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ZEZWOLENIA  NA SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

 

PRZEDSIEBIORCO PAMIETAJ O ZEZWOLENIU NA 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH! 

 Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają 
obowiązek złożenia do dnia 31.01.2021 r. oświadczenia 
o wielkości sprzedanego alkoholu w 2020 r. Na tej 
podstawie zostanie wyliczona wysokość opłaty na 2021 
r. Należy również pamiętać, iż termin płatności I raty 
opłaty za posiadane zezwolenie ubiega 31.01.2021 r.  
Ww. opłaty prosimy kierować na konto bankowe gminy: 

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 
57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 
Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

 Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na 
konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 

31.01.2021 r. W przypadku nie dokonania wpłaty w 
wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasają. 
 
 
 
 
 
 W związku ze zbliżającymi się  Świętami Bożego 

Narodzenia – świętami pełnymi magii i rodzinnego 

ciepła, przed Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim 

zawitał jeden z najważniejszych symboli tych pięknych 

dni w roku – CHOINKA, która już mieni się tysiącami 

światełek. 

 
 
 
 
 
 
 

URZĄD W ŚWIĄTECZNYM 
WYSTROJU 

BEZPŁATNE PORADY 
PSYCHOLOGICZNE DLA DOROSŁYCH. 

PORADY PEDAGOGICZNE DLA 
DZIECI. 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY. 
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PATRON KAPLICY ŚW. ONUFREGO 

BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU 
KŁODZKIEGO  - STRAŻACY PROSZĄ O 

POMOC 

W WIGILIĘ URZĄD BĘDZIE 
NIECZYNNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kaplica Św. Onufrego doczekała się wizerunku 

patrona. Kopię obrazu oraz renowację XVIII w. ramy 

wykonała artystka plastyk Ewa Prus. Dziękujemy Pani 

Ewie oraz  Panu Frankowi Oborskiemu ze Starego 

Gierałtowa. 



4 Rok 2020, Numer 194 WIADOMOŚCI Z GMINY 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE 
STRONIE ŚLĄSKIE 
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II KONKURS NA PROJEKTY 
TEMATYCZNE 

Wiadomości z gminy 

KOMUNIKAT POLICJI -  
DZIELNICOWI PODZIAŁ NA 

REJONY 

 

 

 

 Trwa II konkurs na projekty tematyczne!  

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, 

fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.  

W konkursie wspierane będą działania w trzech 

obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i 

równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych 

na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 

stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR. 

 

 Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z 

Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji 

Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na 

projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w 

programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

 

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: 

• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w 

sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 

EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego 

konkursu, 

• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe 

traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o 

niewykorzystane środki z pierwszego konkursu, 

• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na 

wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o 

niewykorzystane środki z pierwszego konkursu. 

 

W konkursie można składać wnioski na małe i duże 

dotacje.  

Małe dotacje: 

• minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR, 

• maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 

•      wkład własny: nieobowiązkowy 

Duże dotacje:  

• minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR, 

• maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy 

• wkład własny: nieobowiązkowy 

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.  

Terminy składania wniosków: 

● wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 

do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe, 

● wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w 

południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w 

południe. 

 Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” 

oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” 

wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla  

Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne. 

 

  

 

 Policja informuje, iż w okresie Świąteczno- 
Noworocznym nasilają się próby oszustw na tzw. 
„Wnuczka" oraz oszustw internetowych przy zakupach 
prezentów świątecznych. Nie należy ulegać „okazjom" 
czy „mega promocjom" na aukcjach internetowych, które 
pochodzą z mało znanego źródła, ponieważ narażamy się 

Dzielnicowy rej. służbowego nr 
III asp.szt. Sławomir Imiński 
e-mail: dzielnicowy.ladek-
zdrj3@klodzko.wr.policja.gov.pl
tel. służbowy: 47 8752867 lub 
kom.797-306-358 (czynny w 
trakcie pełnienia służby). 
Obsługiwany rejon służbowy: 
Stronie Śląskie , ulice: Mickiewi-
cza, Dolna, Kościuszki od nr 1 do 
44, Górna, Hutnicza, Nadbrzeżna 
nr.1,3,5,7,9,11,22,24,26,28,30,3
4,32,36, Ogrodowa, Okrężna, 
Polna, Zielona, ROD „Pod Świer-
kami” 
Wsie:   Strachocin od nr 10-55, 
Goszów, Stary Gierałtów, Nowy 
Gierałtów, Bielice.  

