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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
I. Nieruchomości położone we wsi Goszów, KW nr SW1K/00044525/5:
1) dz. nr 28/2 o pow. 1625m2, cena wywoławcza netto - 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
2) dz. nr 28/7 o pow. 1593m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium –2 800 PLN,
3) dz. nr 28/8 o pow. 1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium –2 800 PLN,
4) dz. nr 28/9 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium –2 800 PLN,
5) dz. nr 28/15 o pow.1579 m2,cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium –2 800 PLN,
6) dz. nr 28/16 o pow.1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium –2 800 PLN,
7)dz. nr 28/21 o pow. 1814m2, cena wywoławcza netto- 60 000 PLN, wysokość wadium –3 000 PLN,
8) dz. nr 28/22 o pow.1438m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium –2 500 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn – nowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Przetargi odbędą się w dniu 24 sierpnia 2018 r. od godz. 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 (wg kolejności
działek ) 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 20 sierpnia 2018 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. 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
► W dniu 30 maja 2018 r. Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego przyjęli uchwały w sprawie nadania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie, dla: Pana Władysława Wilczka, Pana Ryszarda
Wojtaszka,
Pana
Stanisława
Haczkiewicza,
Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej
"Kruszynka", Ciastkarni „Pączek” - Piotr Dudziak,
Pana Zbigniewa Łopusiewicza. W dniu 2 czerwca br.
w Parku Miejskim podczas obchodów Dnia Stronia
Śląskiego,
Burmistrz
Stronia
Śląskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
dokonali uroczystego wręczenia Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, dla: Pana
Ryszarda Wojtaszka, Ciastkarni „Pączek” - Piotr
Dudziak, Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej
Lądeckiej "Kruszynka", Pana Zbigniewa Łopusiewicza.
Natomiast wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Gminy Stronie Śląskie dla: Pana Władysława Wilczka
oraz Pana Stanisława Haczkiewicza, dokonano podczas
obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca br.
Wszystkim odznaczonym gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, życząc dużo zdrowia i realizacji wszystkich życiowych planów.
►Trwa
remont
budynku
zaplecza
sportowego przy stadionie sportowym
w Stroniu Śląskim. Na tym etapie remontu
wykonane zostanie ocieplenie budynku,
wymiana stolarki okiennej. Wykona zostanie
również elewacja. Koszt remontu wyniesie ok.
99 tys. zł. Całość środków pochodzi z budżetu
Gminy Stronie Śląskie. Termin zakończenia
zadania to 30.09.2018 r. robót nastąpi do dnia
30 września br.
► Na ukończeniu są prace związane z budową kolektora sanitarnego Stara Morawa Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia.
Obecnie wykonywane są przyłącza do budynków. Wartość zadania wynosi
ok. 5 300 000,00 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu oraz budżetu Gminy Stronie Śląskie.
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► Ulica Hutnicza, część ulicy Zielonej oraz dolny odcinek ulicy
Nadbrzeżnej zostały wyposażone w nowe oświetlenie.
Ustawiono razem 27 nowych lamp. W lampach zamontowano
energooszczędne żarówki ledowe, które świecą mocniej i zużywają
mniej energii elektrycznej.
Oświetlenie kosztowało ok. 160 tys. zł. Zadanie zrealizowane w
całości ze środków własnych Gminy Stronie Śląskie.
► Zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy
Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie
Śląskie Miasto [Powódź czerwiec 2013 r.].
Ulica uzyskała nową nawierzchnię na długości ok. 304 m. Koszt
zadania wyniósł ok. 300 tys. zł. Zadanie było
dofinansowane ze środków budżetu państwa
w wysokości 239 502 zł. Pozostała kwota to
środki własne Gminy Stronie Śląskie.
►Zakończono
również
modernizację
drugiego odcinka ulicy Okrężnej.
Ulica została poszerzona i uzyskała nową
nawierzchnię asfaltową na długości ok. 273 m.
Koszt zadania wyniósł ok. 253 tys. zł.
Zadania zostało dofinansowane w ramach
programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
w wysokości 64 tys. zł. Pozostała kwota to
środki własne Gminy Stronie Śląskie.
► Trwa przebudowa drogi powiatowej
na nr 3230D. Przebudową objęto drogę
na odcinku Stronie Śląskie - granica
państwa.
Ułożono nawierzchnię asfaltową od
Bolesławowa do granicy lasu na dł. ok. 3,6
km. Obecnie trwają prace przy budowie
nowej ulicy we wsi Bolesławów.
Budowany jest nowy most na potoku
Morawka w Bolesławowie. Wykonanie
nowej ulicy pozwoli na rozpoczęcie robót w obrębie rynku Bolesławowa.
Wszystkie nawierzchnie na ulicach Bolesławowa będą wykonane z kostki
granitowej. Kolejny etap robót przewidziany na rok 2019 obejmie odcinek od
Bolesławowa do granicy Stronia Śląskiego. Zakończenie robót planowane jest na
koniec czerwca 2019 r. Inwestorem jest Powiat Kłodzki.
► Rozpoczęto przebudowę ulicy prowadzącej do cmentarza w Stroniu
Śląskim.
Przebudową objęto odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Górnej. Wzmocniona
zostanie konstrukcja drogi i ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Ulica
będzie poszerzona. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne. Umowa przewiduje
zakończenie robót do dnia 15 października 2018 r. Koszt wykonania robót
wyniesie ok. 691 tys. zł. Środki pochodzą w
całości z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
► Zakończono przebudowę drogi nr ew. 72 we
wsi Stara Morawa o długości ok. 420 m.
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze było
końcowym etapem budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w tej części Starej Morawy
Zadanie realizowane było przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu
Śląskim. Budowa drogi kosztowała ok. 224 tys. zł
i była sfinansowana ze środków własnych Gminy
Stronie Śląskie.
► Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku od ul. Kościuszki do
Idzikowa.
Wzmocniono konstrukcję drogi i wykonano nową nawierzchnię na odcinku od Idzikowa
do Stronia Wsi. Obecnie trwają prace na terenie naszej gminy. Na początku sierpnia
rozpoczną się prace na ulicy Turystycznej. Zakończenie robót planowane jest na koniec
października 2019 r. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei.
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►Na terenie Gminy Stronie
Śląskie trwa wciąż budowa ścieżek
rowerowych - typu Singletrack.
Obecnie na ukończeniu jest pętla
Rudka.
► W szybkim tempie zbliża się do
zakończenia inwestycja pod nazwą
„Przebudowa budynków poszpitalnych przy ulicy Morawka 42,
Morawka 43 w Stroniu Śląskim, wraz
z termomodernizacją na budynki
mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu
budownictwa socjalnego”.

