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W ten piękny i radosny dzień
jaki obchodzimy 26 maja - DZIEŃ MATKI
pragniemy złożyć wszystkim Cudownym Mamom
najserdeczniejsze życzenia!
Długich lat w zdrowiu, szczęściu, a także wszelkiej
pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień,
samych czarownych chwil w życiu
oraz optymizmu na każdy dzień!
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27 MAJ - DZIEŃ
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
27 MAJA - DZIEŃ
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Wszystkim Pracownikom Samorządowym,
w szczególności pracownikom Gminy Stronie Śląskie
składam najlepsze życzenia
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Dziękuję za waszą owocną współpracę, troskę i wszystkie
podejmowane koncepcje, które wpłynęły na poprawę życia
Mieszkańców Stronia Śląskiego oraz rozwinęły gospodarkę naszej gminy. Dzięki Wam
łatwiej jest stale poprawiać i rozwijać nasze wspólnoty.

PIELĘGNIARKOM

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

Z okazji minionego (12 maja) Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek w imieniu samorządu lokalnego Gminy Stronie
Śląskie pragniemy złożyć wszystkim pielęgniarkom serdeczne
podziękowania za trud codziennej i niezwykle odpowiedzialnej
pracy. Dziękujemy Wam za stwarzanie przyjaznego otoczenia
i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie
i niepokój. Wszystkim Państwu życzymy wszelkiej
pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz w
życiu osobistym, wytrwałości, pogody i szczęścia. Jednocześnie pragniemy wyrazić
ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy,
wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Stronie Śląskie:
Lp.

Obręb

1

Młynowiec

2

3

1.Nr działki pow.
w ha

część
46
5,31

Stara Morawa

Stary
Gierałtów

KW
Nr

Obciążenia
nieruchomości

Okres
umowy

SW1K/000
43449/1

nieruchomość jest
obciążona umową
dzierżawy
obowiązującą do
30.06.2016 r.

pięć lat

część
40
4,69

SW1K/000
44201/8

nieruchomość jest
obciążona umową
dzierżawy
obowiązującą do
30.06.2016 r.

pięć lat

część
341
10,00

SW1K/000
43446/0

nieruchomość jest
wolna od obciążeń

pięć lat

Wysokość czynszu w
zł/ ha
rocznie

Termin wnoszenia czynszu
dzierżawnego

Kwota
wadium
w zł.

400,00

kwartalnie

100,00

400,00

kwartalnie

100,00

400,00

kwartalnie

100,00

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 1 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.
Warunki przetargu:
1. Przetargi odbędą się w dniu 17 czerwca 2016 roku o godz.: 12:00 poz. 1; 12:15 poz. 2 ; 12:30 poz. 3; w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pok. nr 17
(sala konferencyjna).
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. nr…… ” należy wpłacić
przelewem najpóźniej do dnia 13 czerwca 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 Stronie Śląskie.
Pozostałe warunki przetargu (od pkt 3-go do pkt.10-go) na końcu artykułu

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. z 2014 r. , poz. 1490 ze zmianami ) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

Nr i pow.
Działki
w m²

Księga
wieczysta
KW Nr

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania

Cena wywoławcza
w przetargu w PLN
netto

Kwota
wadium
w PLN

Termin
przetargu
godzina

2

3

4

5

6

8

9

10

Stronie
Wieś

63/3
1455

SW1K/000
69537/3

2 600,00

10.06.2016 r.
9 : 00

63/4
1474

SW1K/00069537/3

51 500,00
+należny podatek VAT

2 600,00

10.06.2016 r.
9 : 15

Stronie
Wieś

63/5
1380

SW1K/00069537/3

W planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Stronie
Śląskie nieruchomości oznaczone są symbolem
12.MN/UT –przeznaczone są
pod zabudowę jednorodzinną
oraz obiekty i usługi związane
z obsługą ruchu turystycznego

50 900,00
+ należny podatek VAT

Stronie
Wieś

Nieruchomości niezabudowane,
położone są w pośredniej strefie
zabudowy miejscowości w odległości ok. 300 m. od głównej drogi
przebiegającej przez wieś, jaka jest
droga wojewódzka nr 392 łącząca
Stronie Śląskie z terenami Ośrodka
Górskiego „Czarna Góra”. Uzbrojenie-brak. Dostęp komunikacyjny
dobry-planowaną drogą gruntową.

48 000,00
+należny podatek VAT

2 400,00

10.06.2016 r.
9 : 30

4

Stronie
Wieś

63/6
1465

SW1K/00069537/3

51 000,00
+należny podatek VAT

2 600,00

10.06.2016 r.
9 : 45

5

Stronie
Wieś

63/7
1374

SW1K/00069537/3

48 000,00
+należny podatek VAT

2 400,00

10.06.2016 r.
10 : 00

6

Stronie
Wieś

63/8
1554

SW1K/00069537/3

54 000,00
+należny podatek VAT

2 700,00

10.06.2016 r.
10 : 15

1
1

2

3

Terminy poprzednich przetargów: I – 7.11.2014 r., II -19.01.2015 r., III -13.04.2015 r., IV – 26.06.2015 r. ,V-2.10.2015 r., VI-13.01.2016 r., VII-30.03.2016r.
Warunki przetargu:
1. Przetargi odbędą się w dniu 10 czerwca 2016 r. w ww. godzinach (co 15 min. wg kolejności działek) 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 ….” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia
6 czerwca 2016 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. 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.
Pozostałe warunki przetargu (od pkt 3-go do pkt.10-go) na końcu artykułu

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

Położenie

Nr
i pow.
Działki
w m²

Księga
wieczysta
KW Nr

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania

Stronie
Śląskie
ul. Morawka

554/116
40

SW1K/000
76973/3

Nieruchomość niezabudowana, wchodząca
w skład kompleksu dziesięciu boksów
garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie
z projektem budowlanym i wydanym
pozwoleniem na budowę boksu garażowego
o pow. zabudowy 23 m2.

Przeznacza się dla nowej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
usługi (symbol z planu M.14.MWU)

554/117
40

Cena
wywoławcza
w przetargu
w PLN netto

Kwota
wadium
w PLN

Termin
przetargu
godz.

5 000,00
+ należny
podatek VAT

500,00

31.05.2016 r.
10:15
31.05.2016 r.
10:30

554/118
40

31.05.2016 r.
10:45

554/119
39

31.05.2016 r.
11:00

554/120
39

31.05.2016
11:15

554/121
39

31.05.2016 r.
11:30

554/122
39

31.05.2016 r.
11:45

Terminy poprzednich przetargów: I- 11 marca 2016 r.
Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00 każdy (dot. działek
wymienionych w poz. od 1 -7).
Warunki przetargu:
1. Przetargi odbędą się w dniu 31 maja 2016 r. w w/w godzinach w Urzędzie Miejski 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 najpóźniej do dnia 24 maja 2016
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. 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.
Pozostałe warunki przetargu (od pkt 3-go do pkt.10-go) na końcu artykułu
Lp.

