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OGŁOSZENIE PRZETARGU
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, wolnych od
obciążeń i zadłużeń.
I Działki położone w obrębie wsi Stronie Śląskie w odległości ok. 300m2 od głównej drogi przebiegającej
przez wieś, jaką jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z terenami Ośrodka Górskiego ”Czarna
Góra” S.A., KW SW1K/00069537/3, brak uzbrojenia, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
1. dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza – 83 800,00 PLN + obowiązująca stawka VAT,
wysokość wadium – 4200,00 PLN,
2. dz. nr 63/5 o pow. 0,1380 ha, cena wywoławcza – 78 450,00 PLN + obowiązująca stawka VAT,
wysokość wadium – 4000,00 PLN,
3. dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza – 83 200,00 PLN + obowiązująca stawka VAT,
wysokość wadium – 4200,00 PLN.
Zgodnie z miejscowym 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.
II Działka położona w obrębie Goszów, wchodząca w skład kompleksu 25 działek o podobnym
przeznaczeniu w MPZP, KW SW1K/00044525/5. Brak uzbrojenia. Dostęp komunikacyjny przeciętny,
drogami gruntowymi:
dz. nr 28/22 o pow.0,1438 ha, cena wywoławcza – 71 900,00 PLN + obowiązująca stawka VAT, wysokość
wadium – 3600,00 PLN.
Zgodnie z MPZP nieruchomość oznaczona jest w planie symbolem GO.24.MNn - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona.
III Działki w mieście Stronie Śląskie położone w pośredniej strefie zabudowy miasta, w odległości do 100
m od asfaltowej ul. Mickiewicza. Działki wchodzą w skład planowanego kompleksu 10 garaży. Teren
płaski, nie ogrodzony, porośnięty trawą i chwastami, utwardzony żwirem, częściowo zabudowany
garażami murowanymi. Dostęp komunikacyjny dobry. Uzbrojenie- brak.
1. dz. nr 335/5 o pow. 0,0019 ha, KW SW1K/00066027/4, cena wywoławcza – 3695,00 PLN +
obowiązująca stawka VAT, wysokość wadium – 200,00 PLN,
2. dz. nr 330/2 o pow. 0,0020 ha, KW SW1K/00066553/0, cena wywoławcza – 3845,00 PLN +
obowiązująca stawka VAT, wysokość wadium – 200,00 PLN,
3. dz. nr 335/4 o pow. 0,0020 ha, KW SW1K/00066026/17, cena wywoławcza – 3845,00 PLN +
obowiązująca stawka VAT, wysokość wadium – 200,00 PLN.
Zgodnie z MPZP nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 11MNU - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa usługowa, przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona.
Termin przetargów: 05 grudnia 2019 r., godzina 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30,
(w kolejności z ogłoszenia), sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Termin wpłaty wadiów na w/w przetargi: 02 grudnia 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 Dariusz Chromiec
Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, że do 1 grudnia można
składać oświadczenia o chęci jednorazowego uregulowania opłaty
przekształceniowej – należności za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe. Rada Miejska wprowadziła bonifikatę w wysokości 99%
wartości opłaty dla wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy na dzień
złożenia w/w oświadczenia nie zalegają z opłatami za odpady komunalne,
podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste oraz dokonają
płatności do końca stycznia 2020 roku. Zaświadczenia o dokonanych
przekształceniach zostały wysłane do użytkowników wieczystych
w listopadzie. Wszystkich informacji na ten temat udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich w Urzędzie Miejskim, pok.
nr 12, tel. 74 811 77 15.

Burmistrz
S t r o n i a
Śląskiego apeluje,
iż odzież i tekstylia
należy wrzucać do
kontenerów PCK nie
należy
pozostawiać worków z
ubraniami
obok
kontenerów
takie
działania
wpływają
negatywnie na estetykę
naszej gminy.
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OSTATNI PROJEKT Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ZREALIZOWANY!
Dnia 28.10.2019 r. na ul. Świerkowej przy
nowopowstałej Otwartej Strefie Aktywności (OSA)
został zamontowany plac zabaw – Statek Diasa,
który był jednym z projektów realizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Autorem projektu był Pan Paweł Gancarz. Całkowity
koszt placu zabaw wyniósł 19 999,00 zł.
Zachęcamy do korzystania z atrakcji najmłodszych
mieszkańców naszej gminy!

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
KLASTRA ENERGII ARES!

PRZYSTĄPIŁA

DO

4 listopada 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał deklarację
przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do Klastra Energii ARES
(Autonomiczny Region Energetyczny Sudetów). Ares to największy
klaster energii w Polsce, zrzeszający największą liczbę jednostek
samorządowych w kraju. Udział w Klastrze Energii pozwoli na
realizację wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, ograniczenia niskiej emisji, poprawy efektywności
energetycznej czy wykorzystania OZE (odnawialnych źródeł
energii) .

