
11
12
12
10

Pozostałe miejscowości
17-03-2016
16-06-2016
19-10-2016

Rok XVI, Numer CXXXIII

STR. 6

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Informujemy Państwa, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kłodzkim oraz Gminą Stronie Śląskie, od dnia
4 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Stronie Śląskie będzie funkcjonował Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - zlokalizowany
w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5 (lokal nr 4, usytuowany na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie biura Ośrodka Pomocy
Społecznej). Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 i będzie obsługiwany przez Adwokata
Pana Barłomieja Śrutwę oraz Radców Prawnych, Panią Ewę Paruzel - Smagacz i Pana Krzysztofa Szota.
Godziny otwarcia
Lp
1
2
3
4
5
6
7

Miejsce świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej
KŁODZKO,
ul. Grunwaldzka 29
BYSTRZYCA KŁODZKA,
ul. Sienkiewicza 6
NOWA RUDA,
ul. Kopernika 8
STRONIE ŚLĄSKIE,
ul. Zielona 5
ŚCINAWKA ŚREDNIA
ul. Mickiewicza 16
MIĘDZYLESIE
Pl. Wolności 1
KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2

Kontakt

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

kom. 533 379 679

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

kom. 533 379 672

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

kom. 533 379 671

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

kom. 533 379 675

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

kom. 533 379 674

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

kom. 533 379 676

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

kom. 533 379 678

800-1300

700-1100

900-1500

800-1400

800-1300

Nasza Gmina przygotowuje się do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W związku z tym Burmistrz Stronia
Śląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz
podmioty działające na terenie Gminy do włączenia się w proces
tworzenia tego dokumentu. Już teraz w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55, a także na stronie internetowej pod
adresem www.stronie.pl można znaleźć szczegółowe informacje na
ten temat oraz pobrać ankietę. Jej zadaniem jest rozpoznanie potrzeb
mieszkańców w tym zakresie oraz stworzenie listy projektów
objętych programem rewitalizacji. Umieszczenie na niej planowanego
przez Państwa zadania może zwiększyć jego szanse na przyznanie
dofinansowania w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Dotyczy to
projektów przewidzianych do realizacji w najbliższych latach
a dotyczących np. rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury
społecznej, czy dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 748117720 oraz pod
adresem e-mail: inwestycje@stronie.pl
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FOTORELACJA Z PIERWSZYCH IMPREZ W NOWYM ROKU
► WOŚP 2016 Gmina Stronie Śląskie zagrała z największą i najpiękniejszą orkiestrą świata – WOŚP 2016! W niedzielę, 10 stycznia
b.r. w CETIiK-u w Stroniu Śląskim już po raz kolejny odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego Organizatorem był
Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śl. Udało nam się zebrać kwotę 16 288 złotych. Dziękujemy za świetną, wspólną zabawę w trakcie
24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stroniu Śląskim!

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych i Szef Sztabu WOŚP Jolanta Wołowiec

► II STROŃSKIE KOLĘDOWANIE, które odbyło się
w CETiK-u w dn. 6 stycznia 2016r.

