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Urząd Miejski w Stroniu Śląskim i PTTK/ Odział Stronie Śląskie zapraszają mieszkańców i turystów na:
W TYM NUMERZE:

NIEDZIELNE SPACERKI
PO STRONIU ŚLĄSKIM
Z PRZEWODNIKIEM
ZBIÓRKA: GODZ. 11.00 - UDZIAŁ BEZPŁATNY!
► 1 lipca: GŁÓWNYM TRAKTEM MIASTA. Zbiórka: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 55, prowadzący: Jarosław
Czerkawski, przewodnik sudecki. Krok po kroku (i parę kroków w bok) wzdłuż ulicy Kościuszki, z wizytą
w Strońskich Lochach.
► 8 lipca: „UWAGA SZKŁO!”. Zbiórka: Okrąglak - skrzyżowanie ulic Kościuszki i Hutniczej, prowadzący:
Antoni Cygan, przewodnik sudecki. Produkcja szkła kryształowego i jego znaczenie dla rozwoju miasta, z wizytą
w hucie szkła „Violetta”.
► 15 lipca: BYŁA SOBIE RAZ KRÓLEWNA. Zbiórka: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 55, prowadząca:
Aleksandra Leszczyńska, przewodnik sudecki. Poznajemy postać królewny Marianny Orańskiej oraz historię
budynków dawnego zespołu dworskiego.
► 22 lipca: PAŃSKA GÓRA. Zbiórka: kaplica św. Onufrego, ul. Kościuszki 66 a, prowadząca: Maria Bobko,
przewodnik sudecki. Odwiedzamy kościół, stare cmentarze, kaplice i kapliczki Stronia Śląskiego.
► 29 lipca: NA SOWIE STOPNIE. Zbiórka: Biblioteka Miejska, ul. Kościuszki 32, prowadzący: Henryk Łyp,
przewodnik sudecki. Spacer na Sowią Kopę, na trasie skałki Sowie Stopnie – punkt widokowy na Śnieżnik.
► 5 sierpnia: RZEKI STRONIA. Zbiórka: tama na rzece Morawka, między ulicą Sportową i Kościuszki,
prowadzący: Paweł Dywański, przewodnik sudecki. Poznajemy rzeki, parki i wodne ciekawostki Stronia Śląskiego.
► 12 sierpnia: BYŁA SOBIE RAZ KRÓLEWNA. Zbiórka: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 55, prowadząca:
Agnieszka Serafin, przewodnik sudecki. Poznajemy postać królewny Marianny Orańskiej oraz historię budynków
dawnego zespołu dworskiego.
► 19 sierpnia: SZLAKIEM DAWNYCH KNAJPEK I KAWIARENEK. Zbiórka: CETiK (dawna stacja
kolejowa), ul. Kościuszki 18, prowadzący: Zbigniew Łopusiewicz, Burmistrz Stronia Śląskiego. Bufet na dworcu,
„Kryształowa”, „Bałtyk”, itp. – miejsca, które niegdyś tętniły towarzyskim życiem, a dziś zachowały się we
wspomnieniach mieszkańców. Historia miejsc i ich współczesne przeznaczenie.
► 26 sierpnia: OSIEDLE MORAWKA. Zbiórka: przystanek autobusowy Stronie Śląskie – Morawka,
ul. Kościuszki, prowadzący: Władysław Bury, przewodnik sudecki. Spacer po osiedlu Morawka, którego powstanie
związane było z wydobywaniem uranu w Masywie Śnieżnika w l.40/50 XX w. Historia miejsca, losy ludzi.
► KAŻDY SPACER TRWA OK. 2-3 GODZ., Z PRZERWĄ NA KAWĘ/HERBATĘ W LOKALU NA TRASIE.
Z A P R A S Z A M Y ! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. W przypadku bardzo złej
pogody, spacer może zostać odwołany.
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URUCHOMIONO DARMOWE KURSY KOMUNIKACJI PKS KURSUJĄCEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (25.06.2018 r. do 31.08.2018 r.)
Informujemy, że Gmina Stronie Śląskie uruchomiła darmowe kursy komunikacji PKS kursującej od poniedziałku do piątku,
od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Odjazdy autobusów będą się odbywały z środkowego przystanka przy ulicy Kościuszki w Stroniu Śląskim.
KURSY DO BIELIC 7:45, 14:35
KURSY DO BOLESŁAWOWA 8:45, 15:30
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SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI PKS
W OBRĘBIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
BĘDZIE UMIEJSCOWIONY NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH.

Uwaga - zmiany w Programie wymiany pieców!
W dniu 1 czerwca 2018r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu wycofał się z finansowania Programu Priorytetowego „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, kończąc nabór wniosków.
Mając na uwadze duże zainteresowanie tym programem, Burmistrz Stronia Śląskiego
informuje, że wnioski na wymianę ogrzewania nadal są przyjmowane, aż do wyczerpania środków
finansowych, które zostały zarezerwowane na ten cel w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok
2018.

