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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
1. dz. nr 82 o pow. 2169 m2 położona przy ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim, KW Nr SW1K/00044102/4 w planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz
usługi, symbol planu - M.4.MU.
Cena wywoławcza netto - 75 000 PLN netto, wysokość wadium – 4 000 PLN.
Do ww. ceny wylicytowanej w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pokój nr 17
(sala konferencyjna).
2. Nieruchomości położone w obrębie Stronie Wieś
1) dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza netto- 51 500 PLN , wysokość wadium – 2 600 PLN,
2) dz. nr 63/5 o pow. 0,1380 ha, cena wywoławcza netto- 48 000 PLN, wysokość wadium – 2 400 PLN,
3) dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza netto- 51 000 PLN , wysokość wadium – 2 600 PLN,
4) dz. nr 63/7 o pow. 0,1374 ha, cena wywoławcza netto- 48 000 PLN, wysokość wadium – 2 400 PLN,
5) dz. nr 63/8 o pow. 0,1554 ha, cena wywoławcza netto- 54 000 PLN, wysokość wadium – 2 700 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00069537/3.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 12.MN/UT –
przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.
Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2017 r. od godz. 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunki przetargów:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , przelewem najpóźniej do
dnia 19 czerwca 2017 r. – dot. dz. nr 82, do 20 czerwca 2017 r. – dot. dz. nr 63/4 -63/8 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.
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka Przetargi, ogłoszenia i komunikaty –
przetargi – zbycie nieruchomości – 2017 r.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

26 MAJA - DZIEŃ MATKI

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim matkom,
w szczególności tym mieszkającym w Gminie Stronie Śląskie najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud włożony
w dotychczasowe wychowanie Waszych pociech. Jednocześnie
życzymy Paniom, by nigdy nie brakowało Wam siły,
cierpliwości, serdeczności, zaangażowania i zdrowia, gdyż to
one są podstawą wszelkich działań sprzyjających wzorowemu
wychowaniu młodego człowieka. Życzymy również Wam
Drogie Mamy, aby mądrość oraz wartości, jakie przekażecie
swoim dzieciom owocowały w ich życiu dorosłym, dając Wam
tym samym uczucie spełnienia w tej, jakże odpowiedzialnej roli,
jaką jest rola Matki.
W imieniu Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego
Przewodniczący Rady
– Ryszard Wiktor

Burmistrz
Stronia Śląskiego
- Zbigniew Łopusiewicz

27 MAJA - DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
Z okazji tradycyjnie obchodzonego
27 maja Dnia Samorządu przekazujemy
wszystkim samorządowcom szczere wyrazy
uznania i podziękowania za dotychczasową
współpracę i osiągnięcia w działalności na
rzecz Gminy Stronie Śląskie. Życzymy
powodzenia w realizacji nowych, ambitnych
planów, które przyczynią się do dalszych,
równie korzystnych przemian naszego
regionu, a przy tym - systematycznej poprawy
warunków życia naszych mieszkańców.
W imieniu Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego
Przewodniczący Rady
– Ryszard Wiktor

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

Burmistrz
Stronia Śląskiego
- Zbigniew Łopusiewicz
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STR. 3
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

►VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów W dniu 11.05.2017 r. w Kołobrzegu odbyło się XXII
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Gmina
Stronie Śląskie zajęła VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów
Polskich w kategorii gmin miejskich i miejsko - wiejskich.
►Mieszkańcu! Przyjdź po flagę. Informujemy, że wciąż
dysponujemy flagami gminnymi, które mieszkańcy Gminy
Stronie Śląskie mogą nieodpłatnie pobierać w Biurze Obsługi
Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. Akcja ma na celu
popularyzację symbolów gminnych wśród mieszkańców gminy.
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.
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.
►Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem – budowa
ogrodzenia parkingu. Zakończono budowę ogrodzenia od
strony parkingu przy Urzędzie Miejskim. Koszt tej części
inwestycji wyniósł 30 tyś złotych brutto.
►Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy
Kościelnej w Stroniu Śląskim. Przebudowa obejmie rozebranie nawierzchni ulicy z kostki
kamiennej i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymieniona zostanie nawierzchnia na
chodnikach i słupy oświetleniowe. Lampy wyposażone zostaną w oprawy i żarówki ledowe.
Przebudowany zostanie mur oporowy nad przystankiem autobusowym. Wartość robót wyniesie ok.
672 tys. zł. Roboty planuje się wykonać do 30.09.2017 r.
►W kwietniu br. Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Ochrona
przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara
Morawa". Dotacja w wysokości 5 181 037,12 zł. pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 111 020,28 zł.
W ramach projektu realizowany będzie kolektor główny o długości ok. 5,7 km. Poza tym projektem
realizowana będzie również budowa pozostałych kanałów głównych i bocznych oraz przyłączy. Łączna
długość sieci ok. 4,3 km. Zakres ten realizowany będzie ze środków gminnych. Obecnie trwa postępowanie
przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót.
►Informujemy, że Gmina Stronie Śląskie będzie występować o dofinansowanie w ramach „Priorytetowego Programu Ograniczania
Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.
Zadania kwalifikujące się do programu, to wszelkie działania mające na celu likwidację kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia
przyjaznego źródła produkcji ciepła: • Kotły gazowe. • Kotły na olej lekki opałowy. • Piece zasilane prądem elektrycznym • Kotły na paliwa
stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012). • Włączenie do sieci cieplnych. • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła. Koszty kwalifikowane od 01.01.2017r. Do kosztów
kwalifikowanych zalicza się wydatki zrealizowane od 1.01.2017 r. na:
opracowanie dokumentacji, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją c.o., wykonanie przyłączy gazowych
i elektrycznych, wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem, wkłady kominowe, zbiornik c.w.u., niezbędną aparaturę kontrolnopomiarową, instalację elektryczną, itp. oraz na podatek Vat od towarów i usług, jeżeli nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.
Forma pomocy: Pożyczka do 50% kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie pożyczki 2,75% w skali roku), z górnymi limitami kosztów:
• Dom jednorodzinny – 20 tyś zł • Mieszkanie 14 tyś zł • Wspólna kotłownia – 8 tyś zł x ilość mieszkań.
Istnieje możliwość umorzenia 50% udzielonej pożyczki po spłaceniu połowy kapitału. Program nie dotyczy budynków w budowie,
nieruchomości wykorzystywanych sezonowo.
Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji przystąpienia do programu. Deklaracje określające rodzaj nieruchomości:
dom/mieszkanie/wspólna kotłownia oraz rodzaj planowanej instalacji można składać pisemnie w
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, bądź elektronicznie na adres: inwestycje@stronie.pl.
► Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.
Latem tego roku planuje się modernizację kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Stroniu
Śląskim. Po rozebraniu istniejących nawierzchni z trawy syntetycznej, wymieniona zostanie
podbudowa nawierzchni boisk dla potrzeb nowej nawierzchni poliuretanowej. Ułożona zostanie nowa
nawierzchnia o łącznej powierzchni 1 410 m2. Zamontowane zostaną nowe bramki do piłki ręcznej,
piłkochwyty, słupki do tenisa, słupki i tablice do koszykówki, słupki do siatkówki. Zakupione zostaną
kompletne wyposażenia boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego.
Planujemy zakończenie zadania do 31.10.2017 r. Wartość zadania wynosi 483 890 zł.
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► Jubileusz 50 – lecia Stronia Śląskiego.
Z okazji jubileuszu 50 – lecia nadania praw miejskich dla miasta Stronie Śląskie, w dniu 16 czerwca br. (piątek) po uroczystej sesji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbędzie się w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, zorganizowany
będzie wspólny przemarsz z ul. Hutniczej (zbiórka przy parkingu pod „Okrąglakiem”) przez ul. Nadbrzeżną pod Urząd Miejski
w Stroniu Śląskim, gdzie nastąpi uroczyste otworzenie zakończonej inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim wraz z otoczeniem”. Przemarsz rozpocznie się o godz. 13.00, a będzie go otwierać Strażacka Orkiestra Dęta „Morka” z Ustronia
Morskiego. W związku z tym Burmistrz Stronia Śląskiego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego serdecznie zapraszają
mieszkańców gminy, stowarzyszenia z terenu gminy i inne grupy nieformalne do udziału w przemarszu. Weźmy udział w przemarszu
i uczcijmy razem obchodzony jubileusz.
► Wykonanie koncepcji zagospodarowania Góry Młyńsko.Burmistrz Stronia Śląskiego zlecił wykonanie koncepcji zagospodarowania
Góry Młyńsko. Koncepcja będzie wykonana do dnia 29 maja br. przy wykorzystaniu zdjęć z drona. Koncepcja będzie przedstawiona podczas
organizowanej w dniach od 29 do 31 maja br. IX Ogólnopolskiej Konferencji Polskich Stacji Narciarskich I Turystycznych, która odbędzie się
w Aparthotelu Czarna Góra.
► Zamknięcie ścieżki rowerowej w kierunku Zalewu w Starej Morawie w dniach 14 – 18.06.2017 r.
Informujemy, że w dniach od 14 do 18 czerwca 2017 r. nastąpi zamknięcie ścieżki rowerowej od ul. Sportowej w kierunku Zalewu w Starej
Morawie. Związane jest to z organizacją Dni Stronia Śląskiego nad Zalewem w Starej Morawie w dniach 16 – 17 czerwca br. Za wszelkie
► 25 – lecie powstania Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kodzkiej.
Burmistrz Stronia Śląskiego w dniu 18 maja br. wziął udział w uroczystości poświęconej 25 – leciu powstania Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej, które zostało utworzone 14 maja 1992 roku w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i promocji regionu. Członkami
Stowarzyszenia jest 16 samorządów gminnych subregionu z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego, w tym oczywiście Gmina Stronie Śląskie.
Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był w latach 1994 – 1995 Pan Janusz Lignarski, ówczesny Burmistrz Stronia Śląskiego. Stowarzyszenie
na przestrzeni lat realizowało szereg kampanii promocyjnych oraz projektów, które miały wpływ na poprawę atrakcyjności subregionu,
szczególnie pod kątem turystycznym. Stowarzyszenie jako Lead Partner z Gminą Stronie Śląskie, Dolni Morava i Kraliky będzie składało
projekt o udzielenie dofinansowania na odbudowę wieży na Śnieżniku. Wartość całego projektu to 3,4 mln euro.

