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4 MAJA - DZIEŃ STRAŻAKA
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,
W imieniu władz samorządowych Gminy Stronie Śląskie oraz
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Stroniu
Śląskim składamy wszystkim Strażakom Ochotnikom zrzeszonym
w jednostkach OSP na terenie naszej gminy wyrazy szacunku
i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Dziękujemy Wam
za codzienną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, za
umiejętność radzenia sobie z coraz większymi zagrożeniami oraz
za rycerską odwagę i niezłomność z jaką stajecie do walki
o bezpieczeństwo i życie ludzi.
Z okazji zbliżającego się „Dnia Strażaka” składamy wszystkim
Druhnom i Druhom z Gminy Stronie Śląskie najserdeczniejsze
życzenia. Życzymy, aby ta trudna służba była dla Was źródłem
satysfakcji oraz powodem do dumy.
Życzymy samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu na
rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, szczęśliwych powrotów
z akcji oraz spełnienia wszystkich planów oraz wszelkiej
pomyślności w życiu rodzinnym a także zdrowia i szczęścia
osobistego.
„Mundur strażacki, przywdziany nie
Zbigniew Łopusiewicz
Burmistrz Stronia Śląskiego

Dariusz Chromiec
Prezes OMG ZOSP RP
w Stroniu Śl.

z nakazu, lecz z wyższych pobudek
wewnętrznych każdego uczestnika straży,
jest nie tylko ozdobą obywatela,
lecz jego chlubą prawdziwą”
– Bolesław Chomicz
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KOLEJNE „ZŁOTE GODY” W STRONIU ŚLĄSKIM

„Musicie być silni
miłością, która wszystko
znosi, wszystkiemu
wierzy, wszystko
przetrzyma, tą miłością,
która nigdy nie
zawiedzie".
- Papież Jan Paweł II
16 kwietnia b.r. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim odbyła się
uroczysta, bo jubileuszowa, msza święta z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Stanisławy i Lucjana
Grzybowskich. Upamiętniając to niezwykłe wydarzenie, nie
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół
Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz życząc
zdrowia, szczęścia i kolejnych długich lat harmonijnego
pożycia małżeńskiego wręczył wzorowej parze medale za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Jak uczy wiele porzekadeł - prawdziwie dobre i przykładne
małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe
zawieruchy i z każdego konfliktu wyjedzie wzmocnione i co
ważniejsze - razem, by po latach cieszyć się uzyskanym
doświadczeniem, wzajemnym zrozumieniem, tolerancją
i szacunkiem.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
► I. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim. Uzbrojenie działki bardzo dobre - przez teren
działki przebiega linia kanalizacji sanitarnej nieznacznie utrudniająca zabudowę oraz linia gazowa. Istnieje możliwość podłączenia do
wodociągu miejskiego, przebiegającego przez sąsiednią działkę oraz napowietrzna linia energetycznej linii energetycznej niskiego napięcia,
której słup znajduje się również na sąsiedniej działce. Teren działki płaski, nieogrodzony.
1.dz. nr 5/4 o pow. 1985 m2 , cena wywoławcza – 80 000,00 PLN netto + należny podatek VAT,
kwota wadium – 4 000,00 PLN . Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy
ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
► II. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Stara Morawa w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. Uzbrojenie działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp
komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym
a następnie wewnętrzną drogą gruntową wydzieloną z działki nr 75. Teren działek nieogrodzony, kształt działek zbliżony do wydłużonego
trapezu .
1. dz. nr 75/4 o pow. 2005 m 2, cena wywoławcza -72 000,00 PLN, kwota wadium - 3 600,00 PLN, 2. dz. nr 75/5 o pow. 2018 m2, cena
wywoławcza - 73 000,00 PLN, kwota wadium – 3 700,00 PLN, 3. dz. nr 75/6 o pow. 2034 m2, cena wywoławcza - 73 500,00 PLN, kwota
wadium – 3 700,00 PLN.
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której są położone ww. nieruchomości są oznaczone symbolem 6MNU –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Przetargi odbędą się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:30, 10:45,11:00 (co 15 min wg. kolejności działek) w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunki przetargu
1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.
2. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….." należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 24 maja 2017 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.
3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia
zamknięcia przetargu.
4. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym
pełnomocnictwem.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
7. 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.
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
9. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41).

