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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OGŁOSZENIE PRZETARGU

ferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Termin wpłaty wadiów na w/w przetargi: 26 czerwca
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi 2020 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy
Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10
ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości
95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Strouznaje się datę wpływu na konto Gminy.
nie Śląskie, wolnych od obciążeń i zadłużeń.
Burmistrz Dariusz Chromiec
I Działki położone w obrębie wsi Stronie Śląskie w odległości ok 300m od głównej drogi przebiegającej przez
NOWE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z
wieś, jaką jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie
CMENTARZA KOMUNALNEGO
z terenami Ośrodka Górskiego ”Czarna Góra” S.A., KW
SW1K/00069537/3, brak uzbrojenia, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że od 26 madz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza –
83 800,00 PLN + obowiązująca stawka VAT , wysokość wadium – 4200,00 PLN,
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 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.

ja 2020 roku zmianie uległy opłaty za korzystanie z
Cmentarza Komunalnego.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 276/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie opłat
za korzystanie z Cmentarza Komunalnego, stanowiącego
własność Gminy Stronie Śląskie, opłaty za wykupienie,
przedłużenie i rezerwację kwatery grzebalnej wynoszą:
- 300 zł netto – grób pojedynczy;
- 600 zł netto – grób podwójny w poziomie;
- 200 zł netto – grób dziecięcy;

II Działka położona w obrębie Goszów, wchodząca w - 200 zł netto – grób urnowy.
Nowe stawki obowiązują w przypadku regulowania
skład kompleksu 25 działek o podobnym przeznaczeniu
należności
od 26 maja 2020 roku, wszystkie opłaty urew MPZP, KW SW1K/00044525/5. Brak uzbrojenia. Dogulowane przed tą datą nie straciły ważności.
stęp komunikacyjny przeciętny, drogami gruntowymi:
dz. nr 28/22 o pow.0,1438 ha, cena wywoławcza –
PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W
71 900,00 PLN + obowiązująca stawka VAT, wysokość wadium – 3600,00 PLN.
KLETNIE PRZY DRODZE DO JASKINI
Zgodnie z MPZP nieruchomość oznaczona jest w planie
symbolem GO.24.MNn - zabudowa mieszkaniowa jedBurmistrz Stronia Śląskiego informuje, że na przełonorodzinna, zabudowa usługowa, przeznaczenie uzupełmie sierpnia i września odbędzie się przetarg nieograniniające: zieleń urządzona.
czony na sprzedaż działki w Kletnie. Pięcioarowa działka
III Działka w mieście Stronie Śląskie położona w pośred- znajduje się na trasie do Jaskini Niedźwiedzia i może staniej strefie zabudowy miasta, w odległości do 100 m od nowić idealne miejsce do prowadzenia działalności goasfaltowej ul. Mickiewicza. Działki wchodzą w skład pla- spodarczej! Wszystkich informacji na temat tej sprzedanowanego kompleksu 10 garaży. Teren płaski, nie ogro- ży udzieli w Urzędzie Miejskim Pani Aleksandra Zawiślak,
dzony, porośnięty trawą i chwastami, utwardzony żwi- tel. 74 811 77 15. Zapraszamy do kontaktu! Działka, którem, częściowo zabudowany garażami murowanymi. ra może przynieść swojemu nabywcy duże profity, tylko
Dostęp komunikacyjny dobry. Uzbrojenie- brak.
czeka, żeby ją kupić. Nie trzymaj pieniędzy na koncie dz. nr 330/2 o pow. 0,0020 ha, KW SW1K/00066553/0, inwestuj w nieruchomości!
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: 02 lipca 2020 r., godzina 09:00,
09:15, 09:30, 09:45 (w kolejności z ogłoszenia), sala kon-
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wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

