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Wieczór wigilijny
Jest taki dzień
To jest Wigilia
To taki wieczór magiczny
Kiedyś to była wilia
W ten magiczny dzień
świąteczny
Goście się zjeżdżają
Łamią się opłatkiem
Życzenia sobie składają
Tata podzielił opłatkiem
Mama pacierz odmawiała
I tym pięknym zwyczajem
Dzieciom tradycję
przekazywała
W kącie stoi choinka
Pięknie przystrojona
Bombki, gwiazdy, cukierki
Lampkami rozświetlona
A pod choinką paczuszka
W ładny papier zawinięta
Z czego cieszą się goście
I też cieszą się wnuczęta
Jest taki dzień świąteczny
W bieli śniegu zasypany
Śpiewamy razem kolędy
Wszystkie grzechy wybaczamy
I niech te piękne święta
Połączą wszystkich pospołu
Śpiewajmy Bóg się narodził
Usiądźmy wspólnie do stołu
Helena Marszyńska

Burmistrz Stronia Śląskiego,
Przewodniczący Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego
oraz Szkoła Podstawowa
w Stroniu Śląskim zapraszają
wszystkich Mieszkańców na
uroczyste wkopanie kapsuły
czasu– podsumowanie
obchodów 100– lecia
Odzyskania Niepodległości,
dnia 31 grudnia 2018 r.
godz. 10.00– plac przy
Urzędzie Miejskim.
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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 46/9 o pow. 1235 m2, KW Nr SW1K/00043440/8, położonej we wsi Strachocin,
stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, cena wywoławcza 60 000,00 PLN + obowiązujący VAT, wadium – 3 000,00 PLN.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. od godz. 12:00 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
na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie
dnia 19 grudnia
2018 r.
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
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
►ZAKOŃCZENIE
REMONTU MOSTU
W BIELICACH
Zakończono
prace
zlecone przez Zarząd
Dróg Powiatowych
w Kłodzku, polegające
na modernizacji mostu
w ciągu drogi powitowej
nr 3229D – Stronie
Śląskie – Bielice nad
rzeką Biała Lądecka.
Wartość inwestycji
wyniosła 1 mln 300 000
pln, z czego wkład
Gminy
Stronie
Śląskie to 200 000 zł.

MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO NA STADIONIE W STRONIU ŚLĄSKIM
Zakończyła się modernizacja kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wodu użytkowej w budynku
zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim. Zainstalowano
kocioł V-klasy na paliwo stałe. Wartość zadania wyniosła 167 823, 92
zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy Stronie Śląskie.
► Z A K U P
N O W Y C H
D E K O R A C J I
BOŻONARODZENIOWYCH
Gmina Stronie Śląskie zakupiła nowe
dekoracje, które umilą nam wszystkim
magiczny czas Bożego Narodzenia.
Już teraz możemy podziwiać pięknie
rozswietloną choinkę pod Urzędem
Miejskim w Stroniu Śląskim oraz
kilkan aście no wych d ekoracji
nasłupowych. Koszt dekoracji wynosił
36 000 zł, zakup w całości
sfinasowano z budżetu gminy Stronie
Śląskie.

►ZAKOŃCZENIE

PROMOCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ

PODRZUCANE

GABARYTY

NA

ŚMIETNIKI

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, że w dniu 29
listopada oraz 30 listopada miała miejsce ostatnia zbiórka odpadów
Rozpoczęła się realizacja polsko-czeskiego projektu pt. „Na
wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego w 2018 r.
rowerze - na kole, život je šťastný - życie jest wesołe!”,
którego celem jest promocja górskiej turystyki rowerowej Najbliższy termin zbiórki przewidziany jest 1 marca 2019 r. na terenie miasta
w naszej okolicy. Do końca marca 2019 r. wydane zostaną oraz 15 marca 2019 r. na terenie wiejskim.
Poza akcją gabaryty należy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki
przewodniki rowerowe w dwóch wersjach: polsko-czeskiej
Odpadów Komunalnych – przy ul. Dolnej 2a.
i angielsko-niemieckiej, wiosną 2019 r. kolarskie
Niestety nie ma miesiąca, aby poza
reprezentacje Stronia Śląskiego i Starego Miasta wezmą t e r m i n a m i w y w o z u , k t ó r y ś
udział w targach rowerowych FOR BIKES 2019 w Pradze z mieszkańców nie podrzucił jakiś
oraz w Dolnośląskim Festiwalu Rowerowym we Wrocławiu. odpadów wielkogabaryto wych.
Na 1 maja 2019 r. zaplanowano polsko-czeskie otwarcie Pod pojemniki trafiają kanapy, fotele
sezonu rowerowego na Przełęczy Płoszczyna. czy zużyty sprzęt RTV, które szpecą
W prasie i w Internecie publikowane będą reklamy otoczenie.
i artykuły promujące nasze górskie trasy rowerowe.
Partnerzy projektu: Gmina Stronie Śląskie i Staré Město pod
Sněžníkem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

ul. Krótka (fotele wystawione 4 grudnia)

ul. Nadbrzeżna 2 (wersalka
wystawiona 4 grudnia)

Prosimy mieszkańców o informowanie
Straży Miejskiej o podrzucaniu
odpadów wielkogabarytowych.
Jeżeli widzimy, że ktoś przy
pojemnikach wykłada na przykład
wersalkę, czy meble prosimy o telefon
i być może uda się złapać osoby na
gorącym uczynku.