Jak już wcześniej na łamach naszego biuletynu informowano
mieszkańców, zasób mieszkaniowy gminy powiększy się o 28 socjalnych
lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
► CZEGO NIE POTRZEBUJĘ – NA FESTYN
PODARUJĘ! ZBIERAMY FANTY NA FESTYNY
„JAGODZISKO” I „GRZYBOMANIA”.
W 2018 r. odbędzie się czwarta edycja „Jagodziska”
(25 sierpnia) w Nowym Gierałtowie oraz siódma
edycja festynu „Grzybomania” (8 września) w Stroniu
Śląskim Wsi. Zapraszamy do udziału oraz do
włączenia się w organizację festynów, poprzez
przygotowanie atrakcji dla uczestników (konkursy,
zabawy), fundowanie nagród, wystawienie stoisk rękodzielniczych, itp.
Zachęcamy do przekazywania fantów, które wykorzystane zostaną na nagrody podczas jednej z zabaw. W ten prosty sposób każdy może
„dorzucić kamyczek” i przyczynić się do uatrakcyjnienia festynów. Fanty na festyny można przekazywać do pok. 14 w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim lub do Sołtysów Sołectwa Nowy Gierałtów („Jagodzisko”) i Stronie Śląskie Wieś („Grzybomania”). Mogą być to bardzo
rożne przedmioty (ozdobne lub użytkowe, dla dzieci lub/i dla dorosłych), które Państwo posiadacie, ale nie są Wam już
potrzebne, a komu innemu mogą sprawić radość. Zachęcamy do przeglądnięcia półek i szafek!
► ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
UWAGI: odpady należy wystawiać do godz. 7:00 przed posesjami (lub
przy gniazdach zbiorczych – dot. S.M., Wspólnot Mieszkaniowych itp.)
Stronie Śląskie - teren miejski
30.07.
w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym
2018 r.
umożliwiającym dojazd do nich samochodem ciężarowym.
Bielice, Bolesławów, Goszów, Janowa Góra,
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję w ustalonym
Kamienica, Kletno, Młynowiec, Nowa Morawa,
31.07.
terminie nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą
Nowy Gierałtów, Sienna, Stary Gierałtów,
2018 r.
zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.
Stara Morawa, Strachocin, Stronie Śląskie Wieś
Mieszkańcy mogą pozostawiać do zabrania: meble i odpady
wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą
być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania
ulegające biodegradacji. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki 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.
Gmina Stronie Śląskie jest organizatorem bezpłatnych kursów autobusowych na odcinku Stronie Śląskie — Bolesławów
i Stronie Śląskie — Bielice. Całość przedsięwzięcia finansowana jest z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
►
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► UROCZYSTA
ODPRAWA
PRZED
ROWEROWĄ PRZYGODĄ.
W sobotę, 30.06.2018 o godz. 7.30 Burmistrz Zbigniew
Łopusiewicz wraz z małżonką powitali przed Urzędem
Miejskim w Stroniu Śląskim uczestników wyprawy
rowerowo-kolejowej na pogranicze Moraw i Dolnej
Austrii, zorganizowanej przez Strońską Grupę
Rowerową. Uroczysta odprawa przez wyprawą
rozpoczęła się prezentacją uczestników wyjazdu.
Podczas odprawy Burmistrz przekazał każdemu
uczestnikowi pamiątkową przypinkę, życząc szczęśliwej
podróży.
► Przez Morawy do Austrii. Uczestnicy zorganizowanej przez Strońską Grupę
Rowerową wyprawy rowerowej na pogranicze Moraw i Dolnej Austrii, jaka miała
miejsce w dniach 30 czerwca – 5 lipca 2018 r. przywieźli mnóstwo wspaniałych
wrażeń. W wyprawie udział wzięło 21 osób – mieszkańców Stronia Śląskiego
i Lądka-Zdroju, a także Wrocławia, Krakowa, Włocławka, Wielunia i Miastka.
Pokonując na rowerach 60-90 km dziennie, grupa poznała krajobrazy i zabytki
regionu Pálava znanego z uprawy winorośli i produkcji wina (zwanego czeską
„Toskanią”) oraz transgranicznego czesko-austriackiego Parku Narodowego
„Podyje” (zwanego czeską „Amazonią”), chroniącego krajobraz i przyrodę doliny
rzeki Dyji. Na trasie znalazły się zabytkowe miasteczka: Šumperk („mały
Wiedeń”), Mikulov („mała Praga”), Znojmo i Vranov, dawne rezydencje
pałacowo-parkowe Lichtensteinów w Valticach i Lednicach oraz austriackie
miasteczka Hardegg i Retz. Zapraszamy na wieczór wspomnień z pokazem zdjęć
oraz quizem z niespodziankami, który odbędzie się w sobotę 17 listopada br.
o godz. 18.00 w Schronisku PTTK „Na Śnieżniku”. Osoby, które zostaną w schronisku na noc zapraszamy na wspólne wejście na szczyt
Śnieżnika o wschodzie słońca. Nocleg każdy rezerwuje indywidualnie.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
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
Grupa Grupa Grupa wielolokalowych rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące
WODA
1
2
3
przeciętnych norm zużycia wody.
W tabelkach po lewej stronie przedstawiamy Państwu ceny oraz
Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:
3,40
- netto
3,40
3,40 stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie
- z podatkiem VAT
3,67
3,67
3,67 ścieków w okresie od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.
Na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce „dla
Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł/ m-c:
- netto
4,63
3,35
1,84 mieszkańca” - „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
- z podatkiem VAT
5,00
3,62
1,99 w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Grupa Grupa Grupa Stronie Śląskie” dostępny jest plik w formacie PDF: Decyzja
ŚCIEKI
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
1
2
3
Wrocławiu nr WR.RET.070.47.2018.MK z dnia 4.05.2018 r.
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł:
zatwierdzająca ustaloną przez Zakład Wodociągów
- netto
4,46
4,46
4,46
i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą \w Strachocinie taryfę dla
- z podatkiem VAT
4,82
4,82
4,82
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania
Opłata abonamentowa na odbiorcę w zł/ m-c:
ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat,
- netto
4,45
3,34
1,84 stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
- z podatkiem VAT
4,81
3,61
1,99