1

Położenie

Księga wieczysta
KW Nr

Stary
Gierałtów

SW1K/00043446/0

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana położona w jest w między główną
Zgodnie z Miejscowym
drogą przebiegającą przez wieś a rzeką Białą Lądecką. Uzbroje- Planem Zagospodarowania
nie: istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej z napoPrzestrzennego terenów
wietrznej linii energetycznej, przebiegającej po drugiej stronie położonych we wsi Stary
drogi dojazdowej. Przez teren działki przebiega fragment nowej
Gierałtów – dz. nr 211/1
linii kanalizacyjnej sanitarnej, nie utrudniającej zabudowy. oznaczona jest symbolem
W związku z tym została rozpoczęta procedura obciążenia nieru- planu: 40MN –zabudowa
chomości z prawem przesyłu na rzecz ZWiK sp. z o.o. z siedzibą
mieszkaniowa jednorow Strachocinie. Dostęp komunikacyjny: bezpośrednio z głównej
dzinna
drogi przebiegającej przez wieś. Kształt działki nieregularny,
zbliżony do trójkąta, którego dłuższe boki przebiegają do drogi
i rzeki.

Cena
wywoławcza
w PLN
netto

Kwota
wadium
w PLN

75 000,00
+ należny
podatek
VAT

4000

Terminy poprzednich przetargów : I – 8 grudnia 2015 r., II – 19 lutego 2016 r.
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 13 : 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-działka nr 211/1” przelewem najpóźniej do dnia 13 czerwca
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 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 wieczystoksięgowe 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
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

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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SCHODY

PREWENCYJNY RADAR

W maju rozpocznie się przebudowa
schodów terenowych nad przystankiem
przy ul. Kościuszki i schodów łączących
ulicę Kościuszki z ulicą Kościelną – obok budynku nr 54.
Schody obok budynku Kościuszki 54 zostaną gruntownie
przebudowane. Zmienione zostaną stopnie, spoczniki, poręcze.
Wygodniejsze i bezpieczniejsze będzie wejście na ulicę
Kościelną. Przełożona zostanie również nawierzchnia na ciągu
pieszym prowadzącym do schodków. Na schodach nad
przystankiem wymienione zostaną stopnie, nawierzchnia na
spocznikach. Prace planuje się zakończyć do 15 lipca 2016 r.
Koszt przebudowy schodów to ok. 56 tys. zł. Środki pochodzą
z budżetu Gminy Stronie Śląskim.
Przebudowa schodów prowadzona będzie etapami. W etapie
pierwszym wyremontowane będą schody i ciąg pieszy przy
budynku Kościuszki 54, następnie schody nad przystankiem.
Pozwoli to zminimalizować utrudnienia w dojściu do ulicy
Kościelnej.

Na wjeździe do Stronia Śl., na wysokości CETiK-u zainstalowany został
radarowy wskaźnik prędkości. Urządzenie to jest zazwyczaj pozytywnie
odbierane przez społeczeństwo ponieważ ma działanie profilaktyczne,
a nie represyjne (karne). Statystyki jednoznacznie pokazują skuteczność
wyświetlania aktualnej prędkości
pojazdu i w razie jej przekroczenia,
a co za tym idzie wyświetlenia
napisu „ZWOLNIJ!” - kierowcy
zdejmują nogę z gazu i jadą
ostrożniej, minimalizując zagrożenie kolizji drogowej. Koszt
zakupu oraz instalacji wyniósł
10332 złotych brutto.

REALIZACJA PROJEKTÓW Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2016

1. Nazwa zadania „Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja
mieszkańców i przyjezdnych”. Umowa na wykonanie zadania oraz transport urządzeń została podpisana z firmą F.H. SYSTEM Krzysztof
Mliczek Nawojowa 982, 33-335 Nawojowa. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 21.04.2016 r. Wartość zadania 14 600,00 zł. W ramach
zadania zakupiono urządzenia: huśtawkę wahadłową podwójną, mały ze staw zabawowy „Cyrkowy”, urządzenie fitness wioślarz, urządzenie
fitness narciarz ślizgowy. Sprzęt jest obecnie w trakcie montażu i zostanie usytuowany na placu zabaw w Starym Gierałtowie.
2. Nazwa zadania „Odbudowa placu zabaw przy ul. Dolnej”.
Umowa na wykonanie zadania, montaż urządzeń oraz transport została podpisana
z firmą AKTIV Place zabaw Janusz Wachowiak ul. Skryta 99, 62 - 064 Plewiska. Zadanie zostało
zrealizowane przed terminem, który mija dopiero 31.05.2016 r. Wartość zadania 17 117,00 zł.
W ramach zadania zostały zakupione urządzenia: karuzela czteroramienna metalowa, huśtawka
podwójna metalowa, huśtawka ważka metalowa, zestaw „Mała Forteca” na kotwach, 3 stojaki na
śmieci 120 l., 7 rolek worków na śmieci 120 l. Miejsce realizacji zadania: Stronie Śląskie ul. Dolna.
3. Nazwa zadania „Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci”.
Umowa na wykonanie zadania, montaż urządzeń oraz transport została podpisana z firmą
NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym.
Prace nad realizacją zadania zakończyły się przed terminem, który minie dopiero
31.05.2016 r. Wartość zadania to 16 999,15 zł. W ramach tego projektu zakupiono
urządzenia: zestaw Street Workout combo 2. Miejsce realizacji zadania Stronie Śląskie
boisko „Orlik” ul. Sudecka 1.
4. Nazwa zadania „Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy”.
Firma Weran z Wrocławia wygrała przetarg na wykonanie placu zabaw na terenie Przedszkola. Zadanie zostało
w pełni zrealizowane 9 maja, a całkowita wartość zadania wyniosła 30 000 zł. Wkład własny: 10 000 zł,
dofinansowanie w kwocie: 20 000 zł.
5. Projekt zrealizowany w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim pn. „Rozwój Społeczeństwa a edukacja informatyczna”.
„Przygotowanie do aktywnego oraz odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym” to cel
edukacyjny, który dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 19982,50 PLN udało się osiągnąć.
Modernizacja i doposażenie pracowni komputerowej pozwoliło na zwiększenie efektywności nauczania,
stwarza warunki do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, uatrakcyjnia sposób przekazywania
wiedzy, wzbogaca metody i formy pracy z uczniami.

OTWARCIE SEZONU NAD ZALEWEM W STAREJ MORAWIE
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” zaprasza wszystkich
mieszkańców Stronia Śląskiego na otwarcie sezonu wakacyjnego nad zalewem
w Starej Morawie, które odbędzie się 11 czerwca 2016 o godzinie 10:00
Od tego dnia kąpielisko będzie strzeżone i tym samym w pełni bezpieczne.
Dodatkowo miło nam jest poinformować, że w tym dniu opłaty za wstęp na teren
zalewu, a także wynajęcie sprzętu pływającego zostaną zniesione.