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): Sara Pawłowska e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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BO JAK NIE MY, TO KTO? WIECZÓR
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tak pojawiają się ciekawe inicjatywy,
w których wiele osób odnajduje radość i
sposób na samorealizację. Na terenie Gminy
Stronie Śląskie zarejestrowanych jest około 30
organizacji pozarządowych. Niektóre
organizacje i grupy działają w małym gronie,
o innych „słychać więcej”. Każda inicjatywa
jest jednak bardzo cenna.
23 listopada br., z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę,
CETiK gościł przedstawicieli kilkunastu
organizacji i „grup aktywności” działających
w naszej gminie. Wieczór rozpoczął spektakl,

STR. 3
pt. „Jak nie my, to kto?”. Wystąpili: wampir –
dawca krwi, hetman promujący piękno
naszych gór, rycerz z drużyną „Niedźwiedzi”,
chochlik jeżdżący na rowerze, Duch Gór
odnawiający kapliczki, wróżka Szeptuszka
ćwicząca jogę i ważąca „miksturę na nudę”,
królowa i dama dworu lubiące „nordic
walking”, a także rozśpiewany i roztańczony,
wielobarwny i wielopokoleniowy chór leśnych
postaci...
W rolę aktorów wcielili się oczywiście
przedstawiciele naszych lokalnych działaczy, a
spektakl wyreżyserowała Pani Paulina
Bagińska. Następnie Burmistrz Stronia
Śląskiego Pan Dariusz Chromiec podziękował
wszystkim organizacjom za wkład
w budowanie społeczeństwa obywatelskiego
w naszej gminie. Na ekranie zaprezentowane
zostały wszystkie strońskie organizacje,
a obecni na uroczystości przedstawiciele
opowiadali o swoich działaniach i sukcesach.
W ostatniej części wieczoru trwały rozmowy,
umilone smakołykami serwowanymi przez
uczniów Zespołu Szkół Samorządowych.
Młodzież ze spółdzielni uczniowskiej
działającej przy ZSS przeprowadziła zbiórkę

♦ Pasowanie na czytelnika
Dn ia 2 8 .1 1 .2 01 8 r.
uczniowie klasy III a ze
S z k o ł y P o d st a wo we j
zostali oficjalnie przyjęci
w poczet czytelników
biblioteki. Dzieci obejrzały
spektakl pt. "W świecie
baśni" przygotowany przez
starsze
koleżanki,
rozwiązały bajko wą
krzyżówkę i wykazały się
umiejętnością współpracy
podczas poszukiwań
zagadek ukrytych wśród
książek.
Miłym
zakończeniem spotkania
była loteria z nagrodami –
niespodziankami.
Serdecznie dziękuję
wspaniałym uczennicom z
klasy VI b - Emilii
Piotrowskiej, Milenie
Olszewskiej, Karolinie Kalbarczyk i Julii Cieślak za fantastyczne
odegranie ról postaci bajkowych i pomoc w prowadzeniu zajęć.
♦ Mała Książka – Wielki Człowiek
W pilotażowej edycji kampanii
społecznej „Mała Książka – Wielki
Człowiek”, realizowanej przez Instytut
Książki wzięło już udział prawie 22
tys. dzieci. W 3 tys. bibliotek w całej
Polsce na Małych Czytelników czeka
w prezencie wyjątkowa Wyprawka
Czytelnicza. Projektowi towarzyszy
kampania medialna z udziałem
znanego małżeństwa: aktorki Joanny
Koroniewskiej-Dowbor oraz
dziennikarza Macieja Dowbora.
W każdej Wyprawce
Czytelniczej
znalazły się: książka
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

dla rodziny potrzebującej pomocy, w ramach
akcji „Szlachetna Paczka”. Organizacje
prezentowały swoje atrybuty, zdjęcia, kroniki,
rękodzieło, sztandary, puchary oraz dyplomy
i nagrody otrzymywane za swoje osiągnięcia.
Fotorelacja
z
wydarzenia
na:
www.facebook.com/stronie
Cieszymy się, że w tak szerokim gronie
mogliśmy spotkać się z Państwem. Składamy
p o d z i ę k o wa n i a ws z ys t k i m o s o b o m
uczestniczącym w przygotowaniu Wieczoru.
Dziękujemy
też
mieszkańcom
i przedsiębiorcom, którzy wspierają
działalność organizacji pozarządowych
w naszej gminie.
Monika Ciesłowska, UM

Pierwsze wiersze dla…, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa
wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowany przez Ewę KozyręPawlak i Pawła Pawlaka, broszura dla rodziców Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka, oraz Karta Małego Czytelnika do
zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny
dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki udziałowi w akcji nasza biblioteka zyskała 19 nowych, małych
czytelników!
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o
korzyściach wynikających z czytania już od pierwszych miesięcy
życia dziecka. Ma zachęcać rodziców do jak najczęstszego
spędzania czasu z dzieckiem na wspólnym czytaniu i zabawie z
książką, a także do wyrabiania w dziecku nawyku czytelniczego
przez regularne wizyty w bibliotece.
Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę,
ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku.
To czas, który mu poświecimy na wspólne czytanie książki, i miłość
do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już
niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i
czytaniem i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!
♦Nowości książkowe
W roku 2018 r. zakupiono nowości
książkowe i audiobooki za łączną
kwotę 15.800 zł, z czego 7.900 zł to
dofinansowanie z MKiDN
przyznane w ramach Priorytetu 1
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa „Zakup nowości
wyd a wn icz ych d o b ib liotek
publicznych”.
Jak wiadomo dobra książka to
najlepszy sposób na długie, zimowe
wieczory, zachęcamy więc do
odwiedzania biblioteki.
Alicja Witczak
Biblioteka Miejska CETiK

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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STYCZEŃ PEŁEN KULTURALNYCH WYDARZEŃ
W CETIK-U
- 9 stycznia 2019r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy do CETiK-u (sala
widowiskowa Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt.
"Moja Gruzja" poprowadzi Pani Profesor Halina Waszkielewicz. Wstęp
wolny!
- 13 stycznia 2019r. o godz. 15:00 (niedziela) w sali widowiskowej
CETiK-u odbędzie 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II
oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej
chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali.
Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego
rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe
standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu
jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych
przypadków. Informacja o występach zespołów dostępna będzie już
wkrótce na plakatach.
- 19 stycznia 2019r. godz. 14:00 (sobota) zapraszamy do CETiK-u na
Międzypokoleniowe Strońskie Kolędowanie pod Honorowym
Patronatem
Burmistrza
Stronia
Śląskiego.
W programie wspólne kolędowanie, występy zespołów ludowych:
Ciepłowodzianki, Skrzynczanki, Siekiereczki. Występy zespołów
młodzieżowych i dziecięcych: Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Mini
Band" z CETiK-u, Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Śląskim. Na zakończenie zaprezentuje się "Chór bez granic". Wstęp
wolny!