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
► Monitoring wizyjny miasta ujawnia akty wandalizmu.
W nocy z soboty na niedzielę (z 15 na 16 kwietnia br.), dwóch śmiałków
próbowało przestawić kule granitowe, przy fontannie pod Urzędem
Miejskim w Stroniu Śląskim. W wyniku tego zdarzenia uszkodzeniu
uległa jedna z płyt granitowych. Dzięki zapisowi z monitoringu, który
zainstalowany jest na budynku Urzędu Miejskiego, sprawcy tego
zdarzenia zostali zidentyfikowani. Sprawcy tego zdarzenia pokryją
koszty naprawy zdewastowanego mienia.
► Budowa gazociągu Stronie Śląskie – Sienna.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w roku bieżącym
będzie realizowało inwestycję w postaci budowy gazociągu na odcinku
Stronie Śląskie – Sienna. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do
gazociągu powinny zwrócić się do firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu z wnioskiem
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Inwestycja będzie realizowana w roku bieżącym.

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: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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► Przebudowa drogi granica państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie.
Obradujący w Ostrawie w Czechach 29 marca br. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przyznał dla
projektu Powiatu Kłodzkiego dofinansowanie na transgraniczną inwestycję drogową pn. „Dostępność transgraniczna Hanušovice – Stronie
Śląskie”. Partnerem wiodącym jest w tym przypadku kraj Olomoucky. Inwestycja po stronie powiatu kłodzkiego obejmie przebudowę drogi
granica państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie (nr 3230D) na długości 7,7 km. Wykonana będzie też rekonstrukcja
skrzyżowania z drogą powiatową 3256D, zbudowane zostanie rondo w Stroniu Śląskim oraz most w Bolesławowie. Zwiększy się także
nośność tej drogi, co umożliwi udostępnienie jej dla transportu autobusowego. Na tę inwestycję powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości
ok. 7 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na 2019 r.
► Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Stronie Śląskie – Idzików.
Obradujący w Ostrawie w Czechach 29 marca br. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przyznał
dofinansowanie dla projektu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei pn. „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu
Śnieżnika I”. W ramach tego zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 392 na odcinku Stronie Śląskie – Idzików.
► Banery na 50-lecie.
W ramach obchodów
50-lecia nadania praw
miejskich dla Stronia Śl.
zakupionych zostało dziesięć banerów reklamujących niniejsze wydarzenie. Pięć
banerów zostanie umieszczonych na tablicach reklamowych na terenie Ziemi
Kłodzkiej, natomiast pozostałe banery będą wypożyczane różnym podmiotom, które
w celu reklamowania naszej Gminy oraz uroczystości, będą zawieszać
banery podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Wartość zakupu to kwota 3199,17
zł, która w całości pochodzi z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
► Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
W 2017 roku nadal będzie realizowane zadanie w zakresie prowadzenia nieodpłatnych punktów porad prawnych, które świadczone będą
w 6 punktach rozmieszczonych w powiecie kłodzkim. Na terenie Gminy Stronie Śląskie Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej zlokalizowany jest w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5 (lokal nr 4, usytuowany na parterze budynku w bezpośrednim
sąsiedztwie biura Ośrodka Pomocy Społecznej). Punkt czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 - obsługiwany
przez Adwokata oraz Radców Prawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają: • młodzież do 26. roku życia, • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,• kombatanci, • weterani, • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna polega na: • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach; • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; • pomocy
w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; • sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: • prawa pracy, • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, • prawa
cywilnego, • spraw karnych, • spraw administracyjnych, • ubezpieczenia społecznego, • spraw rodzinnych, • prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PÓŁ TYSIĄCA FLAG GMINY STRONIE ŚLĄSKIE CZEKA NA MIESZKAŃCÓW GMINY.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie.
W związku ze zbliżającymi się obchodami jubileuszu 50 – lecia nadania praw miejskich dla miasta Stronie Śląskie (16 - 17 czerwca 2017 r.),
Gmina Stronie Śląskie zakupiła flagi gminne w ilości 500 sztuk, które będą dystrybuowane wśród mieszkańców gminy.
Flagę mieszkańcy gminy mogą odbierać od dnia 18 kwietnia br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
w godzinach pracy. Flagi są rozdawane za darmo aż do wyczerpania przygotowanej ilości 500 sztuk. Akcja ma na celu popularyzację symboli
gminnych wśród mieszkańców.
Odebranie flagi gminnej będzie możliwe po okazaniu dowodu osobistego i zobowiązaniu się do wywieszenia
flagi w dniach 16 – 17 czerwca 2017 r. oraz podczas obchodzonych w przyszłości uroczystości gminnych o
podobnym charakterze. Zasadą jest to, że w ramach jednego adresu porządkowego nieruchomości (jednego
lokalu mieszkalnego), będzie możliwe pobranie jednej flagi.
Zapraszam serdecznie po odbiór flagi gminnej do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim od dnia 18 kwietnia br.
► Budowa kolektora sanitarnego w Kletnie.
21 kwietnia b.r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał umowę w Szczawnie Zdroju o dofinansowanie zadania pn. „Ochrona przyrody
w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę
kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa”. Dofinansowanie wyniesie 5 194 367,24 mln zł.
Otwarcie ofert przetargowych na realizację tego zadania odbędzie się 28 kwietnia b.r.
► Systematyczne remonty nawierzchni.
Do 20 maja b.r. firma Drog-Inst z Lądka Zdroju wykona dla naszej gminy remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych (dróg gminnych).
Całkowita wartość prac remontowych wyniesie 24973,55 złotych brutto.

