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INFORMACJA
Zapraszamy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, którzy jeszcze nie otrzymali „Albumu z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich Stroniu Śląskiemu” po ich odbiór. Albumy będą wydawane od dnia 30 października b.r.
Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim lub/i pod telefonem 74 811 77 11

LISTOPAD TO MIESIĄC WSPOMNIENIA I PAMIĘCI
„Dla tych, którzy odeszli”
Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry
Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień
- pierwszy dzień listopada
wiersz autorstwa Danuty Gellnerowej
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych
położonych na terenie Miasta Stronie Śląskie:
Opis nieruchomości:
1. dz. nr 82 o pow. 0,2169 ha 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- 65 000 PLN netto , wysokość wadium – 3 500 PLN.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pokój nr 17
(sala konferencyjna).
2. dz. nr 5/4 o pow. 0,1985 ha położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim , KW nr SW1K/00044129/9
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi , symbol planu-M.1.MU.
Cena wywoławcza netto- 80 000 PLN netto , wysokość wadium – 4 000 PLN.
Do ww. ceny wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości
23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pokój nr
17 (sala konferencyjna).
Warunki przetargów:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , przelewem najpóźniej do
dnia 20 listopada 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.
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.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Z okazji minionego 14 października Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego Przewodniczący Rady - Ryszard Wiktor życzą wszystkim nauczycielom, wychowawcom,
pedagogom, pracownikom oświaty wszelkiej pomyślności, zdrowia, cierpliwości i radości z osiągnięć
w pracy zawodowej oraz determinacji w pokonywaniu codziennych dydaktycznych trudów.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą dla Państwa
pozytywną życiową przygodą, pełną entuzjazmu, ale i rzetelną, sumienną i rozsądną pracą,
która w przyszłości wpłynie korzystnie na wychowanie i przygotowanie do dorosłego życia
naszych dzieci i młodzieży.

►Przedłużenie terminów składania wniosków na dofinansowanie wymiany pieców.
Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie o naborze w trybie ciągłym wniosków dt. wymiany pieców C.O. Wnioski należy składać
w Urzędzie Miejskim do dnia 31.12.2019 r. Szczegółowych informacji dotyczących tego tematu udziela p. Lech Kawecki ( pokój nr 8
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ) lub/i pod nr tel: 74 811 77 20
► Remont i oświetlenie ulicy Ogrodowej.
Zakończono budowę oświetlenia ulicy Ogrodowej . Zamontowano 6 punktów oświetlenia fotowoltaicznego o wartości 36 887, 70 zł brutto.
Rozstrzygnięto przetarg na remont ulicy Ogrodowej - wartość robót wyniesie 360 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane
jest na 15 listopada 2017.
► Rozpoczął się remont drogi Nowa Morawa - Bolesławów.
W tym roku wyremontowane zostaną przepusty, uzupełniona zostanie podbudowa drogi, planowane jest ułożenie warstwy
wiążącej asfalt. Możliwe są utrudnienia ruchu w dni robocze w czasie prowadzenia robót.
► Uwaga! Zmiana ruchu przy cmentarzu.
W okresie od 30.10.2017 r. do 3.11.2017 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na jednokierunkowy od strony ulicy
Kościelnej.
► Zakończono budowę drogi w Nowej Morawie.
Droga o nawierzchni szutrowej utrwalonej powierzchniowo - 605 m. Wartość inwestycji wynosi 65 000 zł brutto.
Budowę drogi pokryto w całości ze środków własnych Gminy Stronie Śląskie.
► Kontynuacja funkcjonowania w roku 2018 na terenie Gminy Stronie Śląskie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Informujemy, że w roku 2018 będzie nadal funkcjonował na terenie Gminy Stronie Śląskie punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej. Stosowne porozumienie w tym zakresie podpisał Burmistrz Stronia Śląskiego ze Starostą Kłodzkim.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej tak jak do tej pory będzie miał swoją siedzibę w budynku usytuowanym
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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► Wydłużone godziny pracy punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Informujemy, że zostały wydłużone godziny otwarcia punktu kasowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie Oddział Stronie
Śląskie w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. Punkt kasowy jest otwarty w godzinach pracy Urzędu od godz. 8.00 do godz. 15.00.
►Ustalono wyniki głosowania w ramach projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 16.10.2017 r. przystąpił do czynności związanych z obliczeniem wyników konsultacji projektów
zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok. Na podstawie policzonych głosów na poszczególne
projekty, stwierdzono, że łącznie oddano 463 głosy, z tego 56 głosów nieważnych i 407 głosów ważnych.
● Po przeliczeniu głosów ważnych, poszczególne projekty otrzymały nw. liczbę głosów:
L.p

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy
koszt w PLN

Liczba ważnie
Miejsce wg liczby głosów
oddanych głosów

1.