STR. 4
z operetek (m.in. „Księżniczka czardasza”, „Zemsta nietoperza”), a
szampański nastrój podsycą barwne pieśni neapolitańskie oraz popularne
przeboje. Przygotowaliśmy dla Państwa pełną emocji i wzruszeń ucztę z
muzyką klasyczną w towarzystwie sześciu znakomitych śpiewaków –
solistów scen operowych z Pragi, Krakowa i Wrocławia. Popisom
śpiewaków towarzyszyć będzie wirtuozowska, brawurowa gra
fortepianowa, a koncert
oplecie barwne słowo
wiążące. Karnawałowa
Gala
OperowoOperetkowa
to
niezapomniany wieczór w
krainie najpiękniejszych
melodii!
Tego
wydarzenia nie mogą
Państwo przegapić!
- W dniach 28 stycznia 10
lut eg o
2 0 1 9 r.
zapraszamy do CETiK-u
na FERIE Z CETIK-IEM.
W programie seanse z
bajką dla dzieci, seanse
filmowe od 16 lat,
warsztaty dla dzieci i
młodzieży
itp.
Szczegółowa informacja
już wkrótce na plakatach.
- 30 stycznia 2019r. o
godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u
(sala widowiskowa Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Św. Zdzisława Czeska małżonka Gawła (Havla)
z Lemberka, założyciela Bystrzycy Kłodzkiej" poprowadzi Pan Henryk
Grzybowski. Wstęp wolny!
Szczegółowa informacja o wszystkich wydarzeniach w CETiK-u
dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl

K O N C E R T
ODBĘDZIE SIĘ
J E S Z C Z E
W GRUDNIU!
ZAPRASZAMY
WSTĘP
WOLNY!

- 27 stycznia 2019r. o godz. 18:00 (niedziela) zapraszamy do CETiK-u
na Karnawałową Galę Operowo-Operetkową w wykonaniu artystów
Grupy Operowej Sonori Ensemble. Koncert płatny: bilety w cenie 40 zł
(normalny) i 30 zł (ulgowy). Miejsce: sala widowiskowa Centrum.
Sonori Ensemble to zespół artystów operowych z Berlina, Pragi,
Krakowa i Wrocławia. Jego członkowie aktywnie występują na scenach
europejskich, są ponadto laureatami zagranicznych konkursów
wokalnych. Grupa działająca od 2012 roku ma na swoim koncie już
ponad 250 koncertów w salach koncertowych, teatrach i innych
instytucjach kultury Polsce i za granicą. Karnawałowa Gala OperowoOperetkowa to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjalnie skomponowany program,
zawierający słynne czardasze, walce, toasty, miłosne arie, duety i
ansamble operowe, sceny operetkowe, a także standardy jazzowe to
niepowtarzalny, lekki, dynamiczny a zarazem niezwykle liryczny
spektakl. W programie znajdą się najsłynniejsze sceny z oper:
„Traviata“, „Lakme“, „Carmen“, „Don Giovanni”, „Opowieści
Hoffmanna“, „Rigoletto“ i wielu innych. Magię dawnego,
roztańczonego Wiednia odkryjemy w najpiękniejszych duetach i scenach

