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SPA Jaskinia Niedźwiedzia oraz
Biuro Turystyczne MANIKAR 13
zapraszają na darmowe wejścia
do Jaskini Niedźwiedziej dla
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
- 3.11.2019 r. Zapisy z dowozem ALTERNATYWNY
biuro MANIKAR
- 748 143 694, 14
DZIEŃ
DZIECKA
dojazd własny
- 748
141 250.

19 października 2019 r.
Burmistrz Stronia
Śląskiego uhonorował
Medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie
Państwa Teresę
i Mieczysława Kukień.
Gratulujemy!
Udane małżeństwo
zależy od dwóch rzeczy:
od znalezienia właściwej
osoby i od bycia
właściwą osobą.
H. Jackson Brown
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OGŁOSZENIE PRZETARGU
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugie przetargi ustne ograniczone do osób fizycznych
prowadzących na terenie Gminy Stronie Śląskie gospodarstwo rolne , zameldowanych na terenie Gminy
Stronie Śląskie, co najmniej przez pięć lat, będących podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy
Stronie Śląskie - na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
1. obręb: Stary Gierałtów,
działka Nr 288/2 o pow. 0,70 ha, SW1K/00043446/0, kwota wadium – 50,00 zł.
działka Nr 296/1 o pow. 0,47 ha, SW1K/00043446/0, kwota wadium – 35,00 zł.
-obciążenia nieruchomości –
nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zadłużeń,
-przeznaczenie w m.p.z.p – 74R– tereny użytków zielonych- dla części działki brak planu,
76R – teren użytków rolnych,
- wysokość stawki czynszu za każdą w/w działkę w zł/ha rocznie – 400,00 zł,

- termin wnoszenia czynszu – kwartalnie,
2. obręb: Stara Morawa,
część działki Nr 87 o pow. 2,62 ha , SW1K/00043444/6 , kwota wadium – 250,00 zł.
- obciążenia nieruchomości – nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń,
- przeznaczenie w m.p.z.p – 74R– tereny użytków zielonych- dla części działki brak planu,
76R – teren użytków rolnych,
- wysokość stawki czynszu za działkę w zł/ha rocznie – 500,00 zł,
- termin wnoszenia czynszu – kwartalnie.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do
wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego
przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu
i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego
każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu
o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.
Przetargi ograniczone do osób fizycznych prowadzących na terenie Gminy Stronie Śląskie
gospodarstwo
rolne,
zameldowanych
na
terenie
Gminy
Stronie
Śląskie,
co najmniej przez pięć lat, będących podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Stronie Śląskie ze
względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
1.Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w dokumentów: kserokopia dowodu
wpłacenia wadium, oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Stronie
Śląskie ,osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15 lub przesłanie na adres Urzędu
Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 5 listopada 2019 r.
2.Przetargi odbędą się w dniu 8 listopada 2019 roku od godz.: 10:00 poz. 1; (co 15 minut wg kolejności
działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17 (sala konferencyjna).
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetargdzierżawa – obręb: …..………….dz. nr…… ” .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. na konto Gminy Stronie
Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000
0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka
Przetargi, ogłoszenia i komunikaty –przetargi – zbycie nieruchomości – 2019 r.
Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-21 lub 15.
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że ogłosił przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości:
Stronie Wieś – 63/4, 63/5, 63/6; Goszów – 28/22;
Stronie Śląskie – działki pod budowę garaży – 335/5, 330/2, 335/4.
Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich w Urzędzie
Miejskim pok. nr 12, tel. 74 811 77 15. Szczegóły można znaleźć w BIP Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,208,r,r.
Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec
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Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że udało się dopiąć
szczegóły
umowy
na
wydzierżawienie
budynku
i fragmentu terenu po byłej Hucie Szkła Kryształowego
„Violetta”. Planowane nabycie nieruchomości — do końca
czerwca 2020 r.

Burmistrz
Stronia
Śląskiego
informuje, iż został ogłoszony
przetarg
na
odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych powstających na
nieruchomościach zamieszkałych
i niezamieszkałych, na terenie Gminy
Stronie Śląskie na okres od 1 grudnia
2019 r. do 30 listopada 2020 r.
Dotychczasowa umowa obowiązuje
do 30 listopada 2019 r.

PŁATOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU
ŚLĄSKIM JUŻ MOŻLIWA!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim miło nam poinformować Państwa
o możliwości płacenia i regulowania wszelkich opłat
administracyjnych kartą lub smartfonem. Burmistrz Stronia
Śląskiego podjął decyzję o przystąpieniu do projektu „Polska
Bezgotówkowa”.
W
urzędzie
zainstalowano
trzy
terminale
stacjonarne oraz jeden przenośny.
Miejsca,
w
których
można
dokonywać płatności są oznakowane
logiem First Data Polcard. Mamy
nadzieję, iż uruchomienie usługi
płatności usprawni obsługę klientów
naszym urzędzie.