4.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra
przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy czynszu dzierżawnego.
przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych
Oferenta od
prowadzących na terenie Gminy Stronie Śląskie 5.W przypadku uchylenia się przez
gospodarstwo rolne, zameldowanych na terenie Gminy podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na
Stronie Śląskie, co najmniej przez pięć lat, będących rzecz Wydzierżawiającego.
podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Stronie 6.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium
Śląskie - na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiącej zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż
własność Gminy Stronie Śląskie:
przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
- dz. nr 560/2 (część działki o powierzchni 1,50 ha) w
mieście Stronie Śląskie przy ul. Sudeckiej (AM-11),
SW1K/00058077/0, wolna od długów i ciężarów, okres
umowy – 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne, MPZP –
M.8.MNU, M.12.KDW, M.23.KOD, M.9.MNU- teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług, teren
drogi wewnętrznej, wysokość czynszu w zł/ha rocznie
(netto) – 400,00 – płatne kwartalnie, wymagane wadium
– 100 zł.
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 01
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
dnia1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o
wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze
powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

7.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne.
8.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników
przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej
ceny.
9.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy
przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok.
nr 12, tel.74 8 11-77-21.
11.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony
przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o
przetargu.

KONKURS
1.Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest
złożenie n/w dokumentów:

Konkurs Burmistrza Stronia Śląskiego na wykonanie
autorskiego
rękodzieła
o
tematyce
●
kserokopia dowodu wpłacenia wadium,
„antykoronawirusowej"
(własnoręcznie
wykonane
●
oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa
maseczki, przyłbice...)– rozwiązany. Gratulacje dla: Pani
rolnego na terenie Gminy Stronie Śląskie ,
Marty i Syna Nikodema dla Synów Pani Sandry, Pawła i
osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój Denisa oraz dla Pani Agnieszki.
nr 15 lub przesłanie na adres Urzędu Miejskiego ul.
Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia
6 lipca 2020 r. Lista osób zakwalifikowanych zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 7 lipca 2020
r.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku od
godz.: 9:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskimpok. nr 17 (sala konferencyjna).
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa –
obręb: ………….dz. nr…… ” należy wpłacić przelewem
najpóźniej do dnia 6 lipca 2020 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
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promocyjnych.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne
informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji:
https://www.bnpparibas.pl/fundacja.
W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę
klasa@bnpparibas.pl lub pod nr telefonu +48 22 56 21
902.

„KLASA” — PROGRAM STYPENDIALNY
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji,
umożliwiający
zdolnym
absolwentom
szkół
podstawowych,
pochodzących
z
mniejszych
miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji
finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5
miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom
szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na
terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln
złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają
matury i dostają się na uczelnie wyższe.
Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie
finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym
pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki,
comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach
szkolnych,
wyjściach
kulturalnych
i
zajęciach
dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku
studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w
integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem
nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w
trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod
stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas
szkół podstawowych, którzy:
• pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000
mieszkańców,
• znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód
nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
• dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy
podstawowej powyżej 4,5),
• mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać
innym,
• otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub
wychowawcy.
W załącznikach znajdą Państwo pakiet materiałów
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Gmina stronie śląskie wydała nową
mapę turystyczną
Gmina
Stronie
Śląskie
wydała nową mapę turystyczną
pn. „MASYW ŚNIEZNIKA, GÓRY
BIALSKIE,
GÓRY
ZŁOTE,
KROWIARKI”. Na mapie zostały
zaktualizowane wszystkie szlaki
rowerowe
(gminne
oraz
powiatowe), piesze turystyczne
oraz gminne szlaki piesze.
Dodano
schemat
szlaków
pieszych (przejścia godzinowe)
oraz plan Stronia Śląskiego. Mapy
można otrzymać bezpłatnie w
Informacji Turystycznej w CETiKu oraz w Urzędzie Miejskim w
Stroniu Śląskim w Biurze Promocji
(na parterze).
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KURSY NA TRASIE: STRONIE ŚLĄSKIE CETIK–
KLETNO-SIENNA-STRONIE ŚLĄSKIE CETIK