Bariera ochronna

Krzysztof Soboń

8 820,00

241

1

2.

Skwerek pod szkolnym laskienm

Dariusz Leśniowski

19 979,20

166

2

Na podstawie wyników głosowania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustalił listę projektów wybranych do realizacji w roku 2018:
● Projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie:
L.p.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt
w PLN

Liczba ważnie oddanych głosów

1

Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 410 x 580

Grzegorz Kwaśniewski

20 000,00

Nie dotyczy

2.

Aktywność na świeżym powietrzu - instalacja urządzeń
fitness

Paweł Gancarz

19.931,90

Nie dotyczy

3.

Sprawmy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw Paweł Gancarz

19.198,00

Nie dotyczy

Mając na uwadze fakt, że po przeprowadzeniu weryfikacji projektów pod kątem względem formalno-prawnym i merytorycznym, na listę
projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie zakwalifikowały się tylko trzy projekty, zgodnie
z pkt IV.6 ustalonych zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2018, nie przeprowadza się głosowania
w sprawie wyboru do realizacji tych projektów, bowiem łączna szacunkowa wartość projektów nie przekracza kwoty Budżetu
Obywatelskiego przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie, tj. kwoty 80000,00 PLN. Projekty te są
automatycznie przeznaczone do realizacji.
Projekty zlokalizowane na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie:
L.p.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w PLN

Liczba ważnie oddanych głosów

1.

Bariera ochronna

Krzysztof Soboń

8.820,00

241

► Zamknięcie w Stroniu Śląskim z dniem 1 października 2017 r. Biura Pośrednictwa Pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
Informujemy, że od 1 października 2017 roku zostało zamknięte Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatowego
Urzędu Pracy w Kłodzku w Stroniu Śląskim. Tym samym mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy
zamierzają zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, powinni skierować swoje kroki
do siedziby filii Powiatowego Urzędu Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Sienkiewicza 6. Istnieje
również możliwość rejestracji przez internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie za
pośrednictwem formularza dostępnego na portalu PRACA.GOV.PL. Dokonanie rejestracji w sposób elektroniczny wymaga opatrzenia
dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na platformie e-PUAP, który można uzyskać bezpłatnie m.in. w
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 2).
► Rozpoczęcie sezonu grzewczego – zachowajmy szczególną ostrożność.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
o zachowanie szczególnej ostrożności. Dotyczy to w szczególności osób, które korzystają z pieców CO
opalanych paliwem stałym. Tegoroczny sezon grzewczy to okres, w którym strażacy z terenu powiatu kłodzkiego
odnotowali już kilkadziesiąt działań związanych z gaszeniem powstałych pożarów sadzy (w tym na terenie
Gminy Stronie Śląskie). W okresie jesienno – zimowym temperatura na zewnątrz spada, aby utrzymać ciepło w
domach, urządzenia ogrzewcze pracują na większych obrotach, nawet wtedy gdy nikt tych urządzeń nie dozoruje.
Obecny okres to najlepszy czas aby dokonać pełnej i rzetelnej kontroli stanu technicznego przewodu
kominowego (jego szczelności oraz drożności), usunąć zalegającą warstwę sadzy, sprawdzić prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń grzewczych – piece CO. Wpłynie to niewątpliwie pozytywnie na nasze
bezpieczeństwo.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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WYWALAMY GRATY Z CHATY

► UWAGA!!!! OSTATNIA W 2017 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
• MIASTO – 6 LISTOPAD 2017 • OBSZARY WIEJSKIE – 7 LISTOPAD 2017
Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 w dniu zbiórki przed posesjami
(lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Mieszkaniowych itp.)