STYPENDIA WRĘCZONE PO RAZ KOLEJNY!
Burmistrz
Stronia
Śląskiego
na
podstawie
obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów
sportowych, naukowych i artystycznych dla studentów
oraz uczniów przyznał stypendia sportowe i naukowe na
okres od października do lutego 2020 r. Wysokość stypendiów
wynosi 150 zł i 200 zł dla stypendystów naukowych (ucznia SP
i studentów) oraz 100 zł dla stypendystów sportowych. Wśród
stypendystów znaleźli się: Milena Olszewska, Karolina Linde
i Szymon Wyleciał – stypendium naukowe oraz Krzysztof Dumański,
Krzysztof Janukowicz, Milena Jesiołowska, Zuzanna Urbaniak,
Tomasz Kawecki i Mikołaj Kawecki – stypendium sportowe.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

HALA SPORTOWA OTWARTA!
30 października 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz
Chromiec wraz z Panią Renatą Nowak —Prezes SPA oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Panem
Ryszardem Wiktorem dokonali otwarcia zmodernizowanej
w ramach projektu EFRR hali sportowej w Stroniu Śląskim. To
zakończenie I etapu przebudowy i rozbudowy obiektów
sportowo - rekreacyjnych SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
na ośrodek konferencyjno - szkoleniowy w Stroniu Śląskim.
NOWY HARMONOGRAM PRACY W PORZE NOCNEJ APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 2020
Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego pod pozycją 6306 została opublikowana uchwała nr XI/111/2019 Rady
Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu kłodzkiego na rok 2020 r.

Rok 2019, Numer 181
GRUDZIEŃ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
► 3 grudnia 2019 r. o godz. 15:30 (wtorek)
zapraszamy
do
CETiK-u
na
"Mikołaja".
W programie:
Pokaz żywych zwierząt oraz
tworzenie balonowych zwierzaków, fotobudka
z możliwością wykonania zdjęć dzieciom.
Po pokazie zwierząt, Mikołaj wręczy dzieciom
paczki. Do 29 listopada zapraszamy chętnych
rodziców o przynoszenie paczek do CETiK-u.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
► 4 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Mędrzec z Concord i bakałarz
przyrody" poprowadzi Pan Dariusz Pawlicki. Wstęp
wolny!
► 8 grudnia 2019 r. godz. 13:00 VI STOŁY
BOŻONARODZENIOWE w CETiK-u (niedziela).
Szczegóły na plakacie wewnątrz Nowinek.
► 9 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 - 13:00
(poniedziałek) KHDK "BRYLANT" zaprasza na
pobór krwi do CETiK-u.
►12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 (czwartek)
zapraszamy
do
CETiK-u
na
X
FORUM
KULTURALNE. Wydarzenie jest kierowane do
wszystkich, którzy zajmują się organizacją imprez
kulturalnych, turystycznych oraz sportowych na
terenie Gminy Stronie Śląskie. Spotkanie pomoże w
utworzeniu kalendarza imprez w Gminie Stronie
Śląskie na rok 2020.
► 18 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Indie-życie codzienne i piękno tradycji
poprowadzi Pani Danuta Lecheńska. Wstęp wolny!
► 20 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 (piątek)
zapraszamy do CETiK-u na spektakl teatralny pt.
"Zima w Bullerbyn" w reżyserii Pauliny Bagińskiej
w wykonaniu pracowni teatralnej "Młodzi
Teatralni" oraz innych grup artystycznych
działających w CETiK-u. Wstęp wolny!
► 28 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 (sobota)
zapraszamy do Kaplicy św. Onufrego na koncert
świąteczno-noworoczny pt. "Najpiękniejsze arie
operowe" w wykonaniu DOMINIKI ZAMARY,
światowej sławy śpiewaczki operowej. Wstęp
wolny!

Uwaga!
Zapraszamy na Zimowe Jarmarki w sali
"Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie 7.
W każdą sobotę w godz. 12-14
(od 7 grudnia 2019r. do 29 lutego 2020r).
Organizatorzy: Stary Gierałtów "Zielone
Wrota do Wypoczynku Rodzinnego"
i Agroturystyka Trzy Siostry.
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FOTORELACJA Z WYDARZEŃ W CETiK-u
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
1. Jesienne warsztaty z przedszkolakami
W zajęciach o tematyce jesiennej uczestniczyły trzy grupy
przedszkolaków: 8 października grupa "Motylki", 23 października
„Jeżyki” z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim a 14 listopada
odwiedziła nas grupa dzieci z Bajlandii w Bolesławowie.
Podczas zajęć dzieci opowiadały za co lubią jesień i co kojarzy
im się z tą piękną i kolorową porą roku. Po papierowym
"grzybobraniu" segregowały grzyby na te jadalne i trujące, a także
mówiły jak można odróżnić poszczególne ich rodzaje.
Przedszkolaki miały okazję poznać sensoryczne książki Wioli
Wołoszyn z serii „Jano i Wito”, w trakcie czytania rozpoznawały i naśladowały odgłosy leśnych
zwierząt . Podczas każdego spotkania dzieci wykonywały piękne prace plastyczne – jesienne zakładki
oraz obrazki z liści.
2. Spotkanie autorskie z Nadią Szagdaj 05 listopada
Pochodząca
z
Wrocławia
pisarka
stworzyła
kilkuczęściową serię książek o przygodach detektyw Klary
Schulz, która rozwiązuje zagadki kryminalne w Breslau na
początku XX wieku. Nadia Szagdaj jest także autorką thrillerów
psychologicznych pt. „Love” oraz „To nie jest amerykański film”,
a jej debiut pt. „Przepowiednia” to powieść fantasy. Autorka
dwukrotnie znalazła się w czołówce autorów zgłoszonych do
Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” oraz do
Nagrody Kulturalnej Gazety Wyborczej „Warto”. W roku 2018
otrzymała nagrodę „30 najbardziej kreatywnych Wrocławian”.
Podczas spotkania w bibliotece, autorka opowiadała m.in. o
swoich licznych pasjach oraz o tym, dlaczego porzuciła
wokalistykę na rzecz pisania kryminałów.
Spotkanie przebiegało w miłej i luźnej atmosferze – pisarka ma duże poczucie humoru oraz dystans do
siebie i swojej twórczości. Ponieważ przywiązuje dużą wagę do historycznych szczegółów, jej cykl
kryminałów retro, charakteryzuje wartka akcja i spora dawka informacji o Wrocławiu i Dolnym Śląsku.
Obok twórczości literackiej Nadia Szagdaj zajmuje się realizacją filmów dokumentalnych dotyczących
przestępstw popełnionych we Wrocławiu po II wojnie światowej. Na spotkaniu można było kupić książki
i otrzymać autograf pisarki. Pisarka odwiedziła nas w ramach projektu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kłodzku „III Podróże z książką po ziemi kłodzkiej”, który jest dofinansowany z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Partnerstwo dla Książki.
3. Nowości książkowe.
W jesiennej ofercie każdy miłośnik książek znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy po powieści obyczajowe, kryminalne, historyczne, thrillery,
reportaże, biografie oraz poradniki. Nasz księgozbiór wzbogacił się także o
pięknie wydane książeczki dla dzieci.
A jakie powinny być książki dla najmłodszych? Książki dobre dla dzieci to
takie, które mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy i estetyczny,
kształtują właściwe postawy społeczne, uwrażliwiają i bawią. Zachęcamy
do wypożyczania niebanalnych książek z najlepszych wydawnictw dla
młodych czytelników - m.in. Dwie Siostry, Adamada, Dwukropek, Mamania.
4. Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
Do tegorocznej odsłony akcji Instytutu Książki i do grona czytelników biblioteki miejskiej
przystąpiło już 21 młodych miłośników książek. Bardzo się cieszymy i serdecznie
zapraszamy do Biblioteki Miejskiej kolejne dzieci przedszkolne wraz z rodzicami. Czekają
na Was Wyprawki Czytelnicze na które składają się "Pierwsze Czytanki dla...", Karty
Małego Czytelnika
i najważniejsze - chwile spędzone razem podczas czytania
wyjątkowych książek. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem i
nagrodą-niespodzianką.
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Wspólne czytanie to same korzyści - dzieci wychowywane
pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy zasób
słownictwa i lepiej rozwiniętą wyobraźnię. Niezwykle istotna
w procesie czytania jest rola rodzica/opiekuna, który staje
się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej
wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które
z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
Alicja Witczak – Biblioteka Miejska CETiK

