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ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE WRĘCZONE!
14 czerwca 2019 r., w Kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim odbyła się
podniosła uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy
Stronie Śląskie.
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie została ustanowiona
uchwałą nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
25 listopada 2013 r. Odznakę z rąk Burmistrza Stronia Śląskiego Pana
Dariusza Chromca oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda
Wiktora otrzymali: Pan Tadeusz Barzycki, Pan Jerzy Wilczyński oraz Pan
Jan Florowski — lokalni patrioci, działacze społeczni, aktywnie angażujący się
w rozwój Gminy Stronie Śląskie. Gratulujemy serdecznie!
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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw.
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś w odległości ok 300m2 od głównej
drogi przebiegającej przez wieś, jaką jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z terenami
Ośrodka Górskiego, ”CGA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią HM SP.K” oznaczone
numerami ewidencyjnymi:
1. dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza - 65 000 PLN , wysokość wadium – 3 300 PLN,
2. dz. nr 63/5 o pow. 0,1380 ha, cena wywoławcza - 61 000 PLN, wysokość wadium – 3 100 PLN,
3. dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza - 64 500 PLN , wysokość wadium –3 300 PLN,
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są
w planie symbolem 12.MN/UT – przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym
oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Termin przetargu:
29 lipca 2019 r., godzina 10:45,11:00, 11:15 (w kolejności z ogłoszenia), sala konferencyjna w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim. Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2019 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.
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw.
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Lokal mieszkalny – Bolesławów 19/1
Opis lokalu: pokój 23,00 m2, kuchnia: 9,2 m2, łazienka z WC: 4,2 m2 +komórka gospodarcza: 7,00m2.
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, jednoklatkowym, dwukondygnacyjnym z poddaszem
mieszkalnym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej pod koniec XIX w. Lokal mieszkalny
usytuowany na parterze. Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, energii elektrycznej,
kanalizacyjną, ogrzewanie c.o. etażowe (indywidualne). Standard wyposażenia i wykończenia: niski.
Termin okazania lokalu: 10.07.2019 od godziny 10:00 do 10:30. Inne terminy możliwe tylko po
indywidualnym uzgodnieniu (tel. 748117715), jednak nie później niż do dnia wpłaty wadium.
Cena wywoławcza: 30 000,00 zł, wadium: 1500,00zł.
Termin przetargu: 29 lipca 2019 r., godzina 10:30, sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim. Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2019 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.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
TRWA PRZEBUDOWA DROGI SIENNA– JANOWA GÓRA– KLETNO
Zadanie realizowane na ok. 3 kilometrowym odcinku drogi
w
miejscowościach
Sienna
–
Janowa
Góra
Kletno.
W związku z przebudową drogi, ułożona zostanie nowa nawierzchnia
mineralno-bitumiczna wraz z poszerzeniem pasa jezdni na odcinku
2000 m. Ponadto prace obejmą: czyszczenie elementów
odwadniających drogi ok. 2,3 km, wykonaniu przepustów, przebudowie
studzienek, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ok. 1300m2,
oznakowaniu
poziomym.
Zakończenie
prac
związanych droga Sienna– Janowa Góra– Kletno
ZMIANA
ORGANIZACJI
z przebudową potrwa do dnia 30.09.2019 r.
RUCHU!
NOWY WITACZ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
W ramach przebudowy ronda
W miejscowości Sienna, przy granicy z Białą Wodą na
skrzyżo wani u
uli c
został zamontowany witacz Gminy Stronie Śląskie. Kościuszki, Nadbrzeżnej oraz
Projekt witacza odpowiada znajdującemu się już od Sudeckiej zostanie poszerzony
2013 r. witaczowi przy CETiK-u. W ramach tej inwestycji pas jezdni, wraz z ułożeniem
dokonano również renowacji dotychczasowego witacza, nowej
nawierzchni.
Ruch
który na skutek zmiennych warunków atmosferycznych pojazdów
odbywa
się
uległ uszkodzeniu. Prace renowacyjne polegały m. in. na z tymczasową sygnalizacją
wymianie listew bocznych, uzupełnieniu ubytków, świetlną. Utrudnienia w ruchu
aplikacji nowej powłoki. Całkowity koszt przedsięwzięcia mogą potrwać do dnia
wyniósł 14 477,10 zł.
17.07.2019 r.
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ZAKOŃCZENIE BUDOWY TĘŻNI
SOLANKOWEJ
Budowa tężni solankowej w parku
miejskim w Stroniu Śląskim dobiegła
końca.
Tężnia solankowa jest to drewniana
konstrukcja zaopatrzona w pompę
rozprowadzającą
solankę
po
odpowiednio
rozmieszczonych
gałęziach. Prowadzi do wytworzenia
mikroklimatu, który wspomaga
leczenie chorób układu oddechowego oraz wzmacnia system
immunologiczny. Najlepszy efekt leczniczy osiąga się, przebywając w
odległości nie mniejszej niż 30 m od tężni, zaś zalecany czas trwania
inhalacji wynosi około pół godziny. Taką kurację warto uzupełnić
szybkim marszem lub spacerem z kijkami do nordic walking.
Całkowity
koszt
inwestycji
wynosi
186
714,00
zł.
Projekt współfinansowany ze śodków Unii Europejskiej pod nazwą
Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Uroczyste otwarcie tężni solankowej nastąpi w piątek 28 czerwca
o godzinie 11.00. Zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców
oraz Turystów.