  

Dzielnicowy rej. służbowego nr 
IV asp.szt. Marcin Wdowiak 
e-mail: dzielnicowy.ladek-
zdrj4@klodzko.wr.policja.gov.p
tel. służbowy: 47 8752867 lub 
kom.797-306-357 (czynny w 
trakcie pełnienia służby). 
Obsługiwany rejon służbowy: 
Stronie Śląskie , ulice: Akacjo-
wa,  Jaworowa,  Kościelna,  Klo-
nowa, Krótka, Kościuszki od nr 
46 do 91  ,  Łąkowa,   Leśna, 
Kopernika, Nadbrzeżna   nr 
2,2a,4,8,10,12,12a,14,16,18,20,
Morawka,   Poziomkowa,   Spor-
towa,   Sudecka, Słoneczna, Stro-
ma,  Szkolna, Świerkowa, Wod-
na, Turystyczna, Żeromskiego, 
ROD„Krokus” 
Wsie:   Strachocin od nr 1 do 9, 
Janowa Góra, Kamienica, Kletno,    
Bolesławów, Stara Morawa, 
Nowa Morawa, Młynowiec,    
Sienna, Rogóżka. 
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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO 
POKOJU 2020 

KOMUNIKATY OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

WIEŚ KAMIENICA W  
ŚWIĄTECZNEJ SCENERII 

na potencjalne oszustwo.  

        Wspólnie zadbajmy by Święta Bożego Narodzenia 
oraz Nowy Rok 2021 przyniósł nam radość, szczęście i 
zdrowie.  Tego życzą Państwu Policjanci z Komisariatu 
Policji w Lądku—Zdroju i Posterunku Policji w Stroniu 
Śląskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dnia 21.12.2020 r. harcerze ze Stronia Śląskiego, 
obdarowali Pana Burmistrza Dariusza Chromca 
BETLEJEMSKIM ŚWIATŁEM POKOJU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
● OGŁOSZENIE DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  
STRONIE  ŚLĄSKIE. 
 Osoby, które chcą korzystać z ZAJĘĆ  DLA  OSÓB  
DOROSŁYCH  NA  KRYTEJ  PŁYWALNI  w roku 2021 
proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza 
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.  
Uwaga! Zaświadczenia złożone w OPS a 
niewykorzystane w 2020 roku tracą ważność i nie są 
brane pod uwagę przy układaniu list uczestników w 
2021 roku.  
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● Nabór uczestników do Klubu „Senior+"  w 
Gminie Stronie Śląskie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza 
nabór uczestników! 
Jeżeli jesteś: 

 mieszkańcem Gminy Stronie Śląskie, 

 w wieku 60 +, 

 osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób 
aktywny i twórczy, 
● chcesz pomóc sobie i innym? 
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM  Klubu „Senior+” !!! 
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje: 

 zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, 
towarzyskim, 

 możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji 
i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na 
rzecz osób potrzebujących w tym seniorów, 
● i wiele innych ciekawych zajęć. 
 Korzystanie z oferty „Klubu Senior+”” będzie 
nieodpłatne. 
 Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma 
kolejność zgłoszeń. 
 Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie 
Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - 
deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami. 
 Dokumenty do pobrania i złożenia w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 
5 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 
15:30). Druki dostępne także na stronie 
www.stroniesl.naszops.pl. 
 Klub „Senior+” będzie funkcjonował w 
Strachocinie 4a (obok Kościoła Parafialnego) od  
stycznia 2021r. w dniach: poniedziałek-środa- piątek w 
godzinach 8.00-16.00 , z wyłączeniem dni  ustawowo  
wolnych.  
Zadanie współfinansowane jest ze środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 
2015 - 2020 oraz środków Gminy Stronie Śląskie. 