koncert „Gitara po polsku” w kaplicy Św. Onufrego

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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V POLSKO – CZESKIE STOŁY
BOŻONARODZENIOWE JUŻ ZA NAMI
9 grudnia 2018 r.
w
CETiK-u
odbyły się V
Polsko – Czeskie
Sto ł y
Bo żo n aro d z en io we.
Swo je
Sto ły
zaprezentowało
10 wystawców w
tym 1 ze Starego
Mesta, częstując przepysznymi potrawami
odwiedzających imprezę. Z wyrobami
rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się
w tym roku aż 18 stoisk, w tym 2 z Czech. Każdy
stół, za ogromny wkład w przygotowanie potraw i
dekoracji, dostał upominek od organizatora.
Zostały ufundowane również nagrody przez
Fundatorów, które otrzymali:
♦ nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego Pana
Dariusza Chromca – Sołectwo Stronie Wieś
♦ nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu
Kłodzkiego
Pana
Zbigniewa
Łopusiewicza – Stare Mesto Czechy
♦ Trzy nagrody pieniężne Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego:
►Wojewódzkie Centrum Psychiatrii
Długoterminowej,
►Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II,
►LZŚ Siekiereczki KGW Stary Gierałtów
♦ nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku
Spółdzielczego w Strzelinie z filią w Stroniu
Śląskim pana Zdzisława Kozickiego - Sołectwo
Strachocin
♦ nagrodę Pana Stanisława Jurcewicza Radnego
Sejmiku Dolnośląskiego–Sołectwo Kamienica
♦ nagrodę Parafii Bolesławów i Ks Proboszcza
Krzysztofa Kaufa – Sołectwo Stara Morawa
♦ nagrodę Ks Proboszcza parafii Stronie Śląskie
Grzegorza Góry – Raj Pstrąga
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♦ nagrodę CETiK-u – Karczma i Browar
Kamienica
♦ Dodatkową nagrodę ufundowaną przez Pana
Andrzeja Lizureja sklep ELDOM otrzymało
sołectwo Kamienica
Nagrodzeni zostali również uczestnicy
konkursów bożonarodzeniowych takich
jak: Najpiękniejszy Bałwan oraz Szopka
Bożonarodzeniowa. Na konkurs wpłynęły
34 prace w tym 27 prac na najładniejszego
Bałwana i 7 prac na Szopkę Bożonarodzeniową.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Imprezie towarzyszyły przepiękne występy
dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła
II, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte, Przedszkola „Bajlandia”
z Bolesławowa, Zespołu Szkół Samorządowych,
grupy baletowej „Balerinki” mającej zajęcia
w Przedszkolu Miejskim i „Arabesque”
działającej przy CETiK-u, Siekiereczek,
Kapeli z Ulicy Hutniczej, grupy tańca
nowoczesnego „Nadija” działającej przy
CETiK-u, zespołu Gwiazdeczki z
Bolesławowa, Wojewódzkiego Centrum
Psychiatrii Długoterminowej, Chóru
bez granic.
Uwieńczeniem części
artystycznej było przedstawienie muzyczne
„Świat Bożego Narodzenia” przygotowany
przez Artystów Domu Modra Rzeka i CETiK-u
( Młodzieżowej Orkiestry Dętej MINI BAND,
„CINCO CORAZONES – PIĘĆ SERC”) wraz
z przyjaciółmi. Pod koniec imprezy na widzów
czekała słodka niespodzianka tj. tort
ufundowany przez organizatorów z okazji
jubileuszowych V Polsko – Czeskich
Stołów Bożonarodzeniowych.
Dziękujemy serdecznie Wszystkim
Osobom oraz Instytucjom zaangażowanym w
organizację Imprezy oraz wszystkim
odwiedzającym CETiK w tym dniu.
Natalia Gancarz CETiK
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ich prawa, które zostały spisane w formie piosenki i wiersza. „Niech się
wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także
człowiek tyle, że jeszcze mały…..”
♣ 29 listopada 2018 dzieci z naszego
►PRZEDSZKOLE
przedszkola wzięły udział w VI
MIEJSKIE
edycji Międzyszkolnego Konkursu
♣ W Naszym Przedszkolu 9
Literackiego zorganizowanego przez
listopada obchodziliśmy
Narodowe
Święto
LO w Lądku Zdroju pod honorowym
patronatem Nadleśnictwa Lądek
Niepodległości. Z tej okazji
wszystkie grupy zebrały
Zdrój. Dzieci recytowały wiersze o
mieszkańcach lasu. Nasi
s i ę , ab y u r o c z yś c i e
świętować ten wyjątkowy
reprezentanci otrzymali przepiękne
dla nas – Polaków dzień – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. nagrody.
Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, a następnie
dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. ♣ 30 listopada przedszkole zmieniło
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa się w miejsce czarów i magii,
patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został wielkimi brawami. ponieważ obchodziliśmy Andrzejki.
Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym W tym dniu dzieci mogły poszerzyć
przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych swoją wiedzę na temat zwyczajów
„Małych Polaków”.
tego święta. Podczas zabaw w
magicznym nastroju oprócz dobrej zabawy przy muzyce odbyło się
♣20 listopada 2018r.
wielkie wróżenie z kolorowych kart, butów, cyferek oraz wrzucanych
monet do miski z wodą przepowiadaliśmy przyszłość.
o b c h o d z i l i ś m y
Międzynarodowy Dzień Praw
Nasze „Andrzejki” były pełne radości, swobody i niespodzianek.
Wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci i zadowoleni. Po andrzejkowych
Dziecka. Wszyscy razem
spotkaliśmy się na krótkiej
zabawach i tańcach przyszedł czas na małe słodkości dla wszystkich
dzieci.
pogadance, która miała na celu
przypomnieć dzieciom jakie są
Marta Kuziel
INFORMACJE ZE STROŃSKICH SZKÓŁ I
PRZEDSZKOLI

♣ 3 listopada
„Bajlandia” gościła
teatrzyk „Blaszany
bębenek”
z
przedstawieniem
Smerfy.

► BAJLANDIA
♣ Dnia 16 listopada, z małym poślizgiem, odbył się uroczysty apel z
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzieci przedstawiły
program artystyczny: wiersze, piosenki i taniec. Wszyscy (dzieci,
nauczyciele, rodzice oraz pani dyrektor Irena Foremnik) wspólnie
odśpiewali ponownie cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

♣ N a s z e g o
przedszkola
nie
ominął
także
Święty Mikołaj –
odwiedził nas 6
grudnia i wręczył

♣ W dniu 23 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia.
Dzieci przyniosły z domów swoje ulubione pluszaki, które
przedstawiły swoim kolegom i wspólnie się bawiły.
♣ W dniu 29 listopada w Lądku
Zdroju odbył się międzyszkolny
konkurs recytatorski
zorganizowany przez lądeckie
Liceum. Nasze przedszkole
reprezentowały trzy dziewczynki:
Laura, Oliwia i Hania. W
kategorii przedszkole Hania
zajęła I miejsce. W ten sposób
nie schodzimy z pozycji lidera –
podczas poprzedniej edycji
konkursu nasza przedstawicielka
również zajęła I miejsce.

dzieciakom paczki z prezentami.
♣
Podczas V Polsko-Czeskich Stołów Bożonarodzeniowych
w CETiK-u w Stroniu Śląskim nasze przedszkolaki wystąpiły
z
inscenizacją
„Co
słychać
u
bałwanków”.
Magdalena Wacławska