WROCŁAWSKI POLBUS URUCHAMIA
NOWE POŁĄCZENIA NA TERENIE
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

KURSY NA TRASIE: WROCŁAW—SIENNA
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NOWE STAWKI ZA ŚMIECI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Właściciele

nieruchomości

zobowiązani

6
są

do

Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej
o zmianie wysokości stawki opłaty za
w zawiadomieniu.
gospodarowanie odpadami komunalnymi W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie
Drodzy Mieszkańcy, informuję, że od dnia 01 lipca
2020 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
oraz
zostanie
wprowadzona nowa metoda naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości mieszanej (nieruchomość na której
zamieszkują mieszkańcy oraz jest prowadzony określony
rodzaj działalności).
Nowe stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr
XXI/153/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10
czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 15 czerwca
2020, poz. 3765) w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W dniu 29 czerwca 2020 r. została podjęta Uchwała
nr XXII/157/20 w sprawie zmiany uchwały nr
XXI/153/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10
czerwca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
na podstawie której:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od
mieszkańca,
- dla nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomość na której nie zamieszkują
mieszkańcy (nieruchomość mieszana), a powstają
odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami w taki sposób, że:
1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy
opłata wynosi 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata
stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz
stawki:
1) 1,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2,
2) 0,80 za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2
do 500 m2,
3) 0,60 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej
500 m2.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), każdy właściciel
nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyliczonej na podstawie danych wskazanych w
dotychczasowej deklaracji.

mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nową deklarację mają obowiązek złożyć właściciele
nieruchomości mieszanej.
- Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
nie
uległy
zmianie
(15.01/15.03/15,05/15.07/15.09/15.11).
- W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za
miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy dokonać
dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących
od 01.07.2020 r.
- W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie
decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość
opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust.
2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Wysokość stawek za pojemniki nie uległa zmianie.
Wprowadzone zmiany podyktowane są rosnącym
wciąż deficytem w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi, który powinien się bilansować. Dlatego
też należało uchwalić stawkę za mieszkańca oraz
wprowadzić nową metodę rozliczenia opłaty od
nieruchomości mieszanych (powierzchnia użytkowa od
prowadzonej działalności).
Była to dla nas trudna decyzja, ale konieczna w celu
zwiększenia dochodów budżetowych potrzebnych na
utrzymanie systemu.
NOWE WZORY DEKLARACJI
Informuję również, że od dnia 01 lipca 2020 r. będą
obowiązywały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DO-1 Nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy – w których deklarować będzie się tylko ilość
zamieszkujących daną nieruchomość osób,
DO-2 Nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w których
deklarować będzie się tylko ilość i wielkość pojemników,
DO-3 Nieruchomości o charakterze mieszanym, w który
deklarować będzie się informacje zarówno dotyczące
ilości zamieszkujących osób oraz powierzchnię użytkową
lokalu służącego do prowadzonej działalności,
Do-4 Domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe –
w której deklarować będzie się roczną ryczałtową opłatę.
Nowe druki deklaracji zawierać będą załącznik DRUK A – dane współwłaścicieli nieruchomości, gdy
nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela.
Nowe druki będą do pobrania w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim oraz na stronie internetowej
https://stronie.pl/2790/338/deklaracje-obowiazujace-od
-1122019-r.html

Rok 2020, Numer 188

STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA”

TYMCZASOWY REGULAMIN DLA
ZWIEDZAJĄCYCH JASKINIĘ NIEDŹWIEDZIĄ W
OKRESIE EPIDEMII – SARS-CoV-2
stanowiący uzupełnienie do
obowiązujących regulaminów
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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,
Mając na uwadze bezpieczeństwo turystów i uszkadzania innych elementów ekosystemu jaskini
pracowników obsługi, zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej c/ zabierania elementów skalnych i znalezisk
możliwe jest tylko pod warunkiem ścisłego paleontologicznych
przestrzegania niniejszego regulaminu, który obowiązuje
od czasu wznowienia działalności obiektu do odwołania. d/ wyrzucania odpadków, palenia tytoniu i
Wszelkie odgórne zmiany w zakresie zasad zanieczyszczania jaskini w jakikolwiek inny sposób
bezpieczeństwa będą wprowadzane do regulaminu e/ spożywania pokarmów i napoi
aneksami.
f/ głośnego zachowania