 
 
 
 
 
 

● OGŁOSZENIE O NABORZE  
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na 
wolne stanowisko Kierownika Klubu Senior+  w Klubie 
Senior+  w  Stroniu Śląskim, Strachocin 4a na  
 Wymagania niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
3. korzystanie z pełni praw publicznych, 

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe; 

5. nieposzlakowana opinia,  
6.    wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o  
           szkolnictwie wyższym i nauce, odpowiedniej   
           specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na       
           tym stanowisku, 
7.     5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż  
           pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z     
           zakresu organizacji pomocy społecznej. 
Wymagania dodatkowe: 
1. studia wyższe o specjalności: pedagogika, 

psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki 
o rodzinie, 

2. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na 
tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy 
wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań, 

3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy 
społecznej oraz podstawowa znajomość: ustawy o 
pracownikach samorządowych, ustawy o 
samorządzie gminnym, kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych, 
prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020, 

4. umiejętność obsługi komputera – pakietu Office 
oraz urządzeń biurowych, 

5. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz 
wysoki poziom etyki zawodowej, 

6. prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu. 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością oraz 

Opiekunem w Klubie Senior+, 
2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu 

Senior+, 
3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad 

jego realizacją, 
4. odpowiedzialność za powierzony majątek, 
5. prowadzenie postępowania proceduralnego, przy 

akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim, dotyczącego zatrudniania 
specjalistów i osób wykonujących usługi na rzecz 
Klubu, 

6. nadzór nad organizacją pracy specjalistów 
zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i 
możliwości finansowych oraz działań na rzecz 
seniorów, 

7. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej 
działalności Klubu Senior+, 

8. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych, 

9. promocja działalności Klubu Senior+ w Stroniu 
Śląskim, 

  
 

http://www.stroniesl.naszops.pl
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10. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz  
dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu, 

11.  inne zadania zlecone przez Kierownika OPS  
            dotyczące działalności Klubu Senior+. 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, Klub Senior+ w 
Stroniu Śląskim, Strachocin 4a, 

2. praca administracyjno – biurowa, stanowisko 
związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi 
osobami, praca przy komputerze oraz 
wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych, 

3. okres zatrudnienia: od stycznia 2021 r., 
4. rodzaj umowy: umowa zlecenie. 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
miesiącu poprzedzającym datę opublikowania 
ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany), 
2. życiorys (CV), 
3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 
publicznych i braku skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe (własnoręcznie podpisane), 

4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. 
stanowisku (własnoręcznie podpisane), 

5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych 
osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie 
podpisana), 

6. kserokopie dyplomów potwierdzających 
wymagane wykształcenie, 

7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z 
obecnego miejsca pracy), potwierdzające 
wymagany w ogłoszeniu staż pracy, 

8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, 

9. dane kontaktowe kandydata, 
10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) są 
zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami 
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność. 

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów: 
Oferty należy składać w terminie do 28.12.2020 r. do 

godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim ul. Zielona 5 lub przesłać pocztą na 
adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona5, 57-550 
Stronie Śląskie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w 
Stroniu Śląskim”. 
Postępowanie rekrutacyjne: 
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą 
zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub 
przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą 
rozpatrywane. 
 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez 
podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty. 
 
 Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz 
dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani 
kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 
do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim ul. Zielona 5.  
 
 Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, 
kserokopie wymaganych dokumentów oraz 
oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek 
podania nie wynika z przepisów prawa, przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu 
realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego 
naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie”. 
 
 Każdy dokument składany w formie kserokopii musi 
być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez 
składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za 
zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny 
podpis.   
  