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

STR. 5

Rok XVI, Numer CXXXIX
STRAŻ W CETiK-u

W dniu 30 kwietnia br. w CETiK-u rozstrzygnięto Konkurs Plastyczny
pt. „Straż Pomaga” Dolny Śląsk – Saksonia. Organizatorem konkursu
był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu.
Zarząd OW ZOSP od 2006 roku współpracuje ze Związkiem Straży
Pożarnej
w Saksonii. W lipcu 2008 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy, a od
roku 2009 rozpoczęto organizować konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży z Dolnego Śląska i Saksonii. Konkurs plastyczny ma na celu
zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową oraz
działalnością straży pożarnej jak również ma rozwijać zdolności
plastyczne. Ocena konkursu dokonywana jest naprzemiennie w Saksonii i na Dolnym Śląsku.
Pokonkursową wystawę prac plastycznych można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach
8-18 w CETiK-u do końca czerwca br.

Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec

PROMOCJA STRONIA ŚLĄSKIEGO W SZCZECINIE
7-8 maja br. promowaliśmy naszą okolicę podczas 25
targów turystycznych "Piknik nad Odrą" w Szczecinie.
Weekend był ciepły i słoneczny, co spowodowało, że
szczecinianie licznie zawitali pod Wały Chrobrego. Na
naszym stoisku odwiedzający mogli wygrać mapę
turystyczną, odpowiadając na jedno z wylosowanych
pytań. Dostępne były przewodniki rowerowe, przewodniki
narciarza, mapa szlaku narciarstwa biegowego, folder
inwestycyjny, ulotki promujące nasze atrakcje turystyczne
i bazę noclegową oraz drobne upominki (długopisy,
torebki i koszulki z logo Stronia Śl.). Wszyscy chętnie
fotografowali się z niedźwiedziem i podziwiali okazy skał.
Był też kramik ze smakołykami i drobnym rękodziełem.
W pierwszy dzień odbyła się degustacja pasty z pstrąga,
przygotowanej przez „Raj Pstrąga” z Goszowa.
W zorganizowaniu stoiska pomogła „Galeria na szlaku” ze
Starego Gierałtowa, Kopalnia Uranu w Kletnie, SPA
Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o., Sołectwo Stronie Śl.,
Nadleśnictwo Lądek Zdr. oraz Pan Arkadiusz Gawron
Leśniczy Nowego Gierałtowa. Wyjazd uważamy za
udany, gdyż nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wróciliśmy
z poczuciem, że bardzo wiele osób „odkryło” na targach naszą okolicę. Mamy nadzieję, że
w połączeniu z roczną reklamą na szczecińskim tramwaju oraz słuchowiskami w Radio
Szczecin (początek czerwca), wzrośnie zainteresowanie naszą okolicą wśród potencjalnych
gości z aglomeracji szczecińskiej. „Villa Elise” oraz Kopalnia Uranu w Kletnie zadeklarowała
przekazanie vouczerów dla słuchaczy Radia Szczecin. Jeśli ktoś z Państwa również
chciałby przekazać vouczery na pobytu lub bilety wstępu do lokalnych atrakcji
turystycznych, prosimy o kontakt: strategia@stronie.pl
Monika Ciesłowska, UM
Fotorelacja z targów na: www.facebook.com/stronie

PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI
I już kwiecień. Wiosna rozkwita na dobre, a u nas ani odrobiny nudy. Ciągle działamy, a nuda ucieka od nas w najdalszy kąt.
* 2 Kwietnia - wspominaliśmy o naszym patronie Janie Pawle II, który bardzo kochał dzieci.
* 5 Kwietnia - oglądaliśmy teatrzyk w wykonaniu aktorów z Wrocławia pt. „Królewna Kaprysia”. Aktorzy zapraszali nas do pomocy na
scenie, co spotkało się z wielkim entuzjazmem wśród dzieci.
* 14 Kwietnia - wyjechały dzieci do Kłodzka do operetki na sztukę pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Dzieciom bardzo się podobało.
* 22 Kwietnia - dzieci z grupy „Słoneczek” oraz „Pszczółek” pod okiem wychowawców grup p. Elżbiety Janoty oraz p. Doroty Brandiuk
przedstawiły, przygotowały spektakl z okazji Dnia Ziemi pt. „Cztery Żywioły”. Zaprosiły wszystkie dzieci z naszego przedszkola (3,4,5 i 6 –
latki). Teraz wszyscy wiemy jak należy dbać o świat, ziemię, powietrze, wodę. Tego samego dnia zaprosiliśmy również rodziców z grupy
„Słoneczek” i „Pszczółek” na to same przedstawienie. Wszystkim tak bardzo się podobało i nie dało się ukryć, że pod największym wrażeniem
była p. Dyrektor bo dzieci 4-letnie uporały się z tym zadaniem tak jak robiły to dzieci 6-cio letnie. Uskrzydleni komentarzami postanowiliśmy,
że pokażemy się szerszej publiczności i wystąpimy w Szkole Podstawowej oraz w Cetiku.
* 26 Kwietnia - spotkanie z rówieśnikami, poszukiwanie śladów bażanta.
* 27 Kwietnia- Dzieci „szalały” na dmuchanym zamku, wykorzystując go do maksimum.
* 6 Maja rozpoczęto montaż nowego placu zabaw na terenie naszego przedszkola, a już trzeciego dnia (9 maja) nasze przedszkolaki mogły
z niego w pełni korzystać. Dzieci były szczęśliwe, ustawiały się grupami w kolejce, aby bawić się na nowym sprzęcie terenowym.
Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota
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STR. 6
KOLEJNY MIESIĄC SUKCESÓW UCZNIÓW ZSS

W poprzednim wydaniu „NS” mieli Państwo okazję przeczytać
o sukcesach literackich i zgłoszeniach konkursowych uczniów
ZSS, czyli o szansach na kolejne zwycięstwa. Tak też się stało kwiecień i maj przyniósł sukcesy, więc pora się nimi pochwalić.
Tym razem uczniowie zostali nagrodzeni w poszczególnych
kategoriach konkursu ogłoszonego przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Uczestnicy mogli wykazać się w 3 kategoriach: literatura,
plastyka i fotografia, lecz opatrzonych wspólnym tytułem:
Las źródłem zdrowia.
10 maja, podczas uroczystości wręczania nagród w CETiK-u,
okazało się, że w każdej z kategorii Zespół Szkół
Samorządowych ma swojego zwycięzcę. W dziedzinie poezji
2. Miejsce zajęła Angelika Zdobysz z kl. III A, 3 - Weronika
Urbaniak z kl. II C i Piotr Paziewski z kl. IIIA.
3. miejsce w kategorii fotografia zajęła Julia Lignarska
z kl. III B, zaś w plastyce doceniono Andżelikę Serafińską
z kl. III B, przyznając jej 3. miejsce, a wyróżnienie otrzymała
Oliwia Zielińska z kl. IA. Gratulacje dla zwycięzców
i ogromne podziękowania dla pracowników Nadleśnictwa Lądek-Zdrój za docenienie uzdolnionych
oraz za piękne nagrody.