Gmina Stronie
Ś l ą s k i e
uzyskała 21 miejsce
(na 864 !)
w
rankingu
samorządów
Rzeczpospolitej
2019 r. w kategorii Gmin miejskich i
miejsko — wiejskich. Należy podkreślić,
że z Dolnego Śląska wyprzedziły nas
tylko: Brzeg Dolny, Bolesławiec,
Siechnice i Zgorzelec. Punktacja
została przyznana w kategorii:
trwałość ekonomiczno—finansowa,
trwałość
spo łeczna,
trwałość
środowiskowa, jakość zarządzania
i

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
Gmina Stronie Śląskie ukończyła realizację zadania
związanego z ,,Budową dwóch otwartych stref
aktywności w Stroniu Śląskim’’. Nowe place zostały
usytuowane
w
okolicy
ul.
Świerkowej
oraz
ul.
Żeromskiego,
przy
współudziale
Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Nasza Spółdzielnia’’. Na terenie
otwartych stref znajdziemy zarówno elementy siłowni
zewnętrznej, atrakcje dla dzieci, oraz strefy wypoczynku.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 223 757,00 zł. Zadanie
zostało realizowane zgodnie z Programem rozwoju
małej
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej ul. Świerkowa
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
PRZETARG NA MODERNIZACJĘ DRÓG
Aktywności (OSA) Edycja 2019, oraz przy wykorzystaniu
GMINNYCH
dofinansowania ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury
Gmina
Stronie Śląskie ogłosiła przetarg
Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
na ,,Modernizację dróg gminnych: 1. droga –
działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga
– działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3.
droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin,
4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie
Wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb
Stronie Wieś”.
Realizacja zadań odbędzie się w roku
bieżącym. Wybór wykonawcy nastąpi
w październiku 2019 r.
ul. Nadbrzeżna
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LISTOPAD W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
♦ 2.11.2019 r. o godz. 15:30 (sobota) zapraszamy
do CETIK-U na
koncert zaduszkowy pt.
"Nieobecni" w wykonaniu PIOTR GOLJAT TRIO.
W programie utwory Andrzeja Zauchy, Czesława
Niemena, Bogusława Meca oraz Zbigniewa
Wodeckiego. Bilety w cenie 20 zł. do nabycia
w biurze Centrum. Rezerwacja biletów pod nr.
telefonów 74 8143 205, 74 8 143 242.
♦ 10.11.2019 r. o godz. 10:00 (niedziela) odbędzie

się wycieczka rowerowa. Spotkanie uczestników
przed halą sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
w Stroniu Śląskim o godz. 9:45. Na zakończenie
wycieczki organizatorzy przewidują ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo bezpłatne.
Organizatorzy:Stroński Park Aktywności "Jaskinia
Niedźwiedzia" oraz Strońska Grupa Rowerowa.
Szczegóły wkrótce.
♦ 11.11.2019 r. o godz. 12:00 (poniedziałek)
w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim odbędzie
się uroczysta Msza Święta z okazji 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie
zostanie odśpiewany hymn narodowy w ramach
akcji "NIEPODLEGŁA DO HYMNU".
♦ 11.11.2019 r. o godz. 13:30 (poniedziałek)
zapraszamy do CETiK-u na Gminne Obchody 11
Listopada oraz Światowy Dzień Seniora w ramach,
których odbędzie się wspólne patriotyczne

4
śpiewanie dla NIEPODLEGŁEJ. W uroczystościach
udział wezmą: dzieci z Przedszkola Miejskiego,
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych,
strońscy harcerze, zespoły: "CHÓR BEZ GRANIC",
LZŚ "SIEKIERECZKI", "GWIAZDECZKI", KAPELA "Z
UL.
HUTNICZEJ".
W
ramach
obchodów
zapraszamy na "WYSTAWĘ FOTOGRAFII W 101.
ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI" autorstwa
Jerzego Wilczyńskiego.` Wstęp wolny!

♦ 13.11.2019 r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy
do CETiK-u (sala widowiskowa Centrum) na
wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt.
"Reperacje wojenne od okupanta" poprowadzi
Pani Maria Drzewiecka. Wstęp wolny!
♦ 22.11.2019 r. o godz. 17:00 (piątek) w hali
sportowej SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu
Śląskim odbędzie się WIECZORU ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH. Wstęp wolny! Szczegóły już
wkrótce.
♦ 27.11.2019 r. o godz. 16:00 (środa) zapraszamy
do CETiK-u (sala widowiskowa Centrum) na
wykład Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt.
"Niezwykła wioska - kolonia artystyczna działająca
w Zakopanem" poprowadzi Pan Dariusz Pawlicki.
Wstęp wolny!
Szczegółowa informacja o wydarzeniach w Gminie
Stronie Śląskie dostępna jest na stronie
www.cetik.stronie.pl w kalendarzu imprez.
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akcja oddawania krwi