4

5

STR. 2

Rok XVIII, Numer CLXIV

Z głębokim żalem żegnamy, Naszego wieloletniego Kolegę, Przyjaciela,
długoletniego kierownika LZŚ „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa.
Michał Gontko od 14 lat wspólnie z Zespołem godnie reprezentował Naszą Gminę na wielu
przeglądach, festiwalach oraz na lokalnych i powiatowych Spotkaniach Tradycji. Zapamiętamy
go jako osobę niezwykle charyzmatyczną, życzliwą i serdeczną.
Dziękujemy Drogi Michale za te wszystkie lata spędzone wspólnie i wiemy, że nadal jesteś
z nami w każdym słowie wyśpiewanym przez Zespół.
Śpiewajmy nadal Razem - CETiK i „Siekiereczki”.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW
I. ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 191/6
o pow. 0,3334 ha, KW Nr SW1K/00043446/0, położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie,
cena wywoławcza 110 000,00 PLN + obowiązujący VAT w wysokości 23%, wadium - 5500,00 PLN, przeznaczenie w planie
zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa z usługami, tereny zieleni nieurządzonej.
II. Nieruchomości położone we wsi Stara Morawa, KW nr SW1K/00074497/8:
1) dz. nr 279/15 o pow. 2476 m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
2) dz. nr 279/16 o pow. 2495 m2,cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 800 PLN,
3) dz. nr 279/18 o pow. 2504m2, cena wywoławcza netto - 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
4) dz. nr 279/19 o pow. 1862 m2, cena wywoławcza netto - 70 000 PLN, wysokość wadium – 3 500 PLN,
5)dz. nr 279/20 o pow. 2221 m2, cena wywoławcza netto - 73 000 PLN, wysokość wadium – 3 700 PLN,
6) dz. nr 279/21 o pow. 1929m2, cena wywoławcza netto - 75 000 PLN, wysokość wadium – 3 800 PLN,
7) dz. nr 279/22 o pow. 2056m2, cena wywoławcza netto - 65 000 PLN, wysokość wadium – 3 300 PLN,
8) dz. nr 279/23 o pow. 2282m2, cena wywoławcza netto - 85 000 PLN, wysokość wadium – 4 300 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są w planie symbolem UT3 – usługi hotelarskie, obiekty sportu
i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co najmniej 100m2.
Przetargi odbędą się w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 12:00 (dot. poz. I) 12 lipca 2018 r. od godz. 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45 (wg. kolejności działek) – dot. poz. II, w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….”, przelewem najpóźniej
do dnia 10 lipca 2018 r. – dot. poz. I, do 6 lipca 2018 r. – dot. poz. II 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.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka Przetargi, ogłoszenia i komunikaty –
przetargi – zbycie nieruchomości – 2018 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
► RUSZA IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE.
Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza mieszkańców Gminy Stronie Śląskie do składania projektów do Budżetu Obywatelskiego termin zgłaszania projektów: OD 2 LIPCA 2018 R. DO 31 LIPCA 2018 R.
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 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 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 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.
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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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
formalno-prawnym 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.
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 2019 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 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 zapraszam wszystkich
stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do
Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok
Od 2 lipca do 31 lipca 2018 r. w dni robocze w godzinach pracy Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Stronie Śląskie na rok 2019.
Od 1 sierpnia do 17 sierpnia 2018 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 27 sierpnia do 21 września 2018 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 2019 r.

Do 12 października 2018 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 r.
Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz

► Nagroda „SUPER SAMORZĄD 2018” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” oraz
władz Gminy Stronie Śląskie.
25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się
uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super
Samorząd 2018”. Tytuł „Super Samorządu” przyznawany
jest od siedmiu lat przez Fundację im. Stefana Batorego za
przykładne współdziałanie pomiędzy społecznością lokalną,
a samorządem. W tym roku doceniono m.in. Stowarzyszenie
Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” oraz
władze Gminy Stronie Śląskie za skuteczne wykorzystanie
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i za budowanie
tożsamości lokalnej poprzez upamiętnienie zasłużonej dla
regionu postaci, jaką był ks. Stefan Witczak. Gmina Stronie
Śląskie jest wzorem samorządu, który opiera się na
rzeczywistej współpracy mieszkańców i władz.

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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KONSULTACJE SPOŁECZNE DT. „STRATEGII ROZWOJU SUDETY 2030”
Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego
południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020 - 2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski
i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu
13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki,
Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki. Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018 r. do dnia 13.07.2018 r. w formie
przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem:
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl
Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, pok. Nr 15, z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”.
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:
Dariusz Chromiec, telefon: 748117713, e-mail: d.chromiec@stronie.pl
Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?
Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część
naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory
zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek
liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się
powiększa.
11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu
Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju
gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju
subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań, które
podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego
i społecznego tej części Dolnego Śląska.
Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu,
cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.
Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa
i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji
prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia
finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które
obecnie ten rozwój hamują.
Szanowni Państwo,
Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030,
obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę
„Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 2 lipca 2018 roku w godzinach 9:00 – 11:00
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala 109 ( I piętro)
Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 znajduje się na stronie: www.stronie.pl w zakładce aktualności.
Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału!

