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DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 
 27 maja obchodzimy Dzień Samorządowca. 

Dzień uchwalony został przez 
Sejm RP w 2000 roku. Ta hi-
storyczna data wiąże się z 
wejściem w życie ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie terytorialnym i 
jednocześnie pierwszymi wy-
borami do samorządu teryto-
rialnego. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także 
swoją oficjalną patronkę, którą została św. Kinga. 
Czy wiecie że… 
Św. Kinga urodziła się w 1234 r., była córką króla Węgier 
Beli IV , została poślubiona księciu sandomierskiemu Bo-
lesławowi Wstydliwemu. Święta karmiła biedaków, opie-
kowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, 
fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy 
sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Wspierała 
także męża w podejmowaniu trudnych decyzji. 
W 1257 r. Bolesław Wstydliwy przekazał jej ziemię są-
decką wraz z pełnią książęcej władzy. Niezwykłą osobo-
wością wywarła ogromny wpływ na sprawy Małopolski 
w drugiej połowie XIII wieku. Po otrzymaniu na własność 
ziemi sądeckiej rozpoczęła jej administrowanie. Szczegól-
ną troską otaczała Stary Sącz przyczyniając się do jego 
gospodarczego ożywienia. Głównym dziełem Kingi w tym 
mieście była fundacja klasztoru. Pomimo, iż pod koniec 
XIII wieku Stary Sącz stracił swe polityczne i gospodarcze 
znaczenie na rzecz Nowego Sącza, założonego przez Wa-
cława Czeskiego, to posiadając grób i pamiątki po Kin-
dze, zyskał na następne stulecia sławę i znaczenie religij-
ne jako główne centrum jej 
kultu. Jedną z wielkich cnót 
św. Kingi było miłosierdzie 
wobec biednych i potrzebują-
cych. Niekończące się hojne 
jałmużny na rzecz kościołów, 
osób duchownych, a w szcze-
gólności Braci Mniejszych oraz rzeszy ubogich świadczą o 
Jej miłości miłosiernej. Szczególną opieką otaczała wdo-
wy i sieroty. Wiele czasu poświęcała chorym, których 
odwiedzała. Nic ze skarbów, które posiadała, nie zużyła 
na własne potrzeby. Wyrzekła się bogactwa, przywile-
jów, książęcej godności, jak również całego szczęścia 
ziemskiego.  Św. Kinga odegrała ogromną rolę nie tylko 
w dziejach religijnych Polski, lecz również w polityce i 
kulturze. Z jej osobą związane są liczne zabytki architek-
tury i sztuki, a także bogactwo polskiego folkloru słowne-
go. Fenomen Kingi spowodował, że postacią jej od po-
czątku zajmowali się nie tylko dziejopisarze, ale również 
teologowie, etnografowie i krajoznawcy. Św. Kinga zmar-
ła 24 lipca 1292 r. W 1999 r. została kanonizowana przez 
Jana Pawła II, który przybył do Starego Sącza.   

 

DZIEŃ MATKI 

 Z okazji tak niezwykłego święta, Wszystkim Ma-

mom, składamy naj-

serdeczniejsze ży-

czenia zdrowia, sił, 

pogody ducha i 

spełnienia marzeń. 

Dzień Matki to świę-

to pełne miłości, 

święto w którym 

uświadamiamy sobie, że osobą której zawdzięczamy naj-

więcej jest Matka. Życzymy cudownych chwil, pełnych 

uśmiechu i nieustającego zadowolenia ze swoich po-

ciech. 

OTWARTE PRZEJŚCIE GRANICZNE  
W BOBOSZOWIE 

 Zgodnie z informacją ministra Michała Dworczyka,  
otwarte zostało przej-
ście graniczne Bobo-
szów - Dolní Lipka. 
Granica z  Czechami 
otwarta będzie co-
dziennie w godzinach 
4.00-8.00; 12.00-
16.00; 20.00-24.00. 
Do tej pory czynne 
było tylko przejście w Kudowie-Słone, a mieszkańcy po-
łudniowej części  powiatu musieli nadrabiać blisko 100 
km, żeby dojechać do pracy. Decyzja o otwarciu przejścia 
w Boboszowie, to wynik postulatów zgłaszanych przez 
pracowników transgranicznych i samorządowców.  

 

MOŻLIWOŚĆ ODPŁATNEGO TESTU  

NA KORONAWIRUSA W KŁODZKU  

 W związku z wieloma prośbami dot. możliwości wy-

konania odpłatnie testu na koronawirusa informujemy, 

że ZOZ w Kłodzku będzie wykonywał takie wymazy, także 

odpłatnie dla chętnych. Testy będą wykonywane co śro-

dę , w godzinach 8.00-14.30 przed wejściem głównym 

do szpitala w Kłodzku, będzie ustawiona karetka do wy-

mazów. Można podjechać samochodem, podać dane i 

medyk pobierze wymaz. Koszt to 530 zł brutto (wydruk z 

kasy fiskalnej). Tel dedykowany: 697 77 33 40.W związku 

z wymogami Republiki Czeskiej do przekraczania granicy 

w celach zarobkowych, taki test jest niezbędny i będzie 

honorowany przez 30 dni. Jeśli zainteresowanie nadal 

będzie duże przewidujemy zwiększenie częstotliwości. 