CETiK - Z NOWYM ROKIEM,
NOWYM KROKIEM
♠ 30 stycznia 2016r. (sobota) o godz. 11.00 (rejestracja uczestników
oraz rozdanie numerów startowych od godz. 10.00) zapraszamy na imprezę
biegówkową do Kamienicy (mostek przy niebieskim szlaku) skąd ruszymy
(grupę poprowadzą przewodnicy) w kierunku Przeł. Płoszczyna. Na
Przełęczy o godz. 13.00 nastąpi spotkanie grup czeskiej(która na
przełęcz dotrze ze Starego Mesta) oraz polskiej. Przewidziany powrót do
Kamienicy ok. godz. 15.00. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
♦ 31 stycznia 2016r. (niedziela) godz. 16.00 zapraszamy do kaplicy św.
Onufrego na koncert na instrumentach dawnych w wykonaniu Henryka
Kasperczaka. Wstęp wolny!
♣ HENRYK KASPERCZAK Absolwent Królewskiego Konserwatorium
w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie
oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest
wykładowcą Historycznych Praktyk Wykonawczych i gry na lutni
w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Łodzi. Aktywnie współtworzy
cykle koncertowe oraz projekty operowe w kraju i za granicą z wybitnymi
solistami i orkiestrami. Na przestrzeni lat dokonał kilkudziesięciu nagrań
studyjnych. Jako wykładowca i pedagog przewodzi kursom muzyki
renesansowej, niejednokrotnie zasiada także w składzie jury. Grając na
instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki
współczesnej i rozrywkowej. W formacjach Amaryllis i Pospolite Ruszenie
łączy muzykę dawną z rokiem progresywnym. Współpracując z Jackiem
Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem i Bartkiem Marusikiem
wprowadza lutnie w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim.
W projektach tych wykorzystuje lutnię, teorbę, pistalę, dudy, r’bę i saz.
♥ W terminie od 01 do 14 lutego 2016r. serdecznie zapraszamy na FERIE
w CETiK-u oraz Bibliotece Miejskiej CETiK. W programie m.in.: feryjne
poranki bajkowe, zimowe kino, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne
oraz zajęcia aktywizujące ruchowo pn. "Aktywna zima w CETiK-u", zajęcia
o tematyce ekologicznej, ciekawe gry planszowe, zajęcia plastyczno
literackie. Szczegóły już wkrótce na plakatach.
♠ 03 lutego 2016r. (środa) o godz. 20.00 zapraszamy na KONCERT
HANSA DIE GEIGE W CETIKU. Wstęp wolny!