UWAGA! ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ZGODNIE Z REGULAMINEM O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.
UWAGI: odpady należy wystawiać do godz. 7:00 przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. S.M.,
Wspólnot Mieszkaniowych itp.) w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym umożliwiającym
dojazd do nich samochodem ciężarowym. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję w ustalonym
terminie nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne
zgłoszenie.
Mieszkańcy mogą pozostawiać do zabrania:
meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na
Stronie Śląskie - teren miejski
30-07-2018r.
swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane
w typowych pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele,
Bielice, Bolesławów, Goszów, Janowa Góra,
meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania
31-07-2018r.
Kamienica, Kletno, Młynowiec, Nowa Morawa,
ulegające biodegradacji.
Nowy Gierałtów, Sienna, Stary Gierałtów,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki
Stara Morawa, Strachocin, Stronie Śląskie Wieś
lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka,
wiertarki, tostery, roboty, komputery, myszy komputerowe,
klawiatury itp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oddany w całości, bez wymontowania elektroniki.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i remontowych tj. desek, paneli, okien, drzwi,
części ogrodzeń, muszli klozetowych, brodzików, umywalek, grzejników itp. oraz części samochodowych np. zderzaków, siedzeń
samochodowych itp. Nie będą również odbierane wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne (akumulatory, papa, azbest, chemikalia, farby,
smary itp.)
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim poszukuje pracownika na stanowisko monter –
konserwator sieci wod – kan, maszynista oczyszczalni ścieków, maszynista stacji uzdatniania wody.
Praca na pełny etat.
Wymagania: dyspozycyjność, odpowiedzialność, prawo jazdy kat. B
List motywacyjny i CV z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji” prosimy złożyć do dnia 15 lipca 2018 r. w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. Strachocin 39,
lub przesłać e-mailem na adres: zwik@stronie.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 74 811 54 60

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity - Dz.U.2017.328 z dnia 23.02.2017) Burmistrz Stronia Śląskiego zamieszcza poniżej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie ustaloną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
z/s w Strachocinie i zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Podział odbiorców usług na taryfowe grupy jest następujący:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa 1 - Indywidualni odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy głównych.
Grupa 2 - Indywidualni odbiorcy wody w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych.
Grupa 3 - Indywidualni odbiorcy wody w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia
wody.
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
Grupa 1 - Indywidualni dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych i wodomierzy
własnych lub w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.
Grupa 2 - Indywidualni dostawcy ścieków w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych.
Grupa 3 - Indywidualni dostawcy ścieków w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm
zużycia wody.
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
w okresie od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.:
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:
- netto
- z podatkiem VAT

3,40
3,67

3,40
3,67

3,40
3,67

Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł/ m-c:
- netto
- z podatkiem VAT

4,63
5,00

3,35
3,62

1,84
1,99

Na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce „dla mieszkańca” - „ Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie” dostępny jest plik w formacie PDF: Decyzja Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.47.2018.MK z dnia 4.05.2018 r. zatwierdzająca ustaloną przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strachocinie taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego.
odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM SEZONIE 2017/2018 DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH I DRUŻYNY SENIORÓW
SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE
Drużyna seniorów SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie jako beniaminek zakończyła
rozgrywki w klasie okręgowej w sezonie 2017/2018 na czwartym miejscu uzyskując 55
punktów (tyle samo co trzecia drużyna). Głównym celem gry w klasie okręgowej było
pokazanie kibicom wysokiego poziomu gry oraz zajęcie jak najwyższego miejsca. Po
awansie do wyższej ligi rozgrywkowej graliśmy ze zdecydowanie trudniejszymi rywalami
z najlepszych klubów okręgu wałbrzyskiego i pokazaliśmy dobrą oraz skuteczną grę.
Drużyna juniorów zakończyła swoje zmagania czwartym miejscu, natomiast drużyna
Trampkarzy zajęła ostatecznie drugie miejsce. Miło nam poinformować, że nasze drużyny
młodzieżowe dzięki pomocy wielu sponsorów i dzięki dochodowi z dystrybucji własnych,
drużynowych kalendarzy na 2018 rok, mogły zakupić komplety strojów piłkarskich,
w których godnie reprezentują SPP Kryształ Stronie Śląskie.
Kończąc udanie sezon chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne działanie naszego Klubu oraz wspierającym
miniony sezon. Szczególnie dziękujemy Władzom Miasta, pracownikom Strońskiego Parku Aktywności i CETiKu oraz wielu wspierającym
nas firm i instytucjom.
Ponieważ trener naszego zespołu Edward Małek postanowił zakończyć trenerską przygodę, składam serdeczne podziękowanie za trzyletnią
współpracę życząc spełnienia osobistych marzeń.
Prezes SPP Kryształ Stronie Śląskie - Kazimierz Drożdż
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STR. 6
WIEŚCI Z BILIOTEKI MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

1. XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”.
Dnia 8.06.2018 r. odbyło się spotkanie z klasą II „a”, aby zaprezentować dzieciom japoński
teatrzyk kamishibai. Uczniowie z uwagę wysłuchali poetyckiej opowieści pt. „Mój przyjaciel
Kemushi” opowiadającej o przemianach, jakie zachodzą w przyrodzie. Porozmawialiśmy
o wielobarwnym świecie motyli, przeczytaliśmy zabawną historyjkę o bardzo żarłocznej
gąsienicy, a dzieci przedstawiły w formie dramy metamorfozę gąsienicy w pięknego motyla.
Najwięcej pozytywnych emocji wzbudziły zawody w skręcaniu motyli na sznurkach.
2. Noc Bibliotek.
W sobotni wieczór, dnia 09.06.2018 r. odbyła się IV edycja ogólnopolskiej akcji Noc
Bibliotek pod hasłem „Rzeczpospoczyta”. Gościem specjalnym był pisarz, historyk i etnolog
pan Bartłomiej Grzegorz Sala, który w swoich książkach w niezwykle barwny i fascynujący
sposób przybliża tradycje kulturowe, a wśród jego wielu zainteresowań znalazły się m. in.
polskie legendy i zawarte w nich opowieści o wampirach, duchach, smokach i innych
stworach. Po spotkaniu autorskim, wystąpiły dzieci z klasy V „b” ze szkoły podstawowej
z przedstawieniem pt. „Polska to bardzo ciekawy kraj”, któremu towarzyszył pokaz
slajdów ze zdjęciami upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne. Następnie
młodzież zaprezentowała antologię polskiej poezji patriotycznej. Kolejną atrakcją spotkania
był recital lokalnego muzyka - pana Piotra Szczepanka, który przy akompaniamencie
akordeonu porwał zebranych do wspólnego śpiewania znanych pieśni żołnierskich
i patriotycznych, takich jak „Ułani, ułani”, „Wojenko, wojenko”, czy „Rozkwitały pąki
białych róż”. Na zakończenie młodzież wzięła udział w bibliotecznym queście, a nagrodami
za rozwiązanie literackich zagadek były słodkie niespodzianki.
3. Lekcje języka poetyckiego z Karolem Maliszewskim.
Karol Maliszewski - uznany pisarz i krytyk literacki, ceniony za propagowanie młodej poezji
rodzimej, poprowadził pełną pasji i wigoru lekcję języka poetyckiego dnia 11.06.2018 r.
Pisarz omówił na warsztatach wiersze Joanny Mueller, Agaty Jabłońskiej, Łukasza Jarosza,
Joanny Roszak oraz Bohdana Zadury. Celem spotkania było przygotowanie uczestników do
udziału w zbliżającej się Stacji Literatura 23.
4. Warsztaty detektywistyczne z Agnieszką Urbańską.
Dnia 12.06.2018 r. gościliśmy panią Agnieszkę Urbańską - autorkę książek dla
najmłodszych czytelników. Twórczyni serii o Wandzi Węszynos poprowadziła fascynujące
warsztaty detektywistyczne, w których bardzo aktywnie uczestniczyli uczniowie z klasy
III „c” wraz z panią Anitą Mrozek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „II podróże
z książką po ziemi kłodzkiej” PiMBP w Kłodzku dofinansowanego przez MKiDN.
5. Skontrum w bibliotece.
Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia w bibliotece będzie
przeprowadzane skontrum (inwentaryzacja). W tym czasie nie będzie
możliwości wypożyczania ani oddawania książek. Z usług: druk, skan,
faxi ksero będzie można skorzystać w godzinach od 8.00 - 10.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
6. Spotkanie autorskie z Darią Skibą 19.06.2018 r.
Daria Skiba – młoda, bardzo sympatyczna dziewczyna pochodząca ze Stronia Śląskiego, autorka bloga „Kraina Książką Zwana”, wielka
miłośniczka książek, w swoim debiucie literackim pt. „Uwolnij mnie” porusza trudne tematy społeczne, takie jak toksyczne związki, czy
uzależnienia. Podczas spotkania, które miało kawiarniany klimat, rozmawialiśmy m.in. o planach Darii na przyszłość, o tym, co ją inspiruje do
pisania i czy droga od pomysłu do wydania książki jest bardzo wyboista.
Alicja Witczak
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STR. 7
INFORMACJE ZE STROŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