 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na 
tablicach informacyjnych OPS w Stroniu Śląskim oraz na 
stronie internetowej  bip.www.stroniesl.naszops.pl 
Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po 
zakończeniu procedury naboru przez okres 1miesiąca 
począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów 
nieodebranych nie odsyła się i będą przechowywane 
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, 
a następnie zostaną  przekazane do archiwum 
zakładowego. 
  

Małgorzata Lech  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stroniu Śląskim 

http://www.stroniesl.naszops.pl
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● OGŁOSZENIE O NABORZE  
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na 
wolne stanowisko:  
Opiekun w Klubie Senior+ w Stroniu Śląskim, Strachocin 
4a. 
 Wymagania niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie, 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych, 
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, 

4. nieposzlakowana opinia, 
5. wykształcenie minimum średnie, 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym 

stanowisku. 
Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętność w zakresie animacji społecznej. 

2. umiejętność pracy w zespole, 

3. predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, 
komunikatywność, konsekwencja w działaniu, 
terminowość, dobra organizacja czasu pracy, 
umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność 
prac z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność oraz 
uzdolnienia artystyczne - rękodzieło, rzetelność, 
dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, 

4. obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, 

5. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na 
tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy 
wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań, 

6. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz 
wysoki poziom etyki zawodowej, 
7.  prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu. 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością oraz 

Opiekunem w Klubie Senior+, 
2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu 

Senior+, 
3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad 

jego realizacją, 
4. odpowiedzialność za powierzony majątek, 
5. prowadzenie postępowania proceduralnego, przy 

akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim, dotyczącego zatrudniania 
specjalistów i osób wykonujących usługi na rzecz 
Klubu, 

6. nadzór nad organizacją pracy specjalistów 
zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i 
możliwości finansowych oraz działań na rzecz 
seniorów, 

7. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej 
działalności Klubu Senior+, 

8. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych, 

9. promocja działalności Klubu Senior+ w Stroniu 
Śląskim, 

10. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz 
dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu, 

11. inne zadania zlecone przez Kierownika OPS 
dotyczące działalności Klubu Senior+. 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna 
należeć będzie w szczególności: 

1. Opieka nad uczestnikami Klubu Senior +, 

2. Prowadzenie zajęć literackich, zajęć komputerowych 
i muzykoterapii, zajęć z zakresu sprawności 
psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia 
umysłu: gry planszowe, gry w karty, rozwiązywanie 
krzyżówek, łamigówek i inne). 

3. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym 
powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom. 

4. Wykonywanie czynności związanych z potrzebami 
uczestników, opieka higieniczna. 

5. Sporządzanie notatek służbowych dotyczących 
uczestników, prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności. 

6. Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi 
zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz 
ekonomiczne gospodarowanie nimi. 

7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz o 
czystość i estetykę stanowiska pracy. 

8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w 
trakcie wykonywania obowiązków służbowych. 

9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami 
uczestników Klubu. 

10. Przygotowanie pogadanek, dyskusji, włączanie się w 
organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych i 
rekreacyjnych. 

11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami. 
Motywowanie seniorów do działań na rzecz 
samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz 
innych osób. 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
1. miejsce pracy: Klub Senior+ w Stroniu Śląskim, 

Strachocin 4a, 
2. możliwość przemieszczania się po terenie Gminy 

Stronie Śląskie w ramach wykonywanych zadań z 
uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w 
ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, 
teatru wyjazdy poza teren Gminy Stronie Śląskie, 

3. praca administracyjno – biurowa, stanowisko 
związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi 
osobami, praca przy komputerze oraz 
wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych, 

4. współpraca z Kierownikiem Klubu i Kierownikiem 
oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, 

5. okres zatrudnienia: od stycznia 2021 r., 
6. rodzaj umowy: umowa o pracę 1 etat. 
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Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych: 
 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
miesiącu poprzedzającym datę opublikowania 
ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany), 
2. życiorys (CV), 
3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 
publicznych i braku skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe (własnoręcznie 
podpisane), 

4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. 
stanowisku (własnoręcznie podpisane), 

5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych 
osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie 
podpisana), 

6. kserokopie dyplomów potwierdzających 
wymagane wykształcenie, 

7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie 
z obecnego miejsca pracy), potwierdzające 
wymagany w ogłoszeniu staż pracy, 

8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, 

9. dane kontaktowe kandydata, 
10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z 
dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność. 