1. Jaskinia Niedźwiedzia jest czynna w godzinach: 9:00 – g/ dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych
16:40

2. Zwiedzanie jaskini odbywa się wzdłuż udostępnionej i

h/ uszkadzania urządzeń technicznych

i/ wychodzenia poza chodniki i bariery, oddalania się od
przygotowanej trasy turystycznej, pod opieką
grupy prowadzonej przez przewodnika
uprawnionego przewodnika, po wykupieniu biletu
Informacje dodatkowe:
wstępu.

3. Wskazana jest wcześniejsza rezerwacja wstępu do 1. Sklep z pamiątkami znajdujący się na antresoli
Jaskini lub zakup biletów on-line.

pawilonu wejściowego może prowadzić sprzedaż
4. Bilety należy wykupić NAJPÓŹNIEJ 15 min. przed asortymentu z zachowaniem wszystkich niezbędnych
zasad bezpieczeństwa.
planowanym wejściem w kasie jaskini.

5. Zalecamy dokonywania opłat za pomocą karty 2. Bar "KIEŁ" na antresoli pawilonu wejściowego oraz
płatniczej.

poczekalnia dla turystów - czasowo niedostępna

6. Przy okienku kasy może znajdować się tylko 1 osoba. 3. Plac zabaw przy jaskini - zamknięty do odwołania.
7. Osoby z wykupionymi biletami będą kierowane do
strefy oczekujących na wejście.

4. Salka kinowa - zamknięta do odwołania.

8. Na zakup biletów zalecamy oczekiwać na zewnątrz.

Ważne:

9. Grupa zwiedzająca jaskinię może liczyć maksymalnie KUPUJĄC BILET DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ TURYSTA
10 osób + przewodnik.