• Realizacja projektu „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia wokół
nas”.
W ramach realizacji projektu 10.06.2018 r. Szkoła Podstawowa wybrała się na
wycieczkę pieszą do Kuźni Alchemicznej w Kątach Bystrzyckich. Uczestniczyliśmy
tam w warsztatach prowadzonych przez geologa pana Piotra Guta. Były to aktywne
zajęcia rozpoznawania i klasyfikowania minerałów. Ćwiczyliśmy badanie takich cech
minerałów jak twardość, barwa i rysa. Odwiedziliśmy również Skalne Rozłupisko,
gdzie wśród skał bazaltowych z pobliskiego wulkanu szukaliśmy ciekawych okazów
minerałów. W Plenerowym Muzeum Skał i Minerałów Dolnego Śląska zobaczyliśmy
duże okazy geologiczne pochodzące z naszego regionu. Wycieczka odbyła się
w ramach realizacji czwartej części projektu Cztery Żywioły - Ziemia.
• FESTIWAL PROJEKTÓW - szkolne
centrum nauki.
15 czerwca 2018 r. uczniowie uczestniczący
przez cały rok w projekcie „Cztery Żywioły...”
przygotowali dla wszystkich uczniów ze
Szkoły Podstawowej stanowiska naukowe,
przy których mogli eksperymentować, badać,
mierzyć, doświadczać, zgłębiać wiedzę
związaną z wodą, ogniem, powietrzem
i ziemią. Wszyscy uczniowie byli
zachwyceni nauką przez zabawę
i chętnie próbowali swoich sił na
każdym stanowisku. Na zakończenie
zabawy dzieci obejrzały krótki
spektakl o żywiołach przygotowany
przez grupę teatralną.
• WYCIECZKA DO KOPALNI
ZŁOTA I ŚREDNIOWIECZNEGO
PARKU TECHNIKI W ZŁOTYM
STOKU.
16.06.2018 r. uczestnicy projektu wraz
z nauczycielami i rodzicami pojechali
do Złotego Stoku, gdzie zwiedzili kopalnię złota, uczestniczyli w warsztatach płukania złota, obserwowali w jaki sposób wybija się złote
monety w miejscowej mennicy, które później dostali na pamiątkę. Następnie zwiedzili średniowieczny park techniki, gdzie mogli samodzielnie
wprawiać w ruch maszyny i urządzenia służące średniowiecznej ludności. Wszystkie urządzenia były napędzane siłą ludzkich rąk. Zachwyciła
nas pomysłowość naszych przodków. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

Projekt „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent: Fundacja „Nasze lepsze jutro” z siedzibą w Kłodzku, Partner – Gmina Stornie Śląskie.

TRZY PLACÓWKI OŚWIATOWE Z GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W FINALE „ROKU GĘGAWY”
Jest nam miło poinformować, że do najlepszej 30-stki
dziesiątej, jubileuszowej edycji programu „Ożywić
pola” zakwalifikowały się trzy placówki oświatowe
z Gminy Stronie Śląskie: Zespół Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła
II w Stroniu Śląskim oraz Niepubliczne Przedszkole
„Bajlandia” w Bolesławowie. Komisja konkursowa
w wyniku oceny aktywności danej placówki, organizacji
zajęć przyrodniczych tematycznie związanych
z „Rokiem Gęgawy” oraz sadzeniem remiz śródpolnych,
wyselekcjonowała trzydzieści najlepszych szkół i przedszkoli, które znalazły się w Wielkim Finale konkursu, który odbędzie się
w drugiej połowie roku 2018!
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STR. 8
PRZEDSZKOLE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

► 21 maja 2018 r. na Stadionie Miejskim odbyła się V
Międzygminna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków. W rywalizacji
sportowej udział wzięły najstarsze dzieci z naszego przedszkola,
Przedszkola „Bajlandia” z Bolesławowa i Przedszkola z Polanicy
Zdroju. Pomoc drużynom zapewniali uczniowie z Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim którzy opiekowali się małymi
sportowcami i byli instruktorami przedstawiającymi poszczególne
konkurencje.
Głównym celem spartakiady było propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez aktywne spędzanie czasu, a także rozwijanie
sprawności. Wszystkie dzieci były zwycięzcami sportowych
potyczek, zdobyły pamiątkowe medale i nagrody dla swoich
przedszkoli.
Radni naszego miasta ufundowali dla każdego przedszkola
pamiątkowe puchary, a dzięki panu Mariuszowi nasza impreza
została wspaniale nagłośniona. Dziękujemy sponsorom za wsparcie
przedsięwzięciem.
► Miesiąc maj to szczególny czas dla naszych kochanych mam, które
obchodzą swoje święto. Z tej okazji każda grupa przedszkolna przygotowała
przepiękny program artystyczny, który wzruszał i cieszył każdą mamę.
Mamusie otrzymały własnoręcznie wykonany upominek, a po części
artystycznej wspólnie zajadaliśmy się pysznym ciastem i owocami.