TAK

PRZYPOMINAMY!!!
Odpady budowlane nie są odpadami wielkogabarytowymi,
należy je odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, gdzie zostaną odebrane bezpłatnie.
Liście nie są odpadem komunalnym, w związku z tym prosimy ich nie
wrzucać do pojemników na odpady komunalne, co rodzi bezzasadne
skargi na przepełnienie pojemników.
Zebrane liście można bezpłatnie pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zakład Komunalny ul. Dolna 2a
GODZINY OTWARCIA PSZOK: poniedziałki i wtorki od 8.00 do 12.00, czwartki i piątki od 14.00 – 18.00
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

NIE

► Zakończenie inwestycji o nazwie „Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim”. W ramach zadania zmodernizowano
nawierzchnię o powierzchni 1802 m² oraz chodnik o powierzchni 493 m². Wbybudowano również mur oporowy od strony ulicy Kościuszki.
Dodatkowo zmodernizowano 14 słupów oświetlenia ulicznego. Łączny koszt inwestycji wyniół 680 266 zł przy dotacji 209 000 zł
pochodzącej z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

CETIK ZAPRASZA NA NAJBLIŻSZE IMPREZY!
► 28.10 - Kabaret "Opera na wynos".
► Uwaga! Informujemy o zmianie godzin zwiedzania kaplicy.
W soboty Kaplica będzie otwarta w godz. 12.15-13.15. W czwartki
kaplica będzie otwierana przy kontakcie telefonicznym pod
numerem CETiK-u ( tel. 74 8143 205). Pracownik otworzy kaplicę
do 10 minut.
► 10.11 - Święto niepodległości - 99 rocznica.

►Straż Miejska sprawdzi czym palimy w piecu.
Burmistrz Stronia Śląskiego ponownie upoważnił Straż Miejską
w Stroniu Śląskim do przeprowadzenia kontroli pieców. Sprawdzane
będzie to czym mieszkańcy ogrzewają swoje domy. Strażnicy będą
sprawdzać w szczególności, czy w przydomowych piecach nie są
spalane odpady, takie jak opakowania plastikowe, folia, wyroby z gumy
czy np. meble tapicerowane. Kontrole będą się odbywały do
zakończenia okresu grzewczego.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W CETIKU

KONCERT ORKIESTRY Z BIALORUSI W CETIKU 30 WRZESNIA 2017

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W CETIKU
SIEKIERECZKI W MIĘDZYZDROJACH
Ludowy Zespół Śpiewaczy Siekiereczki ze Starego
Gierałtowa wziął udział w XV Spotkaniach
Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach, gdzie
swoimi występami został dostrzeżony i uwieńczony
I Wyróżnieniem przez Jury.
Za pomoc w organizacji tego wspaniałego wyjazdu do
Międzyzdrojów oraz za dofinansowanie Zespół bardzo
dziękuje Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim.
Dziękujemy również wspaniałym sponsorom:
•Nadleśnictwu Lądek-Zdrój, •Gospodarczemu Bankowi
Spółdzielczemu w Strzelinie, •Strońskiemu Parkowi
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., •Willi
„Orle Gniazdo” w Szklarach, •Radnym z Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim, •Panu Zbigniewowi Dyląg
z firmy „Menos”, •Panu Janowi Zaucha z firmy „Manikar”.

Przewodniczący Zespołu LZŚ Siekiereczki - Michał Gontko

„DANIELÓWKA” NAJPIĘKNIEJSZA
W IX edycji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2017, gospodarstwo agroturystyczne
„Danielówka" ze Stronia Śląskiego wsi zajęło I miejsce w województwie w kategorii:
Najpiękniejsza zagroda. Gratulujemy! W uroczystym podsumowaniu konkursu, jakie miało
miejsce 7.10.2017 w Najpiękniejszej Wsi 2017 - Niedźwiedzicach - wsi bociana, w gminie
Chojnów, udział wzięli gospodarze „Danielówki” – Katarzyna i Daniel
Grzelak, z córkami oraz liderzy „odnowy wsi” z sołectw: Stronie Wieś, Stary
Gierałtów, Stara Morawa, Goszów i Kamienica. Wszystkie sołectwa
w Gminie Stronie Śląskie należą do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej,
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Cieszymy się z sukcesu gospodarstwa agroturystycznego „Danielówka”,
a wszystkim działaczom życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji
pomysłów i projektów na rzecz naszych miejscowości.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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„GRZYBOMANIA” JEST NIE DO OPANOWANIA!