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: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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► Struktura dochodów i wydatków wykonanych w roku 2016 przez Gminę Stronie Śląskie.

38 822 038,73 zł

● Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż nieruchomości)
-11 043 177,75 zł
● Różne rozliczenia (subwencja) - 5 485 442,38 zł
● Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz
wydatki związane z ich poborem (podatki) - 9 176 379,02 zł
● Pomoc społeczna - 5 278 635,02 zł
● Rolnictwo i łowiectwo (sprzedaż nieruchomości)
- 3 032 020,49 zł
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 397 998,61 zł
● Oświata i wychowanie - 1 080 445,79 zł
● Kultura fizyczna - 520 015,74 zł
● Administracja publiczna - 269 406,70 zł
● Transport i łączność - 199 180,99 zł
● Pozostałe - 339 336,24 zł

23 718 752,23 zł

● Oświata i wychowanie - 6 496 351 96 zł
● Pomoc społeczna - 5 731 571,01 zł
● Administracja publiczna - 3 878 198,80 zł
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 455 685,99 zł
● Transport i łączność - 1 562 800,57 zł
● Kultura fizyczna - 885 782,31 zł
● Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 755 599 85 zł
● Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 416 298,44 zł
● Gospodarka mieszkaniowa - 307 705,08 zł
● Obsługa długu publicznego - 219 949, 43 zł
● Turystyka - 179 878,69 zł

► RUSZA III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!
Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie do składania projektów do budżetu obvywatelskiego - termin
zgłaszania projektów: OD 5 CZERWCA 2017 R. DO 31 LIPCA 2017 R.
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 100 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji
pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł i przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie
Śląskie. Warunkiem niezbędnym jest również to, żeby zadanie miało charakter inwestycji, która będzie realizowana na mieniu Gminy Stronie
Śląskie. Z kwoty Budżetu Obywatelskiego wynoszącej 100 000,00 zł, 80 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta
Stronie Śląskie, natomiast 20 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie.
Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
(pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie
Gminy Stronie Śląskie.
Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie
Śląskie, osiedla, ulice, itp.
Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 5 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu, który będzie dostępny
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz
na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.
Należy zwrócić uwagę, że projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez jednostki
organizacyjne Gminy Stronie Śląskie – mowa o Żłobku Miejskim, Przedszkolu Miejskim, Szkole Podstawowej, Zespole Szkół
Samorządowych oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku, kiedy projekt ma być realizowany na mieniu Gminy Stronie Śląskie,
przekazanym innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu na realizację projektu. Brak takiej zgody powoduje brak formalny
zgłoszenia propozycji projektu i w takiej sytuacji zgłoszenie propozycji projektu podlega odrzuceniu.
Projekty zostaną poddane weryfikacji przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod względem formalnoprawnym i merytorycznym. Ocenie będzie poddana również możliwość zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków
finansowych, przeznaczonych na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.
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Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone wymagania, stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, w drodze konsultacji
społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku – w sprawie tej będą
opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.
Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej:
http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem
http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, e-mail: sekretarz@stronie.pl
Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich
stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do
Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok
Od 5 czerwca do 31 lipca 2017 r. w dni
robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Stronie Śląskie na rok 2018

Od 1 sierpnia do 18 sierpnia 2017 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków
na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Od 21 sierpnia do 22 września 2017 r. w dni
robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.