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”.
Józef Ignacy Kraszewski
► Dzień Dziecka obchodziliśmy w przedszkolu kilka dni. We wtorek dzieci
z grup 5 - 6 latków udały się do CETiK-u na przedstawienie teatralne.
W środę w przedszkolu obejrzeliśmy teatrzyk „Czerwony Kapturek”, a następnie wszystkie grupy udały się na lody do ciastkarni „Pączek”.
Również w tym dniu nasze przedszkole odwiedziła pani Agnieszka Malik, która wspólnie z dziećmi bawiła się świetnie na zajęciach Zumby.
W piątek odbyły się warsztaty animacyjne realizowane przez animatorów ze Stowarzyszenia TRATWA. Młodzi ludzie przebrani za
zwierzątka egzotyczne bawili się z dziećmi na placu przedszkolnym. Było przeciąganie liny, rysowanie, malowanie twarzy, zabawa
z balonami oraz pogoń za bańkami mydlanymi. Całość uzupełniły słodycze i owocowe przekąski.
WIADOMOŚCI Z „BAJLANDII”
● 14 maja – Dzieci sadziły pod przedszkolnymi oknami przyniesione przez siebie
kwiatki. Nauczą się też dbać o nie i pielęgnować. Będziemy teraz mieć piękny
i kolorowy widok z okna!
● 15 maja – całe przedszkole brało udział w projekcie „Sprintem do maratonu”.
Wspólnie wybiegały dystans ponad 40 km, czyli prawie dystans maratonu.
● 21 maja – zostaliśmy zaproszeni do udziału w Sportowej Spartakiadzie
Przedszkolaków w Stroniu Śląskim.
● 23 maja w przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie: po raz
pierwszy zorganizowaliśmy dzień mamy, taty i dziecka. Na początku rodzice
zrobili niespodziankę swoim dzieciom i z ogromnym rozmachem przygotowali
przedstawienie Szewczyk Dratewka. Cała widownia dziecięca była porażona tym
spektaklem. Potem dzieci zrobiły niespodziankę swoim rodzicom i powiedziały
wierszyki z życzeniami, zaśpiewały wzruszającą piosenkę oraz wręczyły
upominki. Dzień był bardzo wesoły, wzruszający, a nasza przedszkolna
społeczność jeszcze bardziej się zacieśniła.
● 25 maja odwiedził nas Teatrzyk „Blaszany Bębenek” z przedstawieniem Kot
w butach.
● 2 czerwca mieliśmy „gościnne występy” w Stroniu Śląskim. Najpierw cztery
dziewczynki reprezentowały nasze przedszkole w Powiatowym Konkursie
Piosenki Przedszkolnej. Jedna z nich otrzymała wyróżnienie. Później dzieci
zaprezentowały program artystyczny podczas „Dnia Stronia Śląskiego – Dzieci
swojemu miastu”.
Magdalena Wacławska
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ZAPRASZAMY NA WAKACJE Z CETiKiem
► 29.06.2018r. (piątek) o godz. 17:00 zapraszamy do CETiK-u na wernisaż prac Pani
Jadwigi Mikulskiej pn. „Gobeliny i hafty”. Galeria wschodnia. Wstęp wolny!
► 1, 8, 15, 22, 29.07.2018r. (niedziela) Urząd Miejski w Stroniu Śląskim oraz PTTK
O/w Stroniu Śląskim zapraszają na „Niedzielne Spacerki po Stroniu Śląskim
z przewodnikiem”. Udział w spacerkach jest bezpłatny!
Szczegóły na plakatach na stronie internetowej www.stronie.pl oraz na gminnych tablicach
informacyjnych. Informacja o wydarzeniu: tel. 74 8117 722, 74 8141 379.
► od 2 lipca do 31 sierpnia Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
zaprasza na „WAKACJE Z CETIK-iem”. W programie dla dzieci i młodzieży: warsztaty
z tańca nowoczesnego, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, warsztaty manualne technika tworzenia origami, seanse z bajką, przedstawienie dla dzieci w wykonaniu teatru
William-Es z Zamku Książ pt. „Czerwony kapturek”, udział w projekcie „Odkrywki. Twórcy
i animatorzy”. W programie dla dorosłych: „Gimnastyka dla seniorów - Aktywne Lato”,
seanse filmowe. Szczegóły już wkrótce na plakatach.
► 6 lipca 2018r. (piątek) o godz. 16:00 zapraszamy do CETiK-u na powarsztatowy
wernisaż malarski pt. „Od źródeł do szczytów - cudowne strońskie pejzaże 2018”,
przygotowany przez młodzież z wieloprofilowej szkoły №1955, filia 3 z dogłębną nauką