ZOZ jest w trakcie załatwiania terminala płatniczego.  

Na chwilę obecną płatność tylko gotówką. 
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 OTWARTE RESTAURACJE, BARY I 
KAWIARNIE 

  W poniedziałek, 18 maja nastąpiło otwarcie lokali 
gastronomicznych – restauracji, barów i kawiarni. 
Dotyczy to także lokali nieposiadających ogródków 
restauracyjnych oraz tych zlokalizowanych w centrach 
handlowych (z wydzieloną częścią gastronomiczną). 
Oznacza to, że klienci mogą zjeść posiłek zarówno na sali, 
w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. 
Otwarcie lokali 
gastronomicznych 
odbywa się pod 
warunkiem 
przestrzegania 
ścisłych 
wytycznych 
sanitarnych, które 
zapewnią 
bezpieczeństwo 
obsłudze i klientom. 
Wymogi i zalecenia dla branży gastronomicznej 

obejmują: 

• limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co 
najmniej 4 m2); 

• dezynfekcja stolika po każdym kliencie; 

• zachowanie 2 m odległości między stolikami. Blaty 
mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że 
stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości 
minimum 1 m ponad blat stolika; 

• zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy 
osobnych stolikach; 

• noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy 
oraz obsługę lokalu gastronomicznego.  
Goście nie mają obowiązku noszenia maseczek ani 
rękawiczek podczas przebywania w lokalu (jeśli siedzą 
już przy stolikach). 

 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA 
DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU 

WSPARCIA DORAŹNEGO COVID-19 
 Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu 

do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra 

Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie 

dla organizacji pozarządowych poszkodowanych w 

wyniku panującej epidemii koronawirusa. Narodowy 

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 12 maja 2020 r. uruchamia nabór 

wniosków na dofinansowanie działalności organizacji 

pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-

19. Dotacja będzie przekazana do NIW-CRSO z Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów.  

Do kogo skierowana jest pomoc finansowa?   

Wnioski o dotację w ramach Programu mogą składać: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności 
stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki 
stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe 
organizacji pozarządowych posiadające osobowość 
prawną, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

• spółdzielnie socjalne, 

• koła gospodyń wiejskich, 

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. 
Na jakie cele można przeznaczyć otrzymaną dotację? 
Działania wspierające (Priorytet 1) – maksymalna kwota 
dotacji 50 tys. zł: 
1.Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których 
celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach 
lokalnych; 
Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2) – maksymalna kwota 
dotacji 40 tys. zł:  

1. Realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane 
przez epidemię; 

2. Realizacja działań, które umożliwią dalsze 
funkcjonowanie organizacji; 

3. Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do 
realizacji powyższych działań; 
4.   Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań. 
Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. 
Terminy: 
Wnioski są przyjmowane od 12 maja 2020 r. do 
wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty 
jego zakończenia.  
Program jest realizowany w ogłoszonym przez Ministra 
Zdrowia stanie epidemii. 
Jak złożyć wniosek? 
● Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze 

Wniosków (generator wniosków dostępny na 
stronie NIW-CRSO); 

• Następnie w zakładce „Konkursy” wybierz 
Program COVID-19 i wypełnij wniosek; 

● Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ 
WNIOSEK. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf
https://generator.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/


4 Rok 2020, Numer 187 

Beskid uruchamia  kursy!!! 

profesjonalny generator ozonu  

 Burmistrz Stronia 
Śląskiego zakupił 
profesjonalny 
generator ozonu 
10 000 mg/h OSR 10 
G. Wydajność 
ozonatora w wysokości 
10 000mg/h sprawia, 
że może on być 
wykorzystywany 
dosłownie wszędzie. 
Od samochodów, po 
biura, urzędy 
przedszkola czy inne lokale użyteczności publicznej. 

 Ozonator ten zostanie przekazany dla podstacji 
Pogotowia Ratunkowego w Lądku – Zdroju, celem 
ozonowania karetki pogotowia jak również pomieszczeń 
podstacji.  

Burmistrz Stronia Śląskiego podjął również decyzję o 
zakupie 3 sztuk profesjonalnych generatorów ozonu 
10 000 mg/h OSR 10 G. Ozonatory będą przekazane do 
następujących jednostek organizacyjnych gminy: 

• Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 
● Żłobek Miejski i Przedszkole Miejskie w Stroniu 

Śląskim, 
● Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.  
 
 

 

PRACOWNICY LĄDECKIEGO POGOTOWIA 
RATUNKOWEGO 

DZIĘKUJĄ STROŃSKIM RADNYM  
"W imieniu całego Zespołu Ratowników stacjonujących 
w Lądku-Zdroju, składamy serdeczne podziękowania, dla 
grupy sześciu strońskich radnych z Klubu "Wspólnie dla 
Stronia" oraz właściciela sklepu "Eldom" Stronie 
Śląskie, za przekazaną pomoc, w postaci zakupu nowej 
pralko-suszarki. Szybka reakcja Radnych, umożliwiła nam 
wyjazdy do potrzebujących pacjentów, w dobie 
panującej pandemii w sterylnych i pachnących 
mundurach. Wielkie Dzięki. 

KOMUNIKAT POLICJI!!!   