XVI RAJD ROWEROWY CYKLO GLACENSIS 2017
19 maja rozpoczął się XVI Rajd Rowerowy Cyklo Glacensis 2017 organizowany przez Koło
Kolarstwa Górskiego PTTK w Oddziale Strońskim. Trasa Rajdu wiedzie ze Stronia Śląskiego przez
Przełęcz Płoszczyna, Stare Mesto, Kraliki, Czerwoną Wodę, a zakończy się w malowniczym czeskim
Lanskroun. Uczestnicy XVI Rajdu Rowerowego „na sportowo” oraz „w szybkim tempie” będą
promować Gminę Stronie Śląskie.
ROZDANIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU
„RUNO LEŚNE”

WSZYSTKO O IMPREZACH W CETiK-u
- 29 kwietnia odbyła się Strońska Kwietniówka.
- 2 maja odbyło się Święto Flagi na rowerze.
- 4 maja odbyły się GMINNE OBCHODY
ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3
MAJA.
- 10 maja odbyło się uroczyste rozdanie nagród
laureatom konkursu: -Plastycznego,
-Fotograficznego, -Przyrodniczego, -Literackiego
pt."RUNO LEŚNE" - organizowanego przez
Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Szkołę Podstawową
w Trzebieszowicach i Szkołę Podstawową
w Lądku Zdroju.
- 3 czerwca (sobota) odbędzie się Strońska
Onufriada w Kaplicy Św. Onufrego pt. „Ballady
Leonarda Cohena”. Rozpoczęcie o godz. 16.00.
Wstęp wolny.
- 10 czerwca odbędzie się wystawa z okazji
50-lecia nadania praw miejskich organizowana
przez Krystiana Sokoła pod patronatem
Burmistrza Stronia Śląskiego.
- 16-17 czerwca DNI STRONIA/ Obchody
50-tej rocznicy nadania praw miejskich.

GMINNE OBCHODY ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

DZIEŃ FLAGI
STROŃSKA KWIETNIÓWKA
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KONCESJE ALKOHOLOWE

Przypominamy, że z dniem 31.05.2017 roku upływa termin zapłaty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie
Śląskie lub bezpośrednio w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.
Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010, Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31
stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania wpłaty
w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają.

NOWY HARMONOGRAM PRACY APTEK!
Zmiany w rozkładzie godzin pracy oraz harmonogramie pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu kłodzkiego na rok 2017.
Informujemy, że Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia b.r. podjęła uchwałę nr V/30/2017 w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
WSPÓLNIE WYGRAJMY siłownię zewnętrzną
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017.
w ramach Konkursu „Nestlé Porusza Polskę:
Proszę zapoznać się z bieżącą organizacją funkcjonowania aptek na terenie
Porusz Swoją Okolicę”. Zgłoszona lokalizacja –
powiatu kłodzkiego klikając w opublikowany link na www.stronie.pl w zakładce
Stronie Śląskie ul. Dolna - teren placu zabaw.
dla mieszkańca → apteki.
Krok 1 – wejdź na www.nestleporusza.pl,
Krok 2 – znajdź Naszą lokalizację Stronie Śląskie,
ul. Dolna i KAŻDEGO DNIA ODDAJ JEDEN
GŁOS,
Krok 3 – zachęć znajomych do głosowania.
Siłownia plenerowa to doskonała forma aktywnego
spędzania czasu, ale to już na pewno wiecie!
Głosowanie rozpoczyna się od 10 maja i będzie
trwało do końca czerwca 2017 r. Szczęściu
trzeba pomóc! GŁOSUJMY !!!