Zdjęcia: P. Dywańśki

A. Tatarynowicz

INFORMACJE Z PIERWSZEJ RĘKI Z ZSS
ODKRYWANIE NOWYCH BIELIC
29 kwietnia 2016 r. ks. Maciej Oliwa, Proboszcz Nowego
Gierałtowa, poświęcił w Nowych Bielicach odrestaurowany
krzyż pasyjny, który stoi na swoim dawnym miejscu, przy
kaplicy św. Anny pomimo tego, że drewniana kaplica,
i sama wieś, przestały już istnieć w latach powojennych.
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej odnowiło
wspomniany wyżej krzyż, wykorzystując przy tym swoje
skromne możliwości budżetowe, a także korzystając ze
wsparcia finansowego okazanego przez Nadleśnictwo
Lądek Zdrój, Fundacji Banku Zachodniego BZWBK oraz
pomocy kilku ludzi dobrej woli, którzy nieodpłatnie przekazali nam potrzebne materiały.
Tablica informacyjna przedstawia zdjęcia i historię tego
leśnego przysiółka, przypominającego obecnie trochę
Bieszczady z lat 60-tych
Towarzystwo swoimi kolejnymi działaniami w Dolinie, odświeża i przypomina miejsca, gdzie kiedyś tętniło trudne codzienne życie mieszkańców, a w kaplicy św. Anny również
życie duchowe.
Zaproszeni goście i sympatycy Towarzystwa, częstując się
ciastem (Panie ze St. Gierałtowa przygotowały poczęstunek)
snuli refleksje nad historią i biegiem wydarzeń w tej dolinie.
Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca na końcu świata.
Prezes Tow. Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”.
Mieczysław Makarewicz