16 września 2017 na działce sołeckiej w Stroniu Śląskim wsi odbyła się 6
edycja festynu tradycji grzybobrania GRZYBOMANIA. Organizatorem festynu
jest Sołectwo Stronie Wieś - KGW Stronie Wieś i mieszkańcy wsi. Jak co roku,
w organizację festynu włączyło się Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Śnieżnicki Park
Krajobrazowy i Gmina Stronie Śląskie. Pomimo deszczowej pogody, na festyn
zawitali miłośnicy grzybobrania, dań z grzybami i ciast domowego wypieku,
przygotowanych przez mieszkanki Stronia Wsi. Konkurs na największą ilość
zebranych podgrzybków, o nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego, zwyciężył Pan
Jan Kluza z Goszowa, a konkurs rozpoznawania grzybów o nagrodę Pana
Nadleśniczego - turystka z Wrocławia i Julia Grzelak ze Stronia Wsi. Był także
konkurs rozpoznawania gatunków drzew (po liściach) oraz występ żywiołowego
ludowego zespołu „Wesołe nutki” z Mąkolna koło Złotego Stoku. Melancholijną
nutkę wprowadziła Hanna Sawicka ze Stronia Śląskiego, która pięknie zagrała
dla gości na gitarze klasycznej. Niezastąpiona Kapela Podwórkowa z Ulicy
Hutniczej podgrzewała atmosferę. Na zakończenie odbyła się zabawa-konkurs o nagrodę Rady Sołeckiej Stronia Wsi – slalom w parach na
nowych sołeckich nartach! Dziękuję uczestnikom, którzy pomimo deszczu, zawitali na nasze grzybowe święto oraz wszystkim osobom, które
pomogły w organizacji festynu! Mamy nadzieję, iż w 2018 roku pogoda będzie dla nas łaskawsza. Zapraszamy!
Czesława Piechnik - Sołtys Sołectwa Stronie Wieś

WIECZÓR W DALEKIM KRAJU I VI MIJANKA ROWEROWA 2017
Do 5 listopada Strońska Grupa Rowerowa opublikuje szczegóły wspólnego rowerowego świętowania Dnia
Niepodległości, połączonego z zakończeniem sezonu rowerowego 2017. Na sobotni wieczór, 11 listopada, planowana
jest piękna podróżnicza prezentacja z zimowej rowerowej wyprawy w bardzo odległy zakątek świata. Gospodarzem
wieczoru będzie „Lew Jaskiniowy” na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim. W niedzielę, 12 listopada, odbędzie się
VI MIJANKA ROWEROWA 2017. Startujemy z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie, a spotykamy się
o godzinie 11.00 przy bramce w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim. W tym roku mijankowicze wykonają sobie
pamiątkowe zdjęcie przed Urzędem Miejskim, po czym udadzą się wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej na Przełęcz
Gierałtowską, by ok. godz. 13.00 rozpocząć uroczyste zakończenie sezonu rowerowego w Ośrodku Jeździeckim „FurmAnka” w Nowym
Gierałtowie. Będzie biesiada pod dachem oraz ognisko z kiełbaskami.
Udział w obydwu wydarzeniach jest bezpłatny. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Prosimy o ubranie kasków oraz kamizelek
lub innych elementów odblaskowych. Osoby chętne do włączenia się w organizację prosimy o kontakt (upieczenie ciast, przygotowanie
muzyki, pomoc w zabezpieczeniu trasy przejazdu, ufundowanie drobnych upominków dla uczestników, itp.). Relację z wydarzeń oraz listę
sponsorów opublikujemy w kolejnym wydaniu Nowinek. Do udziału zapraszamy wszystkich, szczególnie rodziny z dziećmi!
Strońska Grupa Rowerowa

Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom
za wsparcie finansowe na wyjazd wakacyjny
dla dzieci ze scholi i ministrantów.
Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu jest taki kolor,
który nadaje mu sens i budzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka.
Jest to kolor dobroci. Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar,
jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi nie oczekując
nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia tego gestu.
Rabenda Krystyna
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W dniu 26 września 2017 roku przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim wraz z myśliwymi Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim zasilili
remizę śródpolną 50 dorosłymi bażantami.
Przepięknie położona w okolicach Lądka Zdroju 2,5 hektarowa remiza śródpolna została
założona w 2012 roku w ramach ogólnopolskiej akcji przyrodniczo-edukacyjnej „Ożywić Pola”
przez myśliwych Koła Łowieckiego „Śnieżnik” oraz dzieci, wychowawców, nauczycieli
Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim przy wydatnej pomocy rolnika-myśliwego ze
„Śnieżnika” Andrzeja Romanowskiego, który opiekuje się wspomniana remizą na co dzień,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowo-wiosennym dbając o zaopatrzenie istniejących podsypów
w karmę dla zwierzyny jednocześnie chroniąc żyjącą w niej zwierzynę przed wrogami
naturalnymi oraz kłusownikami.
W dniu 26 września 2017 roku 15 przedszkolaków 5-latków z grupy
„Jeżyki” wraz z wychowawczynią Anną Raś, dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Stroniu Śląskim Celiną Chęś-Drańczuk udali się do remizy
celem zasilenia jej bażantami. Na miejscu oczekiwali na nich myśliwi
Koła Łowieckiego „Śnieżnik” Michał Obigło, Andrzej Romanowski,
Tadeusz Barzycki oraz diana Koła Łowieckiego „Dziczy Gaj”
z Krapkowic Edyta Obigło wraz z zakupionymi 50 dorosłymi bażantami.
Bażanty zakupione zostały z wolierni Ośrodka Hodowli Zwierzyny
Polskiego Związku Łowieckiego Moszna na Opolszczyźnie przez Koło
Łowieckie „Śnieżnik” oraz myśliwych tego koła Michała Obigło i Adama
Suchodolskiego.
Przed wypuszczeniem ptaków do remizy myśliwy Michał Obigło w krótkiej prelekcji poinformował o celu zasilenia remiz zwierzyną
drobną - bażantami, kuropatwami i zającami o biologii bażanta i jego naturalnych wrogach.
Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w wypuszczaniu bażantów z klatek na wolność. Było wiele radości, zachwytu i uciechy a niektórym
dzieciom poleciała łezka ze szczęścia i wzruszenia.
Należy dodać, że przedszkolaki i myśliwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Ożywić Pola” rok rocznie zasilają założoną remizę na przemian
zającami i bażantami często ją odwiedzają pielęgnując i opiekując się nią.
Tadeusz Barzycki Prezes Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim

PRZEDSZKOLACZKI ZE STROŃSKIEJ PACZKI
♠ PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
06.10.2017
„Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza ważna
przedszkolna uroczystość w życiu dzieci.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości.
Byli wśród nich: zastępca burmistrza Pan
D.
Chromiec,
radni:
M.
Snopkowska,
S. Dobrowolski, M. Węgrzyn i Pan K. Drożdż
radny powiatowy oraz przewodniczący Koła
Łowieckiego „Śnieżnik” Pan J. Barzycki.
Następnie w części artystycznej dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki i wierszyki. Odświętny strój i opaski
symbolizujące nazwę grupy, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia.
Po części artystycznej, dzieci obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać
kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pani dyrektor C. Chęś - Drańczuk z pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała
uroczystego „Aktu pasowania”. Od tego momentu poszczególne grupy otrzymały swoją nazwę Misie, Pszczółki, Biedronki, Jeżyki, Motylki,
Słoneczka, Żabki. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał rożek z cukierkami. Sponsorami słodkości była Rada
Rodziców i sklep REMA.
Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków od zaproszonych gości. Uwieńczeniem uroczystości był występ iluzjonisty z Krakowa - Pana
M. Kubowicza. Swoimi akrobacjami z kulami i maczugami oczarował dzieci i rodziców. Sponsorami tego spektaklu byli radni naszego miasta:
M. Snopkowska, J. Biały, S. Dobrowolski, Z. Dyląg, J. Florowski, D. Gulij, M. Węgrzyn.
Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycielek.
♣ ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ - Dnia 13 października
obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej połączone z 60-leciem
powstania pierwszego przedszkola w Stroniu Śląskim. Uroczystą
akademię zaszczyciły emerytowane pracownice przedszkola oraz goście
honorowi. Program słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci
przedszkolnych oraz prezentacja multimedialna wywołała niemałe
wzruszenie, a odświętne stroje jeszcze bardziej podkreślały doniosłość
tego dnia. Niejednemu zakręciła się łezka w oku oglądając zdjęcia
sprzed lat. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca.
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♦ WARSZTATY KULINARNE - 26 września w kuchni przedszkolnej
odbyła się pierwsza część warsztatów kulinarnych projektu „Przez Pokoleń Smaki Do
Sąsiedzkiej Paki”. Tematem przewodnim warsztatów były francuskie rogaliki tworzone
i wypiekane przez dzieci przedszkolne wraz z seniorami. Głównym
założeniem projektu jest integracja pokoleń oraz poznanie smaków dań
z różnych regionów. Warsztaty okazały się strzałem w dziesiątkę, powstały
pyszne wypieki, które degustowaliśmy, panowała miła, serdeczna atmosfera,
dzieci świetnie się bawiły przygotowując ciasteczka, kolejne warsztaty
w październiku i listopadzie b.r.
Elżbieta Słotwińska