UWAGA OSZUŚCI!!! 

Dzień Działacza Kultury  
przypada na 29 maja 

Francuski pisarz André 

Malraux powiedział ciekawe 

zdanie: „Kultura jest tym, co 

sprawiło, że człowiek stał 

się czymś innym niż tylko 

przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.  

Dzień Działacza Kultury jest więc świetną okazją, by 

wyróżnić osoby zaangażowane w działalność kulturalną 

- twórców, artystów, animatorów, pracowników 

Domów Kultury.  
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KOMUNIKAT POLICJI!!! SENIORZE NIE DAJ SIĘ NABRAĆ! 

Gmina Stronie Śląskie pozyskała środki finansowe na zakup 21 laptopów  
w konkursie grantowym  "Zdalna Szkoła" 

 
Gmina Stronie Śląskie otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 59 734,58 złotych na zakup 
21 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego". 
 
 Zakup został finansowany w ramach realizacji 
projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 
współfinansowanego ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. 
 
 Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany Zespołowi Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śląskim,  prowadzonemu przez Gminę Stronie Śląskie, z przeznaczeniem  
do użyczenia nauczycielom oraz uczniom, w celu realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
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 W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, 
Zarząd Strońskiego Parku Aktywności sp. z o.o. z siedzibą w 

Stroniu Śląskim, ogłasza nabór na stanowiska kierownicze:  
Podstawowymi zadaniami kierownika będą: 

• kompleksowe prowadzenie obiektów noclegowych i 
koordynowanie działań - współtworzenie polityki 
cenowej oraz odpowiedzialność za sprzedaż i marketing 

● organizacja i zarządzanie personelem poprzez kontroling 

• utrzymywanie oraz wprowadzanie nowych procedur 
operacyjnych 

● codzienny udział w życiu hotelu i obiektów noclegowych 
oraz obcowanie z klientami firmy 

• odpowiedzialność za zamówienia bieżące produktów 
● raportowanie, w tym zgłaszanie własnych sugestii i 

spostrzeżeń 

• zapewnienie wysokiej jakości usług oraz dbanie o dobry 
wizerunek spółki 

● współpraca z działem księgowym oraz wprowadzenie 
rozwiązań ułatwiających przepływy informacji oraz 
dokumentów 

• współpraca przy przedsięwzięciach mających na celu 
rozwój firmy 

● prowadzenie negocjacji z klientami grupowymi wraz z 
prowadzeniem szczegółowych ustaleń dotyczących 
projektów 

• nadzór nad podległym zespołem pracowników wraz ze 
stawianiem celów i kontrolą ich osiągania 

Wymagania: 

● minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
obiektem gastronomiczno - hotelowym na podobnym 
stanowisku 

• wykształcenie wyższe, adekwatne do pełnionej funkcji 
● znajomość języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym, dodatkowo mile widziana znajomość 
języka niemieckiego lub rosyjskiego 

• prawo jazdy kat. B 
● komunikatywność, kreatywność, entuzjazm i 

zaangażowanie 

• dobra organizacja własnej pracy, elastyczność 

● wysokie umiejętności interpersonalne i menedżerskie 

• orientacja na wyniki i realizacje założonych celów 

• przygotowywanie ofert handlowych i formułowanie 
odpowiedzi na zapytania ofertowe 

• umiejętność delegowania zadań i motywowania zespołu,  

● planowanie długoterminowe i dbałość o optymalne 
wykorzystanie przestrzeni hotelowej,  

• reprezentowanie obiektów i kontakt z klientem,  
● organizacja i ustalenia dotyczące eventów / imprez 

okolicznościowych,  

• inicjowanie działań mających na celu stałe podnoszenie 
standardu obiektów oraz dbałość o wizerunek i 
pozytywny odbiór ze strony klientów 

● wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność 
nieszablonowego myślenia 

• mile widziane przygotowane propozycje dotyczące 
funkcjonowania obiektów Strońskiego Parku Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” 

Oferujemy: 

● wynagrodzenie odpowiednie do standardów rynkowych 
na podobnych stanowiskach 

• objęcie odpowiedzialnego stanowiska 

● dużą samodzielność 

• stabilne warunki zatrudnienia 
● umowa o pracę 

Podstawowymi zadaniami szefa kuchni będą: 

• kreowanie i implementowanie nowych smaków oraz 
pozycji w menu 

• nadzór nad zamawianiem surowców gastronomicznych, ich 
wybór oraz selekcja 

• dbałość o wskaźniki kosztowe, w tym food cost 

• kontrola stanów magazynowych i przeprowadzanie 
inwentaryzacji 

• motywowanie, wspieranie i rozwijanie podległego zespołu 
kucharzy, kelnerów i barmanów 

• organizacja cateringu m.in. w obiektach spółki (bar „Kieł”, 
bar „Nad zalewem”) i na imprezach 

Wymagania: 

• minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Szefa 
Kuchni, Zastępcy Szefa Kuchni, Kierownika Gastronomii, 

• znajomość trendów oraz technik kulinarnych, 

• wiedza na temat funkcjonowania restauracji (w tym 
HACCP) i pracy kelnerów, 

• dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie pracy 
weekendowej i zmianowej 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 

• prezentowanie postawy proaktywnej, bycie liderem oraz 
mentorem dla zespołu 

Oferujemy: 

● wynagrodzenie odpowiednie do standardów rynkowych 
na podobnych stanowiskach 

• objęcie odpowiedzialnego stanowiska 

● dużą samodzielność 

• stabilne warunki zatrudnienia 

● umowa o pracę 
 
Prowadzimy również nabór w sposób ciągły na inne stanowiska 
obsługi i pomocnicze. Zatrudnimy kucharza/kucharkę, 
kelnerów, barmanów, sprzątaczki, konserwatorów (szczegóły 
dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl, zakładka: praca).   