„CYMBALOVKA” PRZED URZĘDEM MIEJSKIM
Grupa folkowa z Ołomuńca zagra dla Państwa z okazji uroczystego otwarcia wystawy plenerowej, pt.
"Stronie Śląskie i Staré Město - historia i rozwój" przed Urzędem Miejskim, w piątek, 16 czerwca, ok.
godz. 13.30. Wystawa, występ czeskich artystów ludowych oraz symboliczny poczęstunek dla widzów
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zapraszamy!
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Dnia 30.03.2016r. na sali gimnastycznej szkoły podstawowej im. Janusz Korczaka w Lądku
Zdroju odbył się II Międzyszkolny turniej rzucanki siatkarskiej. W rywalizacji wzięły udział
cztery szkoły (Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Międzylesie, Trzebieszowice). Zespoły
w sześcioosobowych składach w grze do dwóch setów walczyły do 11 punktów w każdym
z nich. Strońscy zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze w swoich zmaganiach wygrywając
dwa pierwsze mecze z Międzylesiem i Trzebieszowicami 2:0, szczęścia w końcówkach setów
zabrakło niestety w spotkaniu ze zwycięzcami turnieju zespołem z Lądka Zdroju i po zaciętej
walce przegrywamy 0:2 i zajmujemy II miejsce w całym turnieju. Pochwały należą się
wszystkim uczestnikom za sam start w zawodach, ale na szczególne wyróżnienie zasługują
Dominika Kołaczyk, Martyna Michalak oraz Borys Tomaszewicz i Bartek Stasiak. Skład
reprezentacji SP im. Bohaterów Westerplatte. Drużyna żeńska - Wiktoria Maziarz, Martyna Majka, Agata Pomykała, Dominika Kołaczyk,
Martyna Michalak, Milena Olszewska, Zuzanna Ezeryńska, Milena Szymańska.
Drużyna męska - Mikołaj Wójcik, Bartosz Stasiak, Kacper Ślifirz, Borys Tomaszewicz, Dawid Frodyma, Jakub Mach, Adam Gabryś,
Tobiasz Bora.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Ze sportowym pozdrowieniem! - Łukasz Czapnik

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY PIŁKI SIATKOWEJ!
Poniżej publikujemy informacje dotyczące wyników w Amatorskiej Lidze
Kotliny Kłodzkiej w Piłce Siatkowej oraz prezentujemy nowe stroje strońskich drużyn biorących udział w lidze, które zostały zakupione dzięki
wsparciu naszych sponsorów.
Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki i nie tylko, do kibicowania
Amatorskiej Lidze Kotliny Kłodzkiej w Piłce Siatkowej.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 27.05. o godz. 9:00 w hali sportowej SPA
Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o.
Tomasz Walęciak - Animator Amatorskiej Ligi Kotliny
Kłodzkiej w Piłkę Siatkową.
Drużyna
Lp.
1.

Runda wiosenna

2.
3.

Data
Orlik Team
Stronie Śl.
Moto-Jar
MTS Międzylesie

4.
5.
6.

Tigers Kłodzko
Oklahoma Team
Bystrzyca Kł.

27.05.

Runda jesienna
24.06.

30.09.

28.10.

25.11.

16.12.

Suma
pkt

1.04
13

29.04.
10

3
9

3
13

6
22

0
7
13

0
6
13

0
13
26

23

Dolny Śląsk na Orlen Warsaw Games
autor: Maja Brońska - 25 Kwiecień 2017

Podczas Narodowego Święta Sportu
w Warszawie na ORLEN WARSAW GAMES
nie mogło zabraknąć Dolnoślązaków!
Impreza odbyła się 22 kwietnia 2017 roku na
warszawskiej Agrykoli. Do stolicy zawitały
reprezentacje wszystkich województw. Dolny
Śląsk reprezentowało 19 uczniów Szkół
Podstawowych i 19 Gimnazjalistów
z następujących miejscowości: Bielawa,
Bolesławiec, Bolków, Długołęka, Głogów,
Jawor, Lubin, Lwówek Śląski, Oleśnica,
Olszyna, Polkowice, Stronie Śląskie, Szklarska
Poręba, Środa Śląska, Twardogóra,
Wałbrzych, Węgliniec, Zgorzelec.
Zawodnicy wystartowali w parku, w sztafecie 8 x 500 m i po zaciętej walce zajęli, wysokie 4 miejsce.
Na stadionie zaś, zawodnicy zmagali się w takich konkurencjach jak: bieg na 60 m, 60 m ppł., 500 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem oraz w sztafecie 8 x 200 m. Na wyróżnienie zasługuje start Emilii Wawrowskiej z Lubina, która wśród gimnazjalistek zajęła
I miejsce na 60 m z czasem 8,11 s. Srebrne medale natomiast wywalczyli: Maja Olszak z Wałbrzycha w skoku w dal z wynikiem 4,89 m,
Szymon Rojszczyk ze Zgorzelca w biegu na 60 m ppł. z czasem 8,89 s. oraz Krzysztof Dumański ze Stronia Śląskiego w skoku wzwyż
z wynikiem 160 cm. Brązowy medal zdobyła Ewa Dziemidowicz z Olszyny w skoku w dal z wynikiem 4,86 m.
Najwięcej emocji jak zawsze dostarczyła sztafeta 8 x 200 m. Nasza sztafeta, niepokonana od kilku sezonów, tym razem także nie zawiodła
i w pięknym stylu zajęła 1 miejsce!
Wielkie gratulacje dla całej reprezentacji, za udział, za sukcesy, za nieopisane emocje!
Bogdan Birówka - Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.
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