Do 20 października 2017 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.

►Mieszkańcu, działaj z nami!
Miło nam poinformować państwa, iż wkrótce zostanie uruchomiony serwis NaprawmyTo.pl. Czym jest NaprawmyTo.pl?
Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu: dziura w chodniku/jezdni w którą wpadamy, zerwany rozkład jazdy na przystanku, brzydkie
graffiti na ścianie, itp. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy
trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.
O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim…? Dbając nie tylko o wygląd naszego miasta, ale przede wszystkim chcąc budować społeczeństwo obywatelskie
Gmina Stronie Śląskie udostępni serwis, za pomocą którego będzie można zgłaszać alerty, które bezpośrednio trafią do osób odpowiedzialnych
za drogi, chodniki, parki czy oświetlenie.
NaprawmyTo.pl jest narzędziem służącym „mapowaniu” problemów zaobserwowanych na terenie miasta i gminy. Podstawową funkcją serwisu jest możliwość
zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego
poinformowania o takim zgłoszeniu osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie
określonych kategorii spraw. Nie trzeba znać/szukać nr telefonów, adresów e-mail –
system zrobi to za nas.
W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o dokładnej dacie uruchomienia
serwisu na łamach „Nowinek Strońskich” oraz na stronie.pl

WYWALAMY GRATY Z CHATY
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego odbędą się: ● MIASTO – 8 MAJA ● OBSZARY WIEJSKIE – 9 MAJA
Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 w dniu zbiórki przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot
Mieszkaniowych itp.) Odpady budowlane są odbierane w PSZOK:

TAK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zakład Komunalny ul. Dolna 2a GODZINY OTWARCIA PSZOK:
- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00,
- w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 – 18.00- w pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach od 8.00 – 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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WIOSNA W CETiK-u
► 29 kwietnia zapraszamy do Parku Miejskiego na Strońską Kwietniówkę.

FOTORELACJA Z CETiK-owych IMPREZ
-2 kwietnia odbyły się w CETiK-u
IV GMINNE STOŁY WIELKANOCNE

► 1 maja 2017 ( poniedziałek) odbędzie się wycieczka rowerowa w gminie
Stronie Śląskie organizowana z cyklu „Gmina Aktywna z Natury – Poznaj
Swoją Okolicę”. Trasa dla średniozaawansowanych o długości ok. 65km.
Spotkanie o godz. 9.45.
Trasa: Stronie Śląskie (Hala SPA) – Lądek Zdrój – Przełęcz Lądecka – Javornik - Bílý Potok - Bílá Voda – Złoty Stok – Przełęcz Jaworowa – Lądek Zdrój
– Stronie Śląskie.
► 2 maja 2017r. zapraszamy do udziały w Święcie Flagi.
► 4 maja zapraszamy do CETiK-u do uczestnictwa w gminnych obchodach
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

-8 kwietnia odbył się wernisaż autorski
Seweryna Basiaka „RYSOWANIE WIERSZEM”

► 28 maja (niedziela) odbędzie się wycieczka rowerowa w gminie Stronie
Śląskie organizowana z cyklu „Gmina Aktywna z Natury – Poznaj Swoją
Okolicę”. Trasa dla średniozaawansowanych o długości ok. 65km. Spotkanie
o godz. 9.45.
Trasa: Stronie Śląskie (Hala SPA) – Bielice - Schronisko Paprsek – Przełęcz
Sucha – Przełęcz Dział – Skałki 3 Siostry – Stronie Śląskie ( Morawka) –
Zalew w Starej Morawie (ognisko).
Paweł Dywański
Specjalista ds. organizacji i promocji imprez
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 18, tel.748143 205,748143 242, kom.602451697
e-mail: it.kultura@stronie.pl, www.cetik.stronie.pl

-9 kwietnia w Kaplicy Św. Onufrego odbył się koncert
gitary klasycznej w wykonaniu Krzysztofa Meisingera,
laureata licznych konkursów krajowych
oraz zagranicznych