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim informuje, iż od 1 września 2018 r. kasa w siedzibie
ZWiK-u będzie czynna tylko we wtorki i czwartki w godzinach 7.00 - 12.00. Należności za wodę i ścieki można uiszczać bez
dodatkowych opłat w oddziałach Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Od 25 maja br. weszły w życie nowe
przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych zwane również RODO.
Zapewne większość osób odbiera je, jako
sporą komplikację życia codziennego aby
zatem ułatwić komunikację z Urzędem
należy wyjaśnić kilka kwestii.
Jesteśmy
teraz
zobowiązani
do podawania klauzul informacyjnych i wszystkie te informacje
są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz na tablicach informacyjnych
urzędu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz
Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim. Prawie wszystkie
zadania, jakie są wykonywane w urzędzie to dopełnienie obowiązków
wobec mieszkańców i państwa na mocy obowiązujących przepisów

prawa. Wyjątkami od tej reguły są – Newslettery
(na stronie www i telefoniczne), które są wysyłane do Państwa
na podstawie udzielonej zgody, w tym wypadku zawsze mogą
Państwo zrezygnować z takiej usługi, poprzez kliknięcie rezygnacji
w mailu bądź napisanie sms-a. Również składane przez mieszkańców
podania do pracy muszą być opatrzone klauzulą upoważniającą nas
do przetwarzania danych osobowych zawartych w podaniu,
bez podanej klauzuli podania nie będą rozpatrywane.
Natomiast, jeśli chodzi o podania, wnioski, petycje i skargi nie muszą
Państwo niczego dopisywać, bo zajmujemy się tymi sprawami
na mocy przepisów prawa. Jeśli jakaś sprawa związana
z przetwarzaniem państwa danych przez Urząd Miejski budzi
wątpliwości lub rodzi pytania, zapraszam do kontaktu.
mail.: iod@stronie.pl, tel.: 74 811 77 46.
Agnieszka Gawron
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZAPRASZAMY NA ROWER!
► NAJPIERW RAJD, POTEM ODPUST, sierpień 2018 r. - SGR zaprasza do udziału w wycieczkach
rowerowych w ramach VIII Strońskiego Rajdu Turystycznego w dniach 10 - 12.08.2018. Na 15.08. zaplanowany
jest wspólny wyjazd na festyn do Nowej Wsi k. Międzylesia.
► JESENICKA DWUDNIÓWKA, wrzesień 2018 r. - W drugiej połowie września zapraszamy na dwudniowy
(sobota i niedziela) wyjazd na rowerach w Wysoki Jesenik w Republice Czeskiej, z noclegiem u podnóża Pradziada.
Długość tras: ok. 70 km w pierwszy dzień i ok. 90 km w drugi dzień. W programie: zwiedzanie zamku w Javorniku,
zwiedzanie Jesenika i Karlovej Studanki oraz wjazd rowerami na szczyt Pradziada. Udział na własny koszt. Więcej
informacji do końca lipca na profilu Strońskiej Grupy Rowerowej na Facebook-u.
► PO JURZE Z KRAKUSAMI, czerwiec 2019 r. W podziękowaniu za wspólne rowerowanie po pograniczu
Czech i Austrii, Strońska Grupa Rowerowa otrzymała
zaproszenie od grupy rowerzystów z Krakowa do wzięcia
udziału we wspólnej wyprawie rowerowej przez Jurę
Krakowsko-Częstochowską w czerwcu 2019 r. Więcej
informacji jesienią.
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Wernisaż
„Gobeliny
i hafty w
CETiK-u”
Pani Jadwigi
Mikulskiej.
„Muzyczny Zalew”
Wernisaż prac dzieci
i młodzieży
ze szkoły artystycznej
z Moskwy.