♦ Hans Wintoch w Niemczech znany jest jako Hans die Geige.
Przez ponad 40 lat reprezentuje rockowy rodzaj skrzypiec.
Inspirował się w swojej muzyce znanymi skrzypkami takimi
jak: Jean Luc Ponty czy Yehudi Menohin oraz zespołami:
Kansas, Bee Gees i Apocalyptica. Stworzył swój niepowtarzalny styl muzyczny. Jego koncert jest mieszanką muzyki
klasycznej i klasycznego rocka, którego wszyscy znamy.
Usłyszymy utwory między innymi z filmu Forrest Gump, Ave
Maria J.S. Bacha, A Day ENYA, Queen Bohemian Rhapsody
na skrzypcach. W trakcie koncertu będziemy mogli usłyszeć
również jego wokal w utworach Joe Cockera – Up oraz Dust in
the Wind grupy Kansas. Koncertował z takimi zespołami jak:
Electric Light Orchestra, Mungo Jerry, Omega, Smokie, the
Puhdys, Matthias Reim a także jako solowy artysta. Jego trasy
koncertowe obejmowały USA, Australię, Irlandię, Francję,
Polskę, Czechy, Węgry i oczywiście Niemcy. Wydał 11
solowych albumów Jego płyty sprzedały się w ponad 8 mln.
nakładzie.
♣ 7 lutego 2016r. (niedziela) o godz. 16.00 zapraszamy do
CETiK-u na KONCERT "CEGIEŁKĘ" DLA KRZYSZTOFA
I DOROTY KOMORNICKICH. Szczegóły dostępne na
facebooku CETiK-u.
♥ 9 lutego 2016r. (wtorek) o godz. 16.00 zapraszamy do
CETiK-u na POKAZ WĘŻÓW BOA (szczególnie gorąco
zapraszamy rodziny z dziećmi). Wstęp wolny!
♠ 13 lutego 2016r. (sobota) w Bielicach odbędą się zawody
narciarstwa biegowego pn. "ULTRABIEL". Jest to maraton
narciarski na najdłuższym dystansie w Polsce 60 km wraz
z biegami towarzyszącymi na 20 km i 10 km. Nad organizacją
Ultrabiel 2016 pracują pasjonaci biegów narciarskich
zgromadzeni wokół portalu nabiegowkach.pl, jak też lokalni
społecznicy i przedstawiciele miejscowego samorządu.
Szczegóły dostępne na stronie http://www.ultrabiel.pl/
♦ 23 lutego 2016r. (wtorek) w CETiK-u od godz. 10.00
odbędzie się pobór krwi - organizator KHDK "Brylant"
w Stroniu Śląskim.
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♣ 27 lutego 2016r. (sobota) zapraszamy do Siennej
na II Strońską Żmiję 2016, czyli wężykiem na
biegówkach przez Żmijowiec z konkursem na
najlepsze zygzaki w strojach narciarskich. Impreza
ma charakter rekreacyjny – rejestracja od godz. 9:00.
Wszystkich uczestników obowiązuje przed imprezą
(przy dolnej stacji kolei KLH) rejestracja, podczas
której otrzymają numer startowy oraz karnet na
wjazd koleją KLH. Karnet na jednorazowy wyjazd
koleją KLH: 5 zł + 10 zł kaucji, płatne przy
REJESTRACJI (10 zł kaucji uczestnicy otrzymają
z powrotem przy zwrocie swojego karnetu i numeru
startowego na zakończenie imprezy). Organizator
zapewnia przewodników, gorący posiłek
w schronisku oraz nagrody dla zwycięzców konkursu
na najlepsze zygzaki w strojach narciarskich
PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY SENIORÓW
SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE
DO RUNDY WIOSNA 2016
Od Jesieni 2014 roku drużyna SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie (po
spadku z ligi okręgowej) gra w klasie A. W tym sezonie w związku
z reorganizacją wyższych lig jest realna szansa na powrót z drugiej pozycji
do gry w klasie okręgowej - co jest głównym celem wiosennych rozgrywek.
Awans do wyższej ligi rozgrywkowej będzie skutkował sportowymi
starciami ze zdecydowanie trudniejszymi rywalami z najlepszych klubów
okręgu wałbrzyskiego, co będzie zarazem wyzwaniem oraz nowym
doświadczeniem dla naszych zawodników.
Przygotowania do rundy wiosennej drużyna rozpoczęła w piątek 9
stycznia zebraniem organizacyjnym na którym omawialiśmy główne cele
oraz przebieg przygotowań. Dodatkowo SPP KRYSZTAŁ zapoznał się
z filmami szkoleniowymi i prezentacjami mającymi pomóc zawodnikom
w ćwiczeniach.
Treningi odbywać się będą w styczniu w hali sportowej – pierwszy odbył
się w poniedziałek 11.01 b.r. Natomiast w lutym przeniesiemy się do hali
sportowej i na boisko ORLIK, a w marcu trenujemy na boisku ORLIK
i stadionie.
W okresie przygotowawczym przewidziano 7 meczy kontrolnych
z następującymi zespołami:
06.02 SPP KRYSZTAŁ – SPARTA Paczków – IV liga opolska
13.02 SPP KRYSZTAŁ – POLONIA Bystrzyca Kłodzka – klasa okręgowa
20.02 SPP KRYSZTAŁ – ZAMEK Kamieniec Ząbkowicki – klasa
okręgowa
26.02 POLONIA Jaszowice – SPP KRYSZTAŁ – klasa A wrocławska
08.03 SPP KRYSZTAŁ – DYNAMO Javornik – liga czeska
12.03 SPP KRYSZTAŁ – ŚNIEŻNIK Domaszków – klasa A
20.03 SPP KRYSZTAŁ – ZAMEK Trzebieszowice – klasa B
Planowane mecze będą rozgrywane na boiskach ze sztuczną nawierzchnią
w miejscowościach Jesenik (Czechy), Nowa Ruda, Bielawa lub
w przypadku przyjaznej aury - na boiskach przeciwników.
Chęć uczestniczenia w przygotowaniach do sezonu wyraziło 22
zawodników. W chwili obecnej drużyna w zdecydowanej większości składa
się z naszych wychowanków i mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
Naszym celem jest zgranie ze sobą i wystawienie najlepszych,
sprawdzonych zawodników co powinno dać pozytywne wyniki. Na
szczęście nikt nie odszedł z zespołu, a nawet dołączyło do niego kilku
zawodników! Trzech z nich powróciło do nas z innych klubów: Bugajski
Dariusz, Lasota Mariusz i Woś Wojciech. Dwóch innych zawodników
wróciło z zagranicy tj. Bajrak Mateusz i Moskot Damian. Dodatkowo
przyjmiemy spowrotem - Gumperta Bartosza, który przez jakiś czas był
kontuzjowany. Do składu dołączyli trzej piętnastolatkowie: (bramkarz) -