ETTOL DRIFT OPEN
3
44 CZARNA GÓRA
W dniach 28-30 czerwca
2019 r. w miejscowości
Sienna odbędzie się 44
Runda DRIFTINGOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI IDF
2019, w związku z tym
droga będzie zamknięta
na odcinku skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej
z drogą gminną tj. na
wysokości
pensjonatu
‘ P u c h a c z ó w k a ’
z możliwością dojazdu do
Apartamentów
Czarna
Góra, do miejscowości
Idzików.
Zawody
odbędą
się
w godzinach 10:00-19:30.

W dniu 14.06.2019 r w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie
odbyło się spotkanie z Panem Arturem
Michalskim - Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Panem
Aleksandrem Szwedem, Senatorem RP. Gminę Stronie Śląskie
reprezentowali Zastępca Burmistrza Pan Lech Kawecki oraz
Sekretarz Gminy Pan Tomasz Olszewski. Tematem spotkania
było pozyskanie środków na wykonanie otworu wiertniczego
w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi oraz
poszukiwanie finansowania dla przedsięwzięcia mającego na celu udostępnienie nowoodkrytych partii
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie dla ruchu turystycznego.

Znamy już skład Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie I kadencji 2019-2024
Zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Nr VI/29/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie (Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r., poz.1757), został przeprowadzony nabór kandydatów do Rady Seniorów. W związku z tym,
że wpłynęło 7 prawidłowych zgłoszeń (rada składa się z 7 członków), nie zostały przeprowadzone
wybory – wszystkie zgłoszone osoby zostały członkami rady. Informacja o składzie osobowym Rady
Seniorów została zamieszczona na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim.
Radnymi Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie I kadencji 2019-2024 zostali:
1. Jolanta Lucyna Bogiel, zamieszkała w Stroniu Śląskim;
2. Jan Florowski, zamieszkały w Stroniu Śląskim;
3. Andrzej Stefan Krosta, zamieszkały w Stroniu Śląskim;
4. Monika Genowefa Snopkowska, zamieszkała w Stroniu Śląskim;
5. Krystyna Szuber, zamieszkała w Stroniu Śląskim;
6. Eleonora Witkowska, zamieszkała w Stroniu Śląskim;
7. Bolesława Zdrojewska, zamieszkała w Stroniu Śląskim.
W dniu 27 czerwca 2019 roku, podczas sesji Rady Miejskiej, zostaną uroczyście
wręczone Radnym zaświadczenia o wyborze, natomiast pierwsza sesja Rady Seniorów planowana jest
w miesiącu lipcu br.
Serdecznie Gratulujemy i życzymy owocnych obrad.
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LIPIEC W CETiK-u
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wynajęcia". Koncert odbędzie się w sali
widowiskowej
CETiK,
wstęp
wolny!
► W dniach 27 - 28 lipca 2019 r. (sobota/
niedziela)
na
terenie
łowiska
pstrągów/
agroturystyki "Raj Pstrąga" w Goszowie odbędzie
się "WEEKEND Z PSTRĄGIEM". Organizatorem
wydarzenia jest "Raj Pstrąga" w Goszowie.
Szczegółowa informacja o wydarzeniu pod nr. tel.
512 866 477. Szczegóły wkrótce na plakatach.
►W dniach 28 - 29 lipca 2019 r. (niedziela/
poniedziałek) Czarna Góra Resort zaprasza na
Festiwal Biegów Czarna Góra. Szczegółowa
informacja na stronie www.czarnamila.pl oraz pod
nr. tel. 74 884 34 06. Organizatorzy oprócz
wspaniałej sportowej rywalizacji i charytatywnego
celu przygotowali całą masę atrakcji. W tym m.in.
koncert
Mezo,
strefy
dziecka,
możliwość
“teleportacji” najszybszym w Polsce wyciągiem
narciarskim “Lukstorpedą”, wspólne ognisko,
konkursy z fajnymi nagrodami np. Vouchery na
nocleg w apartamentach w Czarna Góra Resort
czy zapas ciastek od Xawerego. Zachęcamy do
uczestnictwa w wydarzeniu!
►W dniach 29 - 30 lipca 2019 r. (poniedziałek/
wtorek) na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie
się wieloetapowy wyścig rowerowy pn. "SUDETY
MTB
CHALLENGE".
15-ta
edycja
SMTBC
przeprowadzona zostanie na wyjątkowych trasach
polsko-czeskiego
pogranicza,
trzymających
odpowiedni balans pomiędzy wymagającymi
sekcjami technicznymi, niekończącymi się singlami,
a
transferowymi
drogami
szutrowymi
i
widokowymi
duktami.
Istotnym
elementem
odróżniającym tegoroczną jubileuszową odsłonę
zawodów będzie ograniczona do niezbędnego
minimum logistyka etapowa. Dwie miejscowości
(Stronie Śląskie oraz Głuszyca) będą bazami
imprezy. W zawodach udział biorą zawodnicy z
całego świata. Zachęcamy do kibicowania!
szczegółowa informacja na stronie http://
www.mtbchallenge.com/etapy. Organizator: G&G
Promotion
Grzegorz
Golonko.