AKCEPTUJE TREŚĆ POWYŻSZEGO REGULAMINU

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

Zarząd SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
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PROJEKT „OŻYWIĆ TRADYCJĘ”
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim otrzymało dofinansowanie z programu Interreg
V A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów na projekt „Ożywić Tradycję.”
Całkowita
wartość
wydatków
kwalifikowalnych
19 720,68 EUR., w tym z EFRR 16 762,57 EUR. Realizacja
projektu rozpocznie się w marcu 2021 r.
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu 4
koncertów o różnej tematyce, które zostaną
poprzedzone polsko-czeskimi warsztatami dla dzieci i
młodzieży o tej samej tematyce. Po stronie polskiej
zagrają wykonawcy z Czech, a w projekcie partnera
zagrają wykonawcy z Polski. Pierwszy koncert będzie
dotyczy muzyki związanej z wielkanocną. Poprzedzą go
kreatywne warsztaty wielkanocne dla dzieci, tj.
tworzenie koszyczków z wikliny papierowej oraz
tworzenie pisanek. Dla młodzieży tworzenie palm
wielkanocnych oraz dekorowanie mini mazurków. Efekt
prac z warsztatów zostanie zaprezentowany podczas
koncertu wielkanocnego w Kaplicy Św. Onufrego. W
drugiej kolejności planujemy zorganizować koncert z
muzyką
nowoczesną
oraz
warsztaty
tańca
nowoczesnego dla dzieci. Efekt zostanie zaprezentowany
podczas koncertu z muzyką nowoczesną na sali
widowiskowej w CETiK-u. Trzecim koncertem będzie
koncert z muzyką filmową. W Kaplicy Św. Onufrego,
podczas tego koncertu zostanie zaprezentowany efekt
polsko - czeskich warsztatów filmowych odbywających
się po stronie partnera. Warsztaty bożonarodzeniowe
poprzedza ostatni z czterech koncertów o tematyce
bożonarodzeniowej. Dla dzieci odbędą się warsztaty
tworzenia kartek świątecznych oraz dekorowania
pierników. Dla młodzieży odbędzie się malowanie
bombek i również dekorowanie pierników. Efekt prac z
warsztatów zostanie zaprezentowany w Kaplicy Św.
Onufrego. Zwieńczeniem całości projektu będzie
wydanie polsko czeskiego kalendarza, który będzie
opatrzony zdjęciami z realizacji projektu. Wśród
uczestników warsztatów rękodzielniczych zostaną
przeprowadzone konkursy na najładniej wykonany
produkt. Dla uczestników zajęć oraz podczas koncertów
będą rozdawane promocyjne gadżety z logami unijnymi
i programowymi. W projekcie partnera zaplanowane są
również koncerty i warsztaty.
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w projekcie.
Natalia Gancarz
Koordynator projektu
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KONKURSY ONLINE
W maju i czerwcu zorganizowaliśmy trzy
konkursy online. Konkurs z okazji dnia matki „Laurka dla
Mamy”, w którym wzięło udział 14 osób. Uczestnicy
dowolną techniką stworzyli laurki dla swoich mam.
Drugi konkurs, był związany z Dniem Dziecka „Moje
ulubione miejsce w gminie Stronie Śląskie” W tym
przypadku rodzice wygrywali nagrody dla swoich
pociech, poprzez zrobienie zdjęcia ulubionego miejsca w
gminie Stronie Śląskie i przesłanie go do nas. Dostaliśmy
siedem prac. Trzecim konkursem, był konkurs rodzinny
zorganizowany w ramach Wirtualnych Dni Stronia pn.
„Twoje wspomnienie z Dni Stronia”. Uczestnicy
stworzyli prace dowolną techniką i jak w dwóch
poprzednich konkursach przesłali zdjęcia prac do nas.
Wszystkie prace zostały nagrodzone
A oto laureaci naszych konkursów:
● „Laurka dla Mamy” – Hania Gałosz, Aleksander
Kuziel, Alicja Ryzewicz, Szymon Ryzewicz, Bartosz
Zamojski, Dorota Cieślak, Julia Cieślak, Kaja Gulij,
Klara Stocka, Wiktoria Gancarz, Oliwia Witkowska,
Patryk Witkowski, Weronika Dąbrówka i Nikodem
Żylak.
● „Moje ulubione miejsce w gminie Stronie Śląskie” –
dla swoich pociech nagrody zdobyli: Agnieszka
Cieślak, Marta Świrta, Marcin Kuziel, Marek Stocki,
Urszula Sienkieiwcz, Marzanna Staszak, Paweł
Gancarz.
● „Twoje wspomnienie z Dni Stronia” - Hania Gałosz,
Nikodem Żylak, Aleksander Kuziel.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i
zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Natalia Gancarz
CETiK

KONKURS „LAURKA DLA MAMY”
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KONKURS „MOJE ULUBIONE MIEJSCE
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE”

9

Rok 2020, Numer 188

WIADOMOŚCI Z CETIK-U I BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ CETIK

KONKURS „TWOJE WSPOMNIENIE Z
DNI STRONIA”

KOPIOWANIE DOKUMENTÓW W
BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETIK

MUZYCZNY STAND—UP CZESŁAWA
MOZILA W CETIK-U
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wspólnie napisali wierszyki -rymowanki o swoich
ulubionych bohaterach. Rodzinnie wykonane prace
zostały opublikowane na facebooku CETiK-u i
nagrodzone. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w i zaangażowanie.
tym roku przebiegał pod hasłem „Cała Polska czyta
dzieciom o zwierzętach”. Wartościowe książki
Uwaga!!!
promujące tematykę ekologiczną i budujące
Zachęcamy czytelników do korzystania z
wrażliwość na potrzeby zwierząt, czytali nie tylko
katalogu
on-line
na
szukamksiążki.pl.
pisarze i artyści, ale też przyrodnicy i weterynarze.
W nawiązaniu do zoologicznej tematyki, biblioteka Zalogowanie się na stronie umożliwia
miejska zorganizowała konkurs literacko-plastyczny zamawianie i rezerwację wybranych książek, a
bezpieczny odbiór w
pn. „Dzieciaki kochają zwierzaki”. Najmłodsi z następnie szybki i
pomocą rodziców, babć i dziadków, wykonali bibliotece.
wspaniałe ilustracje do książek o zwierzętach oraz