Sebastian, Jasik Tomasz (bramkarz) i Komora Arkadiusz.
Jedyną niedogodnością jest brak możliwości systematycznego
uczestnictwa w przygotowaniu z drużyną dwóch zawodników:
Balicki Adrian uczący się w Opolu i Pawłowski Mirosław we
Wrocławiu.Wyniki muszą opierać się głównie na ciężkiej pracy
na treningach i solidnej grze. Ta gra ma przysporzyć wiele
radości kibicom co jest niewątpliwie najważniejszym celem
drużyny.
Zespół serdecznie zaprasza na kolejne mecze w rundzie
wiosennej.
Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie
Kazimierz Drożdż
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PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI
6 listopada 2015 r. - Dzieci spotkały się
z pieskami i ich opiekunami ze Schroniska dla
zwierząt w Polanicy Zdr. Słuchały
opowiadania o doli piesków w schronisku,
uczyły się wrażliwości na niedolę
porzuconych psów. Przekazały zebraną
w grupach karmę dla psów.
Tego samego dnia, tj. 6 listopada 2015 r. - Przedszkolaki obejrzały
teatrzyk "Skarbnikowe dary". Uczestniczyły aktywnie w spektaklu,
były zapraszane na scenę przez
aktorów z krakowskiego Teatru
Ar- Tre.
11 listopada 2015 r. - dzieci uczciły
Święto Niepodległości apelem
w którym chętnie brali udział mali
artyści, którzy recytowali wierszyki.
Święto odbyło się pod hasłem
"Przedszkolacy- mali patrioci".
13 listopada 2015 r. przedszkolaki miały ponownie
kontakt z aktorami i oglądały
teatrzyk pt. "Mała myszka".
20 listopada 2015 r. bawiliśmy się n a Balu
Witaminkowym. Wszystkie
dzieci przebrane były za owoce
lub warzywa Witaminki. Brały
udział w QUIZIE na temat
zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, odgadywały zagadki
o tematyce zdrowotnej, rozpoznawały owoce po smaku z zamkniętymi
oczami. Poprzez uczestnictwo w Balu utrwaliły wiadomości jak dbać
o higienę ciała, rozróżniania i nazywania przyborów higienicznych oraz
jak dbać o zdrowie. Każda z grup otrzymała DYPLOM za wykazaną
wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.
26 listopada 2015 r. - dzieci grupy "Słoneczek" piekły ciasteczka wraz
z mamami, dekorowały je różnymi posypkami i cukiereczkami.
Poczęstowały wszystkie panie pracujące w Przedszkolu, ale także same
degustowały i cieszyły się ze swojej "Smacznej" pracy.
27 oraz 30 listopada 2015 jak tradycja nakazuje, odbyły
się zabawy i wróżby
"Andrzejkowe".
W niektórych grupach
wróżyła wróżka Samanta.
Było wesoło, zabawnie
i tanecznie. Dzieci w swoich
grupach miały pyszną ucztę
przygotowaną przez rodziców, którzy specjalnie na tą okazję upiekli
domowe ciasta.
04 grudnia 2015 r. - naszych przedszkolaków odwiedził Św. Mikołaj,
który przywiózł ze sobą dla każdego prezenty. W podzięce dzieci
śpiewały Mikołajowi piosenki, a także tańczyły z nim w kółeczku
i zadawały rozmaite pytania
na które szybko pozyskiwały
odpowiedź. Święty Mikołaj
również dostał prezent od
d zieci p rzed szko lakó w
w postaci
wyjątkowego
albumu dziecięcych rysunków i zaprosiły gościa
w odwiedziny za rok o tej
samej porze. Mikołaj obiecał,