koncert DUO DEL GEST w kaplicy Onufrego

jesienne nasadzenia przed CETiK-iem

Jesień w Krysztale Stronie Śląskie.
W klasie okręgowej Seniorów drużyna Kryształu Stronie Śląskie zajmuje 10 miejsce
z dorobkiem 11 punktów. Ze względu na poważne osłabienie drużyny (odejście do Piasta Nowa
Ruda Mateusza Poświstajły, kontuzje Wojciecha Wosia, Jarosława Majchra i Patryka
Zadrożnego oraz odejście do Nysy Kłodzko Jarosława Dędysa) obecne wyniki, które osiąga drużyna
seniorów należy uznać za poprawne. Największe problemy mamy pod bramką przeciwnika, o czym
świadczy zaledwie 10 strzelonych bramek. Drużyna młodzików Kryształu Stronie Śląskie może
pochwalić się 7 zwycięstwami, przy stosunku bramek 97-1! Najwyższe zwycięstwa młodzi adepci piłki
nożnej osiągnęli z drużyna Sudetów Międzylesie w stosunku 23:0, Igliczną Wilkanów 20:0, Polonią
Bystrzyca Kłodzka 13:0 i 7:0 oraz z drużyną Trojana Lądek – Zdrój 10:1. Drużyna zajmuje 1 miejsce
w tabeli.
Serdeczne podziękowania za pracę z młodzieżą dla trenera Pawła Adamczyka, Wiceprezesa Klubu
Pana Zbigniewa Mroczka oraz Pana Rafała Szatana, Ojca jednego z zawodników, za wkład wniesiony
w sprawy sportowo – organizacyjne klubu. W związku ze 100 –leciem Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Klub Sportowy Kryształ Stronie Śląskie otrzymał list gratulacyjny od Prezesa Polskiego Związku Piłki
Nożnej Pana Zbigniewa Bońka, w którym Prezes PZPN składa podziękowania za zaangażowanie klubu
w rozwój polskiej piłki, tworzenie warunków do uprawienia tej dyscypliny sportu oraz propagowanie idei
zdrowego trybu życia.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Prezes SPP Kryształ Stronie Kazimierz Drożdż
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INWESTYCJE STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania
istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek
szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy
ul. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim”.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i modernizacja istniejących
obiektów: hali sportowej, byłej szkoły oraz budynku krytej pływalni, w taki sposób, aby połączyć te
obiekty w jeden, współdziałający, wielozadaniowy zespół o funkcji szkoleniowo – rekreacyjnej.
Projekt połączenia poszczególnych budynków w jeden kompleks rekreacyjno-szkoleniowy został
wykonany w sposób umożliwiający samodzielne funkcjonowanie poszczególnych obiektów
pozwalające na etapowanie inwestycji.
Termomodernizacja Hali Sportowej
Zakończony został etap inwestycji związany z termomodernizacją budynku hali sportowej. Prace
budowlane polegały na: wymianie instalacji grzewczej c.o., wymianie instalacji przygotowania c.w.u.,
montażu kompletnej instalacji centralnej wentylacji mechanicznej, docieplenie stropodachu, podłogi na
gruncie w części socjalnej, ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę istniejącej stolarki okiennej
i drzwiowej, a także wymianę wszystkich źródeł świetlówkowych typu „starego”, źródeł żarowych oraz
metalohalogenkowych, na nowe oprawy oparte o źródła, na nowe oprawy oparte o źródła LED.
Przedsięwzięcie dodatkowo obejmowało wykonanie nowej konstrukcji dachu w konstrukcji stalowej
wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Koszt tego etapu wynosi 3 861 788,62 zł netto. Na tą część inwestycji SPA „Jaskini Niedźwiedziej” zostało
przyznane dofinansowanie w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym, w kwocie 762 404,31 zł.

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ HALI SPORTOWEJ
30 PAŹDZIERNIKA BR. O GODZ. 10.00

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRONIE
ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2020
Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do udziału
w
konsultacjach
społecznych
dotyczących
„Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020”
Szczegóły
znajdziecie
Państwo
na
stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
(zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje
społeczne)
na
stronie
internetowej
gminy
www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia)
Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej)
prosimy kierować do Pełnomocnika Burmistrza ds.
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi:
elektronicznie na adres: strategia@stronie.pl bądź
osobiście, do Biura ds. Promocji i Rozwoju Gminy
oraz Działalności Gospodarczej w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55, pokój nr 14.
Termin na wyrażenie opinii: 8 listopada 2019r.
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Dnia 6 października Pani Sołtys sołectwa Stronie Wieś
zorganizowała dla mieszkańców biorących udział
w przygotowaniu wydarzenia ,,Grzybomania’’ wycieczkę
do Arboretum w Wojsławicach. Wolontariusze zapoznali
się ze sposobem kiszenia kapusty oraz mogli
zasmakować
przygotowanych
potraw.
Każdy
z pomocników wrócił zadowolony i poleca czytelnikom to
miejsce.
W dniu 15 października 2019 r.
w Dziennym domu Senior+
w Lądku-Zdroju, odbył się koncert
poświęcony twórczości Zbigniewa
Wodeckiego. Uczestnicy Domu
Seniora wraz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, również
z gminy Stronie Śląskie wykonali piękne piosenki, tańczyli, czytali wspomnienia
i wiersze czczące pamięć artysty. Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi,
wśród których znaleźli się przedstawiciele naszej gminy, dostali śpiewniki
i wszyscy razem śpiewali. Było bardzo nastrojowo i wzruszająco.
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INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
BAJLANDIA