KONKURS „DZIECIAKI KOCHAJĄ
ZWIERZAKI”

WIRTUALNE DNI STRONIA
W dniach 6-7 czerwca 2020 r. jak co roku odbyły
się Dni Stronia. Niestety z przyczyn niezależnych od nas
wyglądały one zupełnie inaczej. Były to Wirtualne Dni
Stronia.
Pierwszego dnia w Sali widowiskowej CETiK-u, bez
udziału widzów koncert zagrali moKo i Hudziec, czyli
Mateusz Grzegorzewski i Bartosz Hudziec. Koncert
transmitowany był na Facebooku CETiK. O godz. 19.00
tego samego dnia ze swojego domu zagrał Moises

Bethencourt, koncert również był online.
W niedziele 7 czerwca zaprezentowaliśmy na naszym
Facebooku i YouTube cykl Mieszkańcy Naszemu Miastu,
podczas którego zaprezentowali się Ludowy Zespół
Śpiewaczy Siekiereczki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
MINI BAND, Zespół Szkół Samorządowych, Przedszkole
Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim,
Przedszkole Bajlandia z Bolesławowa, Chór bez granic,
Stowarzyszenie Artystów Domu „Modra Rzeka” .
Dziękujemy wszystkim wykonawcą za uświetnienie
oprawą artystyczną Wirtualny Dni Strona 2020. Dzięki
Państwa zaangażowaniu udało nam się, w tak trudnym
czasie dla wszystkich, zorganizować wydarzenie
kulturalne cieszące się dużym zainteresowaniem
mieszkańców i turystów. Wraz ze słowami uznania
przekazujemy życzenia wielu sukcesów i osiągnięć oraz
żywimy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w Parku Miejskim
podczas „Dni Stronia 2021”.
Natalia Gancarz CETiK

WIADOMOŚCI Z GMINY
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Gmina Stronie Śląskie pozyskała środki
finansowe na zakup 31 komputerów w konkursie
grantowym "Zdalna Szkoła+"
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w kwocie 74
028 złotych na zakup 31 zestawów komputerowych 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 uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych, w celu realizacji
zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZA TERENOWEGO
ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem
gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi
urządzenia
mobilnego
wyposażonego
w
oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia
spisu rolnego;
jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów
terenowych
prowadzoną
przez
właściwego
Gminnego Komisarza Spisowego;
zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że
z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60
% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest
ustalana według liczby punktów uzyskanych z
1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien
egzaminu testowego.
spełniać następujące wymagania:
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca
właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
• być osobą pełnoletnią,
spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę
• zamieszkiwać na terenie danej gminy,
punktów z egzaminu testowego, kierując się
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
terenowych.
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za
4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co
skarbowe.
najmniej średniego wykształcenia.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w
oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa
ramach którego uzyska informacje o statystyce
w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności
publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o
sposobie wykonywania poszczególnych czynności w
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1728) Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz
Stronia Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na
rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w •
ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem
przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o
Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, •
który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie
gminy Stronie Śląskie.
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Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na 9. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za
urządzeniu mobilnym.
pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach
Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn stawki
pracy urzędu, w kopercie z napisem „Nabór
wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych
kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020
bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem
r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020
gospodarstwa
rolnego,
skutkujących
r. do godz. 12.00. Dokumenty, które wpłyną po
prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego
nie będą rozpatrywane. O dacie dostarczenia
powinna zawierać:
dokumentów
decyduje
data
stempla
pocztowego/osobistego
dostarczenia
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego
dokumentów.
(Zał. nr 1);
Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Stroniu
Kserokopię
dokumentu
potwierdzającego
Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 10. Dodatkowych informacji w sprawie naboru można
uzyskać pod nr telefonu: 74 811 77 29.
popełnione umyślnie, w tym przestępstwo
skarbowe (Zał. nr 2);
Informacja dotycząca RODO (Zał. nr 3).