Warsztaty
Modern Dance
w CETiK-u

SIERPNIOWE WYDARZENIA - CETiK
► Uwaga informujemy, że w Bibliotece
Miejskiej do 15 sierpnia 2018 r. będzie
przeprowadzone Skontrum (inwentaryzacja). W tym czasie nie będzie
możliwości wypożyczania ani oddawania książek. Z usługi typu druk,
scan, ksero skorzystać będzie można w godzinach
od 8:00 do 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.
► 4, 11, 18, 25.08.2018 r. (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. 74 814 24 99.
►4.08.2018 r. od godz. 13:00 (sobota) zapraszamy na Strońską
Drezyniadę. Impreza odbędzie się na placu przed CETiK-iem
w charakterze pikniku rodzinnego. Głównym punktem wydarzenia
będą wyścigi drezyn ręcznych w pięciu kategoriach: VIP,
RODZINNA, KOBIETY, MĘŻCZYŹNI i OPEN. Dla osób, które nie
będą chciały wziąć udziału w wyścigach proponujemy przejażdżki
drezyną spalinową. Szczegółowy plan imprezy przedstawiamy na
plakacie wewnątrz Nowinek. Udział bezpłatny!
►5, 12, 19, 26.08.2018 r. (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.
►07-10.08.2018 r. w godz. 10:00-15:00 zapraszamy do udziału
w projekcie pn. „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
opierała się będzie 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.
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.
►VIII Stroński Rajd Turystyczny.
W tym roku 8. edycja Strońskiego Rajdu Pieszego i Rowerowego
w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich i Krowiarkach odbędzie się
w dniach 10 - 12 sierpnia (piątek - niedziela). Dodatkową atrakcję
będzie zakończenie drugiego dnia rajdu w Kletnie. Już od 13 lat
odbywają się tam Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Poszukiwaniu Minerałów. Zasoby do eksploracji pochodzą
z wyrobisk dawnej kopalni uranu, dzisiaj stanowiącej obiekt
turystyczny, udostępniony do zwiedzania jako Kopalnia Uranu
w Kletnie-Podziemna Trasa Turystyczna. Organizatorzy zapraszają
turystów pieszych oraz rowerowych. Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”.
►11.08.2018r. (sobota) w Kletnie na Starej Hałdzie odbędą się
Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów, impreza o randze
międzynarodowej z super nagrodami. Organizatorem jest Kopalnia
Uranu w Kletnie, tel. 601889243.
►15.08.2018r. wycieczka rowerowa do Nowej Wsi na festyn
parafialny. Organizator: Strońska Grupa Rowerowa. Szczegóły
wkrótce.
►25-26.08.2018r. (sobota-niedziela) na Placu Spotkań w Nowym
Gierałtowie odbędzie się impreza pn. „Jagodzisko”. Organizatorzy:
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika, Sołectwo Nowy
Gierałtów, tel. 74 8142 720. Szczegóły wkrótce na plakatach.
►29.08.2018r. o godz. 17:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u na
wernisaż Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn. „Stary
Gierałtów - Stronie Śląskie”. Wstęp wolny! Szczegóły wkrótce na
plakatach.
Informacja o wszystkich wydarzeniach w Gminie Stronie Śląskie
dostępna jest na facebooku CETiK-u oraz na stronie
www.cetik.stronie.pl

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

Rok XVIII, Numer CLXV

STR. 8
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W dniu 14.06.2018 r. w „Dworku Galosa” odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stroniu Śląskim. Wśród
zaproszonych gości byli: Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec,
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Gabriela Janiszewska,
Radni - Pan Wiesław Ryczek i Pan Jan Florowski, Przewodnicząca
Okręgowego Zarządu w Wałbrzychu - Pani Anna Maria Mirska,
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Pan Mieczysław Bąk.
Na zebraniu złożono podziękowania dla Pana Burmistrza oraz dla
wszystkich, którzy współpracowali z zarządem w trakcie 5-letniej
kadencji, sponsorując, wspierając finansowo organizowane przez zarząd
spotkania z okazji Dnia Seniora oraz utrzymując pozytywne relacje z
uczestnikami spotkań. Informujemy również, że został już wybrany
nowy zarząd w składzie: Przewodnicząca p. Krystyna Szuber, dwóch
Wiceprzewodniczących - p. Halina Stawarz i p. Zbigniew Siemkowski.

Skarbnikiem została p. Halina Paszkiewicz, funkcję Sekretarza będzie
pełnił p. Henryk Kapusta, a członkami będą: p. Krystyna Gontko i p. Jan
Florowski. Wybrano również nową Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący p. Roman Chruśliński, Sekretarz p. Maria Hołyst,
członek - p. Jolanta Kołodziejczyk.
Osoby, które chcą zapisać się do związku proszone są o zgłoszenie się
do biura związku z jednym zdjęciem i legitymacją emeryta lub rencisty.
Składka członkowska wynosi 30 zł rocznie, wpisowe 5 zł, legitymacja 3
zł. W Biurze Związku wydawane są zaświadczenia na ulgowe przejazdy
PKP dla członków związku bezpłatnie, a pozostałe
osoby upoważnione do odbioru tych zaświadczeń
płacą 10 zł. Biuro Związku przy ul. Mickiewicza 2
czynne jest w każdy czwartek (za wyjątkiem dni
świątecznych) od godziny 10.00 do 12.00.
Zapraszamy!

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI
► W dniu 2 czerwca br. odbył się XVII Powiatowy Festiwal Piosenki
Przedszkolnej. W zmaganiach wzięło udział 28 dzieci z przedszkoli
Powiatu Kłodzkiego. Dzieci występowały w dwóch kategoriach
wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki. W przerwie festiwalu zatańczyły dzieci
z naszego przedszkola. Dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowanie Festiwalu.