INFORMACJE ZE
STROŃSKICH
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
BAJLANDIA

► W ramach projektu „Magiczna moc bajek” zapraszamy do
czytania dorosłych. Bajki czytali już pierwsi odważni rodzice,
a także pani dyrektor Irena Foremnik. Przeprowadziliśmy
również konkurs „Kryształowy pantofelek” oraz quiz wiedzy o
Kopciuszku.
► 24 października przedszkolaki korzystając z ostatnich
ciepłych dni wyruszyły w teren wraz z funkcjonariuszami
Straży Miejskiej i panią Jolantą Bogiel. Dzieci przypomniały
sobie zasady pierwszej pomocy w teorii i praktyce.
► 25 października dzieci porządkowały wraz z Panią
dyrektor Ireną Foremnik teren starego cmentarza
w Bolesławowie.
►11 listopada odbył się występ dzieci z okazji Dnia
Niepodległości w kościele w Bolesławowie.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
►22.10.2019 r. w naszym przedszkolu odbyła się bardzo
ważna uroczystość - pasowanie na przedszkolaka. Dzieci
młodsze zostały pasowane w przedszkolu o godzinie 9.00.,
a starsze w CETiK-u o godzinie 11.00. Celem naszej uroczystości
było przede wszystkim włączenie dzieci do społeczności
przedszkolnej,
budzenie wiary we własne możliwości oraz
przełamywanie
wewnętrznych
zahamowań
poprzez
reprezentowanie siebie na forum publicznym.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Burmistrz Pan
D. Chromiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Wiktor,
komendant straży miejskiej Pan J. Zegarowicz, strażnik miejski
Pan Ł.Wójcik, wicedyrektor ZSS Pani B. Śmiłowska, Pani Anna
Chilicka sprawująca nadzór nad Oświatą, Ochroną Zdrowia i
Polityką Społeczną w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz
Ksiądz Proboszcz naszej parafii G. Góra. Przedszkolaki od
początku roku szkolnego przygotowywały się do tej ważnej chwili
pod bacznym okiem swoich pań. Kiedy wreszcie nadszedł dzień
pasowania dzieci zaprezentowały przed rodzicami i gośćmi swoje
talenty. Były wierszyki, piosenki i tańce. Po części artystycznej
nadszedł czas na uroczyste pasowanie. Pani dyrektor za pomocą
czarodziejskiego ołówka pasowała poszczególne grupy dzieci na
przedszkolaków. Atrakcją imprezy był występ magika, który
pokazał dzieciom różne sztuczki.
Od tego dnia nasze dzieci stały się pełnoprawnymi członkami naszego
przedszkola. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.
Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominek.
►W dniu 04.10.2019 r. grupy Słoneczek i Żabek, pojechały na wycieczkę do
Leśnej Szkoły w Bielawie, celem była obserwacja owadów w ich naturalnym
środowisku oraz nauka o pszczołach od znajomego pana pszczelarza.
Wyjazd ten został w całości opłacony ze środków Funduszu Lokalnego
Masywu Śnieżnika, w ramach realizacji projektu „Jakie początki takie będzie
wszystko”.
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►W dniu 23.10.2019r grupa Jeżyków brała udział w zajęciach plastycznych w bibliotece miejskiej
w ramach projektu "Jakie początki, takie będzie wszystko". Dzieci tworzyły ciekawe kompozycje
zarówno z materiałów plastycznych, jak i surowców naturalnych.
►„Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy....”, na
pewno każdy z nas pamięta wiersz Jana Brzechwy. Aby
przybliżyć dzieciom tematykę warzyw jako źródła witamin i
zdrowego odżywiania, grupy dzieci 6-letnich (Jeżyki, Motylki) pod
kierunkiem pań: M. Kuziel i M. Laski zaprezentowały inscenizację
tego wiersza „Na straganie”. Przedstawienie odbyło się 11.10.2019
roku w naszym przedszkolu. Mali aktorzy byli świetnie
przygotowani do swych ról. Nauczycielki przygotowały ciekawą
scenografię, a rodzice dzieci wspaniałe stroje. Dzieci z pozostałych
grup obejrzały inscenizację o godzinie 10- tej, a rodzice o godzinie
11-tej. Wszystkim oglądającym dzieciom, rodzicom i nauczycielom
przedstawienie bardzo się podobało. Aktorzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
►W piątek 18.10.2019 r. grupy Jeżyków i Motyli wybrały się na
wycieczkę do pobliskiego Wapiennika, gdzie dzięki uprzejmości
właścicieli mogli zwiedzić ogród japoński, a także dowiedzieć się
bardzo ciekawych rzeczy o wypalaniu wapna w starym piecu
wapiennym nazywającym się „Łaskawy Wapiennik”, dzieci
poznały też metody pracy maszyn drukarskich. Wycieczka ta
została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Lokalnego
Masywu Śnieżnika w ramach realizacji projektu „Jakie początki, takie będzie wszystko”.
►Dnia 25.10.2019 r. nasze przedszkole odwiedził Ksiądz Biskup I.Dec. Jego Ekscelencji towarzyszyli
księża z naszej parafii: ksiądz proboszcz G. Góra i ksiądz wikary T. Michalski. Dzieci powitały gości
piosenką „Bądź pozdrowiony gościu nasz” Pani Dyrektor
w imieniu swoimi i pracowników powitała Jego Ekscelencję.
Ksiądz Biskup podziękował za zaproszenie i po krótkiej
przemowie dzieci przedstawiły krótki program artystyczny.
Były to wiersze i piosenki związane ze św. Janem Pawłem II.
Nad całością czuwał katecheta pan J. Grzybowski. Występ
dzieci został nagrodzony brawami. Na koniec wizyty w
przedszkolu dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi wykonali
sobie pamiątkowe zdjęcia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
►11.10.2019 r. odbyły się w dwóch budynkach szkoły uroczyste apele z okazji Święta Edukacji
Narodowej, podczas których Pani Dyrektor wręczyła nagrody dla nauczycieli, którzy wyróżnili się swoją
pracą i zaangażowaniem w roku szkolnym 2018/2019.
►14.10.2019 r. w dniu Święta Edukacji Narodowej, odbył się w Szkole dzień
warsztatowy pod hasłem ,,Szkoła dawniej i dziś”. Uczniowie klas młodszych,
dzięki pamiątkom i zdjęciom, przeniosły się w szkolne czasy rodziców a nawet
dziadków. Uczniowie kl. I c obejrzeli film ,,Plastusiowy pamiętnik”, a następnie
lepili postacie według własnego pomysłu i wyobrażenia.
Wzbogacili też
słownictwo o takie wyrazy, jak: kałamarz, stalówka, katedra. W klasach V
przeprowadzone zostały tematyczne zajęcia z kodowania, natomiast uczniowie
starsi uczestniczyli w warsztatach kulinarnych ,,Kuchnia