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW PREZYDENTA
RP 2020 W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
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KS „KRYSZTAŁ” STRONIE ŚLĄSKIE
Klub został powołany do życia w 1952 przy
Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” pod nazwą Unia
Stronie Śląskie. Przez ponad 25 lat drużyna piłkarska
występowała
w
rozgrywkach
okręgowych
i
podokręgowych, nie osiągając znaczących sukcesów. W
1970 zespół spadł na najniższy szczebel rozgrywkowy –
do klasy C. W kwietniu 1972 klub zmienił nazwę na
Kryształ Stronie Śląskie. W kolejnych latach drużyna
wyszła z kryzysu, awansując na kolejne szczeble
rozgrywek. W sezonie 1976/1977 Kryształ zwyciężył w
nowo powstałej grupie wałbrzyskiej klasy okręgowej,
wyprzedzając m.in. Górnika II Wałbrzych i Polonię
Świdnica, zaś po barażach z BKS Bolesławiec uzyskał po
raz pierwszy awans do klasy międzywojewódzkiej (trzeci
poziom ligowy). Po zajęciu w niej 12. miejsca drużyna
powróciła na jeden sezon do klasy okręgowej, w której
ponownie zdobyła mistrzostwo, a po barażach ze Stalą
Chocianów znów znalazła się w trzeciej lidze.
Jako beniaminek klasy międzywojewódzkiej sezonu
1979/1980 Kryształ uzyskał 1. miejsce w grupie VI
(województwa: jeleniogórskie, legnickie, opolskie,
wałbrzyskie, wrocławskie i zielonogórskie), wyprzedzając
o punkt spadkowicza z drugiego poziomu ligowego –
Zagłębie Lubin. Tym samym drużyna ze Stronia Śląskiego
po raz pierwszy – i jedyny – awansowała do II ligi.
Na drugim poziomie ligowym Kryształ znalazł się w
grupie I. W debiucie stronianie zmierzyli się z ROW
Rybnik, ulegając 1:2 (pierwszą bramkę dla Kryształu
zdobył Zbigniew Augustyniak). Od początku rozgrywek
drużyna zajmowała lokaty w dolnej części tabeli, by po
rundzie jesiennej zająć ostatnie 16. miejsce, które
utrzymała do końca sezonu 1980/1981. Na 30 spotkań w
II lidze zespół wygrał 5 meczów i 4 razy wywalczył remis.
Po spadku z II ligi Kryształ do 1988 występował w grupie
V trzeciego poziomu ligowego, w sezonie 1982/1983
ponownie będąc blisko powrotu do rozgrywek
centralnych (2. miejsce). Następnie drużyna grała w
klasie okręgowej i międzyokręgowej (czwarty szczebel),
by od sezonu 1992/1993 znów brać udział w III lidze,
gdzie po raz kolejny zdobyła 2. miejsce (1993/1994). Po
6 sezonach Kryształ opuścił ostatecznie trzeci poziom
rozgrywkowy, zaś po dalszych 3 latach spadł do klasy
okręgowej. Od sezonu 2014/2015 zespół występował w
klasie A (siódmy poziom ligowy). Obecnie gra w klasie
okręgowej.
Łącznie w swej historii Kryształ przez 1 sezon
występował na drugim poziomie ligowym (1980/1981) i
przez 15 sezonów na trzecim szczeblu rozgrywkowym
(1977/1978, 1979/1980, 1981/1982 – 1987/1988,
1992/1993 – 1997/1998). Drużyna ze Stronia Śląskiego
występowała również w rozgrywkach centralnych
Pucharu Polski, gdzie jej największym sukcesem był
awans do 1/16 finału w sezonie 1994/1995, m.in. po
zwycięstwach nad Chrobrym Głogów i Miedzią Legnica.