► Parada Postaci Bajkowych odbyła się dnia 8.06.2018 r.
w ramach Ogólnopolskiej Akacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dzieci
z naszego przedszkola w tym dniu w barwnym korowodzie postaci
bajkowych przemaszerowały ulicami miasta. Dzieci odwiedziły Urząd
Miasta i Gminy, w którym Pan Wiceburmistrz Stronia Śląskiego w sali
konferencyjnej przeczytał bajki oraz poczęstował dzieci słodkościami.
► 21.06.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, które
rozpoczęli absolwenci tańcząc poloneza. Przedszkolaki odchodzące do
szkoły przedstawiły program artystyczny. Dzieci z młodszych grup
pożegnał starszaków wręczając im przygotowane przez siebie upominki.

CO SIĘ DZIAŁO W SZKOLE PODSTAWOWEJ TUŻ PRZED WAKACJAMI?
► POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU W SZKOLE PODSTAWOWEJ
17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „Tylko jedno zdrowie mam,
więc o nie dbam”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich. Pierwszy etap odbył się w każdej z zainteresowanych szkół, a drugi
w naszej szkole. Udział w II etapie konkursu wzięli reprezentanci szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino Polanica - Zdrój, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „ Edukator” Polanica-Zdrój
Szkoła Podstawowa im. gen. Sikorskiego Ołdrzychowice Kłodzkie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Lądek Zdrój
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie.
Każda drużyna składała się z trzech osób. Mieli do wykonania takie same zadania. Przyznano następujące miejsca:
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Ołdrzychowic Kłodzkich w składzie: Iga Dąbrowska, Maja Smółka, Miłosz Sydorko,
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy z Monte Cassino z Polanicy - Zdroju w składzie: Marcel Lang, Lena Skorupa, Julia Kalus,
III miejsce - Szkoła Podstawowa ze Stronia Śląskiego w składzie: Zuzanna Cudera, Marika Drąg- Mączyńska, Bruno Bożek,
IV miejsce - Szkoła Podstawowa „ Edukator z Polanicy- Zdroju w składzie: Antoni Cygoń, Mikołaj Arcinowski, Cyprian Płucienniczak,
V miejsce Szkoła Podstawowa z Lądka – Zdroju w składzie: Maja Fil, Maja Bednarczyk, Bartłomiej Bidziński.
Gratulujemy i dziękujemy za udział!
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminę Stronie Śląskie. Fundatorem poczęstunku była Rada Rodziców ze
Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. Firma Maito Consulting ufundowała wszystkim uczestnikom soczki, a szkołom, które zajęły I, II i III
miejsce - piłki. Serdeczne podziękowania dla Pani Izabeli Madeły i Pani Alicji Kukień za upieczenie pysznych ciast. Fundatorem odblasków
w zakresie treści dotyczących bezpieczeństwa zawartych w zadaniach konkursowych była Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom KUBUŚ
https://www.fundacja-kubus.pl
Organizatorami konkursu byli: Ewa Kozłowska, Aleksandra Dumańska, Małgorzata Jezierska, Anetta Oostenbrink
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► RAJD BOCIAN BIAŁY
Zgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbył się
rajd szkolny „Bocian Biały”. W rajdzie uczestniczyły wszystkie klasy z naszej szkoły z
nauczycielami i rodzicami. Trasa rajdu prowadziła przez piękne zabytki naszej okolicy. Dzieci
mogły poznać część naszej historii regionalnej. Punktem końcowym rajdu był wiejski plac
sołecki w Stroniu Wsi. Wszystkie dzieci mogły usmażyć kiełbasę, zjeść pączka i napić się
wody.
Zwycięzcami rajdu zostali uczniowie klasy IVb. Gratulujemy sukcesu! Dziękujemy Radzie
Rodziców za zakupienie pączków i wody. Dziękujemy pani Sołtys Stronia Wsi za udostępnienie