że nie zapomni przyjść do przedszkola z wizytą.
09 grudnia 2015 r. - odbyło się spotkanie z panią Ireną Foremnik
ze ŚPK, która poprowadziła ciekawe zajęcia z dziećmi pt. „Dbamy
o ptaki zimą”.
13 grudnia 2015 r. - w CETiK-u braliśmy udział w wystawieniu
Stołu Bożonarodzeniowego. Rodzice z każdej grupy przygotowali
potrawy wigilijne, pyszne ciasta. Nie zabrakło też występów
dzieci, które przepięknie tańczyły i śpiewały. Oklaskom jak zawsze
nie było końca.
14 grudnia 2015 r. - w każdej sali zaczął panować cudowny,
świąteczny nastrój. Udekorowano sale oraz zabłysły wystrojone
choinki.
15 grudnia 2015 r. - Dzieci uczestniczyły aktywnie w magicznym
spektaklu pt. „Wyczarujemy sobie Św. Mikołaja”. Magia je
oczarowała.
18 grudnia 2015 r. - przy pięknie nakrytych stołach wszyscy
zasiedli wraz z zaproszonymi gośćmi z naszego miasta do Wigilii,
którą rozpoczęły dzieci ze starszych grup przedstawiając pięknie
przygotowane Jasełka.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy angażują się w pracę na
rzecz dzieci, poświęcają swój czas i są obecni i pomocni
w "swoich" grupach i w naszym Przedszkolu. Podziękowania
przede wszystkim dla rodziców z grupy "Serduszek" za pomoc
i pracę na rzecz przedszkola i grupy - odnowienie sali dla dzieci p. Weronice Pomykała, p. Katarzynie Mach, p. Andrzejowi
Nowakowskiemu, p. Krzysztofowi Piechnik, p. Krzysztofowi
Szychalskiemu, państwu Marcelinie i Leszkowi Szczyrk.
Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota

Podziękowania za okazaną
pomoc dla Pana Ryszarda
Wojtaszka oraz Restauracji
i Karczmy Puchaczówka
z Siennej za zorganizowanie zbiórki świątecznej
wśród polskich oraz
zagranicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych działających w sieci telewizji
kablowej, którzy ofiarowali prezenty dla naszych
najmłodszych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
Podarowane nam zabawki oraz artykuły szkolne zostały
przekazane dzieciom z Przedszkola Miejskiego i Szkoły
Podstawowej w Stroniu Śląskim.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

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 Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XVI, Numer CXXXIII

STR. 10

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Nie odnotowano przypadków wycinki, ani bezprawnej
sprzedaży.
W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych
działania kontrolne osób wyprowadzających psy luzem
w rejonie terenów zielonych oraz w mieście. W ramach
działań pouczono 1 osobę. W okresie przedświątecznym
i noworocznym przeprowadzili kontrolę na terenie całej
gminy pod kątem sprzedaży materiałów pirotechnicznych.
Poza marketami nie stwierdzono innych stoisk
z fajerwerkami.
W miesiącu grudniu funkcjonariusze przyjęli 15
zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą
o interwencję.
W miesiącu grudniu 2015r
odbyli wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 23 patrole, w trakcie
których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju
i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy.
W okresie świąt Bożego Narodzenia i nocy
sylwestrowej nie odnotowano żadnych groźnych
zdarzeń. Podczas patroli podejmowali 21 interwencji
porządkowych. Dodatkowo doprowadzili do miejsca
zamieszkania 1 osobę będąca pod wpływem alkoholu
oraz zabezpieczali rejon 2 kolizji drogowych poprzez
kierowanie ruchem. Przeprowadzili kontrolę osób
objętych procedurą „Niebieskich Kart”.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 51 patroli
z czego 31 pieszych i 20 samochodem.

Informuję Państwa, że w miesiącu grudniu 2015r. strażnicy
miejscy udzielili 8 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz
5 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 2
mandaty karne kredytowane za wykroczenia porządkowe i 2
za wykroczenia drogowe.
W trakcie 28 samodzielnych patroli funkcjonariusze
sprawdzali parki miejskie, rejon garaży, boiska ORLIK,
osiedla Morawka, i 40 - lecia oraz rejon ogródków
działkowych, gdzie dochodziło do dokonywania wykroczeń
społecznie uciążliwych. Dodatkowo objęli patrolem rejony
sklepów sprzedających napoje alkoholowe.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili:
• w dniu 10.12.2015r. w Zespole Szkół Samorządowych
w ramach profilaktyki uczestniczyli w pracach komisji
i w konkursie powiatowym „Przewiduj, unikaj, reaguj”,
• w dniu 14.12.2015r. w Szkole Podstawowej z rodzicami
uczniów pogadankę z prezentacją multimedialną na temat
„Cyberprzemoc, bezpieczny internet i dopalacze”,
• w dniu 23.12.2015r. w Zespole Szkół Samorządowych
w ramach profilaktyki z klasami I gimnazjum pogadankę na
temat „Rzucania petard i niebezpieczeństwach z tym
związanych”.
Funkcjonariusze udzielili 21 asyst dla Policji, 3 dla OPS
dodatkowo wykonali 5 wywiadów środowiskowy dla Urzędu
Skarbowego i 2 wywiady dla Urzędu Miejskiego. Dodatkowo
zabezpieczali rejon pożaru poprzez kierowanie ruchem na
ul. Kościuszki.
W ramach współpracy ze Strażą Leśną przeprowadzili „Akcję
choinka” dotyczącą nielegalnej wycinki i sprzedaży drzewek.

Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

RÓŻNE
ZGUBIONO DOWÓD OSOBISTY!
W dniu 11 grudnia 2015 roku zgubiono dokument
tożsamości na imię i nazwisko Zbigniew Browarny.
Jest to dowód osoby niepełnosprawnej bez którego nie
może normalnie funkcjonować. Uczciwego znalazcę
proszę o kontakt pod numerem tel. 785 333 491.

SPROSTOWANIE POMYŁKI PISARSKIEJ W NAZWISKU
W poprzednim wydaniu „Nowinek Strońskich” o numerze
CXXXIII opublikowany został artykuł pt. „Złote Gody”, gdzie nieopatrznie
zostało wpisane nazwisko małżeństwa - Pani Marii Matras -Hordyńskiej oraz
Pana Jana Hordyńskiego z błędem pisarskim za które przepraszamy.

Aneta Browarna

POWIATOWY KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE
"PRZEWIDUJ! UNIKAJ! REAGUJ!"
Tuż przed świętami w Zespole Szkół Samorządowych odbył się
III Powiatowy Konkurs o Bezpieczeństwie "Przewiduj! Unikaj!
Reaguj!" dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs pod honorowym
patronatem Burmistrza Stronia Śl., SANEPiD-u w Kłodzku,
Komendanta Policji w Kłodzku, Komendanta Straży Pożarnej
w Stroniu Śl., Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
W konkursie wzięło udział 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kłodzkiego. Nasza drużyna w składzie: Patrycja Jabłońska,
Patrycja Wołczacka i Krzysztof Pawlak wywalczyła trzecią lokatę.

Gmina Stronie Śląskie do 11-02-2016 roku
przyjmuje zgłoszenia nieruchomości
z terenu gminy planujących w roku 2016
demontaż pokrycia dachowego zawierającego
azbest.
Zgłoszenia zawierać muszą adres
nieruchomości, rodzaj pokrycia (płytki karo,
eternit falisty) oraz szacunkową ilość azbestu przewidzianego do
usunięcia (w m2 bądź kilogramach).
Dofinansowaniem objęte zostaną prace polegające na demontażu,
pakowaniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 748117720. Zgłoszeń
można dokonać również drogą elektroniczną na adres:
inwestycje@stronie.pl
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BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET
Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia już od kilku
lat prowadzą Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy ma na celu niedopuszczenie do powstania
choroby, zaś wczesne wykrycie zmian przedrakowych w ich komórkach umożliwia
podjęcie szybkiego leczenia, które przy zastosowaniu odpowiedniej terapii może
całkowicie powstrzymać proces chorobowy. Dlatego tak ważne jest regularne
poddawanie się badaniom cytologicznym i mammograficznym, zwłaszcza, że nic nie
kosztują, a mogą uratować życie.
1. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA )
Mammografia polega na prześwietleniu piersi promieniami rentgenowskimi,
co umożliwia zobrazowanie i ocenę gruczołu piersiowego. Jest najlepszym sposobem
wykrycia wielu zmian łagodnych, w tym raka we wczesnej fazie rozwoju. W tym celu
wykonuje się dwa zdjęcia. Urządzenia do mammografii podlegają kontroli dzięki
czemu podawana jest bezpieczna, niska dawka promieni, a uzyskane obrazy cechuje
wysoka jakość wykrywcza.
Adresatkami programu są kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24
miesięcy lub otrzymały w ramach realizacji Programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania
mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany
nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Badania wykonywane są w Pracowni Mammografii ZOZ w Kłodzku, ul. Szpitalna 1. Obowiązuje rejestracja osobista lub telefoniczna,
poniedziałek-piątek 8.00 - 13.00 tel. 74/ 865 11 16
2. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA)
Cytologia szyjki macicy polega na pobraniu wymazu, który następnie jest poddany badaniu mikroskopowemu. Jest całkowicie
bezbolesnym badaniem. Umożliwia wykrycie różnych schorzeń szyjki macicy, których leczenie chroni przed rozwojem raka. W przypadku
rozpoznania obecności nowotworowych komórek wdraża się skuteczne leczenie dające 100% wyleczenia.
Adresatkami programu są kobiety w przedziale wiekowym 25-59 lat, które nie brały udziału w Programie w ciągu ostatnich 3 lat.
Program polega na:
A) wypełnieniu ankiety,
B) pobraniu i wykonaniu badania cytologicznego szyjki macicy. Badania wykonywane są w trzech poradniach ginekologiczno-położniczych
„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 1. Poradnia „K” Kłodzko, ul. Z. Czarnego 2, tel. 074 865 82 91, 2. Poradnia „K”, Nowa
Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 074 872 40 04 wew. 28, 3. Poradnia „K” Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11, tel. 074 866 93 46