SPOŁECZNIK ROKU 2016
W dniu 21 kwietnia w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury
odbyła się kolejna edycja
Społecznika Roku 2016, podczas
której wyłoniono najbardziej
aktywnych działaczy, firmy
i darczyńców zaangażowanych
społeczne w Masywie Śnieżnika.
Na uroczystą galę przybyło ponad 80 osób, które od wielu lat wspierają Fundusz Lokalny
Masywu Śnieżnika. Byli to zarówno przedstawiciele władz lokalnych, grantobiorcy, biznesmeni
i oczywiście sami nominowani, bo to w końcu oni byli głównymi bohaterami całego
wydarzenia. Spośród 8 zgłoszonych kandydatów Społecznikiem Roku 2016 został
Ks. Krzysztof Kauf - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP
w Bolesławowie.
Z terenu Gminy Stronie Śląskie nominowani byli jeszcze Pan Paweł Gancarz oraz Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury w kategorii instytucja zaangażowana społecznie.

WIEŚCI Z „BAJLANDII”
• W dniu 15 marca nasze przedszkolaki odbyły fascynującą podróż do krainy przyrody. Pani Irenka
Foremnik i Pan Łukasz Głowacki zaprosili nas do salki edukacyjnej w Nadleśnictwie Lądek Zdrój na
zajęcia przyrodnicze. Dzieci zwiedziły salkę i obejrzały filmiki o zwierzętach i ochronie przyrody.
Już obiecały, że niebawem znów tam przyjedziemy.
• Nasze przedszkolaki: Sara, Arna i Tymek wraz z rodzicami byli na wakacjach w Indiach. Wszyscy
bardzo tęskniliśmy. Po ich powrocie, w piątek 17 marca, odwiedziły nas ich Mamy - Ania i Ola,
które wraz z dziećmi opowiedziały o wrażeniach z wyjazdu. Przedszkolaki dowiedziały się, gdzie
leżą Indie, oglądnęły wiele pięknych zdjęć z wyprawy w tamte strony, jak również przywiezione
pamiątki z podróży. Na koniec wszystkie dzieci zostały obdarowane małymi prezencikami,
słodyczami i wyjątkową girlandą ze słoniami, którą powiesiliśmy przy drzwiach naszej przedszkolnej sali. Wszystkim nam było bardzo miło
i jesteśmy wdzięczni za to, że podzielono się z nami tak wspaniałymi i kolorowymi wspomnieniami z wyjazdu prawie na „koniec świata”.
• 31 marca, w ramach akcji „Ożywić pola. Rok gęgawy” przyjechała na zajęcia pani Jolanta Bogiel, dzięki której dzieci wysłuchały serii bajek
o zwierzętach oraz robiły leśne prace z wykorzystaniem naklejek.
Przypominamy, że w dniach 10 - 28 kwietnia w naszym przedszkolu odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2017 / 2018. Zapraszamy!
Magdalena Wacławska
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ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

►POWITANIE WIOSNY - DZIEŃ PROJEKTOWY
"ŚWIAT BEZ GRANIC".
21 marca 2017 w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim realizowaliśmy
projekt „Świat bez granic”, którego głównym bohaterem była Francja.
Uczniowie poszerzali swe „europejskie horyzonty” realizując m.in takie
tematy jak: Francja - położenie geograficzne, państwa sąsiadujące, morza
otaczające Francję - praca z mapą. Wyszukiwanie w różnych źródłach
informacji ciekawostek o Francji (wysokość wieży Eiffla, etapy jej
budowy, szybka kolej-TJV, budowle Paryża). Nauka liczebników
głównych 0-10, wykonanie ilustrowanego słowniczka. Klasa VIa
przygotowała francuską kawiarenkę oraz okazałe makiety francuskich
pojazdów, jak również tamtejszych budowli. Zabawa „Na francuską nutę”,
którą prowadziły uczennice z klasy VI, cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem!
Klasy szóste na lekcjach matematyki w ramach projektu „Świat bez
granic" poznawali wielkich francuskich matematyków, oraz wykonali
gazetkę. Przybliżyli sobie kuchnię francuską (smakołyki, przepisy
i nawet najlepsze restauracje).
W klasie VI a uczniowie bardziej skupili się na „Francji w liczbach”,
a nawet jedna z grup dokonała obliczeń ile czasu trwałaby podróż
z Gierałtowa do Paryża i wyliczyli koszt potrzebnego paliwa. Efekty ich
pracy zdobią gabinet matematyczny.
W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Samorządowych
przygotowywali potrawy kuchni francuskiej.
► I MIEJSCE W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ!!!
Uczennica Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim zdobyła
I miejsce w zawodach w biegach przełajowych o mistrzostwo powiatu
kłodzkiego. Wiktoria Maziarz z klasy IVa pokonała wszystkie rywalki
i pierwsza dobiegła do mety.
GRATULUJEMY SUKCESU!!!
►LEKCJA PRZYRODY W KAMIENICY
20.03.2017r. uczniowie klasy IV „b” ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim pod czujny okiem Leśniczego - p. Piotra
Foremnika, pracowników Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego - p. Ireny
Foremnik, p. Łukasza Głowackiego i wychowawcy klasy- p. Marii Zimnej
uczestniczyli w terenowej lekcji przyrody.
W czasie zajęć dokarmiano zwierzynę (odwiedzenie paśników; pokaz lizawek),
utrwalono wiadomości o pogodzie i jej składnikach (głownie w górach), mierzono
składników pogody przy użyciu Interfejsu, mierzono temperaturę wody górskiej
interfejsem. Całość zakończono ogniskiem.
Dziękujemy firmie „Manikar” za transport.