placu na potrzeby rajdu. Dziękujemy Straży Miejskiej i Policji za pomoc w bezpiecznym
przejściu przez jezdnię.
►TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
„Jestem bezpieczny…” to temat corocznego turnieju
wiedzy dla uczniów klas trzecich, który odbył się
4 czerwca 2018 r. Każdą klasę reprezentowała
trzyosobowa drużyna. Uczniowie wykazali się wiedzą
w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na
drodze oraz na placu zabaw. Turniej jest
podsumowaniem szeregu działań, podjętych na rzecz
bezpieczeństwa wśród uczniów klas młodszych
w bieżącym roku szkolnym.
Dziękujemy Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom
„Kubuś” www.fundacja-kubus.pl za podarowanie nam
odblasków – breloczków, które otrzymali wszyscy
uczniowie z klas I - III.
► PIKNIK SZKOLNY
9.06.2018 r. odbył się w naszej szkole piknik szkolny. Organizatorem
pikniku była Rada Rodziców działająca przy naszej szkole. Rodzice
przygotowali stanowiska, na których można było zaopatrzyć się w pyszne
ciasta, soki, przekąski słodkie i słone, kupić los, pomalować twarz, zrobić
biżuterię. Można było również spróbować swoich sił podczas gry na
perkusji. Pomysłowości rodziców i dzieci można pozazdrościć.
W czasie pikniku odbywał się Szkolny Przegląd Talentów. Uczniowie
z naszej szkoły mogły pochwalić sie swoimi umiejętnościami w zakresie
śpiewu, tańca, gimnastyki, żonglowania piłką oraz wiedzą matematyczną.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim prezentowali
pokaz rozcinania auta do celów ratowania życia ludzkiego, prezentowali
również w jaki sposób należy posługiwać się gaśnicą proszkową.
W trakcie pikniku dzieci mogły korzystać z atrakcji przygotowanych przez
fundację TRATWA - zabaw animacyjnych, gier ruchowych. Dzieci
z naszej szkoły chętnie uczestniczyły w pikniku i korzystały
z przygotowanych atrakcji.
► WARSZTATY GASTRONOMICZNE
21 maja 2018 r. uczniowie klas V „a” i V „b” Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych w Restauracji
„Puchaczówka” w Siennej.
Uczniowie sporządzali koktajle owocowe, przygotowywali pizze, smażyli naleśniki,
dekorowali ciastka, poznawali techniki sztuki barmańskiej. Wszystkie przygotowane
przez siebie potrawy zjedli z wielkim apetytem. Uczniowie rozwiązywali również
kalambury o tematyce gastronomicznej. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały
i aktywnie brali udział we wszystkich działaniach. Warsztaty były realizowane w ramach
XII edycji programu „Trzymaj formę” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dziękujemy właścicielom „ Puchaczówki ” za możliwość zorganizowania warsztatów,
ufundowanie produktów oraz załodze za pomoc, rady, życzliwość, cierpliwość
i wyrozumiałość. Jadwiga Staśko.
► ZBIÓRKA MAKULATURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Miło nam poinformować, że podczas pierwszej akcji zbiórki makulatury organizowanej
przez Burmistrza Stronia Śląskiego we współpracy z Panią Dyrektor Szkoły
Podstawowej zebrano blisko 900 kg makulatury. Punkt zbiórki garaż koło stołówki ZSS.
Szkolni koordynatorzy: Jarosław Grzybowski i Maria Zimna.
► LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZABYTKI PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”
Uczeń klasy IV „a” Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim
- MATEUSZ GANCARZ zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie
fotograficznym pt. ”Zabytki parków krajobrazowych”. Organizatorem konkursu był
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Jelenia Góra. Gratulujemy! - Maria
Zimna-nauczyciel przyrody, szkolny koordynator.
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„SŁODKI PROBLEM LUDZKOŚCI”