dawniej i dziś”. Po szkole roznosił się zapach
pieczonego chleba orkiszowego, zupy dyniowej,
szarlotki i amoniaczków – przygotowanych według
starej, tradycyjnej receptury. Dziękujemy p. M. Balickiej,
D. Jezierskiej, R. Kaweckiej i innym nauczycielom za kreatywne zajęcia z
uczniami.
►16.10.2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, w
ramach którego uczniowie uczestniczyli w próbie bicia rekordu w RKO. Akcję
przeprowadzili E. Waszak, J. Grzybowski we współpracy z pielęgniarką I.
Kolczyńską.
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Uczniowie technikum wzięli udział w przedstawieniu ,,Król Edyp” i ,,Antygona” – wystawionym
w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Gościliśmy również prof. Wojciecha Cichego – kierownika Katedry
Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, który ciekawie opowiadał o zaletach picia mleka, a uczniom technikum zaprezentował jego
właściwości z punktu widzenia medycznego i walory dietetyczne przetworów mlecznych. Dziękujemy
p. E. Kozłowskiej za przygotowanie spotkania i koordynowanie akcji ,,Programu dla szkół”.
►17.10.2019 r. odbył się apel, który zapoczątkował obchody Roku Jana Pawła II w naszej Szkole. Na tle
pięknych dekoracji wykonanych przez M. Jezierską i R. Drebschok wystąpili dla kolegów i koleżanek
uczniowie kl. II a i VI b, przygotowani przez A. Mrozek i J. Grzybowskiego.
Również tego dnia uczniowie kl. IVa wzięli udział w warsztatach z zasad udzielania pierwszej pomocy
prowadzonych przez dr Krystynę Gontko-Romanowską, pracownika Uniwersytetu Medycznego z
Poznania. Poznawali reguły zachowania się i reagowania na miejscu wypadku. Zajęcia przygotowała J.
Staśko.
►25.10.2019 r. wizytował parafię, a przy okazji gościł w naszej
szkole ks. Biskup I. Dec. W uroczystym apelu, przygotowanym
przez Wychowawcę i uczniów kl. IIa, dzieci śpiewające w chórze
parafialnym, wzięli udział zaproszeni goście z Rady Miejskiej
oraz chętni nauczyciele i reprezentacje klas. Dziękujemy A.
Mrozek, J. Grzybowskiemu, ks. T. Michalskiemu za
przygotowanie
uroczystości,
a
Pani
K.
Majce
za
zorganizowanie słodkiego poczęstunku i efektownych
dekoracji oraz uczennicy technikum, Weronice Filip za obsługę
gości.
►29.10.2019 r. naszą szkołę odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Chodzież. Goście zwiedzili
pracownie do nauki zawodu, pochwaliliśmy się wyposażeniem w nowoczesne sprzęty, które
pozyskaliśmy dzięki projektom unijnym oraz sale gimnastyczna. Młodzież klas technikum wraz z
nauczycielami przygotowała poczęstunek. Było smacznie i
bardzo elegancko.
►Od 29.10.2019 r. uczniowie klas młodszych i starszych włączyli
się w ogólnopolską akcję ,,Szkoła pamięta” i porządkowali
zapomniane groby, a następnie zapalili znicze na znak pamięci
o tych, którzy odeszli…
►W październiku zakończony został projekt w labiryncie, w
którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej.
Celem
była
korelacja
treści
międzyprzedmiotowych:
matematyki, informatyki, historii i j. polskiego. Niczym mityczny
Tezeusz – uczniowie przemierzali korytarze labiryntu,
wykonywali skomplikowane zadania matematyczne, by pokonywać kolejne odcinki trasy: obliczali,
główkowali, współpracowali ze sobą, a przy okazji przypomnieli
sobie mit o Tezeuszu i Ariadnie. Wyjście edukacyjne cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem i projekt zostanie powtórzony
wiosną wśród uczniów klas młodszych.
►Święto
Niepodległości
obchodziliśmy
podwójnie.
8 października odbył się przegląd utworów patriotycznych
,,Z pieśnią przez dzieje Polski”, a o 11.11 wszyscy uczniowie
odśpiewali hymn narodowy w hołdzie dla NIEPODLEGŁEJ –
uczniowie kl. I – VI w budynku przy ul. Kościuszki, a uczniowie kl.
VII, VIII i technikum – w budynku głównym ZSS. Zostały również
wręczone nagrody w konkursie plastycznym ,,Wąsy
Piłsudskiego” : 1. miejsce M. Mroczek – kl. III b, 2. miejsce – M.
Bober – kl. II b, 3. miejsce – M. Mach – kl. Ia. W kategorii klas
starszych : 1. miejsce Z. Matusik VI d, 2. miejsce – M. Skowron VI d, Z. Cudera – miejsce 3. Gratulujemy
uczniom, a Radzie rodziców dziękujemy za sfinansowanie zakupu nagród i dyplomów.
►W poniedziałek 11.11.2019 r. reprezentacje uczniów wzięły udział w ,,Patriotycznym śpiewaniu‘’
zorganizowanym w CETiK- u w ramach gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości”.
Dziękujemy wychowawcom za przygotowanie szkolnych obchodów wychowawcom klas i
koordynatorom: D. Jezierskiej, M. Balickiej, J. Staśko, A. Stercule, D. Jezierskiej i R. Drebschok, a A.
Najbor, E. Konik i M. Bałysowi za współpracę z CETiK-iem i opiekę nad uczniami.
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►12.10.2019 r. uczniowie kl. IIIa, uczestniczyli w wycieczce do Opola,
gdzie obejrzeli nie tylko przedstawienie w teatrze, ale zwiedzili
Muzeum Piosenki Opolskiej, usłyszeli stare i nowe szlagiery polskiej
muzyki rozrywkowej.
►Z okazji Dnia Seniora delegacja uczniów ZSS przekazała na ręce
Pana Burmistrza serdeczne życzenia dla Rady Seniorów działającej
w naszej Gminie.
►15.10.2019 r. zakończyła się zbiórka biało-czerwonych zniczy
w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Podaruj znicz na Kresy”. Wszystkie
zostały przekazane 16.11.2019
do Polskiego Radio Wrocław –
organizatora akcji. Dziękujemy uczestnikom zbiórki.
►12 listopada 2019 r. uczniowie technikum wrócili z praktyki
zawodowej, z bagażem wiedzy i nowych doświadczeń kulinarnych .
W terminie 12.10 – 10.11.2019 r. 18 uczniów naszej Szkoły przebywało
na wyspie Fuertaventura w mieście Corralejo na
stażach zawodowych w ramach projektu
ERASMUS +.
Uczniowie przez 4 tygodnie zdobywali nową
wiedzę i doświadczenie. Mamy nadzieję, że ten
bagaż doświadczeń zaowocuje w ich dalszej
karierze zawodowej.
Należy zaznaczyć, że
wartość projektu to prawie 433 tysiące złotych.
W czerwcu kolejna 18-ka uczniów pojedzie na
staże do Bolonii. Podziękowania dla Pani dyrektor
Moniki Ostrowskiej dzięki, której to już 4 projekt
w ramach Erasmus + w naszej szkole.

ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Dnia 10.11 odbyła się ostatnia wycieczka rowerowa z cyklu Gmina Aktywna z Natury, zamykająca
sezon rowerowy 2019. Wieczorem odbyło się oficjalne zakończenie podsumowujące działania
Strońskiej Grupy Rowerowej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz
Chromiec, Dyrektor CETiK – u Pan Jakub Chilicki, Dyrektor Strońskiego Parku Aktywności Pani Renata
Nowak oraz przedstawiciele Klubu Radnych „Wspólnie dla Stronia” Pan Tomasz Erdmański oraz Pan
Krzysztof Kujawiak. Podsumowując sezon: odbyło się 9 wycieczek po okolicznych terenach oraz 3
rajdy: po Szwajcarii Saksońskiej, po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i IX Stroński Rajd
Turystyczny. 427 uczestników łącznie przejechało 1081 km. Było 7 niegroźnych kraks i 15 usterek
technicznych. Członkowie SGR złożyli serdeczne podziękowania na ręce burmistrza oraz sponsorów
za wsparcie finansowe i merytoryczne.
Strońska Grupa Rowerowa już teraz
zaprasza na sezon zimowy i wycieczki na
nartach biegowych.
Joanna Pliniewicz SGR
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Czy mamy obowiązek pomagać
miejskim kotom?
Koty w mieście są integralnym składnikiem
miejskiego ekosystemu i mają prawo do
życia na wolności w wybranym przez siebie
miejscu. Nie powinny być przeganiane ani
płoszone. Wymagają tylko wsparcia
człowieka, zwłaszcza w okresie zimowym.
Ustawa o ochronie zwierząt wymaga
humanitarnego traktowania wszystkich
zwierzaków. Osoba, która znęca się nad nimi,
musi liczyć się nie tylko z karą grzywny, lecz
także wyrokiem pozbawienia wolności do lat
dwóch. W przypadkach szczególnego
okrucieństwa sąd również może zażądać
zapłaty nawiązki od 500 do 100 000 zł. Za
znęcanie uznaje się nie tylko bicie zwierzęcia
lub utrzymywanie go w niewłaściwych
warunkach, ale także niezapewnienie mu
jedzenia, wody oraz leczenia. Jest nim
również złośliwe straszenie i drażnienie.
Zatem
wyłapywanie,
płoszenie,
przeszkadzanie w karmieniu jest
kwalifikowane jako znęcanie się. Natomiast
za zniszczenie mienia, np. kociej budki, są
konkretne konsekwencje, wynikające
zarówno z kodeksu karnego, jak i cywilnego.
Po zebraniu materiału dowodowego takie
sprawy powinny być kierowane na policję.
Upoważniona do działania jest również straż
miejska i inspekcja weterynaryjna. Świadek
znęcania się może także zawiadomić
najbliższy oddział lub koło terenowe
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub
inną organizację (fundację,stowarzyszenie)
zajmujące się kotami. Również spółdzielnia
lub wspólnota mieszkaniowa powinny
przestrzegać ustawy o ochronie zwierząt –
nie mogą zatem zabraniać dokarmiania i
bytowania wolno żyjących kotów. Co więcej,
powinny – zwłaszcza zimą – pomagać
przetrwać im trudniejszy okres,
udostępniając konkretne pomieszczenia, np.
piwniczne, a przez cały rok włączać się w
akcje sterylizacji i dbania o higienę miejsc, w
których przebywają.
źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/
artykuly/997741,kot-w-miescie-pomocdokarmianie.html
Podstawa prawna
Art. 4–5, art. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856).