AKTYWNA LEKCJA GEOGRAFII? - CZEMU NIE?!
Po raz kolejny uczniowie gimnazjum ZSS w Stroniu Śląskim mieli okazję
podziwiać piękno Jaskini Niedźwiedziej. 30 marca 2017 z inicjatywy
p. A. Maczkowskiej oraz p. M. Wijatyk odbyła się tam aktywna lekcja geografii.
Uczniowie poznawali zjawisko krasowości.
Składamy serdeczne podziękowania Spółce SPA Jaskinia Niedźwiedzia za
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KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAMY POŻAROM”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom” ma na celu
zainteresowanie dzieci i młodzieży sprawami ochrony przeciwpożarowej w życiu
codziennym w domu, szkole czy miejscach wypoczynku. Kolejna edycja konkursu
plastycznego 2016 na poziomie województwa dolnośląskiego została rozstrzygnięta.
W załączonej tabeli przedstawiam wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, uczniom i strażakom MDP z terenu
Gminy Stronie Śląskie, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym, gratuluję
wszystkim autorom prac, którzy zostali wyróżnieni w poszczególnych kategoriach
wiekowych na poziomie województwa dolnośląskiego zajmując wysokie miejsca od
II do V. Myślę, że to nasz wielki i wspólny sukces. Jeszcze raz składam gorące
podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, wielkie brawa!
Dariusz Chromiec - Zastępca Burmistrza/Prezes OMG ZOSP RP w Stroniu Śląskim.
M-ce

Nazwisko i imię

V

Milena Bryk

Grupa: Przedszkole
Przedszkole im. Jana Pawła II,
ul. Nadrzeżna 30, 57-550 Stronie Śląskie

M-ce

Nazwisko i imię

IV

Paweł Roszczypała

V

Mateusz Surzyn

M-ce
IV
V

Nazwisko i imię
Jasmin Birówka
Bartosz Świetlicki

Grupa: Szkoła Podstawowa, kl. I-III
Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim,
ul. Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie

M-ce
IV

Nazwisko i imię
Nicoll Kołaczyk

Grupa: Szkoła Gimnazjalna
OSP w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie

M-ce
IV

Nazwisko i imię
Maciej Gondko

Grupa: Szkoła Ponadgimnazjalna
OSP w Starym Gierałtowie, 57-550 Stronie Śląskie

Grupa: Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI
Szkoła Podstawowa,
ul . Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie
OSP w Starym Gierałtowie,
57-550 Stronie Śląskie

RUSZYŁA WIOSENNA EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI KOTLINY KŁODZKIEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ

Tomasz Walęciak Animator Amatorskiej Ligi Kotliny Kłodzkiej

ZDOLNE RĘCE NASZYCH GOSPODYŃ
1 kwietnia 2017 roku w Nowej Rudzie odbyły się XX
Spotkania Tradycji Wielkanocnych, w których uczestniczyły
Koła Gospodyń Wiejskich ze Stronia Wsi, Kamienicy,
Strachocina, a nawet Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Siekiereczki”. Gospodynie, jak zawsze zaprezentowały
pięknie i estetycznie przygotowane stoły z wyśmienitymi
potrawami oraz wystawiły pod ocenę jury świąteczne palmy,
czego wynikiem było zajęcie przez KGW Stronie Wieś
III miejsca w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
W niedzielę tj. 2 kwietnia 2017 roku na VI Gminnych Stołach
Wielkanocnych w Stroniu Śląskim nasze gminne Koła
Gospodyń Wiejskich ponownie zaprezentowały stoły
z wyśmienitymi potrawami wielkanocnymi. Przybyli goście
mięli możliwość degustacji wystawionych potraw i wyglądało
na to, że byli z tego faktu naprawdę zadowoleni.
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JESTEŚMY ZAUWAŻANI I DOCENIANI!
29 marca 2017 r. w czasie uroczystości w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu mieszkaniec Gminy Stronie Śląskie, a dokładniej p. Artur Sawicki - kierownik
Jaskini Niedźwiedziej został odznaczony przez Wojewodę - Brązowym Krzyżem Zasługi
- za zasługi dla turystyki. Serdecznie gratulujemy.
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CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT”?

W jednym z poprzednich moich artykułów obiecałem, że przekażę dawcom cenną informację dotyczącą sposobu na poprawę hemoglobiny.
Coraz częściej podczas poboru krwi, czy to na akcjach organizowanych w Stroniu Śląskim, czy w Punkcie Krwiodawstwa w Kłodzku lekarz
dyskwalifikuje wielu potencjalnych krwiodawców w związku z niską hemoglobiną. Niezadowalające wyniki badań krwi często wynikają
z nieprawidłowego odżywiania się - spożywamy produkty spożywcze ubogie w żelazo lub produkty, które to żelazo eliminują z naszego
organizmu.
Co ułatwia wchłanianie żelaza? - Witamina C, soki owocowe. Co utrudnia wchłanianie żelaza ? - kawa, herbata, napoje typu cola, mleko.
Produkty spożywcze bogate w żelazo ( zawartość w 100 g )
MIĘSO/WĘDLINY
Zając 3,8 mg
Polędwica wołowa 3,1 mg
Salami 2,7 mg
PODROBY
Wątróbka 8,0 mg
Kaszanka 6,4 mg
Nerki 5,7 mg
RYBY I OWOCE MORZA
Małże 24,0 mg
Sardynki 3,2
Łosoś 3,8 mg

WARZYWA
Szpinak 4,0 mg
Pietruszka ( korzeń) 3,4 mg
Buraki 3,0 mg
PRODUKTY ZBOŻOWE
Chleb żytni pełnoziarnisty 3,3 mg
Pieczywo ciemne 2,5 mg
Pieczywo graham 2,3 mg
SUSZONE OWOCE
Suszone figi 3,0 mg
Suszone śliwki 2.9 mg
Rodzynki 2,2 mg

PRODUKTY BOGATE
W KWAS FOLIOWY
Wątroba, drożdże 200 mg
Orzechy 200 mg
Sałata 100 mg
Kukurydza 100 mg
Jajka 100 mg
Zielone warzywa 50 mg
Kiwi 25 mg
Banany 20 mg

INNE
Kakao 10,7 mg
Orzechy pistacjowe 7,3 mg
Migdały 4,2 mg
Czekolada 2,2 mg
Orzechy ziemne 2,0 mg
DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE
KOBIET NA ŻELAZO
Pomiędzy 16 a 51 r.ż. 15 mg
Po menopauzie 10 mg
W ciąży 30 mg
Karmiące piersią 15 mg
Jacek M.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC LUTY 2017 ROKU.
W miesiącu marcu 2017 roku odbyło się 9 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.
porad dotyczących:
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 17
INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że osoby dotknięte przemocą
w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
1. Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36, telefony: 997 lub 74 8146 231.
2. Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2, telefony: 74 8143 189
lub 600 016 417.
3. Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5 telefon 74 8141 424.
4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w Stroniu Śląskim,
ul. Mickiewicza 2,
5. w czwartki od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim
ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002 lub w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00.
7. Informacje można także zgłaszać w: Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231,
Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8141 201,
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901,
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„Niebieska Linia” działa od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00

tel: 800-12-00-02

PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych z przemocą
w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację o możliwym stosowaniu
przemocy wobec innych osób.