•12 maja 2016 r., w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śl., odbyła
się jubileuszowa X edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
dla szkół gimnazjalnych pod honorowym patronatem PSSE
w Kłodzku oraz Burmistrza Stronia Śl. Konkurs zdobył już ogromną
popularność. W tym roku gościliśmy drużyny wraz z opiekunami z 10 szkół
powiatu kłodzkiego - Gimnazjum w Szczytnej, Gimnazjum
w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdr., Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Kłodzku, Gimnazjum nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w
Nowej Rudzie, Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłodzku, Zespół Szkół
Alternatywnych w Kłodzku, Niepubliczne Gimnazjum w Żelaźnie,
Gimnazjum im. Dr. J. Matuszewskiego w Polanicy Zdr., Gimnazjum
Publiczne im. Gen. St. Maczka w Lądku Zdr., Gimnazjum im. St. Reymonta
w Kłodzku oraz gospodarze Gimnazjum im. M. Orańskiej w Zespole Szkół
Samorządowych w Stroniu Śl. Młodzież miała do wykonania trzy zadania:
test, zaprojektowanie ulotki o szkodliwości dopalaczy oraz praktyczne
zadanie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, które oceniała
Komisja składająca się z przedstawicieli PSSE w Kłodzku oraz lekarzy ze
Stronia Śl. Najlepsza okazała się drużyna z Gimnazjum w Szczytnej, nasza
drużyna w składzie: Julia Bora, Julia Lignarska i Tomasz Jasik z kl. III
b znalazła się tuż za podium, na II miejscu. Organizatorzy Konkursu - I.
Kolczyńska, E. Waszak, J. Nowak i D. Jaworek składają serdeczne
podziękowania Gminie Stronie Śl., za ufundowanie nagród oraz Radzie
Rodziców ZSS w Stroniu Śl., za ufundowanie poczęstunku. Szczególne
podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Komisji
Konkursowej, którzy wspomagają nasze działania od samego początku Pani Mariola Danielewska i Pani Iwona Kijek z PSSE w Kłodzku,
Pani Urszula Łaczyńska - Ramza - lekarz internista
oraz Pani Grażyna Łanucha - lekarz
E. Waszak
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•Zespół Szkół Samorządowych wpisuje na listę sukcesów – kolejne osiągnięcie!
• Nasi pracowici uczniowie wyjechali na miesięczną
W dniach 17 – 19 marca uczniowie gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim
praktykę do Bolonii we Włoszech. Więcej szczegółów
konkursie czytelniczym i literackim ,,Stypendiada Polonistyczna”, w którym mogli
z tego wyjazdu opiszemy w następnym numerze
otrzymać maksymalnie 50 punktów za odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte
Nowinek.
oraz własną pracę literacką na wskazany temat.
WYNIKI: Nikola Nowacka (48 punktów)- III miejsce;
Julia Lignarska (47 punktów) - wyróżnienie, Jagoda
Sadowska (47 punktów) - wyróżnienie, Antonina
Drebschok (45 punktów) - wyróżnienie; Julia Bora
(45 punktów) - wyróżnienie; i Olga Śmiłowska
(45 punktów) - wyróżnienie. Uroczyste ogłoszenie
wyników oraz wręczenie medali i dyplomów, przekazanych przez
Barbara Śmiłowska
organizatorów Pani Dyrektor, odbyło się 10 maja. Laureatce
PRZEWODNIK WĘDROWCA
i finalistkom gratulujemy, a innych uczniów zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
W sprzedaży jest już przewodnik po szlakach pieszych w Gminie Stronie
•Marsz Żywych 2016. Śląskie. Przewodnik napisany został przez autorów ze Stronia Śląskiego,
„Ciężko opisać słowami, a opracowany graficznie i kartograficznie przez wydawnictwo „Compass”
co człowiek tu przeżywa”. z Krakowa. Przewodnik jest ilustrowany, zawiera opisy szlaków, mapy
Żydzi i Polacy oddają i profile oraz informacje krajoznawcze i praktyczne. Format 11cm/22,5
cześć ofiarom Holocaustu. cm, 96 str., twarda, lakierowana okłądka, oprawa - spirala. Przewodniki
Wczesnym popołudniem 5 dystrybuuje Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Przy zamówieniu na min.
maja rozpoczął się Marsz 50 szt., cena: 5,17 zł. brutto/szt. Sugerowana cena detaliczna: 10 zł.
Żywych w Oświęcimiu. podana jest na okładce. Jest to wyjątkowa okazja do nabycia przewodnika
W trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu w tak dobrej cenie. Cena rynkowa podobnych wydawnictw to około 20
Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau wyruszyło kilka tysięcy zł/szt. Zamówienia: strategia@stronie.pl Indywidualnie, przewodniki
Żydów i Polaków. W ten sposób upamiętniając ofiary Zagłady. będzie można nabyć w Stroniu Śląskim w siedzibie PTTK, w Muzeum
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych tradycyjnie Minerałów oraz w Sklepie Górskim "BONGO" (lista miejsc na pewno
rozszerzy się) oraz w kilku księgarniach podróżniczych w kraju, które
uczestniczyli w tym wydarzeniu.
wprowadzą
go
także
do
sprzedaży
internetowej. Zamówienia złożyło także kilka
OŻYWIĆ POLA „ROK BAŻANTA” - BAŻANT W KLATCE
obiektów noclegowych. Zachęcamy do zakupu
przewodnika oraz do wędrówek po górach.
W dniu 10 maja b.r. grupa 21 przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
Monika Ciesłowska, UM
w Stroniu Śląskim wraz z Dyrektor przedszkola Celiną Chęć - Drańczuk, wychowawczynią
Małgorzatą Zdanewicz oraz Prezesem Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim
Tadeuszem Barzyckim odwiedzili mieszkankę Lądka Zdrój Annę M. by podziękować Pani
za odwagę obywatelską postawę i przyczynienie się do schwytania kłusownika polującego
nielegalnie od kilku lat na bażanty i inne ptaki. W miesiącu styczniu 2016r. Pani Anna była
świadkiem jak kłusownik przy pomocy pułapki w postaci klatki wyłapywał bażanty na
specjalnie przygotowanym do tego celu nęcisku. W tym feralnym dla kłusownika dniu
Pani Anna zauważyła, jak w klatkę złapał się bażant kogut i o powyższym fakcie
powiadomiła myśliwych Koła Łowieckiego. W wyniku podjętych czynności przez
funkcjonariuszy policji w Lądku Zdroju oraz strażnika Łowieckiego KŁ „Śnieżnik”
w Stroniu Śląskim sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, a schwytany przez
niego bażant odzyskał wolność.
Niebawem sprawca stanie przed Sądem Rejonowym w Kłodzku, by odpowiedzieć za
swoje czyny. Należy wspomnieć, że kłusownik
wyłapywał bażanty w odległości ok. 500 m. od
remizy, gdzie rokrocznie myśliwi wraz z dziećmi
i młodzieżą w ramach ogólnopolskiej akcji „Ożywić
pola” wpuszczają zakupione bażanty w celu
zwiększania populacji tych pięknych ptaków na
naszym terenie. Ostatnio myśliwi z przedszkolakami 25.09.2015r. wpuścili w remizy kilkadziesiąt
bażantów.
Spotkanie przedszkolaków z Panią Anną
przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Od przedszkolaków lądecka bohaterka otrzymała
piękną laurkę z podziękowaniami, a od koła
łowieckiego książkę „Łowiectwo”. Pani Anna
poczęstowała przedszkolaków i pozostałych
uczestników spotkania pysznymi babeczkami
własnego wypieku. W drodze powrotnej
przedszkolaki odwiedziły oczko wodne w Stójkowie
którym się opiekują i z którego na co dzień korzystają zwierzęta bytujące na naszym
terenie, takich jak jeleń, sarna, dzik, ptactwo śpiewające oraz kaczki i oczywiście bażanty.
Tadeusz Barzycki
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PROGRAM SPORTU POWSZECHNEGO 2016
W Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim realizujemy
programy sportu powszechnego dla dzieci i młodzieży
z klas 4-6 pn. „Junior Sport” (do 2015 r. „Multisport”)
Zajęcia prowadzi
pan Marek Balicki
w każdy: poniedziałek, wtorek
oraz środę w godz. 14.30 - 16.00
Ideą projektu „MultiSport”
jest organizacja i prowadzenie systematycznych,
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży z klas 4 - 6 szkół podstawowych.
Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych
oraz atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną
uczestników.
Program „Junior Sport” powstał w trosce o poprawę
zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy
tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede
wszystkim zapoznać dzieci i młodzież z różnymi sportami,
zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać
alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami
lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.
Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne
i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele
i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby
realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach
sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu
sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru
preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie
z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.
Dzięki udziałowi w programie:
•uczniowie mają szansę na uczestnictwo w atrakcyjnych,
bezpłatnych zajęciach sportowych,
•nauczyciele i trenerzy uzyskują możliwość rozwoju
zawodowego oraz prowadzenia dodatkowych zajęć,
•szkoły mogą poszerzać ofertę sportową dla uczniów,
•kluby otrzymują wsparcie w procesie naboru oraz
identyfikacji talentów sportowych.
Założenia organizacyjne
Blok 1 Zajęcia zawierające metodyczne podstawy
upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów
walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy
motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość,
wytrzymałość.
Blok 2 Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.:
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,
unihokej.
Blok 3 Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi
tradycjami oraz sporty sezonowe.
ZASTRZYKI TYLKO W DNI WOLNE
Burmistrz Stronia Śląskiego oraz
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu
Śląskim informują, że od dnia 1 maja
2016 r. iniekcje (zastrzyki) dla
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
będą wykonywane tylko w dni wolne od
pracy (soboty, niedziele i święta)
w stałych godzinach od 8.00 – 10.00 oraz od godz. 18.00 do godz.
20.00 w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim.

MAPA JAKIEJ NIE ZNACIE
26 kwietnia b.r. w Zamku Piastowskim w Legnicy odbył
się Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy w którym wzięli
udział nasi uczniowie ze SP im. Bohaterów Westerplatte.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy
plastycznej w formie mapy inspirowanej zasobami
Geoportalu Dolnego Śląska. Dokładny temat pracy
plastycznej brzmiał: „Mapa jakiej nie znacie”.
Laureatką II-go miejsca została IV-klasistka - Aleksandra
Mętel. Serdecznie gratulujemy!
Koordynatorami konkursu był: Wydział Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Wydział
Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu.
Maria Zimna

I Festiwal Skoku Wzwyż w Wojborzu
- sukcesy naszych uczniów!
16 kwietnia b.r. w Wojborzu odbył się I Festiwal
Skoku Wzwyż. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
i Zespołu Szkól Samorządowych w Stroniu Śląskim
pod opieką p. Małgorzaty Wijatyk wzięli udział
w zmaganiach nad poprzeczką. Odnieśliśmy sukces!
Wśród uczniów szkoły podstawowej I miejsce
zdobył K. Dumański z wynikiem 140 cm, II miejsce
M. Gabryś 125 cm, III miejsce I. Olczyk i I. Augun.
Wśród uczniów gimnazjum ZSS I miejsce zajęła K. Bieszke z wynikiem 130 cm,
II miejsce wywalczył P. Gancarz pokonując poprzeczkę na wysokości 145 cm.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i medale. Trzeba nadmienić, że
uczniowie do tej pory nie mieli do
czynienia z tą dyscypliną i stawiają w niej
pierwsze kroki. Gratuluję sukcesów.
Małgorzata Wijatyk