►26 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 (środa)
zapraszamy
do
CETiK-u
na
wernisaż
powarsztatowy prac ceramicznych, które zostały
wykonane podczas warsztatów ceramicznych w
CETiK-u. Wstęp wolny!
►29 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 (sobota)
Parafia oraz Sołectwo Nowy Gierałtów zapraszają
na "Odpust św. Jana na Gierałtowie", który
odbędzie się na Placu Spotkań w Nowym
Gierałtowie. Uczestnictwo w wydarzeniu jest
bezpłatne.
►6,13,20,27 lipca 2019 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 8142499.
►6 lipca 2019 r. (sobota) od godz. 15:00
zapraszamy nad Zalew w Starej Morawie na
imprezę plenerową pn. "IMPREZA NAD ZALEWEM
W STAREJ MORAWIE". Szczegółowa informacja
dostępna jest na plakacie wewnątrz Nowinek
Strońskich. Imprezą towarzyszącą wydarzeniu
będzie "PŁYWANIE NA BYLE CZYM", szczegóły na
plakacie wewnątrz Nowinek Strońskich. Serdecznie
zachęcamy
do
udziału
w
wydarzeniu!
Organizatorem jest CETiK w Stroniu Śląskim.
►W dniach 6-7 lipca 2019 r. (sobota/niedziela) w
Siennej będzie miało miejsce otwarcie sezonu
rowerowego
w
Czarna
Góra
Resort.
Organizatorem wydarzenia jest Czarna Góra
Resort. Szczegółowa informacja na stronie
www.czarnagora.pl. Bike Park Czarna Góra to
propozycja dla tych – którzy podobnie jak zimą –
w górach lubią głównie zjeżdżać. Wyposażeni w
odpowiedni sprzęt, ochraniacze i umiejętności,
wsiadacie z rowerem na Luxtorpedę, a potem
wybieracie jedną z downhillowych tras na dół.
Zapraszamy!
►8 – 12 lipca od godz. 14:30 bezpłatne wakacyjne
zajęcia taneczne Modern Dance dla dzieci 7-13 lat.
informacja
o
wszystkich
Zajęcia poprowadzi Pani Agnieszka Cygan. Wstęp Szczegółowa
wolny!!! Zakończone występem w finale Lata wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie
Baletowego!
Serdecznie
zachęcamy
do www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.
uczestnictwa!
►W dniach 8-12 lipca w godz. 10:00 – 12:00 zajęcia
baletowe. Prowadzenie Pani Maria Kijak. Zajęcia
bezpłatne! Zakończone występem w finale Lata
Baletowego! S e r d e c z n i e
zachęcamy
do
uczestnictwa!
►12 lipca 2019 r. o godz. 18:00 (piątek) zapraszamy
do CETiK-u na klimatyczny koncert ROBERTA
KASPRZYCKIEGO, poety, pieśniarza, wokalista,
muzyka
i
kompozytora,
autora
tekstów
kabaretowych, twórcy takiego hitu jak "Niebo do
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DNI STRONIA ŚLĄSKIEGO PRZESZŁY DO HISTORII
W dniach 14-16 czerwca 2019 r. odbyły się Dni Stronia
Śląskiego w ramach, których 15 czerwca odbył się Stroński
Festiwal Kapel Podwórkowych. Celem Festiwalu jest
propagowanie
oraz
pielęgnowanie
sztuki
ulicznego
i podwórkowego muzykowania.
Do konkursu zgłosiło się
5 kapel z czego 4 wzięły udział w Festiwalu (jedna nie mogła
dojechać). Nad całością Festiwalu czuwało jury w składzie:
Jerzy Kaczmarek – przewodniczący oraz członkowie - Janusz
Robaszewski i Mateusz Grzegorzewski, które brało pod uwagę:
tekst,
skład
instrumentalny,
kontakt
z publicznością, stroje oraz aktywność w terenie. Pierwszy
dzień Festiwalu miał zakończyć się występem gwiazdy wieczoru
SUMPTUASTIK. Niestety z przyczyn nie zależnych od
organizatorów koncert nie mógł się odbyć. Został przeniesiony
na dzień następny.
Niedziela 16 czerwca rozpoczęła się od udekorowania Finalistów
Strońskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych:
IV miejsce zajęła Kapela Podwórkowa „Kumpele Wróbele”,
III miejsce zajęła Kapela Płocka, która otrzymała 1000 zł
II miejsce zajęła Kapela Podwórkowa z Brzeźnia otrzymując
1500 zł
I miejsce przypadło Kapeli Podwórkowej „Złoczewianie”
z nagrodą 2500 zł.
Wszystkie kapele otrzymały również pamiątkowe dyplomy.
Ten dzień obfitował w liczne występy amatorów
i profesjonalistów. W ramach cyklu Dzieci Naszemu Miastu
wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Samorządowych,
grupa tańca nowoczesnego Nadija i grupy Baletowe działające
przy CETiK-u. Na deser zaprezentowały się dwa zespoły
muzyczne UKRAINIAN FOLK I SUMPTUASTIK.
Całości towarzyszyły liczne kiermasze i atrakcje dla dzieci.
Natalia Gancarz CETiK