Manager / Kierownik Hotelu 
Miejsce pracy: Stronie Śląskie 

Termin składania aplikacji do 5 czerwca 2020 r. Wymagane 

dokumenty oraz szczegóły dostępne na naszej stronie interne-

towej: www.jaskinianiedzwiedzia.pl, zakładka: praca 

Szef kuchni  
Miejsce pracy: Stronie Śląskie 
Termin składania aplikacji do 5 czerwca 2020 r.  

Wymagane dokumenty oraz szczegóły dostępne na naszej stro-
nie internetowej: www.jaskinianiedzwiedzia.pl, zakładka: pra-
ca. 

http://www.jaskinianiedzwiedzia.pl
http://www.jaskinianiedzwiedzia.pl
http://www.jaskinianiedzwiedzia.pl
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TYMCZASOWY REGULAMIN  

DLA ZWIEDZAJĄCYCH JASKINIĘ 
NIEDŹWIEDZIĄ W OKRESIE EPIDEMII – SARS

-CoV-2 stanowiący uzupełnienie do 
obowiązujących regulaminów 

Mając na uwadze bezpieczeństwo turystów i 
pracowników obsługi, zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej 
możliwe jest tylko pod warunkiem ścisłego 
przestrzegania niniejszego regulaminu, który obowiązuje 
od czasu wznowienia działalności obiektu do odwołania. 
Wszelkie odgórne zmiany w zakresie zasad 
bezpieczeństwa będą wprowadzane do regulaminu 
aneksami. 

1. Jaskinia Niedźwiedzia jest czynna w godzinach: 9:00 – 
16:40 

2. Zwiedzanie jaskini odbywa się wzdłuż udostępnionej i 
przygotowanej trasy turystycznej, pod opieką 
uprawnionego przewodnika, po wykupieniu biletu 
wstępu. 

3. Wskazana jest wcześniejsza rezerwacja wstępu do 
Jaskini lub zakup biletów on-line. 

4. Bilety należy wykupić NAJPÓŹNIEJ 15 min. przed 
planowanym wejściem w kasie jaskini. 

5. Zalecamy dokonywania opłat za pomocą karty 
płatniczej. 

6. Przy okienku kasy może znajdować się tylko 1 osoba. 

7. Osoby z wykupionymi biletami będą kierowane do 
strefy oczekujących na wejście. 

8. Na zakup biletów zalecamy oczekiwać na zewnątrz. 

9. Grupa zwiedzająca jaskinię może liczyć maksymalnie 
6 osób + przewodnik. 

10.  Dla bezpieczeństwa zwiedzających i obsługi, każdy 
turysta przed wejściem na trasę poddany zostanie 
zdalnemu pomiarowi temperatury. 

11.  Przed wejściem na trasę zwiedzania konieczna jest 
dezynfekcja rąk. Zwiedzający obowiązkowo muszą 
korzystać z masek ochronnych (maski będą dostępne w 
sprzedaży w kasie). 

12.  Podczas przemieszczania się po trasie turystycznej 
oraz oglądania ekspozycji należy zachować dystans 
pomiędzy osobami zgodny z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

 W trakcie zwiedzania jaskini obowiązuje CAŁKOWITY 
ZAKAZ DOTYKANIA wszelkiej infrastruktury technicznej 
(lampy, przełączniki) oraz ścian i nacieków. 

Niedozwolone jest wnoszenie do jaskini takich 
przedmiotów jak: plecaki, parasole, laski, teczki, statywy, 

kijki, nosidła itp. Bagaż podręczny będzie można 
zdeponować w szafce samoobsługowej. ZALECAMY 
POZOSTAWIENIE WIĘKSZYCH BAGAŻY W AUCIE. 

 Osobom zwiedzającym jaskinię zabrania się: 

a/ wprowadzania psów i innych zwierząt 

b/ dotykania szaty naciekowej, kości i namulisk, 
uszkadzania innych elementów ekosystemu jaskini 

c/ zabierania elementów skalnych i znalezisk 
paleontologicznych 

d/ wyrzucania odpadków, palenia tytoniu i 
zanieczyszczania jaskini w jakikolwiek inny sposób 

e/ spożywania pokarmów i napoi 

f/ głośnego zachowania 

g/ dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych 

h/ uszkadzania urządzeń technicznych 

i/ wychodzenia poza chodniki i bariery, oddalania się od 
grupy prowadzonej przez przewodnika 

Informacje dodatkowe: 

1. Sklep z pamiątkami znajdujący się na antresoli 
pawilonu wejściowego może prowadzić sprzedaż 
asortymentu z zachowaniem wszystkich niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa. 