Gmina Stronie Śląskie zapraszają wszystkie chętne osoby do udziału
w XXII Sportowym turnieju Miast i Gmin
rozgrywana w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich.
Na terenie Gminy Stronie Śląskie zostanie zorganizowany w dniach od 26 maja do
1 czerwca cykl imprez sportowych jednoczący wiele dyscyplin sportowych, co
spowoduje że właściwie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swoich wymagań.
W STMiG Gmina Stronie Śląskie bierze udział po raz trzeci i na pewno nie ostatni.
Popierając ideę turnieju jaką jest zaangażowanie jak największej liczby osób
w wysiłek fizyczny w roku 2016 postaramy się pobić Nasz poprzedni rekord
z 2014 r. który wynosił 478 osób . Postarajmy się więc wspólnymi siłami pobić
nasz wynik i wspiąć się w turniejowej klasyfikacji najbardziej usportowionych
Gmin w Polsce, w końcu jesteśmy Gminą Aktywną z Natury
Udział we wszystkich imprezach jest całkowicie bezpłatny a dla zwycięzców
przewidziane są upominki.
Informacje związane z dokładnym rozkładem imprez zamieścimy na stronie
www.stronie.pl
Ze sportowymi pozdrowieniami Lokalni Animatorzy Sportu Niech moc
będzie z Wami!!!
Łukasz Czapnik
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MAJOWY WYKAZ IMPREZ W CETiK-u
►1 czerwca 2016r. (środa) Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim
zaprasza na Dzień Dziecka. Rozpoczęcie o godz. 9:30 w sali
widowiskowej CETiK-u spektaklem dla dzieci.
►3 czerwca 2016r. (piątek) Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim
zaprasza na XV Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
Rozpoczęcie o godz. 16:00 w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim.
►W dniach 04, 11, 18 i 25.06.2016r. w godz. 12:00 - 14:00 (soboty)
w Nowym Gierałtowie na Placu Spotkań odbywają się JARMARKI
PRODUKTU LOKALNEGO. Szczegóły pod nr. tel. 74 8142 499.
►4 czerwca 2016r. (sobota) od godz. 13:00 zapraszamy do Parku
Miejskiego w Stroniu Śląskim na RODZINNY DZIEŃ STRONIA.
Organizator CETiK tel. 74 8143 205, 74 8143 242.
Dni Stronia połączone będą z 10 - leciem działalności "Naszej
Spółdzielni" w Stroniu Śląskim. Dla dzieci liczne atrakcje z okazji Dnia
Dziecka. W programie:
- Od godz. 13:00 do 14:15 - Dzieci Naszemu Miastu czyli występy
Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, dzieci ze
Szkoły Podstawowej oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim.
- Godz. 14:15 występ młodzieżowej orkiestry dętej "Mini Band" ze
Stronia Śląskiego. Orkiestra działa przy CETiK-u.
- Godz. 14:35 występ grupy tanecznej "Nadija" działającej przy CETiK-u.
- Godz. 14:50 spektakl teatralny pt. "Calineczka" w reżyserii Pauliny
Bagińskiej. "Młodzi teatralni" - grupa działająca przy CETiK-u.
- Godz. 15:30 uroczyste wręczenie odznaki honorowej "ZA ZASŁUGI
DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE".
- Godz. 16:00 program animacyjny dla dzieci, malowanie twarzy
dzieciom.
- Godz. 17:30 występ Kapeli „z ulicy Hutniczej”.
- Godz. 18:00 występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki”.
- Godz. 18:30 występ zespołu "Mona Lisa" - znana śląska wokalistka
i autorka tekstów. Jej przeboje to „Jamajka”, „Mała Lady”, „Kochaj tylko
mnie”.
- Godz. 20:00 występ zespołu "Mr Sebii" - zespół grający muzykę disco
polo, działający na rynku już ponad 10 lat. Nagrali takie przeboje jak:
"Rozwodu nie będzie", "Na gondoli", "Nie szukaj mnie".
- Godz. 21:30 występ zespołu "S.O.S" - Abba cover. Zespół wykonuje
utwory legendarnego zespołu "Abba". Usłyszymy takie hity jak "Super
trouper", "Waterloo" itp.
- Godz. 23:00 dyskoteka pod gwiazdami .
- Godz. 24:00 zakończenie.
►8 i 15 czerwca 2016r. (środa) zapraszamy do CETiK-u na wykłady
Uniwersytetu III Wieku. Wykład, który odbędzie się 8 czerwca, pt. "Jak
działa ciało ludzkie" przedstawi Pan Jarosław Domagała. Na zajęcia
zapraszamy w godz. 16:00-18:00. 15 czerwca w godz. 16:00 - 20:00
zapraszamy na zakończenie roku akademickiego, w planach jest
zorganizowanie ogniska. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.
►18 czerwca 2016r. (sobota) Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim
zaprasza na Piknik Rodzinny przy Przedszkolu. Godzina rozpoczęcia
zostanie podana wkrótce.
►19 czerwca 2016r. (niedziela) o godz. 10:00 (niedziela) Strońska Grupa
Rowerowa, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o oraz CETiK
zapraszają na wycieczkę rowerową z cyklu "Gmina Aktywna z natury Poznaj Swoją okolicę". Spotkanie uczestników o godz. 9:50 przed Halą
Sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia". Planowany powrót do Stronia
ok. godz. 15:00 - 16:00. Na zakończenie wycieczki odbędzie się ognisko
z pieczeniem kiełbasek nad Zalewem w Starej Morawie. Uczestnictwo
w wycieczce jest bezpłatne.
►19 czerwca 2016r. (niedziela) o godz. 16:00 w ramach cyklu
"STROŃSKA ONUFRIADA" zapraszamy do Kaplicy św. Onufrego na
koncert zespołu Trio Sonore w wykonaniu: skrzypce, Jacek Ropski,
saksofon, Ryszard Żołędziewski, fortepian, Marek Werpulewski
w programie: tańce południowo-amerykańskie, utwory w stylistyce
muzyki północno - afrykańskiej, oraz utwory G. Gershwina, M. Ravela
i J. Brahmsa. Wstęp wolny!

TRIO SONORE charakteryzuje się niepowtarzalnym brzmieniem,
wyjątkowym temperamentem oraz energią. Zespół został założony w 2008
roku przez Jacka Romskiego-skrzypka, Ryszarda Żołędziewskiegosaksofonistę i pianistę Marka Werpulewskiego. Muzycy związani są
zawodowo z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Artyści koncertowali
wielokrotnie na scenach w kraju i za granicą. Dzięki temu wypracowali
charakterystyczny i oryginalny program o wirtuozowskim charakterze.
Repertuar obejmuje szeroki zakres dzieł, począwszy od baroku po utwory
współczesnych kompozytorów oraz kompozycje o zróżnicowanej
stylistyce, takiej jak muzyka północno-afrykańska czy południowo amerykańska.