malarstwa z Moskwy. Wstęp wolny!
► 7, 14, 21, 28.07.2018r. (sobota) w godz. 12:00 - 14:00 na Placu Spotkań w Nowym
Gierałtowie odbędą się Jarmarki Produktu Lokalnego. Na Jarmarkach będzie można zakupić
rękodzieło, swojskie ciasta oraz chleby. Tel. 74 8142499.
► 7.07.2018r. (sobota) na boisku piłkarskim KS „Kryształ” odbędzie się turniej pn.
„PO STRONIE PIŁKI”. Organizatorzy KS „Kryształ” oraz Stroński Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. Informacja o turnieju pod nr tel. 74 8141 604.
Szczegóły już wkrótce na plakatach.
► 13.07.2018r. (piątek) CETiK zaprasza nad Zalew w Starej Morawie na imprezę
pn. „Polsko-Czeskie Stronieart”. W programie: konkurs „Pływania na Byle Czym”, wiele
koncertów, gwiazdy wieczoru - Gosia Andrzejewicz oraz Zespół Disco Polo „Łobuzy”.
Gwarantujemy świetną zabawę. Szczegółowa informacja pod nr tel. 74 8143 205,
74 8143 242.
► 22.07.2018r. (niedziela) Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz
Strońska Grupa Rowerowa zapraszają na wycieczkę rowerową. Spotkanie uczestników przed
halą sportową SPA przy ul. Kościuszki 20, a o godz. 9:45. Na zakończenie wycieczki
planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wycieczka bezpłatna! Szczegółowa
informacja o wycieczce pod nr tel. 74 8141 604.
► 22 - 27.07.2018r. na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie się wieloetapowy
wyścig rowerowy „Sudety MTB CHallenge 2018”. Szczegółowa informacja na stronie:
www.mtbchallenge.com. Organizator: G&G Promotion Grzegorz Golonko.
► 28 - 29.07.2018r. (sobota, niedziela) Łowisko Pstrągów „Raj Pstrąga” zaprasza na
„Weekend z Pstrągiem”. Miejsce: Raj Pstrąga w Goszowie, tel. kontaktowy 512 866 477.
Szczegóły już wkrótce na plakatach.
► 28 - 29.07.2018r. (sobota, niedziela) Ośrodek Narciarski CZARNA GÓRA
RESORT zaprasza na imprezę biegową pn. 2 BIEGI GÓRSKIE CZARNA GÓRA 2018.
Szczegóły na stronie: www.czarnamila.pl.
Informacja o wszystkich wydarzeniach w Gminie Stronie Śląskie dostępna jest na
facebooku CETiK-u oraz na stronie www.cetik.stronie.pl
Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Stronie Śląskie do udziału w projekcie „Odkrywki. Twórcy i animatorzy”.
Opis projektu: Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch modułach warsztatów artystycznych. Na pierwszy – wakacyjny – składają się
spacery etnograficzne, działania artystyczne w plenerze, lokalne wycieczki i warsztaty poświęcone pamięci i tożsamości, w drugim –
jesiennym zaplanowano działania warsztatowe wokół przestrzeni, pamiątek, fotografii oraz pracę nad reportażem. Praca z dziećmi i młodzieżą
będzie się opierała na lokalnych zasobach i źródłach, służyła będzie poznaniu regionu, dziedzictwa i kultury z perspektywy mieszkańców
Stronia Śląskiego.
Zwieńczeniem projektu będzie reportaż o mieście, współtworzony przez uczestników projektu. Premiera filmu odbędzie się podczas
uroczystego pokazu pracy powarsztatowej. Projekt przybliża uczestnikom własne środowisko kulturowe, promuje pozytywne wzorce
zaangażowania oraz twórczość dzieci. Tytułowe odkrywki symbolizują odsłanianie, tego, co na co dzień jest niewidoczne gołym okiem,
docieranie do ukrytych zasobów. W trakcie naszych warsztatów chcielibyśmy zabrać uczestników w taką właśnie podróż w głąb siebie
i otaczającego ich świata.
Minimalny wiek uczestników projektu to 10 lat.
Termin warsztatów wakacyjnych: 7-10 sierpnia 2018 r., godz. 10:00-15:00.
Miejsce warsztatów: CETiK w Stroniu Śląskim. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Realizator projektu: Fundacja Ważka. www.fundacjawazka.org. Zapisy na: fundacjawazka@gmail.com,
tel. 519 338 738. Zadanie współfinansowane z Narodowego Centrum Kultury.
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„POLSKO - CZESKIE STRONIEART”