► Nasi wychowankowie z entuzjazmem rozpoczęli nowy rok szkolny. Przedszkole bierze udział w trzech
całorocznych ogólnopolskich projektach: „Zdrowo i sportowo” (dla ciała) „Magiczna moc bajek” (dla
ducha) oraz „Dzieciaki-mleczaki” (dla zdrowia).
► 4 października w przedszkolu odbyła się najważniejsza dla
dzieci uroczystość, czyli pasowanie na przedszkolaka.
Zaszczycili nas swoją obecnością Pan Zastępca Burmistrza
Lech Kawecki oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Kauf.
Mistrzem ceremonii była Pani dyrektor Irena Foremnik, która
dokonała pasowania wszystkich przejętych maluchów,
w obecności nie mniej przejętych rodziców. Każdy prawdziwy
przedszko lak
o trzymał
pami ątko wy
dyplo m.
Na koniec odbył się poczęstunek – pysznych ciast autorstwa
naszych niezawodnych Mam.
► 14 października, w Dniu Nauczyciela, Przedszkolaki i Rodzice
przygotowali dla wszystkich pań bardzo miłą niespodziankę –
z całego serca dziękujemy!

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Dnia 20.09.2019 roku w naszym przedszkolu
odbył się II Bieg Przedszkolaka pod hasłem:
„Mamo, Tato biegaj ze mną”. Celem imprezy
było upowszechnianie biegania wśród dzieci
przedszkolnych, jako najprostszej formy
aktywności ruchowej oraz rozwijanie
aktywnego wypoczynku i wspólne spędzanie czasu
wolnego z rodzicami. Bieg był organizowany w ramach
realizacji projektu Funduszu Lokalny Masyw Śnieżnika pt.
"Jakie początki, takie będzie wszystko". Na naszą imprezę
przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Stronia Śląskiego
Pan Dariusz Chromiec, Przewodniczący Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Pan Ryszard Wiktor, nadkomisarz Pan
Robert Kotara z Lądka Zdroju oraz ksiądz proboszcz
Grzegorz Góra. Każde dziecko miało swój numer startowy.
Bieg był podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie
udział brały młodsze grupy (Misie, Pszczółki i Biedronki),
które miały do pokonania krótki odcinek trasy. Drugi etap
należał do grup starszych (Słoneczka, Żabki, Jeżyki
i Motylki). Ich bieg był dłuższy. Podczas trasy wraz
z dziećmi biegli
zaproszeni
goście
oraz
rodzice. Wszyscy
sobie nawzajem
dopingowali.
Impreza
była
udana i dała
wszystkim wiele
radości.
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SZKOŁA PODSTAWOWA I ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
► W bibliotece miejskiej, 06 września, uczniowie klas szóstych i ósmych wzięli udział w warsztatach
literackich, w ramach których krytyk literacki, poeta, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego p. Karol
Maliszewski prezentował 10 wierszy współczesnych, spośród których uczniowie mieli wybrać -ich
zdaniem - najciekawszy. Konkurs został rozstrzygnięty 15 września w CETiK-u, a uczniowie wręczyli
laureatce nagrodę. Za najciekawszy uznano wiersz „To tylko niedziela” Antoniny Tosiek.
► 13 września uczniowie klas młodszych również wzięli udział w „Stacji Literatura” – spotkaniu z pisarką
dla dzieci Anną Podczaszy. Po autorskim spotkaniu chętni zakupili książkę autorki, otrzymali imienne
autografy i zrobili pamiątkowe zdjęcia.
► Dzień 20 września to czas wielkiej integracji uczniów i nauczycieli.
Akcja ,,Sprzątanie świata” została połączona z działaniami z zakresu
profilaktyki pod hasłem: ,,Zabawa i ruch to zdrowy duch”, podczas
której dbanie o środowisko naturalne uatrakcyjniły gry i zabawy
terenowe.
Wspólne
działania
zakończyło ognisko i pieczenie
kiełbasek.
► 24 września rozpoczęła się
akcja ,,Bezpieczeństwo na drodze”
skierowana dla uczniów klas
najmłodszych. Pod czujnym okiem
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, uczniowie klas II i III, a tydzień
później i klas I, utrwalali zasady przechodzenia przez jezdnię i
bezpiecznego poruszania się przy ulicy. Dziękujemy pracownikom SM
i Policji za pomoc i wsparcie działań.
► Pełen atrakcji dla najmłodszych uczniów był również dzień następny, 25
września. Wtedy to uczniowie klas: Ic, IIa, IIb i IIc , dzięki wsparciu P. Moniki
Posłusznej i P. A Hołysta, wzięli udział w akcji Leroy Merlin ,,Dzieciaki Sadzeniaki”. Dzieci na kilka godzin przeobraziły się w ogrodników, uczyły się
sadzenia wrzosów i zasad ich pielęgnacji, a następnie każdy swoją roślinkę