►SZKOŁA PODSTAWOWA
♣ Promujemy czytelnictwo wśród uczniów Szkoły Podstawowej–
Pasowanie na Czytelnika
28 listopada 2018
uczniowie z klasy III a
uczestniczył y
w Bibliotece Miejskiej
w ważnym wydarzeniu
jakim jest pasowanie na czytelnika. Przy tej okazji dzieci obejrzały przedstawienie,
rozwiązywały krzyżówkę, odgadywały tytuły bajek. Na koniec odbyło się przypomnienie
zasad szanowania książek i pasowanie. Każdy wylosował dla siebie upominek na pamiątkę
wizyty w bibliotece. Dziękujemy serdecznie Pani Alicji Witczak oraz uczennicom:
Karolinie Kalbarczyk, Milenie Olszewskiej, Emilii Piotrowskiej i Julii Cieślak za trud
włożony w przygotowanie ciekawych zajęć.
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♣ZBIÓRKA KARMY DLA SCHRONISKA
W listopadzie 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim
została zorganizowana zbiórka karmy dla
Schroniska „Pod Psią Gwiazdą” w Kłodzku.
Celem tego przedsięwzięcia była poprawa
standardu pobytu zwierząt w schronisku,
kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt
oraz wdrożenie dzieci i osób dorosłych do
aktywnego udziału w zbiórce żywności.
Cieszę się, że tak wielu uczniów z klas I-VIII
wzięło udział w naszej akcji i że los
bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest
obojętny uczniom naszej szkoły.
Zebraliśmy około 190 kg karmy, puszki,
smycze, obroże, kagańce, miski i środki
czystości i wiele innych rzeczy niezbędnych w
schroniskach. Serdecznie dziękuję- Maria
Zimna.
♣ U c z ni o w i e
S z ko ł y
Podstaw ow ej
dokarmiają ptaki
28.11.2018 r. uczniowie klasy VIII b ze
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim po raz kolejny
przyłączyli się do akcji prowadzonej przez
Nadleśnictwo Lądek-Zdrój z siedzibą w
Strachocinie i Śnieżnicki Park Krajobrazowy
pt. „Dokarmiamy ptaki”. W zimie, gdy krótki
dzień oraz niesprzyjające warunki (szczególnie
marznący deszcz lub mżawka) nie pozwalają
ptakom zaspokoić głodu jesteśmy potrzebni.
Na drzewach w „szkolnym lasku”
wywiesiliśmy mieszankę tłuszczowo –łojową kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa.
♣Uczniowie Szkoły Podstawowej Lauretami
VI edycji przyrodniczego konkursu
recytatorskiego pt. : „MIESZKAŃCY LASU”.
29 listopada 2018r. uczniowie kl. I-VIII ze
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim wzięli udział
w VI edycji konkursu recytatorskiego pod
hasłem „Mieszkańcy lasu” organizowanym
przez Liceum Ogólnokształcące im. J. Zawady
w Lądku-Zdroju.
Laureaci to:
Kl. I-III
ZUZANNA SOROKO - I miejsce
JAKUB MICHALAK – wyróżnienie
AMELIA BAJRAK- dyplom za udział
KL. IV-VIII
KACPER KOŁACZYK- II miejsce
KLAUDIA MŁYNARCZYK – dyplom za
udział
Gratulujemys z k o l n i
k o o rd yn a t o r z y:
Halina Kulbicka,
Maria Zimna
♣Akademia
wyobraźni
16 listopada 2018
r. uczniowie klasy
III a uczestniczyli
w
warsztatach
teatralnych
zorganizowanych
przez „Akademię

Wyobraźni” z Lądka Zdroju. Zajęcia opierały
się na „ Legendzie o Kapliczce przy Przełęczy
Puchaczówka”. Prowadzący Pan Piotr
Kochanowski wraz z Panią Alicją Witczak
czuwali nad wszystkim, cierpliwie tłumacząc
kolejne etapy prac. Dzieci wykonały
samodzielnie podobizny bohaterów legendy,
pomagały wykonać dekoracje i wymyśliły
nazwę teatru : „ Teatr Pomysłów”.
Całość opiera się na improwizowanych
dialogach , których podstawą jest treść legendy.
Odbyły się już pierwsze przymiarki do
odtwarzania ról. Wszystkim podobały się
zajęcia a dzieci poradziły sobie znakomicie! Po
warsztatach i wielu próbach pojechaliśmy na II
Zderzenie Legend Ziemi Kłodzkiej. Festiwal
odbył się w kawiarni kłodzkiego KOK-u.
Udział wzięło 9 grup teatralnych z naszego
regionu.
Wszystko było wspaniale przygotowane, a sam
festiwal odbył się w kameralnych warunkach
i miłej atmosferze. Dzieci z naszej szkoły,
z klasy IIIa występowały jako postaci,
reagowały stosownie do tego co działo się na
scenie oraz tworzyły tło muzyczne.
Jurorzy docenili nasz występ i przyznali nam

I miejsce ex aequo z inną grupą teatralną. Ten
występ był dla nas dużym sprawdzianem i
ogromnym sukcesem !!! Dziękujemy Pani
Alicji Witczak, Radzie Rodziców z naszej
szkoły oraz rodzicom: p. Urszuli Sienkiewicz i
p. Joannie Wołczek za pomoc i wsparcie.
♣Lekkoatletyka
6 grudnia 2018 roku uczniowie klasy III a
wzięli udział w zajęciach sportowych
" Lekkoatletyka dla każdego". Dzieci ćwiczyły
z zapałem pod kierunkiem trenera Pani
Małgorzaty Wijatyk.
Wszystkim dzisiejsza, mikołajkowa lekcja
wychowania fizycznego bardzo się podobała.

♣Wizyta Świętego Mikołaja u
uczniów Szkoły Podstawowej
Dzień 6 grudnia w klasie III a był niezwykły .
Odwiedził nas
Święty Mikołaj ze swoją
pomocnicą - Dzwoneczkiem. Były wspaniałe
prezenty i ważne rozmowy z naszymi
gośćmi. Dziękujemy !!!