2. Bar "KIEŁ" na antresoli pawilonu wejściowego oraz 
poczekalnia dla turystów - czasowo niedostępna  

3. Plac zabaw przy jaskini - zamknięty do odwołania. 

4. Salka kinowa - zamknięta do odwołania. 

Ważne: 

KUPUJĄC BILET DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ TURYSTA 
AKCEPTUJE TREŚĆ POWYŻSZEGO REGULAMINU 

                       Zarząd SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. 

    STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” 
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ZASADY KORZYSTANIA  

Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK”  

ORAZ OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO 

OBIEKT OTWARTY W GODZ. 15.00-21.00 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i 

opuszczających obiekt, 
● Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, 
● ·Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie 

dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast 
przebywając na np. boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy), 

● Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy 
osób wchodzących na obiekt), 

● Brak możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza WC), 

● Dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej 
grupie, 

● Ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami 
korzystającymi z obiektu. 

● Po zakończeniu gry rekomendowane jest 
niezwłoczne opuszczenie obiektu(nie gromadzenie 
się). 

● Ograniczona liczba osób. Do odwołania 
obowiązuje zakaz przebywania na obiektach 
sportowych rodziców zawodników - ze względu na 
konieczność ograniczania ilości osób 
przebywających w tym samym czasie na obiekcie. 

● Za bezpieczeństwo uczestników treningu 
odpowiada trener. 

 OBOWIĄZUJĄCE LIMITY: 
Maksymalnie 14 osób oraz 2 trenerów: 
·        Boisko do piłki nożnej 
·        Bieżnia lekkoatletyczna  
·        Boisko wielofunkcyjne  
Obowiązuje od 18.05.2020 r. 
  

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ  
PRZY SPA „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA”  

SP. Z O.O. 
OBIEKT OTWARTY W GODZ. 7.00-22.00 

OBOWIĄZUJĄCY LIMIT od 18.05.2020 r.: 
16 OSÓB ORAZ 2 TRENERÓW 
  
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i 

opuszczających obiekt, 
• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, 

• Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie 
dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast 
przebywając na np. boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy, 

• Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy 

osób wchodzących na obiekt), 
• Brak możliwości korzystania z szatni i węzła 

sanitarnego (poza WC), 

•  Dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej 
grupie, 

• Ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami 
korzystającymi z obiektu. 

• Po zakończeniu gry rekomendowane jest 
niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie 
gromadzenie się). 

• Ograniczona liczba osób. Do odwołania 
obowiązuje zakaz przebywania na obiektach 
sportowych rodziców zawodników - ze względu na 
konieczność ograniczania ilości osób 
przebywających w tym samym czasie na obiekcie. 

• Za bezpieczeństwo uczestników treningu 
odpowiada trener. 

 
Zarządca obiektów: 
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z 
o.o. Ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 8141 604 (w godz. 7.00-17.00)  e-mail: 
biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl 
 

 

STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” 

UWAGA !!!  

POTRZEBNA JEST KREW!!! 

 

mailto:biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
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TURYSTYKA W STRONIU —”GMINA AKTYWNA Z NATURY” 

A może by tak wybrać się na spacer  GMINNYM SZLAKIEM PIESZYM nr 1 "Wokół Stronia Śląskiego"? Zapraszamy 
do Gminy Aktywnej z Natury! Urozmaicony górski krajobraz rozległe lasy położenie z dala od ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych oraz gościnność mieszkańców czynią okolice Stronia Śląskiego miejscem idealnym dla aktywnego 
wypoczynku i rekreacji. Tutaj życie ma inne tempo, oddycha się głębiej, myśli spokojniej. Zapraszamy! 
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 Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu  

Śląskim i Żłobka Miejskiego  w porozumieniu z Burmistrzem 

Stronia Śląskiego  informuje że,  od 25 maja  Przedszkole i  

Żłobek  wznawiają  działalność opiekuńczą nad dziećmi. 

 

Zapraszamy naszych podopiecznych, których rodzice nie mają 

możliwość pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi. 

Przedszkole zostało przygotowane do pracy zgodnie z rekomendacjami MEN oraz wytycznymi 

przeciwepidemicznymi GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom oraz pracownikom sale zostały odpowiednio przygotowane, pomieszczenia poddano dezynfekcji i 

ozonowaniu. Z tych samych względów zmieni się organizacja pracy w naszej placówce- jedna grupa licząca do 12 

dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie będzie 

kontynuowana praca zdalna dla dzieci, które mogą pozostać w domu. Rodziców, którzy chcą skorzystać z zajęć 

opiekuńczych dla swoich dzieci prosimy o wcześniejsze wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej 

naszego przedszkola i zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19. 

Proszę  pamiętać! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i  współpracy zależy zdrowie nas wszystkich. 

Apelujemy o odpowiedzialność i dyscyplinę w stosowaniu wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.  