zabrał do domu. Pamiątkowe dyplomy i odblaskowe gadżety uprzyjemniły
dodatkowo ten dzień.
► Wrzesień to również miesiąc Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w którym
wzięli udział uczniowie klasy V b i VI d. Młodzież szkolna wzięła udział
w warsztatach organizowanych we Wrocławiu na temat życia
w średniowiecznym mieście. Oprócz zwiedzania miasta i wizyty w Hydropolis,
ogromną atrakcją był udział w warsztatach średniowiecznej sztuki: kaligrafii,
wyplatania tkanin, robienia naczyń z gliny.
► Aktywnie minął również czas w klasie IIIb, której uczniowie brali udział
w
3
przedsięwzięciach:
włączyli
się
do
ogólnopolskiego
projektu ,,BohaterOn – włącz historię” , którego celem jest
popularyzowanie wiedzy o II wojnie światowej i upamiętnienie
bohaterów Powstania Warszawskiego. Dzieci wykonały kartki dla
Powstańców, które zostaną im przekazane przez koordynatorów akcji.
Drugim przedsięwzięciem było spotkanie z P. Jerzym Jabłońskim
w ramach realizacji innowacji ,,Flet – mój pierwszy instrument”.
Zaproszony
gość
odsłaniał
przed
dziećmi
tajniki
fletu
i akordeonu oraz zachęcał do
nauki gry na instrumencie – za
co
serdecznie
dziękujemy.
Trzecim ważnym wydarzeniem
był udział w ,,Europejskim
Tygodniu Kodowania” - akcji,
której
zadaniem
jest
popularyzowanie
nauki
kodowania i programowania.
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► Uczniowie klasy V c wzięli
udział w nietypowej lekcji
biologii, bo przeprowadzonej
w Jaskini Radochowskiej.
Było to możliwe dzięki
pomocy m.in.: p. Natalii
Wellmann – Piotrowicz i
Łukaszowi
Głowackiemu
oraz
rodziców:
p.
M.
Adamczykowi
i
p
.A.
Ciężkowskiej.
► Dla wszystkich uczniów klas I,
i tych młodszych i tych
starszych, ważnym dniem był 30
września.
Właśnie
wtedy
w obydwu budynkach szkolnych
odbyły
się
uroczystości
związane z pasowaniem na
ucznia.
Dzięki
pomocy
wychowawców
i
Spółdzielni
Uczniowskiej,
uroczystości
przebiegły wzorcowo. Młodsi
pierwszoklasiści
otrzymali
słodkie upominki i kuferki
edukacyjne; starsi zaś – po części oficjalnej; mieli
zorganizowaną
zabawę
do
późnych
godzin
popołudniowych.
► Jeśli już jesteśmy przy uczniach starszych, należy
pochwalić
uczniów
technikum,
którzy
w pochmurny dzień przywołali wakacyjnych wspomnień
czar – organizując ,,Dzień Włoski”. Był on podsumowaniem
projektu ,,Erazmus” rozpoczętego wyjazdem do Bolonii na
miesięczne praktyki zawodowe. Pod czujny okiem
nauczycieli zawodu, młodzież chwaliła się umiejętnościami
gastronomicznymi nabytymi w słonecznej Italii: przyszli
kucharze gotowali i przyrządzali potrawy, a przyszli
hotelarze serwowali dania i obsługiwali gości: uczniów i
obecnych wtedy właścicieli patronackich obiektów
hotelarskich.
► Uczniowie technikum, w ramach prowadzonej Spółdzielni
Uczniowskiej,
dbają
o
to,
by
nikt
z uczniów i pracowników nie był głodny. Codziennie serwują
zdrowe przekąski, sałatki, koktajle i napoje, które rozchodzą
się dostatniej sztuki.
► Kalendarium szkolnych wydarzeń zamykają obchody
Dnia Edukacji Narodowej organizowane w budynku ZSS dla
uczniów klas V- VIII i technikum, a w budynku SP dla
uczniów klas I – IV. Zaproszeni goście, nauczyciele i obecni rodzice obejrzeli występy artystyczne
przygotowane przez młodzież przy wsparciu wychowawców i SU. Na koniec wręczono nagrody w
rozstrzygniętym konkursie plastycznym: ,,Przerwane dzieciństwo”, w którym nagrody otrzymali: za I
miejsce – A. Sienkiewicz, II – J. Ezeryński, III – N. Kordyjaczna, a wyróżniania: M. Bober, L. Wenio, M.
Wołczek, M. Szymańska. Gratulujemy!
Oczywiście, że wszystkie wspomniane wydarzenia nie odbyłyby się, gdyby nie zaangażowanie i
praca nauczycieli, często w prywatnym już czasie. Dziękujemy: M. Balickiej, A. Oostenbrink, S. Wołoszyn,
H. Kulbickiej, U. Góreckiej, E. Kozłowskiej, A. Mrozek, A. Najbor, M. Zimnej, M. Bałysowi, J. Kuźmińskiej, D.
Jezierskiej, J. Staśko, J. Grzybowskiemu, R. Drebschok, M. Jezierskiej, R. Kaweckiej, J. Ślifirz, M.
Kempińskiej i wszystkim, którzy wspierają te działania.
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,,Alternatywny Dzień Dziecka’’ w Parafii Matki Bożej
królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim

Alternatywny dzień dziecka w Parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Stroniu Śląskim zorganizowano z okazji święta Patrona dzieci
i młodzieży polskiej – św. Stanisława Kostki wypadającego 18 września.
Działania przebiegały w dwóch częściach .
Pierwsza cześć została przygotowana dla dzieci klas od IV do VIII
szkoły podstawowej i kl. I do IV technikum- uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim. Dla chętnych uczniów ZSS w Stroniu
Śl. ogłoszono konkurs z profilaktyki antyalkoholowej pod hasłem ,,Do
wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć’’. Uczniowie
wykonywali ulotkę która miała na celu zniechęcać do spożywania
alkoholu lub informować o
negatywnych skutkach pica alkoholu.
58 uczniów wykonało pracę konkursową z czego 44 zostało
nagrodzonych wyjazdem do Energylandii w dniu 19 września 2019 roku.
Laureaci konkursu mieli sfinansowany przejazd, wstęp do parku rozrywki, ubezpieczenie i posiłek.
Z nagrodzonych prac konkursowych zrobiono wystawę, można ją obejrzeć w kościele w MBKP
i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Uczniowie wykonując pracę konkursową wykazali się dużą wiedzą
z profilaktyki antyalkoholowej jak też dużą pomysłowością w wykonaniu
prac. Druga część działań dotyczyła dzieci młodszych- przedszkolaków
i uczniów klas I-III szkoły podstawowej . Dla 87 zadeklarowanych dzieci
przygotowano dyskotekę dnia 28 września 2019 roku w salce parafialnej.
Do tańca dzieciom przygrywał DJ Mysza. W trakcie dyskoteki
zorganizowano konkurs pt. ,,Dlaczego św. Stanisław może być wzorem
do naśladowania?’’, oraz quizy i zagadki z profilaktyki uzależnień od
nikotyny i alkoholu. Za udział w konkursie , quizach i zabawach
profilaktycznych dzieci otrzymały nagrody. W czasie dyskoteki dzieci
otrzymały ciepły posiłek i napoje do picia.
Uzyskane efekty przeprowadzonych działań profilaktycznych to:
- poniesienie wiedzy o negatywnych skutkach uzależnień od alkoholu,
nikotyny
- zniechęcenie do rozpoczynania spożywania alkoholu i palenia
papierosów
- wyrobienie postawy asertywnej
- kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie
- umiejętność spędzania wolnego czasu sprzyjającego pozytywnej
zabawie bez alkoholu i nikotyny
Opisane działania zostały sfinansowane dzięki przyznanym środkom z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
W imieniu swoim i dzieci które uczestniczyły w działaniach w ramach ,,Alternatywnego dnia
dziecka’’ dziękuje Panu Burmistrzowi Stronia Śląskiego i wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta Stronie
Śląskie dzięki którym możliwa była realizacja zadania.
Organizator Ks. Proboszcz Grzegorz Góra i Wolontariusze
„Aktywnie – pozytywnie –
twórczo
bawi
się
przedszkolak”
Od 1 października 2019 r. Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim realizuje, wraz
partnerem czeskim, Przedszkolem ze Starego Mesta, mikroprojekt pn. „Aktywnie – pozytywnie –
twórczo bawi się przedszkolak” Wartość projektu wynosi 13 000,00 Euro, z czego dofinansowanie ze
środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis stanowi 85% i wynosi 11 050,00 euro.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl polsko - czeskich zajęć edukacyjnych,
artystycznych, sportowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Finałem projektu będzie festiwal
talentów, który zostanie zaprezentowany w czerwcu na scenie w muszli koncertowej w Stroniu
Śląskim. W trakcie festiwalu zaprezentują się dzieci z przedszkola czeskiego i polskiego: w formie
wernisażu- prace plastyczne oraz w formie koncertu - program muzyczno -taneczny. Projekt „Aktywnie
– pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 01.12.2019 r.
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Od 1 grudnia 2019 r. w Gminie Stronie Śląskie nastąpi zmiana sposobu segregowania odpadów
komunalnych poprzez dostosowanie do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie
w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r.,
poz.19). Od tej pory odpady będą dzielone na pięć frakcji :
→ pojemnik/worek niebieski - papier;
→ pojemnik/worek zielony - szkło;
→ pojemnik//worek żółty – metale i tworzywa sztuczne;
→ pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji;
→ pojemnik czarny – odpady zmieszane, do którego wrzucamy wszystko, czego nie można wrzucić
do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym tj. zabrudzony papier i tekturę,
mięso, kości, resztki wędlin, ości, zabawki bez elementów elektrycznych, tkaniny, ubrania, odpady
higieniczne, odchody zwierząt, lustra, ceramikę, styropian itp.