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce” oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Projekt „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent: Fundacja „Nasze lepsze jutro” z siedzibą w Kłodzku, Partner – Gmina Stornie Śląskie.

►Projekt Cztery Żywioły w SP
Uczniowie SP w Stroniu Śląskim uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cztery Żywioły. We wrześniu i październiku
realizowano blok poświęcony wodzie. Żywioł ten zgłębiano na zajęciach matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych,
literackich. Uczestnicy zbadali okoliczne wody interfejsami i pod mikroskopem. Odbyli wycieczkę do Wodociągów oraz oczyszczalni
ścieków.
►Uczniowie z SP na XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki
Uczniowie klasy VI a wraz z wychowawczynią p. D. Jezierską uczestniczyli
w DFN.
W Bystrzycy Kłodzkiej w matematycznych układankach, w Kudowie
Zdroju w zajęciach w Centrum Ekologii wysłuchali prelekcji o Górach
Stołowych. Odwiedzili Muzeum Żaby. Spacerowali po mieście. Dodatkowo
odwiedzili Skansen Ginących Zawodów i Kaplicę Czaszek. Wszyscy wrócili
zadowoleni i pełni wrażeń.

►VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Przygotowania trwały cały tydzień poprzez gry i zabawy na
lekcjach w-f, treningu dzielenia przez 2 na lekcjach
informatyki, zabaw na korytarzach podczas przerw, oraz
układania rymowanek do przykładów z tabliczki mnożenia.
Natomiast w dniu tabliczki mnożenia odbyły się egzaminy na
lekcjach matematyki w klasach IV-VII i w klasie III „a”.
Łącznie odbyło się 223 egzaminy, których 100 zostało
zdanych, więc tylu też mamy „Ekspertów Tabliczki
Mnożenia”. Szkolny koordynator Małgorzata Sokołowska
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KILKA NOTATEK Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
► „Znaczenie poetyckiego dorobku Wisławy Szymborskiej”.
28 września w dolnym korytarzu naszej szkoły członkowie Koła
Polonistycznego pod kierunkiem p. Marzeny Zdobylak Koniuszek przygotowali wystawę tematyczną pt.: „Znaczenie
poetyckiego dorobku Wisławy Szymborskiej”. Wystawa jest
wyrazem artystycznego hołdu złożonego twórczości noblistki.
O Szymborskiej wiemy dużo, ale dziś uczniowie postanowili
przedstawić ją nieco inaczej, przez pryzmat ciekawostek.
To portret kobiety nieprzeciętnej o zwyczajnym życiorysie, która z niezwykłą precyzją umiała
pisać o rzeczach z natury trudnych do zdefiniowania. Inspiracją do powstania wystawy były
słowa sekretarza poetki p. Michała Rusinka: „to ekscentryczna starsza pani. Rozchichotana,
czasami frywolna, lubiąca językowe zabawy i „practical jokes”. Wolała rozmowy ze zwykłymi ludźmi niż kongresy poetów i dyskusje
z intelektualistami”. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ekspozycją, bo z pewnością niejedna informacja Was zaskoczy.
► Polsko- czeskie spotkanie w deszczowym Wrocławiu.
W pewien niezwykle deszczowy dzień odbyła się jakże wyczekiwana wycieczka do
Wrocławia.W strugach deszczu, ale na szczęście z dobrymi humorami, uczniowie naszej
szkoły i szkoły w Starym Meście zawitali najpierw do Afrykarium. Wszystkich oczarowały
niezliczone gatunki ryb, przesympatyczne kotiki, pingwiny, hipopotamy, płaszczki, rekiny…
►Dobrze karmimy zawodników Noridc Walking.
30 września 2017r. na polanie „Rykowisko”
w Wyszkach k.Bystrzycy odbyły się zawody
Nordic Walking organizowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kł. Nam przypadł zaszczyt
przygotowania oprawy gastronomicznej.
Zmaganiom przygotowania cateringu dla 200 osób podołali uczniowie kl. II TŻ z p. Renatą
Kawecką. Obsługa już na miejscu to wyczyn Konstancji i Patryka z IV T oraz Łukasza z III T pod
opieką p. Renaty Kaweckiej i p. Kamili Majki. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Sądzimy, że
wszystkim smakowało. Polecamy się na przyszłość.
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ZŁOTY TURNIEJ KARATE W ZŁOTYM STOKU