5
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FOTORELACJA Z WYDARZEŃ W CETiK-u

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz
spektakl „Pchła Szachrajka”

koncert zespołu „Krąg”

warsztaty ceramiczne

7
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ogłoszenie wyników konkursu „Pory roku w lesie”

spotkanie z naukowcami
z Uniwersytetu Wrocławskiego

akcja oddawania krwi

zawody strażackie

turniej piłki nożnej „O puchar Szeryfa”
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
► 14 maja nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskim projekcie
„Sprintem do maratonu. Przedszkolaki z ogromnym entuzjazmem
i zaangażowaniem przebiegły dystans ponad 22 km.
► 24 maja pięcioro naszych przedstawicieli odebrało wyróżnienia oraz nagrodę za III miejsce
w konkursie plastycznym „Pory roku w lesie” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój.
► 28 maja odwiedziła nas pani Jolanta Bogiel, która przeprowadziła zajęcia pod nazwą „Włochate
grubaski. Nie palcie skowronków”. Jest to wstęp do cyklu zajęć o pszczołach, w których dzieci będą
brały udział.
► 29 maja delegacja przedszkolaków brała udział
w Spartakiadzie Przedszkolaków w Stroniu Śląskim.
Dzieci otrzymały pamiątkowy puchar i nagrody.
► 4 czerwca odbył się piknik z okazji Dnia Mamy,
Taty i Dziecka. W programie były zawody sportowe
dzieci kontra rodzice, podczas których największą
furorę zrobiło przeciąganie liny. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal: Super Mamy, Super
Taty, Super Córki i Super Syna. Na zakończenie był
wspólny grill i zabawy.
► 5 czerwca odwiedził nas teatr Blaszany Bębenek z przedstawieniem Alicja w krainie czarów.

BAJLANDIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE ► 3 maja odbyły się Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji

3 maja, w których swoim występem uświetniły przedszkolaki z grupy
Słoneczka i Żabki tańcząc na scenie CETiK-u pięknego Mazura.
►17 maja obchodziliśmy Dzień kwitnącego kapelusza – tego dnia dzieci przyszły do przedszkola
w
pięknych
kolorowych
kapeluszach, które wykonały razem
z rodzicami. Barwnym korowodem
przemaszerowały pod Urząd Miejski,
gdzie został rozstrzygnięty konkurs
na
najpiękniejsze
kwitnące
kapelusze. Dziękujemy sponsorom
za
ufundowanie
wspaniałych
nagród w postaci hulajnóg. Rada
Rodziców
Przedszkola,
Radni
Miasta , Biuro turystyczne „MANIKAR”.
► Maj to szczególny miesiąc dla naszych mam w przedszkolu każda z grup zaprosiła swoje kochane
mamy na przepiękne wzruszające występy. Dzieci zaprezentowały wiersze, tańce oraz wzruszające
piosenki.
► W dniu 29 maja odbyła się VI Powiatowa Spartakiada
Sportowa. Do rywalizacji przystąpiły przedszkola z Polanicy Zdrój,
Lądka Zdroju oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia”
z Bolesławowa. W rozgrywkach wzięło udział ponad 100
przedszkolaków. Atmosfera była olimpijska a rywalizacja zacięta,
choć wygrani byli wszyscy uczestnicy. Z tej okazji zawodnicy
otrzymali medale, a każda grupa pamiątkowy dyplomy oraz
puchar dla przedszkola.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
Realizacja projektu projektu „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”
► 30.05 i 31.05 uczestnicy projektu zwiedzali wraz z przewodnikiem uzdrowiskowy Lądek
Zdrój. Niektórzy po raz pierwszy mogli poznać historyczne miejsca w tym sąsiednim
mieście. Zwiedzali min Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech, mieli możliwość poznania
smaku wody termalnej fluorkowo-siarczkowej. Po zwiedzaniu Lądka gościliśmy
w Teatrze Lalek „Akademia Wyobraźni”, który znajduje się przy rynku miasta na
spektaklu „Nowa opowieść o Czerwonym Kapturku”.
► Uczniowie odbyli wycieczkę na ogródki działkowe.
Mieli okazję poznać rośliny uprawiane w Polsce oraz podstawowe narzędzia
ogrodnicze. Dziękuję p. Magdalenie Bielak
za serdecznie przyjęcie.
► 03 czerwca uczniowie brali udział w
wycieczce do lasu. Warsztaty prowadził
przedstawiciel DŚPK p. Łukasz Głowacki i p.
Halina Kulbicka. W czasie zajęć uczniowie
prowadzili obserwację roślin i zwierząt
leśnych i łąkowych, gromadzili materiał
przyrodniczy. Po zakończonych zajęciach
mali przyrodnicy posprzątali las. Na koniec było ognisko i pieczenie
kiełbasek.
► 15 czerwca uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce do Muzeum
wsi opolskiej i Krasiejowa. Dzieci miały możliwość zwiedzenia starej wsi zachowanej w doskonałym stanie.
Bardzo ciekawym miejscem był dawny sklep, izby czarne i paradne oraz szkoła, kuźnia, młyn. Po zwiedzeniu
skansenu daliśmy się do Krasiejowa, gdzie w Parku ewolucji odkrywaliśmy w bardzo nowatorski sposób
historię naszego pochodzenia oraz wydarzenia na Ziemi sprzed miliardów lat. Zwiedziliśmy prehistoryczne
oceanarium, jura park, pawilon paleontologiczny i wiele innych atrakcji.
► Wizyta sportowców w Szkole Podstawowej
28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim, dzięki
partnerowi programu „Doskonałe Mleko w Szkole”- p. Michałowi
Mani, odbyło się spotkanie ze sportowcami klubu sportowego TS
Wisła Zakopane. Gośćmi byli: p. Józef Łuszczek, p. Józef Jarząbek,
reprezentanci klubu TS Wisła Zakopane z kadry dwuboistów, p.
Andrzej Szczechowicz p. Dawid Jarząbek i Michał Jarosz.
Uczestnicy spotkania poznali karierę sportową i osiągnięcia p.
Józefa Łuszczka, strój skoczków narciarskich, który zaprezentował
trener p. Józef Jarząbek. Duże emocje wzbudziła możliwość udziału
uczniów w treningu i wykonanie prostych ćwiczeń przy asyście
trenera p. Józefa Jarząbka. Goście zachwycili wszystkich swoją sprawnością fizyczną. Goście podkreślili,
że aktywność fizyczna w połączeniu z odpowiednią dietą są nieodzowne w drodze do kariery sportowej.
Pamiątką ze spotkania są zdjęcia ze sportowcami oraz autografy.
► Główny Urząd statystyczny w Szkole Podstawowej
30 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim odbyło się kolejne spotkanie z Paniami
z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oddział Wałbrzych. W zajęciach wzięły udział klasy VI.
Uczniowie wyznaczali medianę a także poznali próbę reprezentatywną, za pomocą której mogli dokonywać
obliczeń.
► Powiatowy Konkurs o zdrowiu w Szkole Podstawowej
24 maja odbył się II Powiatowy Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
„Jedno zdrowie mamy, więc o nie dbamy” dla klas II i III.
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte
Cassino Polanica Zdrój
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
Stronie Śląskie
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Kłodzko
IV miejsce: Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukator”
Polanica Zdrój.
Serdeczne podziękowania dla p. dr Anny Zając, p. Joanny
Pliniewicz, p. Jacka Zegarowicza. p. Ireny Kolczyńskiej za pracę
w komisji, Urzędowi Miejskiemu za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców za ufundowanie poczęstunku oraz
rodzicom za pyszne ciasto.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