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?

Beata Nosek

30 grudnia 2015 r. na zaproszenie Pana Ryszarda Wiktora Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim uczestniczyłem
w uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbywała się w strońskim
Centrum Edukacji Turystyki i Kultury. Korzystając z okazji tego dnia
wraz z Prezesem Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża w Kłodzku - Panem Kazimierzem Drożdżem, wręczyliśmy
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lądek Zdrój - Panu Mieczysławowi
Krywienko naszą klubową Złotą Odznakę. Ponadto wspólnie z Panem
Prezesem PCK w Kłodzku złożyliśmy na ręce Panu Tomaszowi
Mazurkowi - Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza
Spółdzielnia” pamiątkowy Medal 70-lecia Polskiego Czerwonego
Krzyża na Dolnym Śląsku.
Rok 2016 Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” rozpoczął od zebrania sprawozdawczo –
wyborczego. Prezes klubu przedstawił sprawozdanie za okres czteroletniej kadencji. Następnie złożono
sprawozdanie finansowe. Krwiodawcy pozytywnie podsumowali działalność obecnego zarządu klubu,
udzielając absolutorium. Następnie po wszystkich proceduralnych wyborach różnych komisji
przebiegło głosowanie na nowy zarząd klubu, który będzie pracował dla dobra krwiodawców oraz
Polskiego Czerwonego Krzyża przez następne cztery lata. W wyniku czego, Prezesem Klubu HDK
„Brylant” został ponownie Antoni Cygan, wiceprezesem - Władysław Jacek Matyszkiewicz,
sekretarzem - Kazimierz Dąbrowski a członkami zarządu - Maria Zając i Waldemar Czaprowski.
Wybrano także delegatów na zjazd Oddziału Okręgowego w Kłodzku na który w moim towarzystwie
pojedzie Kazimierz Dąbrowski i Maria Zając.
Zebrani Zatwierdzili Plan Pracy Zarządu Klubu na rok 2016 jednogłośnie ( plan do wglądu w siedzibie klubu ).
Jacek
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
29 STYCZNIA 2016 r., godz. 10.00 - UM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Otwarcie sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności
Straży Miejskiej i Policji.
Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie
Śląskie – projekt nr 1.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie
– projekt nr 2.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie
Śląskie – projekt nr 3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez
Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie wsi Sienna – projekt nr 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia 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 5.
Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie
między sesjami.
Interpelacje radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

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.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 6 lutego 2016 roku 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
• 2 lutego 2016 roku dyżur w biurze pełni Radna
Magdalena Laskowska.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godz. 16.00 do
17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607-552-995.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Zapraszamy do zwiedzania
kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim
(ul. Kościuszki 66 A).
Poniżej podajemy dni oraz
godziny otwarcia obiektu:

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

Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

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!

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.
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