21 listopada
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Składamy Państwu serdeczne
podziękowania za pracę, poświęcenie
i gotowość niesienia pomocy
ludziom potrzebującym.
Życzymy, aby każdy dzień przynosił
poczucie satysfakcji, a nagrodą za trud
i wysiłek niech będzie szacunek
i wdzięczność osób, którym pomagacie.
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Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo
bawi się przedszkolak”

W dniu 20 listopada br. w ramach polsko-czeskiego projektu
pn. „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak”
został
zorganizowany
wyjazd
do
„ExploraPark”
w
Wałbrzychu.
ExploraPark
–
Park
Nauki i Techniki to
miejsce
wystaw
e d u k a c y j n y c h
przygotowanych przez
Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym przesłaniem
tych wystaw jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do
interaktywnej edukacji. Tutaj każdy może badać, dociekać,
poszukiwać i odkrywać bez barier językowych.

ZŁOTE GODY!

Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak”
współfinansowany
jest
ze
środków EFRR oraz budżetu
państwa
za
pośrednictwem
Euroregionu Glacensis

02.11.2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec uhonorował Medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary
małżeńskie, które świętowały 50 rocznicę
ślubu: Państwa
Krystynę i Stanisława
Hajdaszów, Janinę i Jana Pęckich oraz
Janinę I Antoniego Saganowskich.
Gratulujemy!

Lekkoatletyka dla każdego!
16 listopada 2019 w Wałbrzychu odbyły się Wojewódzkie
Halowe Zawody. Wzięła w nich również udział
reprezentacja zawodników ze Stronia Śląskiego, którzy
pod opieką trener Małgorzaty Wijatyk sprawdzali się
w biegach na 60 lub 300 m, w skoku w dal, wzwyż oraz
rzucie piłką lekarską. Najlepszy wynik osiągnęła Milena
Olszewska, która w skoku wzwyż pokonała poprzeczkę na
wysokości 130 cm zdobywając brązowy medal. Udział
w zawodach to rywalizacja, możliwość sprawdzenia się,
ale także dobra zabawa. Szczególne podziękowania
za pomoc dla Pana Rafała Szatana.
Małgorzata Wijatyk