PAPIER
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

► gazety, książki, katalogi zeszyty,
► papierowe torby i worki,
► papier szkolny i biurowy,
► kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

►kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
► tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku
czy napojach),
►kalki, papier termiczny i faksowy
tapety
►odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

Przed wrzucaniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub
plastikowe !
SZKŁO
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

► Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
► Butelki po napojach alkoholowych,
► Szklane opakowania po kosmetykach,

►porcelana i ceramika, żarówki
►lampy neonowe, fluorescencyjne, rtęciowe, reflektory
►szkło stołowe, okularowe, żaroodporne
►ekrany i lampy telewizyjne,
►lustra, szyby samochodowe
Przed wrzuceniem szkło należy opróżnić i umyć!
Butelki należy wyrzucać bez nakrętek i korków !

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
►puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe
po napojach (np. PET),
►puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
►plastikowe opakowania po żywności (np. serkach,
kefirach, margarynach),
►plastikowe zakrętki,
►folia i torebki z tworzyw sztucznych,
►puszki po napojach, konserwach,
►kartony po mleku i sokach,
►drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki, narzędzia itp.).

►butelki i opak. po olejach spoż., silnikowych,
smarach,
►butelki z jakąkolwiek zawartością,
►puszki po farbach, baterie, opakowania po lekach,
►opakowania po środkach chwasto – czy owadobójczych,
►styropian, guma

Opróżnij, zgnieć butelki i puszki przed włożeniem ich do pojemnika !
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WRZUCAMY:
►resztki żywności, np. obierki po ziemniakach, owocach i warzywach,
►skorupki jajek,
►fusy po kawie i herbacie
►skoszona trawa, chwasty,
►drobne gałęzie i liście

NIE WRZUCAMY:
►odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy),
►płynne odpady kuchenne,
►popiół

ZMIESZANE
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

►odpady, których nie można zakwalifikować do
któregokolwiek z innych frakcji zbieranych selektywnie, np. odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy),
►styropian,
►porcelana, lustra

►opakowania po farbach, olejach silnikowych,
smarach i innych chemikaliach,
►leki,
►baterie,
►sprzęt AGD,
►zużyte opony.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW
Dnia 6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), która weszła w życie 6 września 2019 r.
Poniżej kilka podstawowych informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na
terenie nieruchomości w sposób selektywny.
Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania nowych deklaracji
to 22 listopada 2019 r., gdyż gmina musi zdążyć wprowadzić nowe dane do systemu i na ich podstawie
wyposażyć nieruchomości w nowe pojemniki/worki.
♦ Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona której wysokość uchwałą ustali Rada
Miejska na poziomie nie niższym niż dwukrotna wysokość i nie wyższym niż czterokrotna wysokość
stawki podstawowej.
♦ Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
♦ Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
♦ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierci
mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.
♦ W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy
od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
♦ W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla przyjętej w gminie Stronie Śląskie metody.

UWAGA!!! PONOWNĄ
DEKLARACJĘ
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ
KOMUNALNYCH.

SKŁADAJĄ
TYLKO
WŁAŚCICIELE
PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW
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Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej
zgody przez firmy, które chcą pozostać w gminnym systemie
gospodarowania odpadami.
Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. Z 2018 r.,
poz.1454 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,,przystąpienie
właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do
zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i
następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”. W związku z powyższym Burmistrz Stronia
Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę Stronie
Śląskie od dnia 1 grudnia 2019 r.. W przypadku niezłożenia w/w dokumentu właściciel NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne. Na podstawie art.6 ust.5a Burmistrz Stronia Śląskiego będzie
kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych
z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości
zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów tych nie stosuje się – pozostają
w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wzór zgody do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 lub na stronie
internetowej www.stronie.pl