26 października 1994 Kryształ zmierzył się z I-ligową
Stalą Mielec – po regulaminowym czasie gry i dogrywce
było 2:2, w rzutach karnych lepsi okazali się goście,
zwyciężając w nich 5:4.

Powyżej drużyna juniorów KS. „KRYSZTAŁ”. Zdjęcie z
dn. 16.05.1976r. Stoją od lewej: kierownik drużyny F.
Skolarus, A. Komora, B.Kozina, K.Furtak, P. Kolenkiewicz,
K.Olczyk, (nie znany), A.Iskra, R.Sieroń, J.Serwa, trener
Sławomir Bąk.
Klęczą od lewej: E.Osuch, R.Komornicki (póżniejszy
reprezentant Polski, zawodnik Górnika Zabrze), K.
Wengerek, Z.Prorok, Z.Skolarus, bramkarz nie znany,
Muszyński.

Zespół seniorów KS „KRYSZTAŁ” sezon 1979/80.
Stoją od lewej: S.Piekarski, p. Mićka, nie znany, Czubak,
T.Olma, M. Krysman, R.Hajduk, Z. Skolarus, j. Mazur,
Z.Lipkowski, J.Konarski, trener E.Wojtyłko, nie znany,
K.Drożdż.
Siedzą od lewej: A.Wiklik,F.Skolarus, P.Kolenkiewicz,
Z.Sowa,
P.Madejak,
R.Farbotko,
R.Wychodzki,
M.Ignatowicz, Gniewek, Z.Augustyniak.
Zdjęcia oraz składy drużyn dostarczył Pan P. Kolenkiewicz.
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Raport miesięczny z działalności
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim za maj
2020
W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią
koronawirusa i ogłoszoną społeczną kwarantanną, ze
względów bezpieczeństwa w miesiącu maju nadal
zawieszone były działania Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego, 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 maju w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach od 17.00 – 20.00 prowadzone były działania
w formie telefonicznych dyżurów terapeutycznych.
Udzielano porad dotyczących:

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. Telefon kontaktowy 698 908 002.

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

mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

UWAGA KONKURS TURYSTYCZNY!!!
Gdzie zostało zrobione poniższe zdjęcie? Odpowiedzi
prosimy przesyłać na maila: it.kultura@stronie.pl do
5 lipca br.
Dla pierwszych dwóch osób, które prześlą poprawne
odpowiedzi przygotowaliśmy atrakcyjne turystyczne
nagrody.
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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 4 lipca 2020 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, organizują bezpłatnie, podstawowe informacje z
zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Obowiązkowo w
maseczkach.
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 ( 575 780 427 ), Wiesław Ryczek
(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością
informują, że w okresie miesiąca lipca 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.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 8143 242
email: it.kultura@stronie.pl

Święto Policji

Redaktor
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Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
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– polskie święto obchodzone 24 lipca
przez Policję, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji.
zmiany
tytułów,
czy
podtytułów
Policja to największa formacja resortu spraw i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych
wewnętrznych i administracji. Każdego dnia ludzie w materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady
niebieskich mundurach czuwają nad bezpieczeństwem Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym
obywateli i pilnują porządku publicznego. By wykonać stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym
swoje obowiązki nierzadko ryzykują zdrowie lub nawet wywodem myślowym.
życie, dlatego w Dzień Policjanta warto spojrzeć na nich Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na adres e-mail: it.kultura@stronie.pl lub
łaskawszym okiem. Nawet jeśli dopiero
dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym
terminie nie będzie opublikowany
w
bieżącym
co dostaliśmy mandat za przekroczenie
numerze
Nowinek
Strońskich.
prędkości.