STR. 7

Rok XVII, Numer CLI
SPA POSZUKUJE RATOWNIKA WODNEGO

Złoty medal
Śnieżnika
Stronie Śląskie

Stroński Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia”
Spółka z o. o.
do dnia 10 czerwca 2017 r.
przyjmuje podania do pracy
na okres sezonu letniego
lipiec – sierpień 2017 r.
w charakterze:
Ratownika Wodnego
miejsce pracy:
kąpielisko na zalewie w Starej Morawie oraz kryta pływalnia
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać
następujące warunki:
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
tym stanowisku, czyli posiadać uprawnienia ratownika wodnego,
- posiadać kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej ( KPP);
zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać umiejętność pracy w grupie,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
II. Podanie kandydatów powinno zawierać:
- list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko ratownika
wodnego, cv,
- dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i / lub uprawnienia,
- aktualną legitymację ratownika,
- certyfikat ukończenia kwalifikowanej pierwszej pomocy ( KPP),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.
III. Podania wraz z dokumentami należy przesłać w kopertach
z napisem: "Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego" w terminie do
dnia 10 czerwca 2017 r. włącznie na adres:
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a
57-550 Stronie Śląskie
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki ( adres j.w.)
w Dziale Księgowości ( II piętro)
Uwaga: pytania w sprawie kwalifikacji i uprawnień proszę kierować do
Kierownika Kąpieliska – P. Adama Majewskiego - tel.: 693 771 618.
Uczestnicy otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie
o rozstrzygnięciu podania.
Renata Nowak - Prezes Zarządu

28 kwietnia b.r. w Wałbrzychu
podczas Mistrzostw Polski Juniorów
i Juniorek zawodniczki UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie
w składzie Anna i Katarzyna Węgrzyn, Marianna Pietkiewicz
- podopieczne trenera Leszka Kawy wywalczyły tytuł
Drużynowego Mistrza Polski Juniorek.
Bogdan Węgrzyn

GRATULUJEMY osiągniętych wyników!

SPRAWOZDANIE
Z „TURNIEJU O PUCHAR SZERYFA”
W PIŁCE NOŻNEJ 2017
Dnia 3 maja 2017 r. przy ulicy Sudeckiej w Stroniu
Śląskim na boisku „Orlik” odbył się „Turniej o puchar
Szeryfa” w piłce nożnej. W tym roku pogoda również
dopisała, na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się ponad
25 zawodników (3 drużyny), oraz kibice.
Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z max. 9
zawodników.
Spotkania rozgrywane były systemem każdy z każdym. Za
wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za
przegraną 0 pkt.
Najlepsza okazała się drużyna „An-Mar Oldboys”
w składzie: K. Piechnik, P. Ceglarski, K. Bąk, D. Rodak, J.
Rapacz, T. Wietrzychowski, Z. Margowniczy pokonując
rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce zdobyła
drużyna „Piękni i Młodzi”. Trzecie miejsce przypadło
drużynie „Drink Team”. Odbył się również konkurs na
najlepszego strzelca turnieju, którym został Piotr Ceglarski.
Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym
zaangażowaniem prezentując wysoki poziom gry, więc
emocji nie brakowało.
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu
sportowej rywalizacji .
Zwycięska drużyna „An-Mar Oldboys” otrzymała „Puchar
Szeryfa”, drużynom zostały wręczone pamiątkowe medale.
Oczywiście nie zabrakło samego „Szeryfa” pana Zbigniewa
Łopusiewicza, który wraz z prezes SPA Jaskinia
Niedźwiedzia Sp z o.o. panią Renatą Nowak nagrodzili

zawodników za trud i wspaniałą grę.
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom a w szczególności panu R. Wosiakowi, który podiął się sędziowania
w turnieju. Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do gry w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18:30 na obiekcie sportowym
Orlik przy ulicy Sudeckiej. Do zobaczenia na Orliku!
Ze sportowym pozdrowieniem - Animator Orlika Tomasz Walęciak
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PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI

Wiosna była pięknie przywitana korowodem, a jednak zimno nie chce nas opuścić. Mimo tego, w miesiąc kwiecień weszliśmy wiosennym
krokiem, a w nim:
* 02 kwiecień- Przedszkole uczestniczyło czynnie w „Stołach Wielkanocnych” dzięki
rodzicom z wszystkich grup, którzy na tę okoliczność przygotowali świąteczne potrawy.
Natomiast Dzieci występowały na scenie przedstawiając wspaniale przygotowane tańce.
Przedszkolaki bardzo starannie przygotowywały się do Świąt Wielkanocnych:
wykonywały piękne pisanki i inne dekoracje świąteczne, które można było później
oglądać w holu przedszkola.
* 21 kwiecień - dzieci z grupy Biedronek przedstawiły program dla koleżanek i kolegów
z innych grup z okazji Dnia Ziemi.
* 28 kwiecień - w naszym przedszkolu odbył się, jak co roku Bal Witaminkowy, na
którym królowały witaminki - truskawki, banany, dynie, pomidorki i wiele, wiele innych
postaci.
* Rozpoczęła się budowa boiska na placu przedszkolnym. Dyrekcja przedszkola, ale
przede wszystkim dzieci składają specjalne podziękowania za bezinteresowną pomoc dla:
Pana Jacka Rejterady za wykonanie pomiarów boiska, Pana Piotra Gulij za wykopy
i wywiezienie ziemi, Firmie pana Dobosza za przywózkę materiałów do budowy boiska
i utwardzenie podłoża.
Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota

„ZABAWA Z NAKLEJKAMI” W BAJLANDII
Aby pobudzić kreatywność dzieci trzeba im dostarczyć pewnych wiadomości, inspiracji
i możliwości. Takim celem było spotkanie 31 marca z przedszkolakami w bolesławieckiej
"BAJLANDI" z cyklu zajęć w roku "Gęsi gęgawy" oraz edukacji przyrodniczo myśliwskiej. W ciągu 1,5 godziny dwadzieścioro troje dzieci /3 - 6 lat/ wysłuchało
przepięknych opowiadań ze zbioru "Kochane zwierzęta" pani Ewy Mirkowskiej
"Strażnik tajemnic" , "Rudzik ,który pomógł zimie odejść " i innych. Następnie na białych kartkach dzieci naklejały wybrane przez siebie
zwierzęta leśne oraz różnego rodzaju owady. I znając opowiadania musiały domalować tło czyli las, łąkę , pole lub ogródek. Zabawa była
przednia i jak zawsze zajęcia zakończył mini konkurs wiedzy. Nagrodami były książki oczywiście o zwierzętach leśnych.
Jest jeszcze jeden aspekt tych spotkań - dzieci uczą się wygrywać ale i przegrywać i nie płakać gdy się o czymś zapomniało a zwycięzców
nagradzać brawami.
Darz Bór - Jolanta Bogiel - K.Ł " Śnieżnik " Stronie Śl.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ WAKACJI JESZCZE NIE WIDAĆ
► NIEZWYKŁA LEKCJA
12 kwietnia 2017 w klasie I a odbyła
się niezwykła lekcja. Naszymi gośćmi
byli Państwo Tomaszewicz, którzy
opowiadali o zwierzętach leśnych.
Ważnym elementem zajęć była tablica
z podobiznami zwierząt i odgłosami
jakie wydają. Dzieci mogły przyjrzeć
się z bliska jak wygląda muflon czy
poroże jelenia. Ta jakże pomocna
lekcja przyrody wszystkim bardzo się podobała. W prezencie dzieci
otrzymały kolorowanki ze zwierzętami leśnymi, a my odwdzięczyliśmy się
jajkiem wielkanocnym, życzeniami i podziękowaniami.
W planach nasza klasa ma lekcję w plenerze. Czekamy niecierpliwie na
ładną pogodę i wyjście z Państwem Tomaszewicz w teren.
A. Oostenbrink

Miejsce I zajęły dwie drużyny: S.P. Lądek Zdrój - drużyna 1
i S.P. Polanica Zdrój - drużyna 2, miejsce III zajęła S.P.
Lądek Zdrój- drużyna 2.
Organizatorzy dziękują Gminie
Stronie Śląskie za ufundowanie
nagród dla wszystkich uczestników konkursu, oraz Radzie
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim za
sfinansowanie poczęstunku
w trakcie konkursu. Osoby
odpowiedzialne za przygotowanie konkursu p. Maria Zimna, p. Irena
Kolczyńska, p. Jadwiga Staśko, p. Jarosław Grzybowski

► Dzień Ziemi i Europy 24.04.2017r. uczniowie klas
I-VI ze Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim obchodzili
„Dzień Ziemi i Europy” pod
hasłem „Z ekologią na TY”.
Uczniom klas I - III przydzielono zadania w formie
meta planu klasy I - Żywność
ekologiczna, klasy II- Energia, klasy – III - Odpady. Natomiast
uczniowie klas IV-VI na poszczególnych lekcjach realizowali
w/w zadania według inwencji i pomysłów nauczycieli.
przedmiotowców.Dodatkowo ogłoszono konkurs klas „Zabawka ekologiczna”.

► XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy
Przedlekarskiej - Od 12 lat Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim jest
organizatorem ,,Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy
Przedlekarskiej” dla uczniów klas V. W roku szkolnym 2016/2017
uczniowie w swoich szkołach rozwiązywali w dwóch etapach testy
przygotowane przez p. M. Zimną. Najlepsi spotkali się w finale
dn.07.04.2017 w Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.- 10 dwuosobowych
drużyn z powiatu kłodzkiego. W finale uczniowie wykazali się
umiejętnościami praktycznymi - udzielali pierwszej pomocy
w upozorowanej scence wypadkowej przygotowanej przez p. I. Kolczyńską.
Zmagania drużyn obserwowała i oceniała komisja w składzie: Mariola
Danielewska – PSSE Kłodzko, P .Iwona Kijek- PSSE Kłodzko, p. Grażyna
Łanucha - lekarz ginekolog, p. Marlena Cymer - Biała - lekarz stomatolog,
Koordynatorzy: J. Grzybowski, J. Staśko, M. Zimna
p. Piotr Jabłoński - ratownik GOPR.
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► „Siedmiomilowe buty”- 4 maja b.r. uczniowie klas IIa, IIc, IIIa, IIIb w ramach programu turystyczno-krajoznawczego „Siedmiomilowe
buty” uczestniczyli w spotkaniu z przewodnikiem sudeckim PTTK panem Radosławem Kuklisem oraz ratownikiem GOPR (oddział
Międzgórze) panem Marcinem Tomczykiem. Goście przedstawili nasz region turystyczny, omówili oznaczenia szlaków turystycznych,
zaprezentowali podstawowy ekwipunek jaki należy zabrać ze sobą na wyprawę w góry. Uczestnikom przedstawiono zwierzęta, które można
spotkać na naszym terenie. Ważnym elementem, omawianym w trakcie spotkania, było zachowanie bezpieczeństwa w czasie wędrówek
górskich. Podczas prezentacji udzielono wskazówek na temat sposobu wzywania pomocy w górach oraz udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorzy: Aleksandra Dumańska, Małgorzata Jezierska, Ewa Kozłowska