Spotkanie 6 marca br. w Międzygórzu zorganizowane przez
pracowników Nadleśnictwa Międzylesie zainicjowało poznanie choćby
w części problemu istnienia w Polsce, jak i na świecie pszczoły miodnej
Apis Melifera. Zaszczyt uczestniczenia w spotkaniu nauczycieli,
leśników, myśliwych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży był
przyczynkiem do podjęcia współpracy z inicjatorem programu
„BARTNICY SUDETÓW” p. Konradem Zarembą specjalistą
ds. marketingu i promocji w Nadleśnictwie Międzylesie, bartnikiem.
Jako koordynator akcji edukacyjnych w gminie Stronie Śląskie
zaproponowałam jako pierwszą współpracę z młodzieżą Zespołu Szkół
Samorządowych i tak 16 kwietnia br. słuchali wykładu w dwóch turach
(55 osób) uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
oraz Technikum Hotelarstwa, a 14 maja br. uczniowie Gimnazjum (92
osoby) także w grupach. Mimo, że wszyscy uczą się „przyrody”
i „biologii”, nie zdają sobie sprawy z tego, że bez pszczół tak dziko
żyjących, jak i hodowlanych nie będzie warzyw i owoców, a roślin
wiatropylnych jest bardzo mało. Pan K. Zaremba w wykładach
popartych przeźroczami, rysunkami, prezentacją ramek z klasycznych
uli i tych, które tworzą sobie dziko żyjące pszczoły przedstawił historię
bartnictwa na terenach Polski, rozwój „urządzeń” bartników, ale przede
wszystkim znaczenie tych małych stworzeń, których nic nie może
zastąpić w przyrodzie, a ich produkty jak: miód, wosk, propolis,
pierzga, jad, pyłek są niepodrabialne i niepowtarzalne od tysięcy lat.
Drugim aspektem była pszczoła jako owad w środowisku - jej budowa,
długość życia, sposoby rozmnażania i bytowania tak w ulach, jak
i barciach oraz miejscach, które same obrały, cechy rodziny pszczelej
i jej dziwne zachowania.
Sensacje wzbudziły zdjęcia przedstawiające olbrzymie plastry
utworzone na gałęziach drzew w leśnictwie Idzików, tak blisko Stronia
Śląskiego bo tylko „za tzw. górką”, kulisy sposobu ogrzewania się całej
rodziny pszczelej i utrzymywanie stałej temperatury w okresie
zimowym, długość lotów (dziwne ósemki) i sposoby komunikowania
się między sobą oraz fakt, że pszczoły nie atakują bez powodu, a życie
zdrowego człowieka może być zagrożone przy 500 użądleniach, kiedy
to każda z nich wprowadzi w ciało do 0,012 mg jadu i sama zginie
rozrywając swój odwłok.
Trzeci poruszany temat to wpływ człowieka na życie wszystkich
„zapylaczy” tj. ingerencja w przetrwanie rodzin pszczelich jak
podawanie przez pszczelarzy antybiotyków, nadmierna intensyfikacja
rolnictwa - olbrzymie połacie jednorodnych upraw (któż by chciał jeść
tylko np. czekoladę), brak bioróżnorodności łąk również tych
śródleśnych, monokultury lasów oraz to co kumuluje się np. we krwi
i układzie nerwowym pszczół, a powoduje ich osłabienie
odpornościowe i w rezultacie śmierć całych rodzin to chemiczne środki