► Tydzień cateringów przygotowywanych
przez naszą szkołę W terminie 10- 14 czerwca
to istne szaleństwo! Upalne dni, a my maraton
cateringowy. Do Kłodzka w Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Lądek – strzelnica i oczywiście Dni
Stronia Śląskiego. W kaplicy Św. Onufrego
wręczenie Odznak Honorowych za zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, a
w tle nasze pyszności na to wyjątkowe wydarzenie. Menu adekwatne do
pogody. SMACZNEGO!!!!
► Podsumowanie innowacji pedagogicznej w klasie III C
pod nazwą „Młodzi przewodnicy po Europie. Rozwijanie
kompetencji językowych z elementami realioznawstwa”
Dnia 7.06.2019 klasa 3c gimnazjum przystąpiła do
egzaminu z j. niemieckiego w ramach realizowanego przez
trzy lata innowacyjnego programu nauczania j. obcego.
Wyniki egzaminu:
I miejsce: Ada Skowron, II miejsce: Ilona Jesiołowska,
III miejsce :
Wiktoria
Główka, Julia
Z i o b r o .
Gratulujemy!
► Piknik integracyjny — przystanek zdrowie
4 czerwca, w naszej szkole się działo. Piknik integracyjny:
wolność, bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka. Te hasła
były priorytetem dzisiejszego dnia. Wszyscy uczniowie
uczęszczający do budynku przy ul. Kościelnej świetnie się
bawili, uczyli, rywalizowali. Dziękujemy strażnikom
miejskim, Panu Hoszce za pouczające prelekcje
o bezpieczeństwie, sponsorowi - Markety Rema,
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego
działania.
► Powrót młodzieży z miesięcznego pobytu w Bolonii
w RAMACH PROJEKTY ERASMUS+
Celami
szczegółowymi
projektu
było:
wzrost
umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów
szkoły, zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy
w zespole międzynarodowym, podniesienie wiedzy
i
umiejętności
związanych
z
wykształceniem
zawodowym uczniów, podniesienie znajomości języka
obcego (angielskiego) do poziomu B1 lub wyższego, podniesienie samooceny uczniów, zwiększenie
szans uczniów ZSS na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.
4 tygodnie szybko minęły, oprócz staży było dużo wspaniałych wycieczek (Florencja, Werona, Rimini)
i sympatycznych spotkań. Uczestnicy wyjazdu- uczniowie klasy I T, II T, III T
uczniowie ZSS na wyjeździe w ramach projektu ERASMUS

występ uczniów podczas Dni Stronia Śląskiego
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Dzieci ze Starej Morawy
spędziły
Dzień
Dziecka
w
skansenie
Gottwaldówka
w Kątach Bystrzyckich. Braliśmy
udział w warsztatach pieczenia
chleba,
który
własnoręcznie
formowaliśmy i
ozdabialiśmy.
Dziękujemy
gospodarzom
skansenu
Gottwaldówka
za
ciekawy i pełen wrażeń miło
spędzony czas.
Marzena Stołypko
Sołtys wsi Stara Morawa

CO
SŁYCHAĆ
W
KLUBIE
HDK?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z loterii fantowej,
którą zorganizowaliśmy podczas uroczystych
obchodów
Dni
Stronia
Śląskiego.
Nie
przypuszczałem, że tyle instytucji, sklepów, osób
prywatnych włączy się w naszą loterię nie sposób
wszystkim podziękować z osobna, w związku z tym
składamy wszystkim darczyńcom serdeczne
podziękowanie, ofiarodawcy okazali nie tylko swój
dobry gest, ale swoim czynem pokazali, że cenią
sobie
honorowe
krwiodawstwo.
Uwaga ! Informujemy, zgodnie z komunikatem
NFZ z dnia 18 maja 2014 r. obowiązują zmienione
zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
osobom posiadającym szczególne uprawnienia w
tym Zasłużony Honorowym Dawcom Krwi.
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(tzw lekarze specjaliści) i świadczenia szpitalne
powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, Jeżeli
udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest
możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w
innym trybie, poza kolejnością wynikającą
z prowadzonej listy oczekujących, nie później niż
w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest
legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy

Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Czerwone
Krzyża.
Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa potwierdza tylko
ilość oddanej krwi i jej składników.
Podstawa prawna Art. 47 c ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. ( Dz. U. z
2008 r Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami )
♣ W poniedziałek 10 czerwca odbyła się kolejna
w tym roku akcja honorowego oddawania krwi.
Zgłosiło się 18 osób, natomiast krew oddało
13 dawców, co stanowi 5.850 ml krwi.
♣ 15 czerwca odbyły się rozgrywki w bule –
organizator Gminny Klub HDK w Lądku – Zdroju,
zajęliśmy pierwsze miejsce, udział wzięły 4 kluby
HDK.
♣ Zawody w sportach obronnych – organizator
Klub Stowarzyszenie HDK w Szczytnej. Zawody
odbyły się jak co roku w Polanicy – Zdroju,
Jamrozowa Polana. Drużyna nasza zdobyła szóste
miejsce. Uczestniczyło 27 Klubów HDK.
♣ Delegacja klubu wraz ze sztandarem
uczestniczyła w jubileuszu 45 lecia Klubu
Stowarzyszenia RP PKP Szczytna oraz w spotkaniu
integracyjnym.
Jacek M
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INFORMACJA ZE SPOTKANIA RADNYCH I BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: Wiesław Ryczek, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła, Jacek
Serafin i Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor, zorganizowali w poniedziałek 27 maja 2019 roku
spotkanie z mieszkańcami poświęcone sprawom samorządowym. Radni przedstawili tematy jakimi
zajmowała
się
Rada
podczas
posiedzeń
sesji
i
poszczególnych
komisji,
informacje
z podejmowanych działań oraz wnioskach jakie były przedstawiane organom Gminy do rozpatrzenia.
Na zaproszenie radnych w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec
przedstawiając obszerną informację dotyczącą nowych rozwiązań związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, podwyższonych opłat za wywóz odpadów wynikających
z
ceny
zaoferowanej
w
przetargu
przez
firmę
świadczącą
usługę,
zakresem
i regulaminem świadczonych usług zagospodarowania odpadów. Burmistrz przedstawił także informację
o prowadzonych aktualnie inwestycjach m.in. przygotowaniu do odbudowy wieży na Śnieżniku, budowie
remizy strażackiej przy ul. Sudeckiej, budowie tężni solankowej w parku miejskim, remoncie hali sportowej
oraz przebudowie budynku po byłej szkole zawodowej na hotel z restauracją, kręgielnią i pubem.

ZAWIADOMIENIE
O
ZMIANIE
WYSOKOŚCI
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

STAWKI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz. 1454 z późn. zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego
zawiadamia, że od dnia 01 lipca 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 31 maja 2019, poz. 3680) w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik. Nowe stawki opłat wynoszą:
18,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób
selektywny.
25,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane
w sposób selektywny.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności wynoszą :
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu
80 l
24,00 zł
34,00 zł
czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.),
120 l
36,00 zł
50,00 zł
każdy
właściciel
nieruchomości
240 l
72,00 zł
100,00 zł
otrzyma zawiadomienie o wysokości
1100 l
180,00 zł
220,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami
k o m un al n ymi
wy li c zo ne j
na
podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

POJEMNOŚĆ:

SELEKTYWNE:

ZMIESZANE:

W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych
deklaracji.
Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/
niesegregowane) lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
✓ Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie
(15.01/15.03/15,05/15.07/15.09/15.11).
✓ W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy
dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.07.2019 r.
✓ W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując
wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości
porządku w gminach.
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ZMIANA STAWEK ZA ŚMIECI – CO JEST POWODEM WZROSTU CEN?

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym
się. Oznacza to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą
być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi
przez mieszkańców. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego
prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców,
aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Zmiana stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości
opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wzrost stawek
opłaty za odpady spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu
i zagospodarowania odpadów. W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Stronie Śląskie nie wyłoniono Wykonawcy, ze względu na
zbyt wysoką cenę jaką zaoferowano. W związku z powyższym ogłoszono kolejny przetarg, gdzie
wyłoniono Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 977 000 zł. Umowa zawarta
jest na okres sześciu miesięcy – 30.11.2019 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
12.07.2019 r. Stronie Śląskie
15.07.2019 r. pozostałe miejscowości
ODBIERZEMY:
-meble i odpady wielkogabarytowe,
-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
ZALICZAJĄ SIĘ:
- odpady budowlane i remontowe tj.: deski, panele,
okna, drzwi, część ogrodzeń, muszle klozetowe,
brodziki, grzejniki,
- części samochodowe np: zderzaki, siedzenia
- odpady niebezpieczne: akumulatory, papa,
azbest, chemikalia, farby, smary itp.)
Odpady należy wystawić
do godziny 7.00 przed posesjami (lub przy
gniazdach zbiorczych– dot. SM, Wspólnot
Mieszkaniowych itp. w sposób niepowodujący
zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym,
umożliwiającym dojazd do nich samochodem
ciężarowym. Mieszkańcom, którzy nie wystawią
odpadów w danym terminie nie gwarantujemy ich
odbioru — samochody nie będą zawracane z trasy
przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY
Dnia 31 maja 2019 r. został
zakończony konkurs w zbiórce
makulatury „Ratuj Naturę – Zbieraj
Makulaturę’’ zorganizowany przez
Burmistrza Stronia Śląskiego. Jego
celem było zachęcenie uczniów do
selektywnego zbierania surowców
wtórnych, dbanie o środowisko naturalne oraz
promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań
ekologicznych.
W zbiórce makulatury udział wzięli uczniowie
z Zespołu Szkół Samorządowych, Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz
uczniowie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
z grup: „Jeżyki” i „Żabki”.
Łącznie w zbiórce trwającej od 4 marca 2019 r do
31 maja 2019 r. udało się zgromadzić aż
5 466,00 kg tego cennego surowca. Liderami
w
zbiórce
makulatury
zostali:
→ Filip Nąć z Przedszkola
Miejskiego im. Jana Pawła
II
w
Stroniu
Śląskim;
→ Jakub Grzybowski ze
Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów
Westerplatte
w Stroniu Śląskim.
Jeszcze raz gratulujemy
rekordzistom
oraz
wszystkim
uczestnikom
i
liczymy
na
dalszą
współpracę w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy za
udział i zaangażowanie
całej społeczności szkolnej
w
akcję
zbiórki
makulatury .
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Zmiany w programie ,,Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.
W jaki sposób można wnioskować o świadczenie „Rodzina 500+”?
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na okres 2019/2021 przyjmowane będą drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał
bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a tradycyjną papierową– od 1 sierpnia
2019 r. Wnioski można będzie pobierać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim po 10 lipca br.
Czy zmienią się terminy składania wniosków? Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?
Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od
początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to,
że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca
złożenia wniosku bez wyrównania za 3 poprzednie miesiące.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r.,
w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, również
będą składać wnioski już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do
31 maja 2021 r.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane
świadczenie.
Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Co jeszcze się zmieni?
- Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie
będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków
składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
- Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka,
na
złożenie
wniosku
o
świadczenie
wychowawcze
na
nowo
narodzone
dziecko.
W aktualnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca
złożenia wniosku.
- Wprowadzono rozwiązania pozwalające na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie
zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego
wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem
śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest
to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.
W konsekwencji, świadczenie to nie przechodzi „z automatu”
na drugiego z rodziców dziecka lecz musi on złożyć swój wniosek
o świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest
od miesiąca złożenia przez niego wniosku.
Dodatkowe informacje są udzielane w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 748141424.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Lech
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Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim ogłasza
nabór na wolne stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szczegółowe informacje na
stronie Ośrodka
www.stroniesl.naszops.pl