WOREK MEDALI

Po raz drugi 15 września br. w gościnnych Ziębicach odbyły się II Igrzyska
Sportowe Seniorów zorganizowane przez Fundację "Teraz Ziębice", Urząd Marszałkowski Dolnego
Śląska i organizację Aktywny Dolny Śląsk. O godz. 7.30 bojowo nastawionych do walki o najlepsze
miejsca na "pudle" w 11 konkurencjach wyjechało nas 30 osób reprezentujących gminę Stronie Śl.
z różnych organizacji pozarządowych, jak :Stowarzyszenie "Złoty Kasztan", Towarzystwo Przyjaciół
Doliny Białej Lądeckiej "KRUSZYNKA", Koło Gospodyń Wiejskich Stronie Śl. Wieś, Polski Związek
Emerytów i Rencistów - Oddział w Stroniu Śl., Strońska Grupa Rowerowa, Herbaciarnia - Klub 3 x K oraz
mieszkańcy niezrzeszeni tzw. wolni strzelcy.
Na stadionie było już dużo chętnych zapisujących się do poszczególnych konkurencji. Prezentowaliśmy
się bardzo elegancko w białych koszulkach z napisami promującymi nasze gminne możliwości i
w dobrych humorach zapisaliśmy się do udziału w dyscyplinach takich jak: armwrestling, badminton,
biegi, boks, bule, brydż sportowy, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny. Odważni wybrali
nawet po dwie dyscypliny. I tym razem po trzech godzinach zmagań zdobyliśmy 11 MEDALI .
Zawody urozmaicały stoiska tj. promocyjne
Oto zwycięzcy:
regionu ziębickiego, wyrobów rzemiosła,
Witkowska Ela
II miejsce PIŁKA NOŻNA
potraw regionalnych, ciast i napojów. Można
Kaczmarek Anna
III miejsce PIŁKA NOŻNA
Duninowska Czesia I miejsce SIŁOWANIE NA RĘKĘ było na 10 stanowiskach /MARATON
ZDROWIA/ po otrzymaniu karty uczestnika,
Krosta Andrzej
II miejsce TENIS ZIEMNY
Dyl Leszek
I miejsce BADMINTON
dowiedzieć się jaką ma się masę ciała, ile za
Romańczuk Ania
I miejsce BOKS
dużo tkanki tłuszczowej, jak się prawidłowo
Bobko Maria
III miejsce BOKS
odżywiać w danym wieku, dlaczego należy pić
Duninowska Czesia II miejsce LEKKOATLETYKA
dziennie 3 litry wody, jaką się ma pojemność
Obajtek Ania
III miejsce BIEGI
płuc, zmierzyć tętno i ciśnienie, jaką się ma siłę
Kołodziejczyk Jola
II miejsce SIATKÓWKA
i moc, poddać się masażowi kręgosłupa oraz
jaki jest wiek biologiczny organizmu. Rekordziści mieli o 10 lat mniej niż wskazywała data urodzenia.
Bardzo ciekawymi i relaksującymi były ćwiczenia zwane " SZCZOTKOWANIE STAWÓW". Organizatorzy
zadbali również o posiłek regeneracyjny /dania do wyboru/ dla wszystkich uczestników.
Zwycięzcy otrzymali medale, upominki i burzę oklasków. Po dekoracjach wesołe popołudnie umilały
atmosferę młode dziewczyny śpiewające stare przeboje w nowych aranżacjach, a wszystko
zwieńczyła słoneczna ciepła aura. Myślę ze w przyszłym roku powinien pojechać jeszcze większy
"skład", aby np. spróbować "pobić" aż 3 reprezentacje Świdnicy, a warto tego dokonać bo to wielka
frajda w gronie przyjaciół i znajomych. A więc po ostrych treningach do zobaczenia za rok.
Jolanta Bogiel
Prezes Stowarzyszenia " Złoty Kasztan" w Stroniu Śląskim
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W
dniach
19-23
wrześnie
br.
Koło
Przewodników
po
Jaskini Niedźwiedziej
przy oddziale PTTK
w
Stroniu
Śląskim
zorganizowało
wycieczkę na Ukrainę.
W
programie
przewidziane zostało
zwiedzanie Lwowa Kamieńca Podolskiego Chocimia oraz
Jaskimi Kryształowej. We Lwowie na Cmentarzu
Łyczakowskim, Przewodnicy złożyli wieniec ufundowany
przez Burmistrza Stronia Śląskiego.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA WRZESIEŃ 2019
W miesiącu wrześniu 2019 roku odbyło się 9
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym.
Przeciętnie
w
spotkaniu
uczestniczyło
4-5 osób.
Spotkania Grupy
Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy
poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 –
20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od
17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy
Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa
w
zakresie
problemu
uzależnień
oraz
przeciwdziałania
przemocy
domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym
udzielono
14
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

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 30 PAŹDZIERNIKA
2019 ROKU O GODZ.11:00 W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4.Wręczenie stypendiów naukowych i stypendiów
sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Stronie Śląskie.
5.Przedstawienie projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących
obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej
z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a
w Stroniu Śląskim - Etap II – PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA HOTELU.
6. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy
Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2018/2019 oraz
analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
7. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za
2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna
i Janowa Góra - obszar 3 - projekt nr 1.
9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku
na kadencję 2020 - 2023 (podjęcie uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku
na kadencję 2020 – 2023) - projekt nr 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok – projekt nr 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu
Śląskim – projekt nr 4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. – projekt nr 5.
13. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik –
projekt nr 6.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości
i
trybu
uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 7.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
– projekt nr 8.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 9.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt
nr 10.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w stwierdzenia
zakończenia działalności Gimnazjum im. Marianny
Orańskiej w Stroniu Śląskim – projekt nr 11.
19.Podjęcie
uchwały
w
sprawie
ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych – projekt nr 12.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 392 – projekt
nr 13.
21.Sprawozdanie
Burmistrza
Stronia
Śląskiego
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
22. Interpelacje radnych.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
25. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
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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 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 listopada 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 ZUSowskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu
Śląskim. Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.
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)
w godzinach 1600-1700.. 5 listopada 2019 roku dyżur
w biurze pełni Pan Zdzisław Pakuła.

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
naczelny:
Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
Sara
Czerhoniak

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.