► Kreatywna edukacja - „Przez ćwiczenia do doskonałości”. Ta myśl towarzyszyła nauczycielom, którzy 27 kwietnia b.r. brali udział
w szkoleniowej radzie pedagogicznej „Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji”. W trakcie szkolenia przedstawiono
główne zagadnienia dotyczące kreatywności i jej stosowania na lekcjach. Omówiono następujące zagadnienia: wzbudzanie motywacji
i kreatywności uczniów (u nauczyciela i uczniów), warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności, stosowanie metod kreatywnych w szkole.

CO SŁYCHAĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH?
► Konkurs Wiedzy o Zdrowiu - 10 maja b. r., w ZSS w Stroniu Śl., odbyła się już XI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu.
Konkurs dla szkół gimnazjalnych z powiatu kłodzkiego odbywa się corocznie pod patronatem honorowym PSSE w Kłodzku oraz Burmistrza
Stronia Śl. Głównym celem konkursu jest propagowanie zachowań prozdrowotnych i umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej.
W komisji konkursowej gościliśmy p. Mariolę Danielewską z PSSE w Kłodzku oraz p. Urszulę Łączyńską – Ramza, lekarza ze Stronia Śl.
Trzyosobowe drużyny 6 gimnazjów z Polanicy Zdr, Kłodzka, Dusznik Zdr., oraz Żelazna, zmagali się z testem wiedzy o zdrowiu, zadaniem
praktycznym o efektywności dla zdrowia i skutków negatywnych aktywności fizycznej, oraz prezentowali swoje umiejętności udzielania
I pomocy przedmedycznej. Drużyna naszej szkoły w składzie: Karolina Bieszke, Natalia Zając i Oliwia Zielińska z kl. II a, zajęły I miejsce.
Serdecznie gratulujemy w pełni zasłużonego sukcesu. Kolejne miejsca uzyskały: II – Niepubliczne Gimnazjum w Żelaźnie, III – Gimnazjum
Stowarzyszenia Edukator w Polanicy Zdr. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Gminy Stronie Śl., za ufundowanie nagród
oraz Radzie Rodziców ZSS w Stroniu Śl., za ufundowanie poczęstunku.
► Lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Słupcu - 11 maja reprezentacja
dziewcząt i chłopców gimnazjum ZSS w Stroniu Śląskim wzięła udział w Lekkoatletycznych
Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w Słupcu. Zawodnicy uczestniczyli w biegach na 100, 300
i 1000 metrów, sztafecie szwedzkiej, sztafecie 4x100 metrów oraz skoku w dal. Nie obyło się
bez sukcesów srebro w biegu na 100 m wywalczył Krzysztof Janukowicz, a sztafeta szwedzka
w składzie Krzysztof Dumański, Paweł Gancarz, Krzysztof Janukowicz i Daniel Hajkowicz
wywalczyła złoty medal. Cieszymy się z sukcesów i chcemy więcej.

PRZYJAŹŃ
POLSKO - CZESKA
W Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim są dwa
oddziały gimnazjalne realizujące innowację pedagogiczną
ukierunkowaną na poszerzanie kompetencji językowych, ale i wiedzy
o naszych sąsiadach- Czechach. Od maja br. młodzi ludzie mają
okazję sprawdzać swą wiedzę i umiejętności językowe w praktyce,
bowiem biorą udział w projekcie pt. „Poznawanie przez wspólne
działanie. Współpraca uczniów ze szkoły w Stroniu Śląskim
i Starym Mieście” realizowanym z Funduszu Mikroprojektów
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Nowatorstwo tego pomysłu polega na zaangażowaniu we wspólne
działania młodych ludzi mieszkających w obu miastach partnerskich.
Ma być dobra zabawa, śmiech, ale i poznawanie się podczas