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów: 
 Oferty należy składać w terminie do 28.12.2020 r. 
do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5 lub przesłać pocztą na 
adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona5, 57-550 
Stronie Śląskie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko Opiekuna Klubu Senior+ w 
Stroniu Śląskim”. 
Postępowanie rekrutacyjne: 
 Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie 
będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów 
lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą 
rozpatrywane. 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru 

bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty. 
 Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz 
dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani 
kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5.  
 Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, 
kserokopie wymaganych dokumentów oraz 
oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek 
podania nie wynika z przepisów prawa, przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu 
realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego 
naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie”. 
 Każdy dokument składany w formie kserokopii 
musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez 
składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za 
zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny 
podpis.   
 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na 
tablicach informacyjnych OPS w Stroniu Śląskim oraz na 
stronie internetowej  bip.www.stroniesl.naszops.pl 
 Dokumenty 
aplikacyjne można 
odbierać osobiście po 
zakończeniu procedury 
naboru przez okres 
1miesiąca począwszy 
od dnia ogłoszenia 
wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i 
będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną  przekazane 
do archiwum zakładowego. 

Małgorzata Lech  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stroniu Śląskim 

http://www.stroniesl.naszops.pl
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 

 „LIST DO MIKOŁAJA”  

 

 

 

Kolejnym konkursem jaki zorganizowało 

Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 

był konkurs na „List do Mikołaja”.  Konkurs został 

ogłoszony w dwóch kategoriach wiekowych:  

● I kategoria - do 6 lat – list w formie  PRACY 

PLASTYCZNEJ, 

● II kategoria - od 7 do 10 lat – tradycyjny LIST. 

 Ze względu na sytuację epidemiczną konkurs, tak 

samo jak pozostałe został zorganizowany w formie 

zdalnej. Zdjęcia wykonanych prac zostały przysłane 

pocztą elektroniczną, bądź na Messengera CETiK. 

Wpłynęło 17 prac. Wszystkie prace nas 

zachwyciły i z tego względu wyróżnienie w postaci 

nagród zostały przyznane wszystkim uczestnikom.  
W KATEGORII DO LAT 6:     
Antoni Sumik lat 2 
Aleksander Kuziel LAT 4 
Klara Stocka lat 4 
Bartosz Zamojski lat 5 
Dorota Cieślak lat 6 
Milena Kaczmarek 4 LATA 
Aleksy Misiewicz lat 6 
Oliwia Kus lat 6 
Patryk Witkowski lat 5 
Stanisław Burszta lat 5 
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W KATEGORII OD 7 DO 10 LAT: 
Dorota Zadora lat 9 
Kaja Gulij lat 10 
Oliwia Witkowska lat 9 
Marcel Mętel lat 7 
Nikodem Żylak lat 7 
Wojciech Skowron lat 8 
Zofia Burszta lat 7 
 Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkursach.  

Natalia Gancarz 

CETiK 

PRACE W KONKURSIE „LIST DO MIKOŁAJA” 
 

 

 

 

 

 

 

 W Niepublicznym Przedszkolu „Bajlandia” w 
Bolesławowie cały czas toczy się przedszkolne życie. 
Trochę uboższe, niż kiedyś, ale jak możemy, staramy się 
realizować nasze zadania w tej trudnej rzeczywistości. 

▪ Przedszkole bierze udział w kilku ogólnopolskich 
projektach: „Magiczna Moc Bajek”, „Kids & Sport”, 
„Emocja”. „Wyzwania Teodora”, „Serdeczna Karteczka”, 
„Kodowanie na Dywanie”, „Z kulturą mi do twarzy”, 
„Czyściochowe przedszkole” oraz „Działaj z Impetem”. W 
ich ramach realizowane są liczne zadania projektowe, a 
także konkursy. 