►28 czerwca 2016r.
(wtorek) w CETiK-u
odbędzie się pobór krwi.
Organizatorem poboru
jest KHDK "Brylant" ze
Stronia Śląskiego.

Informacja o imprezach dostępna pod nr. tel. 74 8143 205,
74 8143 242 i na stronie www.cetik.stronie.pl

FOTORELACJA Z MARCOWYCH
IMPREZ W CETiK-u
GMINNNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-go MAJA

STROŃSKA
KWIETNIÓWKA
2016

LAS ŹRÓDŁEM
ZDROWIA Wystawa
pokonkursowa

ŚWIĘTO FLAGI
NA ROWERZE
WYCIECZKA ROWEROWA
DO KŁODZKA
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Szanowni Państwo

Informuję, że w miesiącu kwietniu 2016r. strażnicy miejscy
udzielili 5 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 11 za
wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 3
mandaty karne kredytowane za wykroczenia porządkowe i 1 za
wykroczenie drogowe.
W trakcie 21 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie,
budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół
Samorządowych, 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 celu wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.
Strażnicy miejscy dokonali 16 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa
i pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej
uczniów na terenie miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie uczestniczyli:
w dniu 14.04.2016r. w „Forum Przyszłości” organizowanym w Zespole Szkół
Samorządowych
Funkcjonariusze udzielili 42 asyst dla Policji, 1 dla Pogotowia Ratunkowego oraz
wykonali 5 wywiadów środowiskowych (3 dla Urzędu Skarbowego i 2 dla Urzędu
Miejskiego).
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy
luzem w rejonie miasta. W ramach kontroli 1 osobę ukarano mandatem karnym.
W miesiącu kwietniu 2016r. funkcjonariusze przyjęli 21 zgłoszeń telefonicznych
od mieszkańców z prośbą o interwencję.
Zabezpieczali razem z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę
plenerową „Kwietniówkę” organizowaną w parku miejskim, która przebiegła
spokojnie.
W miesiącu kwietniu 2016r odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 24
patrole, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 26 interwencji
porządkowych. Dodatkowo doprowadzili do miejsca zamieszkania 2 osoby będące
pod wpływem alkoholu, 2 odwieziono do Izby wytrzeźwień, brali udział
w poszukiwaniach osób oraz zabezpieczali rejon 2 kolizji drogowych poprzez
kierowanie ruchem. Przeprowadzili kontrolę osób objętych procedurą „Niebieskich
Kart” oraz uczestniczyli w pracach grupy roboczej dot. przemocy w rodzinie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 45 patroli z czego 25 pieszo i 20
samochodem.
Z poważaniem,
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA KWIECIEŃ 2016.
W miesiącu kwietniu 2016 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla
Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 7
osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy
poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym
w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono
20 porad dotyczących:
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, uzyskania
miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej,
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych,
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie obowiązku
leczenia odwykowego skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

• wspierania w utrzymaniu wczesnej
abstynencji – porady te dotyczyły osób, które
uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla
osób uzależnionych,
• działań zapobiegających oraz pomocy
w radzeniu sobie z nawrotem – porady
dotyczyły osób biorących udział w zajęciach
terapeutycznych dla osób uzależnionych,
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób
będących w związkach z pijącymi,
• problemów związanych z przemocą
domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział
biorą średnio 2 - 3 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon
Zaufania 698 908 002: od poniedziałku do
środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można
uzyskać tu informacje dotyczące
możliwości uzyskania pomocy w sytuacji
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia
odwykowego, porad prawnych.
Mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany
Specjalista Terapii Uzależnień.

HARMONOGRAM PRZELEWÓW
Z PROGRAMU 500+
Przedstawiamy harmonogram
przelewów oraz wypłat w kasie
Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Stroniu Śl. Świadczeń wychowawczych
z Programu 500 + obowiązującego w roku
2016.
27 KWIECIEŃ, 27 MAJ, 27 CZERWIEC,
21 LIPIEC, 22 SIERPIEŃ, 21 WRZESIEŃ,
21 PAŹDZIERNIK, 21 LISTOPAD,
21 GRUDZIEŃ

OGŁOSZENIE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALKOHOL OPŁATA
II RATA

Przypominamy, że z dniem 31 maja upływa termin
zapłaty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe
nr 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010.
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat ponieważ
w przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym
terminie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasają.
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HDK „BRYLANT” W BRUKSELI
W dniach 2 - 23 kwietnia b.r.
Krwiodawcy na zaproszenie pani
poseł Lidii Geringer de Oedenberg
byli z wizytą w Parlamencie
Europejskim w Brukseli. Była to
nagroda za 40-to letnią działalność
Klubu HDK „Brylant” w Stroniu
Śląskim. Krwiodawcy podczas
zwiedzania wysłuchali opowieści
o pracy Komisji Europejskiej
oraz o strukturze i zasadach
działania Parlamentu. Zwiedzano Brukselę z przewodnikiem który pokazał
wiele ciekawych miejsc, budowli, zwiedzono Park Leopolda, następnie był
spacer wokół budowli siedziby parlamentu. Następne spotkanie to już
odbyło się z udziałem pani poseł. Przedstawiła na czym polega jej praca
i nad czym obecnie pracuje, następnie krótka wizyta na sali obrad. Następna
wycieczka pod Łuk Triumfalny, zwiedzono muzeum Sił Zbrojnych głównie
samoloty i samochody. następnie krwiodawcy zobaczyli chińską pagodę,
oraz pomnik Posejdona. poczym nastąpił wyjazd w drogę powrotną
autokarem do Wrocławia.
Od 4-go do 8-go kwietnia w Łężycach odbyły się XX Mistrzostwa Polski
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach.
Uczestniczyło 11 klubów 37 uczestników. Klub HDK „Brylant” Stronie
Śląskie zajął w tym roku dziewiąte miejsce. W klasyfikacji indywidualnej
Wojak Sławomir 17 miejsce, Sulicki Piotr 31, Cygan Antoni 33 miejsce.
Zarząd Klubu zwraca się do osób lubiących grać w szachy o kontakt
z nami tel. 782 718 022
7-go maja b.r z okazji Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża w siedzibie klubu
odbyło się okolicznościowe spotkanie na którym odbędzie się panel
dyskusyjny pt „Polski Czerwony Krzyż w latach 1945 – 1915”, oraz
omówiono sprawy bieżące. organizacja loterii fantowej w dniu 04 czerwca
podczas obchodów Dni Stronia Śląskiego oraz obchodów X lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej „ Nasza Spółdzielnia”. omówiono wyjazdy do
zaprzyjaźnionych klubów na uroczystości jubileuszowe, Podczas Spotkania
wręczono odznaczenia Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i taj
Odznakę II Stopnia za oddanie 12 litrów krwi otrzymał kol. Jarosław
Kwiatkowski, Odznakę III Stopnia za oddanie pięciu litrów krwi otrzymała
kol. Bogumiła Waś.
Zaprosili nas:
• Klub Stowarzyszenie HDK
RP w Szczytnej 4 czerwca b.r.
organizują coroczną spartakiadę
krwiodawców w sportach
obronnych w Dusznikach
Zdroju – Jamrozowa Polana,
gdzie będą się odbywać
konkurencje strzeleckie: strzelanie z karabinka kbks, strzelanie z karabinka
pneumatycznego, strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
• PCK Murowana Goślina zaprosili delegację naszego klubu wraz ze
sztandarem na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się 8 października b.r.
• Klub HDK PCK im. „ Miedzianej Kropli Krwi ” KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze Rudna zaprosił delegację naszej organizacji na
jubileusz 40-lecia działalności ich klubu, który odbędzie się 22 października
b.r.