Lądecki Klub Kyokushin Karate 7 października b.r. wziął udział w I
Otwartym Turnieju Karate Kyokushin, w którym uczestniczyły również
Kluby Karate Kyokushin z Ząbkowic, Opola, Złotego Stoku i Nysy.
W pierwszym turnieju po wakacjach zajęli miejsca:
I miejsce Nycek Kinga ze Stronia Śląskiego
(– kata dziewcząt 14-15 lat),
I miejsce Milke Szymon ze Stronia Śląskiego
(– kata chłopców 10-11 lat),
II miejsce Sobolewski Szymon – kata chłopców 12-13 lat
II miejsce Żurak Oliwia – kata dziewcząt 12-13 lat,
III miejsce Jesiołowska Milena ze Stronia Śląskiego
– kata dziewcząt 8-9 lat.
GRATULUJEMY! I życzymy kolejnych sukcesów!
Treningi Klubu Kyokushin Karate
odbywają się w Stroniu Śląskim w Szkole Podstawowej
przy ul. Kościuszki 57 w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.30.

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?
Krew dla życia!
Jak dotąd krew ciągle jest płynem chronionym patentem natury i hakerskie wysiłki naukowców nie przyniosły
znaczących rezultatów.
Każdego dnia tysiące osób potrzebuje krwi. Ten niezastąpiony lek niezbędny jest przy transfuzjach, transplantacjach
przewlekłych chorobach. Potrzebują go ofiary wypadków, dzieci i dorośli, wszyscy.
Jedynym producentem krwi jest organizm ludzki. Jedynym jej źródłem życia jest zdrowy człowiek. Człowiek taki jak Ty! Dzięki Tobie nawet
kilka osób będzie się cieszyć kolejnym dniem życia.
Oddawanie krwi nie boli, jest bezpieczne, nic nie kosztuje. Tobie daje wiele radości i satysfakcji, a potrzebującemu ratuje życie oraz zdrowie.
Od Ciebie zależy tak wiele, życie ukochanego dziecka, rodzica lub niezastąpionego przyjaciela.
Teraz, w najbliższym czasie najbliższych dniach, na najbliższej akcji poboru krwi w CETiK-u oddaj krew. Zaproś przyjaciół, rodziców oraz
wszystkich dorosłych. Pomóż nam wszystkim , bo każdy z nas, również Ty i nasi najbliżsi, możemy w każdej chwili potrzebować krwi.
W Polsce krew potrzebna jest co 15 sekund. Należy też dodać, że potrzebna jest każda grupa krwi!
W sobotę 14 października delegacja naszego klubu uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 45 – Lecia Klubu HDK PCK im. Zbyszka
Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju. O godzinie 16 °° w Kościele „Miłosierdzia Bożego” odbyła się Msza Św., po czym
złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę w Polsce Papieża Jana Pawła II. Następnie delegacje klubów, krwiodawcy oraz pozostali
zaproszeni goście przeszli do Teatru Zdrojowego na uroczystości Jubileuszowe. Na początku dokonano aktu wręczenia sztandaru klubowi,
poczym wręczono odznaczenia dla zasuszonych honorowych dawców krwi. Następnie w sali lustrzanej sanatorium Polonia odbyło się
spotkanie integracyjne.
28 października czteroosobowa reprezentacja klubu weźmie udział w Turnieju Bowling Cap krwiodawców (turniej w kręgle) organizatorem
jest Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku – relacja z tego spotkania w następnym numerze „Nowinek Strońskich”.
Jacek M.