ochrony roślin takie jak: herbicyd
(poranne opryski pozostają w rosie),
pestycydy (pozostają w roślinie, ich
kwiatach) i neurotoksyny atakujące
układ nerwowy owadów nawet po pół
roku od oprysków.
To tylko przykłady ale w połączeniu
z naturalnymi wrogami jak np. dręcze
wysysające limfę (krew) pszczelą
powodują od 20 lat w Europie
olbrzymie spustoszenia. Nadleśnictwo
Międzylesie realizuje we współpracy
z partnerami takimi jak Minister
Edukacji
Narodowej
(patronat
Honorowy), Inspekcja Weterynaryjna,
Służba Więzienna, Gmina Międzylesie,
Regionalna
Dyrekcja
Lasów
Państwowych
we
Wrocławiu
i Przedsiębiorstwo „Makita” projekt
zagospodarowania terenów leśnych
w taki sposób by „zapylacze” mogły
funkcjonować
w
wydrążonych
dziuplach w drzewach. Działanie
to realizowane jest poprzez trzy cele:
1. Zagospodarowanie drewna po
kornikowego (produkcja kłód bartnych).
2.Wzbogacenie
nasadzeń
bioróżnorodność drzewostanów leśnych
w czym czynny udział biorą uczniowie
Zespołu Szkół Samorządowych na obszarach zniszczonych przez
huraganowe wiatry.
3.Edukację ekologiczną i leśną (spotkania z młodzieżą w szkołach
i miejscach ustawiania barci). Ukazanie młodzieży problemów pszczół
jak brak naturalnych siedlisk dla dziko żyjących pszczół, ich masowego
pomoru w wyniku niewłaściwego oddziaływania człowieka
na naturalne środowisko i znaczenie ich obecności w kompleksach
leśnych, pokazało jak istnienie ich wzbogaca bazę pożytkową dla
innych zwierząt bytujących w lasach, na łąkach i obszarach
wyłączonych z upraw leśnych. Do tej niezmiernie ważnej edukacji
zostaną włączone od nowego roku szkolnego inne placówki oświatowe
jak i chętne grupy dorosłych np. Stowarzyszenia.
Jolanta Bogiel - K.Ł „ŚNIEŻNIK” w Stroniu Śląskim

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”?

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA CZERWIEC 2018 R.
W miesiącu czerwcu 2018 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,
• 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
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
FOTORELACJA Z MINIONYCH IMPREZ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CETiK

W dniu 28 lipca 2018 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA ,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, organizują bezpłatnie,
podstawowe informacje z zakresu ZUS
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.
Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane.
W miesiącu sierpniu 2018 roku spotkania nie będzie.

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 1630- 1730
· 7 sierpnia 2018 roku dyżur w biurze pełni
Pani Magdalena Laskowska.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.

DZIEŃ STRONIA ŚLĄSKIEGO
W PARKU MIEJSKIM

SPOTKANIE
W CETIK-U
ZE ZDOBYWCAMI
KORONY GÓR
POLSKI

XVII POWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