„Honorowe krwiodawstwo”
Bo łatwiej coś zniszczyć niż stworzyć,
I chwasty się ścielą jak łany,
A człowiek tak słaby i marny
I zawsze tak mało kochany.

Przekażę kropelkę krwi własnej
Z nadzieją pokorną i cichą,
Że kogoś do zdrowia przywróci,
Że komuś odpędzi złe licho.

W chorobie szczególnie, mój bracie,
Potrzebna Ci pomoc pociecha.
Czy mogę coś zrobić dla Ciebie
Gdy zdrowie jak złodziej ucieka.

Ja wierzę że krople krwi naszej
Popłyną jak strumień czerwony,
Bo człowiek pomoże drugiemu,
Bo człowiek do tego stworzony.

Nie w słowach, a w czynach działanie
W działaniu pociecha i rada.
Czy cząstka mojego istnienia
Dla Twego się zdrowia dziś nada.

Leonard ze Szczecinka

XXII NADZWYCZAJNA SESJA
RADY MIEJSKIEJ STRONIA
Podczas XXII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, Rada Miejska
podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie oraz uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016
rok. Radni Rady Miejskiej podejmując w/w uchwały
wyrazili jednocześnie zgodę na realizację przez Gminę
Stronie Śląskie zadania majątkowego pn. „Budowa Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zadanie będzie
realizowane w latach 2016 – 2017 przy dofinansowaniu
w wysokości 33% w ramach Programu rozwoju bazy
sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 –
2018 – środki finansowe pochodzą z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

OGŁOSZENIA WĘDKARSKIE
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW w Stroniu Śląskim
zaprasza wszystkie dzieci do lat 14 wraz z rodzicami
i dziadkami na otwarte zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka, które odbędą się na stawach w Stroniu Śl.w dniu
05.06.2016r.(niedziela). Program zawodów: I Godz. 13.30 13.50 - zbiórka zawodników i zapisy. II Godz. 13.50 - 13.55 powitanie zawodników i krótka odprawa. III Godz. 14.00 rozpoczęcie zawodów. IV Godz. 17.00 - zakończenie
zawodów.
Po zawodach każde dziecko otrzyma poczęstunek i nagrodę.
W razie niepogody zawody zostaną przełożone na następną
niedzielę.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w zawodach
spinningowych o Puchar Miasta Stronie Śląskie. Zbiórka
zawodników w dniu 11.06.2016 o godz.7.45 na parkingu przy
wejściu na zalew w Starej Morawie. Zawody są wolne od
opłat dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie posiadających
kartę wędkarską. Zawody są współfinansowane z dotacji
otrzymanej od Gminy Stronie Śląskie wspierającej realizację
zadania publicznego pod nazwą ,,Popularyzacja Sportu
Wędkarskiego".
Wszystkie dzieci które chcą poznać tajniki wędkarstwa
zapraszamy w każdą środę o godz.15.00 na zajęcia w szkółce
wędkarskiej(stawy w Stroniu Śl.).Zapewniamy sprzęt do nauki
i opiekę pod nadzorem instruktorów.
Grzegorz Urbaniak - Prezes Koła

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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XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 446)
zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie
się 31 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 17
Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Analiza z wykonania Budżetu Gminy Stronie Śląskie za rok 2015.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Stronie Śląskie za 2015 rok - projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015
rok - projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gminy Stronie Śląskie - projekt od nr 3.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gminy Stronie Śląskie - projekt od nr 4.
9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gminy Stronie Śląskie - projekt od nr 5.
10.Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gminy Stronie Śląskie - projekt od nr 6.
11.Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Gminy Stronie Śląskie - projekt od nr 7.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/251/13 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących
własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na
okres dłuższy niż trzy lata – projekt nr 8.
13.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego –
projekt nr 9.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2016 rok – projekt nr 10.
15.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
16.Interpelacje radnych.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
19.Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 4 czerwca 2016 roku
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C.
NAJDUCH, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA,
R. WIKTOR,
organizują bezpłatnie, podstawowe informacje z zakresu
ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
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

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim, czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu
Śląskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
Zapraszamy do zwiedzania kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim (ul. Kościuszki 66 A).
Poniżej podajemy dni oraz godziny otwarcia obiektu:
Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

DOPŁATY DO
STERYLIZACJI KOTÓW!
Fundacja „Kocie Zycie” informuje, iż istnieje możliwość sterylizacji kotów za
częściową wniesioną przez właściciela na konto fundacji opłatą w n/w wysokości:
- 40,00 zł. za jednego kota, - 60,00 zł. za dwa koty, - pozostałą część pokrywa
fundacja. Akcja prowadzona będzie do 30.06.2016r. i skierowana jest do wszystkich
opiekunów kotów z terenu gminy Stronie Śląskie z pierwszeństwem dla opiekunów
kotów wolno żyjących, osób starszych lub będących w trudnej sytuacji finansowej.
Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna „Animal Care” ul. Lutycka 3 Kłodzko
nr telefonu 74 3070146.
Wpłatę należy przekazać przelewem na rachunek bankowy nr 30 2490 0005 0000
4500 8315 1633 Fundacji „Kocie Życie” tytuł płatności: darowizna na cele statutowe
Termin zabiegu należy uzgodnić telefonicznie oraz okazać dowód wpłaty.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie

REDAKCJA INFORMUJE, ŻE
BIULETYN SAMORZĄDOWY
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ”NOWINKI STROŃSKIE” JEST
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA
STRONIE INTERNETOWEJ POD
ADRESEM: www.stronie.pl →
zakładka „AKTUALNOŚCI”→
zakładka „Nowinki Strońskie” Biuletyn Samorządowy.

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.