Dariusz Gulij

tel: 604 635 538

Balicki Marek

marek-balicki@wp.pl

Bora Szymon

szymonbora29@interia.pl

Brzezicka Krystyna

tel: 691 816 479

Dobrowolski Stanisław 03stan@wp.pl
Chmurzyński Marek

tel: 667 884 551 radny@wp.pl

Erdmański Tomasz

tel: 720 721 517
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof

tel: 794 989 555 kkujawiak@interia.pl

Laskowska Magdalena tel: 575 780 427 magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław

tel: 609 142 133

Ryczek Wiesław

tel: 661 204 395

Serafin Jacek

tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl

Sławik Remigiusz

remigiuszslawik@gmail.com

Wiktor Ryszard

tel: 601 259 900, 74 8141 552
ryszardwiktor@vp.pl

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MAJ 2019
W miesiącu maju 2019 roku odbyło się 8
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło
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 13 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
Ko misji
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 bierze
średnio 5 osób.
W ramach działań Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon
Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy
w godzinach 17.00 do 20.00.
Można uzyskać tu informacje dotyczące
możliwości uzyskania pomocy w sytuacji
kryzysowej,
przemocy
domowej,
leczenia
odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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X SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
ODBĘDZIE SIĘ 27 CZERWCA 2019 ROKU O
GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU codziennie od 7:30 - 15:30,
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4.Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze członkom
Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie I kadencji.
5. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacyjnym w Gminie Stronie
Śląskie. Temat referuje: Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej, Dyrektor CETiK-u
Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

oraz Prezes SPA „Jaskinia

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Stronie Śląskie oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 roku – projekt nr 2.
8. 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 zespole szkół
i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie –
projekt nr 3.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru wsi Kletno - Gmina
Stronie Śląskie – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do
spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023
– projekt nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso –
projekt nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od spółki
Minex - Invest nieruchomości, położonej w Stroniu Śląskim
przy ul. Hutniczej – projekt nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 8.
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 X sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor

24 LIPCA — DZIEŃ
POLICJANTA
Życzymy wszystkim
funkcjonariuszom policji dużo siły
i wytrwałości, udanych akcji oraz
satysfakcji z wykonywania
obowiązków służbowych,
mocnego zdrowia,
a także wyrozumiałości bliskich.

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 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 6 lipca 2019 roku w godz. 10.00-11.00 Radni Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G.
JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, Z.PAKUŁA,
R.WIKTOR, J. SERAFIN 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.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
Nr
kontaktowy
do
punktu:
533
379
675
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
lipca
2019
roku
dyżur
w
godzinach
1600-1700.. 2
w biurze pełni Pan Wiesław Ryczek.

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” Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12
Fax: 74 811 77 32 email:
biuroburmistrza@stronie.pl

Redaktor
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Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
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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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia
każdego
miesiąca
na
adres
e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl
lub
dostarczyć osobiście.