♣XVIII edycja konkursu „Poznajemy Parki
K rajobra zow e Polski” w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się
następujący uczniowie:
Julia Łanucha, Marta Madejczyk, Angelina
Demirtas, Karol Zankowski.
Gratuluję-szkolny koordynator-Maria Zimna.
♣Sukces ucznia Szkoły Podstawowej Szymona Sztuki
Dnia 14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół
Ogólnokształ cących w Bystrzyc y
Kłodzkiej
odbył się cykliczny konkurs
matematyczny gmin Masywu Śnieżnika.
W tym roku to już XIX Mikołajowy Konkurs
Matematyczny. Szkołę Podstawową w Stroniu
Śląskim reprezentował Bartosz Wędziński z
klasy VIII A i Szymon Sztuka z klasy VIII B,
którzy zmagali się z zadaniami otwartymi,
obok uczniów ze szkół podstawowych
z Międzylesia, Domaszkowa, Wilkanowa i obu
szkół z Bystrzycy Kłodzkiej. Szczególne
gratulacje składamy Szymonowi Sztuce, który
zajął wysokie II miejsce. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku uczniowie naszej szkoły
również zajmą miejsca na podium.
♣ W i d o c z n i
n a
d r o d z e
Bezpieczeństwo pieszych na drodze zależy od
wielu czynników. Jednym z nich jest
znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego
oraz stosowanie ich życiu codziennym.
Najlepszym ich utrwalaniem jest działanie
w praktyce, a jeszcze lepszym, gdy są
wykonywane pod okiem fachowców. Dlatego
uczniowie klas młodszych skorzystali
z praktycznych zajęć przechodzenia przez ulicę
pod nadzorem funkcjonariusza Straży Miejskiej
w Stroniu Śląskim p. Wojciecha Ziobry
i starszego aspiranta Marcina Wdowiaka
z Posterunku Policji w Stroniu Śląskim.
Po zakończonych zajęciach wszyscy uczniowie
otrzymali odblaski z Niestraszakiem
ufundowane przez PZU.
Joanna Wołczek, Anetta Oostenbrink,
Maria Zimna
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MIKOŁAJKI W NOWYM
GIERAŁTOWIE

► Z E S P Ó Ł
S Z K Ó Ł
SAMORZĄDOWYCH
VI edycja Powiatowego Konkursu
o bezpieczeństwie: „UNIKAJ! PRZEWIDUJ!
REAGUJ!„ w ZSS pod honorowym
patronatem: Burmistrza Stronia Śląskiego.,
Powiatowej Komendy Policji w Kłodzku,
Komendanta Straży Pożarnej w Stroniu Śl,
Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śl.

konkurs „Unikaj! Przewiduj! Reaguj!”

W sołectwie Nowy Gierałtów, jak co roku,
odwiedził dzieci Święty Mikołaj, który
przyniósł paczki i znalazł czas na wspólna
zabawę z dziećmi.
Chciałem serdecznie podziękować
Mikołajowi, rodzicom i dzieciom za
przybycie, a Radzie Sołeckiej i Pani
z Bielic za wsparcie i pomoc w organizacji.
Do zobaczenia za rok.
SOŁTYS Nowego Gierałtowa

wizyta młodzieży w Domu Dziecka w Kłodzku

STRONIE WIEŚ
Dnia 01.12.2018r. dzieci
Sołectwa Stronie Wieś
wyjechały w obecności
opiekunów do Kopalni w
Złotym
Stoku
na
spotkanie ze świętym
M i k o ł a j e m .
Podczas zwiedzania dzieci otrzymały paczki.
Następnie odbyły się warsztaty malowania
aniołków, które dzieci zabrały sobie do domu.
Na zakończenie miały poczęstunek. Wycieczka
przebiegła w miłej atmosferze przy dobrych
humorach dzieci.

Dnia 09.12.2018r. Panie z KGW Stronie
Wieś uczestniczyły w prezentacji V Stołów
Bożonarodzeniowych. Tegoroczny trud
przygotowania potraw i dekoracji został
doceniony dwoma nagrodami.

WYCIECZKI DO HUTY SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO
Od 22 listopada do 6 grudnia dzieci ze Szkoły
Podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śl.
uczestniczyły w wycieczkach po
zakładzie Huty Szkła Kryształowego, organizowanych
przez Oddział PTTK w Stroniu Śląskim. Przewodnicy
łącznie oprowadzili 13 grup dzieci i młodzieży z naszej
Gminy.
Serdeczne podziękowania dla Huty Szkła Kryształowego
za udostępnienie zakładu oraz dla wszystkich
przewodników, za poświęcony czas i zaangażowanie.
Kinga Grzegorzewska Oddział PTTK Stronie Śl
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SUKCES STROŃSKIEJ DRUŻYNY RAJDOWEJ W RAJDACH TARMAC
MASTERS
Gratulacje i wyrazy uznania dla strońskiej
drużyny rajdowej TBMFS Rally Team - Pana
Pawła Sztuki - kierowcy oraz Pana Bartosza
Furtaka
pilota,
za
zajęcie
3 miejsca w rajdach samochodowych
T A R M A C
M A S T E R S
w 2018 r., które rozgrywane były na Dolnym
Śląsku. Wspaniały sezon Panowie! Cieszymy się
z Waszego sukcesu i życzymy udanych startów
w 2019 r.! Starty naszej strońskiej drużyny wsparła,
między innymi, Gmina Stronie Śląskie. Fotorelacja
z uroczystości podsumowania tegorocznej edycji Tarmac
Masters oraz długa lista podziękowań od strońskiej
drużyny na profilu Facebook TBMFS Rally Team.
BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU KŁODZKIEGO, ZAGŁOSUJ JUŻ DZIŚ!