różnoronych warsztatów (artystycznych, kulinarnych, geologicznych),
spotkań w okolicy Stronia Śląskiego i Starego Miasta oraz w finaleprzedstawienia dla gości z Polski i Czech.
Uczniowie mieli już okazję się poznać podczas spotkań w swoich
szkołach (w listopadzie i grudniu), natomiast 15 maja miało miejsce
pierwsze z działań projektowych.
Młodzież zawitała do Wapiennika Łaskawy Kamień w Starej
Morawie. Gospodarze obiektu przygotowali zajęcia czerpania papieru,
druku artystycznego, pokazali stanowiska nietoperzy oraz odżywający
po zimie ogród japoński. Nikt się nie nudził, za to wszyscy musieli się
ubrudzić podczas pracy z papierem.
Po zajęciach był obiad w Willi pod Jaskinią w Kletnie, rozmowy oraz
oglądanie zdjęć.
Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 26 maja
w szkole w Starym Meście, gdzie zostaną rozegrane
zawody sportowe (trzymamy oczywiście kciuki za
zwycięstwo uczniów ZSS).
A.Tatarynowicz
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ROZŚPIEWANE GWIAZDECZKI
Zespół „Gwiazdeczki” z Bolesławowa składa serdeczne podziękowania
dla Gminy Stronie Śląskie za sfinansowanie zakupu sukienek, które
zostaną wykorzystane podczas naszych występów. Dziękujemy także
Radnym Gminy Stronie Śląskie za sfinansowanie zakupu mikrofonu, który
będzie wykorzystany podczas występów.
Postaramy się uprzyjemnić naszym śpiewem imprezy okolicznościowe.
Gwiazdeczki w składzie:
Magdalena, Joanna, Violetta, Anna, Anna, Julia, Renata, Monika, Lidia,
Agnieszka.

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do
przedstawienia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia
dotyczący rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z Gminy
Stronie Śląskie w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku:
1. Określenie trybu zamówienia:
Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie
zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rehabilitacj
i ruchowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w ramach
wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2017 w formie:
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami
postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej
w odpowiedni do tego sprzęt / w maksymalnie 3 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia
to 45 minut.
3. Wymagania dla Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5.
Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu
ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania.
Miejsce realizacji usługi: Zajęcia
w ramach rehabilitacji muszą
odbywać się na terenie Stronia Śl.
Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej
rehabilitacji.
Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu;
74/8141424 .
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

• Posiadają własną działalność gospodarczą.
•Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do
wykonywania działalności.

•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej
zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
4. ELEMENTY KOSZTÓW
1.Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem.
1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za
bieżący kontakt z Zamawiającym, a także za organizację i terminową
realizację zajęć.
2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności
uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający i do
bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 tygodnia nieobecności
uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod
rygorem odmowy zapłaty za te osoby.
3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym
„Regulaminie uczestnictwa”.
4) Wykonawca umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania
ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.
5. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert
Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA - KOREKCYJNE 2017”,
proszę składać do dnia 29 maja 2017 roku do godz.15.00 pocztą tradycyjną, lub e-mail na adres: ops@stronie.pl bądź osobiście w siedzibie
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM INFORMUJE
JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI,
JAK ZAPRZESTAĆ STOSOWANIA PRZEMOCY
WOBEC NAJBLIŻSZYCH ?
Trwa nabór do udziału w bezpłatnym programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Jeżeli masz problemy z emocjami,
nie radzisz sobie w trudnych
sytuacjach, nie potrafisz zapanować
nad sobą i jesteś czasami sprawcą
przemocy wobec najbliższych lub
znasz osoby, którym można pomóc, zapraszamy do udziału
w bezpłatnym programie korekcyjno-edukacyjnym, gdzie uczmy jak
sobie z tym poradzić.
Bądź świadomy, nie rezygnuj z dobrych relacji z osobami
najbliższymi! Daj sobie pomóc! Pomogliśmy już wielu osobom,
pomożemy i Tobie!
Zajęcia korekcyjne prowadzić będą doświadczeni trenerzy, osoby,
które wiedzą w jaki sposób można pomóc. Nie czekaj, aż negatywne
emocje będą Tobą rządzić, sam zarządzaj swoimi emocjami spróbuj się tego nauczyć - na pewno dasz radę.
Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych jest
strategia kierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności
do samokontroli i nauki konstruktywnego współuczestnictwa
w życiu rodzinnym.
Udział w programie jest bezpłatny
Program będzie realizowany w Kłodzku w terminie
kwiecień-lipiec 2017 r.
Zadzwoń do nas lub napisz maila:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko
tel: 74 865 75 80e-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
W miesiącu kwietniu 2017 roku odbyło się 7 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 5 - 6 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 17 porad dotyczących:
• 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 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
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XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
ODBĘDZIE SIĘ 31.05.2017 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 XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4. Analiza z wykonania Budżetu Gminy Stronie Śląskie za rok 2016.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok - projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia
Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie
Śląskie za 2016 rok - projekt nr 2.
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 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskie na 2017 rok – projekt nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/210/17
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w
sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych – projekt nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków – projekt
nr 7.
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalnościw okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
16. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

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
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

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 3 czerwca 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
• 6 czerwca 2017 roku dyżur w biurze pełni
Pan Zdzisław Pakuła.

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.
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.

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

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

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.