                                                                                                                                                       Celina Chęś – Drańczuk   

WIEŚCI ZE STROŃSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU 

IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM 

INFORMACJA Z ZESPOŁU SZKÓŁ  

SAMORZĄDOWYCH 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych 

informuje, że od 25.05.2020 realizowane będą 

następujące działania: 

- zapewnienie opieki dla uczniów klas 1-3, w ramach 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych skierowanych w 

pierwszej kolejności dla dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką, są pracownikami 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19; 

- wznowienie zajęć rewalidacyjnych na terenie placówki 

dla dzieci, których rodzice zadeklarują chęć udziału w 

tych zajęciach; 

- zorganizowanie konsultacji dla uczniów klas 8 z 

przedmiotów egzaminacyjnych; a po 01.06.2020 z 

pozostałych przedmiotów, również dla uczniów chętnych 

z klas młodszych oraz technikum. 

Wszelkie działania odbywają się w rygorze sanitarnym, 

reguluje je Zarządzenie Dyrektora z dnia 18.05.2020 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

  Przygotowując szkołę do przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego i ósmoklasisty, raz jeszcze wspominamy 

pożegnanie uczniów klasy IV technikum.  

W dniu 13.05.2020 odbyło się Uroczyste rozdanie 

świadectw ukończenia Technikum w Zespole Szkół 

Samorządowych w Stroniu Śląskim. Mury naszej szkoły 

opuścili kolejni wychowankowie. Z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności, w kameralnym gronie, 

bez obecności Kadry Pedagogicznej, jak i koleżanek i 

kolegów z klas młodszych, wychowawczyni, p. Renata 

Kawecka i dyrektor Monika Ostrowska, wręczyły  

świadectwa ukończenia Technikum. Burmistrz Stronia 

Śląskiego Dariusz Chromiec osobiście wręczył nagrodę 

Burmistrza dla najlepszej Absolwentki - Nikoli Wyleciał. 

Serdeczne gratulacje. 

Pożegnaniu towarzyszyło dużo pozytywnych emocji, 

wspomnień, uśmiechów i łez, brakowało niestety 

uścisków. 

Wszystkim abiturientom życzymy powodzenia podczas 

egzaminu dojrzałości. 

Stan pandemii przyspieszył prace naprawcze ogrodzenia i 

bram wokół budynku przy ul. Kościuszki 57. Trwają 

również prace nad montażem chipów w budynku przy 

ul. Kościuszki 57.  

Wznowiła pracę stołówka szkolna, obiady dla osób 

chętnych wydawane są na wynos w godzinach 12.00 – 

14.00 od poniedziałku do piątku.  
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PRZEDSZKOLE „BAJLANDIA” 

ZAPRASZA 

        Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Technikum w Zespole Szkół 

Samorządowych w Stroniu Śląskim 

REKRUTACJA! 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
„BAJLANDIA” W BOLESŁAWOWIE 

 
ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

DO 22.05 DEKLARACJE DO POBRANIA W  

PLACÓWCE CODZIENNIE W GODZINACH  

8-10, A OD 25.05  

U WYCHOWAWCÓW W GODZINACH PRACY  

PRZED SZKOŁĄ 

Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia", Bolesławów 41 

tel. 748141116 

13-29 MAJA 2020 R. 
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Remonty  

Informujemy, że w czasie epidemii w CETiK-u oraz w 
Bibliotece Miejskiej CETiK trwają prace remontowo - 
inwentaryzacyjne, zajmujemy się też m.in. pisaniem 
projektów i aplikowaniem. Szczegółowe informacje 
dotyczące funkcjonowania naszych jednostek podajemy 
na plakatach wewnątrz numeru Nowinek. 

W związku z sytuacją związaną z pandemią, 

wspierając akcję #zostanwdomu, po raz kolejny 
zorganizowaliśmy wirtualne zajęcia plastyczne. Tematem 
zajęć plastycznych było wykonanie z papieru biedronki 
oraz kotylionu. Materiał filmowy dotyczący warsztatów 
obejrzeć można na Naszym facebooku. Zajęcia prowadzi 
Natalia Gancarz. 

 

POMOC MASECZKOWA 
  CETiK/Biblioteka Miejsca CETiK w dalszym ciągu 

brały udział w akcji szycia i dystrybucji darmowych 
wielorazowych maseczek ochronnych wraz z KGW 
Śnieżniczanki, CKiR w Lądku-Zdroju,  Panią Ewą Krawiec i 
grupą FB samopomoc barter dobre słowo. Wielkie 
podziękowania za pomoc dla Pań Marzeny Bryksa, Anny 
Stanek oraz Agnieszki Wejnar. 

Maseczki rozprowadzane były partiami do strońskich 
aptek i przychodni, przekazane zostały również do WCPD, 
przedszkoli oraz Straży Miejskiej i Policji.  
 Dzięki wsparciu CETiK-u i  KGW Stronie Wieś udało się 
zakupić 200 mb flizeliny, którą przekazaliśmy do CKiR w 
Lądku – Zdroju, z materiału zostaną uszyte fartuchy dla 
medyków. 
 Dodatkowo grupa radnych ufundowała 300 
ochronnych maseczek wielorazowych, które zostały 
przekazane  nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Stronie 
Śląskie. 
 O szczegółach informujemy na 
bieżąco na naszym facebooku. Bardzo 
dziękujemy Wszystkim Osobom i 
Instytucjom za zaangażowanie i okazaną 
pomoc. 