ZASADY

GŁOSOWANIA:

1) Zagłosować może każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który
ma ukończone 18 lat
2) Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane
zadanie z wykorzystaniem tylko jednej możliwej formy głosowania
3) Możliwe formy głosowania:
elektronicznie
(ankieta
internetowa
dostępna
na stronie www.powiat.klodzko.pl zakładka „Budżet Obywatelski Powiatu
Kłodzkiego” dostępna od 10 grudnia 2018 r.) lub
papierowo, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy
ul. Okrzei 1 (BOK), oddziale zamiejscowym Starostwa w Bystrzycy
Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 (BOK), oddziale zamiejscowym Starostwa
w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 (wydział GK) oraz przy
ul. Niepodległości 6-8 (wydział KTD) lub
- przesłanie skanu wypełnionej karty drogą elektroniczną na
adres: budzetobywatelski@powiat.klodzko.pl(karta do pobrania poniżej lub
z w/w lokalizacji)
INFORMACJE Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ULKS CZARNA
GÓRA
Po ostatnim zgrupowaniu wakacyjnym nad jeziorem Turawskim,
przystąpiliśmy do treningów na śniegu. Pierwsze z nich realizowane były na
dwóch wyjazdach na lodowce Hintertux i Kaunertal w Austrii. Dzięki bardzo
dobrym warunkom śniegowym w naszym macierzystym ośrodku narciarskim
Czarna Góra, treningi rozpoczęliśmy już 24 listopada. Bardzo dziękujemy
ośrodkowi za tą możliwość!
Szczególnie cieszy nas fakt, że od najbliższej soboty rozpoczynamy treningi
z dużą grupą dzieci przedszkolnych ze Stronia Śląskiego. Chęć udziału
w zajęciach zgłosiło 25 osób!
W ostatnim czasie szeregi naszego klubu zasilało też kilkoro chłopców
w wieku 10 lat ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. Czekamy na
zgłoszenia dziewczynek!
Przypominamy rodzicom dzieci, że wszelkie informacje o możliwości
trenowania w klubie, można uzyskać pisząc na adres:
ulksczarnagora@poczta.fm lub dzwoniąc pod numer: 695889210
Z narciarskim pozdrowieniem,
Prezes Klubu ULKS Czarna Góra Józef Urbaniak
Opiekunowie kotów wolno żyjących dziękują wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w akcję
pomocy tym bezdomnym zwierzętom. Szczególnie w
okresie zimowym wymagają od ludzi pomocy, wrażliwości,
empatii i opieki. Zachęcamy wszystkich ludzi lubiących
zwierzęta do adopcji i pomocy kotom wolno żyjącym.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?
Szybkimi krokami zbliża się koniec roku 2018.
W klubie gorący czas robienie sprawozdania,
rozliczenie się zarządu za cały rok działalności,
tworzenie nowego planu pracy na rok 2019. W sobotę
15 listopada odbyło się ostatnie zebranie w tym roku.
Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia
i tak zakończyliśmy rok 2019. ( sprawozdanie i plan
pracy na rok 2019 do wglądu w siedzibie klubu).
Wszystkim krwiodawcom i ich
rodzinom oraz mieszkańcom Gminy
Stronie Śląskie z okazji Nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia składamy
najlepsze życzenia wielu radosnych
i ciepłych chwil, odpoczynku przy
rodzinnym stole oraz pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym

10 grudnia w CETIKU odbyła się ostatnia
w tym roku Akcja poboru krwi. Zgłosiło się 21 osób
z tego 17 oddało krew. Cieszy nas, że w większości
byli to dawcy młodzi, którzy krew oddali pierwszy
raz. W rozmowach zadeklarowali się, że krew
oddawać będą regularnie.

Zarząd Klubu HDK „Brylant”

Podaję terminy Akcji poboru
krwi na rok 2019:
11 luty,
15 kwiecień,
10 czerwiec,
12 sierpień, 07 październik,
09 grudzień.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje iż
od dnia 1 stycznia 2019 r. zostaje zlikwidowana kasa
w budynku ZWiK. Należności za wodę i ścieki można
uiszczać bez dodatkowych opłat we wszystkich
oddziałach Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Strzelinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do
składania ofert na prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie w 2019 roku:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech
kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach
wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2019 w formie:
►Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych
Zajęcia – gimnastyka w wodzie, będą się odbywać na krytej pływalni,
tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut.
►Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy
będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej
w odpowiedni do tego sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia
18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.
►Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce
rehabilitacyjnej, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną
niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego
zajęcia to 45 minut.

S ZANO WNI M IESZK AŃCY
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!

Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnej
rehabilitacji w roku 2019 proszone są o
zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej:
I. ZAJĘCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH NA KRYTEJ
PŁYWALNI
z zaświadczeniem lekarskim ( od lekarza pierwszego kontaktu),
ze wskazaniem rehabilitacji.
Uwaga ! Zaświadczenia złożone w OPS a niewykorzystane w 2018
roku tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy układaniu list
uczestników w 2019 roku.
II. ZAJĘCIA KOREKCYJNE DLA DZIECI DO LAT 18
z zaświadczeniem lekarskim - KARTA DZIECKA ( od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
III. DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LAT 18
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok rozpoczyna się
Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych dostępne są w Ośrodku od 17 grudnia 2018 r.
Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, numer Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424.
telefonu; 74/8141424 .
Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej
Małgorzata Lech, Kierownik OPS w Stroniu Śląskim

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA LISTOPAD 2018
W miesiącu listopadzie
2018 roku
odbyło się 7 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z
Problemem Alkoholowym.
Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyły 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 16
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 2 - 3
osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania
698908002: od poniedziałku do środy w
godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu
informacje dotyczące możliwości u z y s k a n i a
pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych.