Paula
Krysińska
medalem

z

brązowym

Bardzo dobrze zaprezentowała się Paula Krysińska,
zawodniczka ŚNIEŻNIKA Stronie Śl. - Lądek - Zdrój
w tenisie stołowym, w międzynarodowym turnieju ITTF
Slowak Cadet-Junior w Nitrze (Słowacja) 01-03.11.2019 r.
reprezentując
Polskę
zdobyła
brązowy
medal.
Wiceprezes DOZTS Leszek Kawa.
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PRACOWNIA RTG ul. Kłodzka 33
57-540 Lądek Zdrój od dnia
04.11.2019 czynna:
Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 10.00 – 14.30
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 14.30
Piątek 10.00 – 14.30
Tel: 74811 94 44
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim zaprasza do składania ofert na
prowadzenie
rehabilitacji
dla
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
w 2020 roku:
Przedmiotem
zamówienia
jest
prowadzenie usług rehabilitacji w trzech
kategoriach dla mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie w ramach wykonywania
zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2019 w
formie:
►Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla
osób dorosłych
Zajęcia – gimnastyka w wodzie, będą się
odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób
pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia
to 60 minut.
►Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla
dzieci i młodzieży
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla
dzieci z wadami postawy będą odbywały
się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej
w odpowiedni do tego sprzęt / w 2
grupach wiekowych do ukończenia 18 roku
życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45
minut.
► Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci
niepełnosprawnych
Zajęcia
rehabilitacji
ruchowej
będą
odbywały się w salce rehabilitacyjnej, dla
dzieci do 18 roku życia z orzeczoną
niepełnosprawnością,
jako
zajęcia
indywidualnie. Czas trwania jednego
zajęcia to 45 minut.
Termin składania ofert – 09.12.2019 r.
Wszelkie
informacje
dla
osób
zainteresowanych dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w
Stroniu Śląskim,
numer telefonu;
74/8141424 .

Małgorzata Lech, Kierownik
OPS w Stroniu Śląskim

Emeryci z Gminy Stronie Śląskie składają
podziękowania dla Przewodniczącego Rady
Miejskiej Ryszarda Wiktora, radnych Gabrieli
Janiszewskiej, Magdaleny Laskowskiej,
Krystyny Brzezickiej, Wiesława Ryczka,
Zdzisława Pakuły oraz Jacka Serafina za
organizowanie wycieczek i wsparcie
finansowe imprezy przygotowanej przez
Zarząd PZERiI Stronie Śląskie z okazji
Międzynarodowego Dnia Seniora.
Dziękujemy Zarządowi PZERiI za
spotkanie, które jest przez nas bardzo
oczekiwane. Możemy choć raz w roku
zobaczyć się ze znajomymi, porozmawiać,
pośpiewać, potańczyć i choć na chwilę
zapomnieć o samotności, chorobach
i problemach dnia codziennego.
Dziękujemy Burmistrzowi Panu
Dariuszowi Chromcowi, Pani Monice Galos,
Panom Piotrowi Dudziakowi i Tomaszowi
Mazurkowi za wsparcie tych inicjatyw.
Składamy wszystkim
mieszkańcom życzenia
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.
Emeryci z Gminy Stronie Śląskie

PRZYPOMINAMY !
Wszystkie osoby, które posiadają prawo do pobierania
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego są
zobowiązane do zgłaszania UZYSKANIA DOCHODU .
Uzyskaniem dochodu jest między innymi:
- podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
- zakończenie urlopu wychowawczego;
- uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
renty, emerytury czy renty socjalnej lub rodzinnej;
- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub
wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia;
-uzyskanie
zasiłku
chorobowego,
świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego;
- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
- uzyskanie stypendium doktoranckiego;
W przypadku wątpliwości, czy uzyskane przez Państwa
świadczenie jest nabyciem dochodu i ma wpływ na
pobierane świadczenie, proszę skontaktować się
osobiście lub telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Stroniu Śląskim - telefon 74/8141424.
Pozwoli to na uniknięcie zwrotu pobranych świadczeń
wraz z odsetkami.
Zgłaszać należy także utratę dochodu.
Jolanta Białek OPS
Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
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OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE
ŚLĄSKIE
Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w roku
2020
proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy
Społecznej :
I. ZAJĘCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH NA KRYTEJ PŁYWALNI
z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza pierwszego
kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
Uwaga ! Zaświadczenia niewykorzystane w 2019 roku złożone
w OPS tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy układaniu
list uczestników w 2020 roku.
W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami, jedna osoba
może złożyć dwa zaświadczenia na rok. Na odwrocie
zaświadczenia należy wpisać aktualny numer telefonu do
kontaktu.
II. ZAJĘCIA KOREKCYJNE DLA DZIECI DO LAT 18
z zaświadczeniem lekarskim - KARTA DZIECKA (od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
III. DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LAT 18
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok rozpoczyna
się od 16 grudnia 2019 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424.

ZASADY KORZYSTANIA Z REHABILITACJI
FINANSOWANEJ PRZEZ GMINĘ STRONIE ŚLĄSKIE
W ROKU 2020 REHABILITACJA RUCHOWA DLA
OSÓB DOROSŁYCH

NASI
MIESZKAŃCY
ZAWIEDLI!