 
 

 
 
 

 

TANIEC NOWOCZESNY  
 Od maja ruszyliśmy w sposób bezpieczny z TAŃCEM 
NOWOCZESNYM. Zapraszamy dzieci i młodzież do 
śledzenia naszego facebooka, na którym co tydzień 
pojawiają się nowe filmy instruktażowe. 

 

BIBLIOTEKA MIEJSKA CETIK 

WIADOMOŚCI Z CETIK-U 

Nagrody w konkursach 

przygotowanych przez CETiK 

Zakup flizeliny 

Kwarantanna książek oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa w Bibliotece Miejskiej CETiK 

Podziękowania dla CETiKu z WCPD 

Ewa Krawiec zwyciężczynią w 

konkursie KWS. Gratulacje! 
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Stronie na starych fotografiach i widokówkach 

 W związku z ogłoszonym stanem epidemii na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Stronia 

Śląskiego podjął w dniu 19 maja br. zarządzenie nr 

272/20 w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń 

organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy 

Stronie Śląskie. Zgodnie z podjętym zarządzeniem, 

odwołane zostały wszystkie wydarzenia organizowane 

przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie, w 

tym spotkania o charakterze kulturalnym zaplanowane 

w dniach od 19 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  
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           NOWE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE Z WROCŁAWIA DO KLETNA I SIENNEJ                                       
 Firma Polbus PKS, posiadająca ponad 60 letnie doświadczenie w transporcie pasażerskim zaprasza na 

wakacyjną trasę z myślą o aktywnym wypoczynku w najpiękniejszych miejscach na mapie Dolnego Śląska. Nie 

mogło zabraknąć na niej oczywiście Strona Śląskiego! Już 11 czerwca (długi weekend) planowane jest uruchomienie 

trasy z Wrocławia obejmującej m. in.: Arboretum w Wojsławicach, Ząbkowice Śląskie, Pałac w Kamieńcu 

Ząbkowickim,  Kopalnie Złota w Złotym Stoku, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Zalew w Starej Morawie, Kletno i  

Sienną (Czarną Górę).  Połączenie funkcjonować ma w okresie od połowy czerwca do połowy września w weekendy 

(piątek – niedziela). 

 Dla komfortu pasażerów miejscem wyjazdu z Wrocławia będzie Dworzec PKS w Galerii Wroclavia, a autokary 

wyposażone będą w klimatyzacje, toalety i pasy bezpieczeństwa, a przed każdą podróżą odpowiednio 

dezynfekowane. 

 Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów, trasy i godzin odjazdów i przyjazdów znajdą Państwo w 
najbliższym czasie na stronie przewoźnika (www.polbus.pl) oraz w CETiK-u (w formie plakatów). 

 Jak zapowiada przewoźnik  wakacyjnych tras na Dolnym Śląsku i nie tylko będzie więcej, ale o tym dowiedzą się 

już Państwo podróżując z nami do Stronia Śląskiego.  

 
Turysto!  
Przypominamy, że dostępne do 
użytkowania są szlaki turystyczne 
wyłącznie w granicach Polski!  
Zwracamy uwagę, że w związku z 
trwającym stanem epidemicznym 
przekraczanie granicy Państwa jest 
zabronione. 
Wędrując po szlakach i ścieżkach pamiętaj, żeby nie zostawiać po sobie żadnych śladów. Puste 
opakowania zabierz ze sobą. W miarę możliwości korzystaj z opakowań wielokrotnego użytku (bidony, pudełka 
śniadaniowe). Zabierz ze sobą wszelkie odpady higieniczne! Chusteczki, maseczki i rękawiczki, których używasz 
najlepiej wrzucić do zamkniętego kosza na odpady zmieszane. W terenie jest to niemożliwe, dlatego prosimy o 
zabieranie wszelkich śmieci ze sobą i wyrzucaniu ich do odpowiednich koszy.  
Nie zostawiaj w lesie odpadków organicznych. Zwierzęta poradzą sobie bez dokarmiania! 

http://www.polbus.pl
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      Raport miesięczny z działalności 

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  

w Stroniu Śląskim  za kwiecień  2020 

 
 W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią 

koronawirusa i ogłoszoną społeczną kwarantanną, ze 

względów bezpieczeństwa zawieszone zostały działania 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, zajęcia Grupy 

Wsparcia dla Osób Uzależnionych oraz Grupy Wsparcia 

dla Rodzin.  

 W  obecnej sytuacji spotkania zastąpione zostały  

poradami  telefonicznymi. W godzinach dotychczasowych 

spotkań  terapeutka prowadziła dyżury  telefoniczne  i 

osoby potrzebujące pomocy lub będące w kryzysie mogły 

się w tym czasie kontaktować.  

 Kontakt z terapeutą, nawet w formie telefonicznej  

ma ogromne znaczenie dla osób potrzebujących wsparcia. 

Przedłużająca się kwarantanna  i  obowiązujące 

obostrzenia stanowią realne zagrożenie dla 

wypracowanych dotychczas pozytywnych zmian 

życiowych, tak dla osób z problemem uzależnienia, jak i 

dla współuzależnionych.  