W
związku
z
trwającym
okresem zimowym, prosimy
mieszkańców o zwrócenie
szczególnej uwagi na osoby z
otoczenia, które nie są w stanie
samodzielnie zabezpieczyć się
przed zimą.
Osoby bezdomne, starsze
niepełnosprawne, czy samotne
mo g ą w y m a g a ć ws p a r c i a
i pomocy ze strony rodziny czy
instytucji publicznych.
Dlatego zwracamy się
z apelem aby wszelkie sygnały
dotyczące osób, które potrzebują
pomocy zgłaszać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim— tel.
74/8141424 w godz. od 7.30 do
15.30 w dni robocze;
lub Straży Miejskiej w Stroniu
Śląskim - tel. 74/8143189;
mg r Elżb ieta Ko rda s, p ed ago g 600016417, Komisariatu Policji
Lądku—Zdroju ,
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w
tel. 74/8146231.
Małgorzata Lech

INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH PODATKOWYCH

klientami.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym omówieniem tematu:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej
informuje Podatników o nowych przepisach https://www.mpit.gov.pl/media/63683/BROSZURA.pdf
podatkowych w zakresie: Działalności nierejestrowej i MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) – art. 108a –
Mechanizmu podzielonej płatności.
108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA – nowe prawo (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) to obowiązujący od 1
dla początkujących przedsiębiorców obowiązujące od 30 kwietnia lipca 2018 r. szczególny i dobrowolny sposób dokonywania płatności
2018 r. i dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. za nabyty towar lub usługę. Przedsiębiorca decyduje, którą fakturę
dorywczego handlu lub okazjonalnych usług – art. 5 ust. 1 ustawy z zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 dostawcy. Płatność w MPP odbywa się przy użyciu specjalnego
z późn. zm.). Jeśli przychody należne z tej działalności nie przekroczą komunikatu przelewu, w którym wskazujemy na podstawie
w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 otrzymanej od dostawcy faktury VAT wartość sprzedaży netto
r. – 1050 zł), działalność ta nie jest uznawana za działalność (całość/część), kwotę podatku VAT (całość/część), nr faktury oraz NIP
gospodarczą i nie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i dostawcy. Tak dokonana płatność zostanie podzielona na należność
Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności netto na rachunek rozliczeniowy banku/SKOK-u dostawcy, natomiast
są opodatkowane na zasadach ogólnych i po zakończonym roku należy kwota VAT na specjalny rachunek VAT (utworzony automatycznie
wykazać je w zeznaniu PIT-36 jako przychód z innych źródeł. przez bank/SKOK po 1 lipca 2018 r.). Środki na rachunku VAT
Działalność nierejestrowa dedykowana jest dla osób, które wykonują wykorzystujemy do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i
działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie urzędem skarbowym. MPP stosujemy wyłącznie do transakcji
prowadziły firmy lub prowadziły ją, ale przed 30 kwietnia 2017 r. dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych
dokonały wykreślenia z CEIDG i nie rejestrowały jej ponownie. podatników VAT. Korzyści stosowania MPP to m.in. możliwość
Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, obniżenia kwoty zobowiązania – tzw. skonto czy zwrot różnicy
pozwolenia czy licencji. Przedsiębiorca „nierejestrowy” nie musi podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie.
opłacać obowiązkowych składek ZUS z tyt. pozarolniczej działalności Jeżeli nagromadzonych na rachunku VAT środków pieniężnych nie
gospodarczej, odprowadzać zaliczek do US, płacić podatku VAT (z będzie można wykorzystać do zapłaty za fakturę dostawcy lub do
wyjątkiem prowadzenia działalności, która z mocy ustawy podlega rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas można złożyć wniosek do
opodatkowaniu VAT, np. usługi doradztwa czy sprzedaż wyrobów z urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na
metali szlachetnych), posiadać kasy fiskalnej (z wyjątkiem rachunek rozliczeniowy w celu swobodnego dysponowania nimi (US
prowadzenia działalności, która zgodnie z rozporządzeniem obliguje do na wydanie postanowienia ma 60 dni).
posiadania kasy, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, związane z Szczegółowe informacje:
https://www.fin anse.mf.go v.pl/pp/
mechaniką samochodową) oraz prowadzić skomplikowanej mechanizm-podzielonej-platnosci lub
h t t p s : / /
rachunkowości. Przedsiębiorca nierejestrowy musi rozliczać w w w . f i n a n s e . m f . g o v . p l / d o c u m e n t s / 7 6 6 6 5 5 / 6 4 4 8 0 9 4 /
przychody z działalności nierejestrowej w PIT-36, wystawiać na O b j a s n i e n i a + p o d a t k o w e + żądanie drugiej strony rachunki lub faktury uproszczone oraz +mechanizm+podzielonej+platnosci+29.06.2018.pdf
respektować uprawnienia konsumenckie w relacjach ze swoimi
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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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):
Sara Pawłowska

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

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).

BEZPŁATNE PORADY ZUS
IVSESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 28 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZINIE
10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
I. PIERWSZA CZĘŚC SESJI (godzina 10.00):
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2030 – projekt nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie
na 2019 rok – projekt nr 2.
Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie –
projekt nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na rok 2018 - projekt nr 4.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie –
projekt nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej – projekt nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego –
projekt nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej
Stronia
Śląskiego
–
projekt
nr
8.
12. Podjęcie uchwały w przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023– projekt nr 10.
14. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
15. Interpelacje radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
18.
Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
II. DRUGA CZĘŚĆ SESJI (godzina 12:00):
1. Życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej– Ryszard Wiktor

W dniu 5 stycznia 2019 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K.
BRZEZICKA, 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.

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 godzinach 1600-1700
8 stycznia 2019 roku dyżur w biurze pełni Pan Wiesław
Ryczek.

ZAPRASZAMY NA IX FORUM KULTURALNE