NIE

W dniu 16 listopada 2019r. w
Ołdrzychowicach Kłodzkich
po raz dziesiąty odbył się
Festiwal
Amatorskich
Trunków. Podczas festiwalu
za wieloletni wkład oraz
zaangażowanie w rozwój
podtrzymywanie
tradycji
Festiwalu Amatorskich Trunków
podziękowanie
otrzymali:
Pan
Zdzisław Pakuła, Pani Czesława
Piechnik i Pani Zofia Ryczek.
W kategorii „wino” Pan Zdzisław
Pakuła zdobył II miejsce za wino z
pędów sosny oraz wyróżnienie za
wino z kwiatów czarnego bzu.
Pani Zofia Ryczek zdobyła III miejsce
za wino wieloowocowe. Pani Renata
Nowak
zdobyła
nagrodę
publiczności za wino z truskawki.
Gratulujemy!

6. W roku kalendarzowym osoba może 2 razy
skorzystać z rehabilitacji finansowanej przez
Gminę Stronie Śląskie, chyba że brak jest innych
osób chętnych.
7. Zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych,
jeden raz w tygodniu /60 minut/ na krytym
basenie w Strońskim Parku Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z.o.o w Stroniu Śląskim.
Uczestnictwo jest bezpłatne a Uczestnik nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów.
8. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w innym
terminie, w przypadku nieobecności uczestnika.
9. Uczestnicy w czasie gimnastyki zajmują jeden
pas
basenowy,
wskazany
przez
osobę
prowadzącą rehabilitację.
10. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
osoby prowadzącej zajęcia.
11. W przypadku nieobecności lub rezygnacji
z zajęć osoby zakwalifikowanej do danej grupy, nie
ma możliwości udostępniania swojego miejsca
innej osobie. Osoby kwalifikuje wyłącznie Ośrodek
Pomocy Społecznej.
12. O każdej rezygnacji z zajęć z powodu wyjazdu,
choroby lub innych przyczyn należy poinformować
Ośrodek Pomocy Społecznej – osobiście lub
telefonicznie 748141424.
13. Zaświadczenia lekarskie niewykorzystane
w danym roku tracą ważność i nie są brane pod
uwagę
przy
tworzeniu
listy
uczestników
w kolejnym roku

1. Rehabilitacja przeznaczona jest wyłącznie dla
osób dorosłych/pełnoletnich, zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Stronie
Śląskie.
2. Rehabilitacja przysługuje po przedłożeniu w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu ze
wskazaniem rehabilitacji, oraz informacją o
ewentualnych
przeciwwskazaniach
lub
ograniczeniach. Zaświadczenie zawiera datę
urodzenia
lub
pesel
osoby
oraz
adres
zamieszkania i jest ważne 1 rok od daty
wystawienia.
3. Rehabilitacja trwa przez okres 8 tygodni
kalendarzowych, bez względu na okres wpisany na
zaświadczeniu. Kolejne uczestnictwo w rehabilitacji
następuje na podstawie kolejnego zaświadczenia.
4. Osoby są wpisywane w kolejności na listy
uczestników. O terminie rozpoczęcia zajęć są
informowane telefonicznie zgodnie z podanym
numerem telefonu.
5. Osoby które są informowane o terminie
uczestniczenia w rehabilitacji i odmawiają udziału
z różnych powodów są wykreślane z listy. Miejsce
to jest proponowane kolejnej osobie z listy
oczekujących. Osoba, która zrezygnowała, a chce
ponownie skorzystać z rehabilitacji, dostarcza
nowe zaświadczenie i jest ponownie umieszczana KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Stroniu Śląskim
w kolejkę osób oczekujących.
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA PAŹDZIERNIK 2019
W miesiącu październiku 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

NAGRODA
ŚLĄSKIM!

DLA

OPS

W

STRONIU

W dniu 5 października 2019 roku w Lądku - Zdroju,
odbyła się Gala Przyjaciół Centrum Integracji
Społecznej. Na zaproszenie Pani Prezes Małgorzaty
Bernard – Staniszewskiej, Gminę Stronie Śląskie
reprezentowała Pani Małgorzata Lech, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas Gali
wręczano dyplomy uznania oraz nagrody. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim otrzymał
Dyplom oraz nagrodę „Wzorowego Partnera
Ekonomii Społecznej 2019”.

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—6 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

W
związku
ze
zbliżającym
się
okresem zimowym,
p r o s i m y
mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na
osoby z otoczenia, które nie są w stanie
samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą.
Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze
czy samotne mogą wymagać wsparcia i
pomocy ze strony rodziny czy instytucji
publicznych.
Dlatego zwracamy się z apelem aby
wszelkie sygnały dotyczące osób, które
potrzebują pomocy zgłaszać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
- telefon 74/8141424 w godzinach od 7.30 do
15.30 w dni robocze; lub Straży Miejskiej
w Stroniu Śląskim - telefony 74/8143189 ;
600016417, Komisariatu Policji w Lądku Zdroju - telefon 74/8146231.

Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 29 LISTOPADA
2019 ROKU O GODZ.10:00 W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU
MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego.
4.Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś
w Gminie Stronie Śląskie.
5.Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem
zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 3 Śląskie – projekt
nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie
Śląskie – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 3.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 4.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok
2020 – projekt nr 5.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – projekt nr
6.
12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Stroniu Śląskim wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
w pięcioletnie
Technikum w Stroniu Śląskim
wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych w
Stroniu Śląskim – projekt nr 7.
13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Stroniu Śląskim wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Stroniu Śląskim wchodzące w skład Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim – projekt
nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/98/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
października 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik –
projekt nr 9.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt
nr 10.
16. 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 11.
17.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
201Zakończenie XV 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 7 grudnia 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.
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.. 3 grudnia 2019 roku dyżur
w biurze pełni Pani Magdalena Laskowska.

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):
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.