 W miesiącu kwietniu  w dniach od poniedziałku do 

środy  w godzinach od 17.00 – 20.00 prowadzone były 

działania w formie telefonicznych dyżurów 

terapeutycznych. Udzielono 24 porady dotyczące  

● motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 

Osób Uzależnionych 

● motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w 

systemie stacjonarnym  

● wspierania w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji  

● wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji przez 

osoby z Grupy Wsparcia oraz osoby  spoza Grupy 

● działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu 

sobie z 

nawrotem  – 

porady 

dotyczyły osób 

uzależnionych 

● wsparcia dla 

członków rodzin 

oraz osób  

będących w związkach z  pijącymi 

 
 Nie zgłaszano problemów związanych z przemocą 
domową. 
W ramach działań Punktu Informacyjno Konsultacyjnego 
funkcjonuje Telefon Zaufania  698 908 002: od 
poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00 .   

 
Zapraszam nadal do kontaktu w godzinach 

dotychczasowych spotkań, od poniedziałku do środy  w 
godzinach 17:00 do 20:00.  
Telefon kontaktowy  698 908 002 lub 663 943 298. 

 
Taka forma wsparcia obowiązywać będzie  aż do 

czasu ustania obowiązujących obostrzeń.  

                                         mgr Elżbieta Kordas, pedagog  
                    Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

 
 

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego 

Dariusz Gulij                    tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  03stan@wp.pl  
Chmurzyński Marek       tel: 667 884 551  radny@wp.pl 
Erdmański Tomasz        tel: 720 721 517    
                                         radny.tomasz.erdmanski@gmail.com       
Janiszewska Gabriela    tel: 697 278 572  
                                         gabriela_janiszewska@interia.pl 
Kujawiak Krzysztof        tel: 794 989 555  kkujawiak@interia.pl      
Laskowska Magdalena  tel: 575 780 427  magdalg@interia.pl 
Pakuła Zdzisław              tel: 609 142 133 
Ryczek Wiesław              tel: 661 204 395 
Serafin Jacek                  tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl 
Sławik Remigiusz            remigiuszslawik@gmail.com 
Wiktor Ryszard               tel: 601 259 900, 74 8141 552  
                                          ryszardwiktor@vp.pl 

 UWAGA KONKURS TURYSTYCZNY!!! 
 

Gdzie  zostało zrobione poniższe zdjęcie?  Odpowiedzi 
prosimy przesyłać  na maila: it.kultura@stronie.pl  do 

4 czerwca br.  
Dla pierwszych dwóch osób, które prześlą poprawne 
odpowiedzi przygotowaliśmy atrakcyjne turystyczne 

nagrody. 



 
Adres redakcji/wydawcy 

Gmina Stronie Śląskie   
ul. Kościuszki 55,   

57- 550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 8143 242  

 email: it.kultura@stronie.pl 
 

 

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: it.kultura@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym 
terminie nie będzie opublikowany  w bieżącym 
numerze Nowinek Strońskich.  
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BEZPŁATNE PORADY ZUS                           
Z przykrością  informujemy, że w okresie miesiąca  czerwca 2020 
roku nie będą organizowane bezpłatne, podstawowe informacje z 

zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego ul. 
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim z przyczyn niezależnych od 
Radnych. 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska ( 575 780 427 ), Wiesław Ryczek 

( 661 204 395 ) i Zdzisław Pakuła ( 609 142 133 ), z przykrością 

informują, że w okresie miesiąca  czerwca 2020 roku nie będą 

organizowane spotkania w sprawach samorządowych w Biura przy ul. 

Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). Z Radnymi 

można kontaktować się telefonicznie. 

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy Gminy 
Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest dostępny również 
na stronie internetowej pod adresem www.stronie.pl → 
zakładka „aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” - 
Biuletyn Samorządowy.  
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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. 

       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. 

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.  

 

        SPOTKANIE RADNYCH Z MIESZKANCAMI PRZENIESIONE 
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i 

Wiesław Ryczek, informują, że planowane na maj półroczne 

spotkanie z mieszkańcami w sprawach samorządowych w związku z 

epidemią zostało przeniesione na termin późniejszy. O  terminie 

spotkania poinformujemy. 

 

 

23 CZERWCA DZIEŃ OJCA 

PAMIĘTAJMY! 

1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA  

 Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam drogie dzieci: 

Kolorowych snów, uśmiechu od ucha do ucha, 

pięknych bajek na dobranoc, własnego pieska i kotka. 

Co dzień nowych przygód, butów siedmiomilowych, 

gwiazdki z nieba. Wspaniałych przyjaciół, i wesołej 

rodzinki!  

XX sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
odbędzie się 29 maja 2020 roku o godzinie 
10:00 w trybie zdalnym  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1.Otwarcie sesji.  
2.Ustalenie porządku obrad.  
3.Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej 

Stronia Śląskiego. 
4.Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2019 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w 
zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Temat przygotowuje Komisja Oświaty, 
Sportu i Zdrowia. 

5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
Gminy Stronie Śląskie z organizacjami 
pozarządowymi za 2019 r. Temat przygotowuje 
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 - projekt nr 1. 

7.Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – 
projekt nr 2. 

8.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieżącej działalności w okresie między sesjami. 

9.Interpelacje radnych.  
10. Zapytania i wolne wnioski.  
11.Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  

12.Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego.                                                                                                                                                                                                                       

 
Przewodniczący Rady Miejskiej                       

Ryszard Wiktor 