Od marca 2018 r. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim realizuje projekt pn. „Polsko – Czeskie StronieArt”. Oto
fotorelacja z przeprowadzonych do tej pory warsztatów w ramach, których odbywały się zajęcia językowe, po stronie polskiej nauka języka
czeskiego dla polskiej grupy, a po stronie czeskiej nauka języka polskiego dla grupy czeskiej. Oprócz tego odbywały się zajęcia teatralne,
wokalne i taneczne.

Celem końcowym zajęć artystycznych będzie
stworzenie polsko - czeskiego musicalu, który
zostanie zaprezentowany na dużej scenie
podczas polsko-czeskiej imprezy kulturalnej 13
lipca 2018 r. nad Zalewem w Starej Morawie.
Zostaną również zaprezentowane wiersze
stworzone podczas zajęć językowych. Podczas
tej imprezy zostanie zaprezentowanych szereg
występów powiązanych z działalnością
instytucji partnerskich. Zakończenie realizacji
projektu planujemy na 31 lipca 2018 roku.

Koordynator projektu - Natalia Gancarz

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

DZIEŃ DZIECKA
W NOWYM GIERAŁTOWIE
Jak co roku, w Sołectwie Nowy Gierałtów odbył się Dzień Dziecka.
Dzieci brały czynny udział w konkursach za co były nagradzane. Serdecznie
dziękuję sponsorom Panu Piotrowi Dudziak za pączki oraz Panu
Zbigniewowi Frodymie za ufundowanie słodyczy. Dziękuje także Radzie
Sołeckiej za przygotowanie poczęstunku, ogniska i zorganizowanie zabaw
w ten szczególny dzień.
Sołtys

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START” 300+
Wnioski z programu „Dobry start” można składać: - od dnia 1 lipca 2018 roku w wersji elektronicznej;
- od dnia 1 sierpnia 2018 roku w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.
Świadczenie przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne do ukończenia
24 roku życia), bez względu na dochód.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw:
zerówkę.
Wnioski w wersji papierowej do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim po 20 lipca 2018 roku.
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziela Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim tel. (74 8141424) lub osobiście w godzinach 7.30 do 15.30 w dni robocze
(oprócz piątków).
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?

► 26 maja w Dusznikach na „Jamrozowej Polanie”
odbyła się spartakiada krwiodawców. Jak co roku
krwiodawcy klubu HDK „Brylant” wzięli w tym
wydarzeniu udział. Wystawiliśmy dwie drużyny
trzyosobowe, strzelaliśmy z KBKS, wiatrówki,
pistoletu pneumatycznego i z łuku. Samo strzelanie
wyszło nam na średnim poziomie, ale jestem
przekonany, że nasza drużyna potraktowała to
strzelanie jako trening przed zawodami strzeleckimi
w Kobylnikach k. Kruszficy. Jednak nie zabrakło
sukcesów - wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła
krwiodawczyni naszego klubu Justyna Pałys.
► W sobotę drugiego czerwca Zarząd klubu
zorganizował loterię fantową, która cieszyła się
bardzo dużym popytem. Przez pół roku zbieraliśmy
fanty od wielu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy (w związku z wejściem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych nie
wymienię nikogo natomiast osobiście każdemu przekażemy podziękowanie na piśmie.) Wszystkie losy były pełne, zarobiliśmy 2000 zł, które
zostaną przekazane na cele statutowe klubu.
► Pod hasłem „Chwyć czerwoną nitkę by ocalić czyjeś życie”
Event trasą czerwonej Nitki pojechali krwiodawcy naszego klubu,
wymienili doświadczenia, promując honorowe krwiodawstwo oraz
Gminę Stronie Śląskie.
► 11 czerwca w CETIK-u odbyła się kolejna już trzecia akcja
poboru krwi w której krew oddało 15 dawców - 6 750 mil. krwi.
► 15 czerwca w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu odbyła się uroczysta Akademia
z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Wielu krwiodawców
zostało odznaczonych, między innymi Jacek Matyszkiewicz
otrzymał odznakę „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”, ponadto
odznakę HDK Zasłużony Dla Zdrowia Narodu otrzymali (odznakę tą
otrzymują krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.)
- Zofia Senderowska, Zamojtel Aleksander, Grzegorz Dziaduś, Rafał Drangowski oraz Piotr Pawliński.
► Klub HDK PCK MPK Spółka z o.o. Wrocław zaprosił nas na Jubileusz 40 Lecia klubu, który
odbędzie się 20 – 21 października br.
Jacek M.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
W miesiącu maju 2018 roku odbyło się 9 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 12 porad dotyczących:
•
możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych,
•
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych,
•
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin 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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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 Faks 74 811 77 32
Email: biuroburmistrza@stronie.pl

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.

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
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
LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
28 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO

W dniu 7 oraz 28 lipca 2018 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.
Przyjmowane są tylko osoby umówione.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
5. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym w gminie Stronie Śląskie.
BIURO RADNYCH
Temat referują: Dyrektor CETiK, Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
6. Prace nad Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020 - 2030 ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
subregiony wałbrzyski i jeleniogórski NUTS 3 - Strategia Sudety
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1630- 1730
2030.
BIURO RADNEGO
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2018 rok – projekt nr 1.
Biuro Miłosza Węgrzyna,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
Śląskie na lata 2018 – 2022 – projekt nr 2.
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.
celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze
środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące
ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania – projekt nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie
Śląskie – projekt nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stronie Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
– projekt nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie
Śląskie – projekt nr 7.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie – projekt nr 8.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 9.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do
zaopiniowania – projekt nr 10.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 11.
18. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
19. Interpelacje radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
22. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- Ryszard Wiktor