ZA NAMI XV TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ 2017
Dnia 16.09.2017 r. o godz. 9:00 przy ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim na boisku „Orlik” odbył się XV Turnieju Oldbojów o Puchar
Burmistrza Stronia Śląskiego w piłce nożnej. W tym roku pomimo złej pogody, na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się ponad 50
zawodników z 5 drużyn oraz kibice. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z max. 10 zawodników w wieku powyżej 35 lat.
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: T. Piechnik, A. Adamczewski, T. Olszewski, W. Targosz, P. Ceglarski, K. Bąk,
D. Rodak, J. Rapacz, T. Wietrzychowski, Z. Margowniczy zdobywając największą ilość punktów. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
Concordia Knurów. Trzecie miejsce przypadło „Złotej Marce” Złoty Stok. Czwarte miejsce zdobyli Oldboys Kłodzko a piąte LKS
„Jedność”Boronów. Odbył się również konkurs na najlepszego strzelca turnieju, którym został Wojciech Dujin („Złota Marka” Złoty Stok).
Nagrodzony został również najstarszy zawodnik Roman Żuk z drużyny LKS „Jedność” Boroniów. Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów
z ogromnym zaangażowaniem prezentując wysoki poziom gry, więc emocji nie brakowało, jak i żółtych kartek, które serwował sędzia
R. Wosiak na pohamowanie sportowych ambicji niektórych zawodników.
Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji .
Zwycięska drużyna „An-Mar Oldboys” otrzymała Puchar Burmistrza Stronia Śl., drużynom zostały wręczone pamiątkowe medale i upominki.
Oczywiście nie zabrakło Pana Burmistza Zbigniewa Łopusiewicza oraz Zastępcy Burmistrza Dariusza Chromca, który wraz z prezes SPA
Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. Panią Renatą Nowak nagrodzili zawodników.
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom i zaprosić wszystkich sympatyków piłki nożnej do gry w każdy poniedziałek
o godz.18:00 i czwartek o godz. 19:00 na obiekcie sportowym Orlik przy ulicy Sudeckiej.
Do zobaczenia na Orliku!
Ze sportowym pozdrowieniem - Animator Orlika Tomasz Walęciak
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Raport miesięczny z działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim za miesiąc wrzesień 2017

W miesiącu wrześniu 2017 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób
z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 4 - 5 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
11 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 698908002: od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00.
Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji
mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

WYCIECZKA DLA SENIORÓW

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Seniora, Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Ryszard Wiktor, Zdzisław Pakuła
i Wiesław Ryczek - w czwartek 12 października zorganizowali i sfinansowali z własnych środków kolejną już wycieczkę dla emerytów
i rencistów, tym razem do bajkowego zamku Moszna. W programie wycieczki było zwiedzanie 200- letniego zamku słynącego z 99 wież
i 365 pomieszczeń, otoczonego przepięknym i rozległym parkiem, w którym podziwiać można kilkusetletnie dęby i lipy, oraz ponad stuletnie
azalie. W wycieczce tej wzięło udział 50 osób dla których była to możliwość oderwania się od codziennych obowiązków, oraz miłego
i ciekawego spędzenia dnia w swoim towarzystwie. Na zakończenie wycieczki uczestnicy zaproszeni zostali na biesiadę, wspólne śpiewanie
i tańce przy kiełbasce i ognisku. Seniorzy otrzymali też od organizatorów zapewnienie, że w przyszłym roku jesienią ponownie mogą liczyć na
jakiś atrakcyjny wyjazd.
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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
Tel. 74 811 77 12

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.

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
30 PAŹDZIERNIKA B.R. O GODZINIE 10.00 W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1.
2.
3.
4.

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 4 listopada 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
• 7 listopada 2017 roku dyżur w biurze pełni
Pan Wiesław Ryczek.

Otwarcie sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie
BIURO RADNEGO
Śląskie za poprzedni rok szkolny 2016/2017 oraz analiza wyników
Biuro Miłosza Węgrzyna,
nauczania w szkołach gminnych.
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
5. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2016 rok.
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku
w Stroniu Śląskim.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022 – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska,
"SUDETY 2030" – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa – projekt nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – projekt nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok – projekt nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego – projekt nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego – projekt nr 9.
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej
19. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- Ryszard Wiktor
/-/ podpis nieczytelny