• możliwości
podjęcia
terapii
odwykowej
w placówkach stacjonarnych,
• 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 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 3 - 4 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
mgr Elżbieta Kordas, pedagog,
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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STR. 11
III DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

W dniu 12.04.2017 r. Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Brzezicka, G. Janiszewska, Z. Pakuła, R. Wiktor, W. Ryczek brali udział
w III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym. Przewodnimi tematami tego spotkania były zagadnienia związane z reformą samorządową,
funkcjonowaniem kolei oraz kierunkami rozwoju wsi
dolnośląskiej.
Celem debaty było zapoczątkowanie dolnośląskich konsultacji
społecznych na temat szykowanej przez rząd reformy
samorządowej oraz prawa wyborczego (dwukadencyjność
prezydentów, wójtów, burmistrzów, a także upartyjnienie
komitetów wyborczych).
W trakcie debaty rozmawiano również o największych
trudnościach i zmartwieniach, ale także o możliwościach
i wyzwaniach przed, którymi stoją dolnośląscy rolnicy. Podczas
jednego z paneli dyskusyjnych szczegółowo omówiono kwestie
związane z funkcjonowaniem i rozwojem kolei na Dolnym
Śląsku. W trakcie debaty mocno akcentowaliśmy potrzebę
szybkiego uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Stronie
Śląskie -Kłodzko, a w przyszłości również połączenia Stronie
Śląskie - Wrocław. Konieczność zaistnienia w/w połączeń
kolejowych poparł Wice Marszałek Województwa Dolnośląskiego
- Jerzy Michalak.
CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
I ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – Ryszard Wiktor

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
informuje, iż przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn.
„Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna:
Rozwój – jednostki psychiatryczne” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjnokomunikacyjne , Działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1
E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu z siedzibą w Lubiążu,
ul. Adama Mickiewicza, 156-100 Wołów oraz „Dolnośląskim Centrum
Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże
J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie wykorzystania
e-usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Projekt, poprzez
rozwój infrastruktury informatycznej i oprogramowania, wpłynie na
zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w regionie oraz wzrost jakości tych technologii. Jego
realizacja przyczyni się do poprawy umiejętności informatycznych
społeczeństwa, a także wzrostu konkurencyjności gospodarki. E-usługi
skierowane będą bowiem tak do osób fizycznych jak i podmiotów
gospodarczych. Będą one ułatwieniem dla użytkowników, którzy będą
mogli zaoszczędzić czas potrzebny dotychczas na rejestrację osobistą czy
osobisty odbiór wyników, orzeczeń lekarskich. Realizacja projektu
umożliwi tworzenie, obsługę i przechowywanie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej. Dane medyczne będą mogły być wymienianie
pomiędzy placówkami medycznymi (wymiana informacji następować
będzie pomiędzy placówkami przyłączonymi do regionalnej platformy
medycznej). Realizacja projektu wpłynie na realizację celu głównego
RPO WD 2014-2020 tj.: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska
zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Planowane zakończenie realizacji projektu – grudzień 2017r.
Całkowita wartość Projektu wynosi 4 505 477,70 zł
Dofinansowanie EFRR 3 790 682,50 zł
Joanna Biczysko - Kierownik projektu
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XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
ODBĘDZIE SIĘ 28.04.2017 R. O GODZ. 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej
na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
5. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania
podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.
Temat przygotuje Komisja Rozwoju Gospodarczego.
6. Ocena realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie
z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na
lata 2017 – 2022 – projekt nr 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2017 rok – projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy
Stronie Śląskie – projekt nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność
przez Gminę Stronie Śląskie od osoby prawnej nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna – projekt nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji Gminy Stronie Śląskie w spółkach prawa
handlowego – projekt nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii
Rozwoju wsi Kamienica na lata 2017 – 2022 – projekt nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/16 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt nr 7.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 51/XI/91 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 04 kwietnia 1991 r. w sprawie
udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie zadań zleconych i własnych – projekt nr 8.
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 XXXV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 6 maja 2017 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
udzielają bezpłatnie podstawowych informacji 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
• 9 maja 2017 roku dyżur w biurze pełni
Pan Wiesław Ryczek.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
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
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.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

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

Redaktor naczelny:
Tomasz Olszewski,
DTP (layout):
Agnieszka Zaucha

WYSTERELIZUJ KOTA
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 30.06.2017r. 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.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmiany tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów zgodnie z
uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z
dnia 30 października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym
wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia
każdego miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl, a.zaucha@stronie.pl
lub dostarczyć osobiście.