▪ W dniu 23 października odbyło się pasowanie na 
przedszkolaka. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor 
Irena Foremnik. 

▪ Nasze przedszkole brało udział w wirtualnych 
obchodach Dnia Niepodległości zorganizowanych przez 
CETiK w Stroniu Śląskim. Dzieci samodzielnie zaśpiewały 
piosenkę Przybyli ułani pod okienko i powiedziały wiersz 
Katechizm polskiego dziecka. 

▪ 7 grudnia dzieci odwiedził wirtualny Święty Mikołaj 
(wiadomo, że seniorzy muszą zostać w domach). Dzieci 
obejrzały nagraną specjalnie dla nich wiadomość, a do 
drzwi przedszkolnych prezenty dostarczyły elfy. Dzieci 
bardzo wyczekiwały tego wydarzenia. Zaśpiewały 
Mikołajowi wesołe piosenki. I liczą, że w przyszłym roku 
spotkają się twarzą w twarz. 

PRZEDSZKOLAKI I GRONO PEDAGOGICZNE ŻYCZĄ 
WSZYSTKIM ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA ORAZ POMYŚLNOŚCI, UŚMIECHU I DUŻO 

ZDROWIA W NOWYM ROKU 2021. 

 

Wiadomości z „Bajlandii” 
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SAMORZĄDOWYCH 

„WESOŁE PRZEDSZKOLAKI” 
W STRONIU ŚLĄSKIM 

 
 
 
● W dniu 10.11.2020 roku w Przedszkolu Miejskim 

obchodziliśmy uroczyście Narodowe Święto 
Niepodległości przypadające na dzień jedenastego 
listopada. Z okazji tak ważnego dla Polski 
wydarzenia nasi podopieczni (dzieci pięcioletnie i 
sześcioletnie) wraz z wychowawcami przygotowały 
program artystyczny w którym uroczyście 
odśpiewały o godzinie 11:11 Hymn Polski- 
,,Mazurek Dąbrowskiego’’. Dzieci wykazały się 
szlachetną postawą śpiewając słowa tak wzniosłe 
ukazujące historię naszego narodu ,,Jeszcze Polska 
nie zginęła(…)’’ 

● W listopadzie odbył się III etap projektu ,,Super 
bohaterowie o higienę dbają i wirusom w koronie 
się nie dają’’ Koordynatorami tego projektu zostały 
P. Natalia Gawlas i P. Dorota Śmiertka. W III 
odsłonie projektu przeprowadzono zajęcia 
przyrodnicze polegające na oglądaniu preparatów 
grzybów oraz bakterii pod mikroskopami.  Sprzęt 
badawczy został zakupiony ze środków 
otrzymanych z Funduszu Masywu Lokalnego 
Śnieżnika. Zajęcia przyrodnicze odbyły się w 
grupach dzieci pięcioletnich: ,,Jeżyki’’ i ,,Motylki’’ 
oraz sześcioletnich: ,,Żabki’’ i ,,Słoneczka’’. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. 

● W dniu 12.11.2020 roku została 
przeprowadzona ,,Próbna ewakuacja’’, której 
celem było opuszczenie przedszkola i udanie się na 
miejsce wyznaczonej zbiórki. Próbny alarm 
przeciwpożarowy miał na celu sprawdzenie stopnia 
opanowania umiejętności zachowania się w czasie 
pożaru przez dzieci i pracowników oraz zapoznania  
z zasadami oraz drogami ewakuacji w czasie 
poruszania się po budynku. Ćwiczenie przebiegło 
sprawnie i wszyscy bezpiecznie udali się do 
wyznaczonego celu- miejsca zbiórki. 

● W dniu 25.11.2020 roku w naszym przedszkolu 
obchodzony był ,,Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia. Data święta nie jest 
przypadkowa; mianowicie tego dnia przypada 
rocznica powstania tej uroczej maskotki. Co 

prawda ,,Międzynarodowy Dzień Pluszowego 
Misia’’ obchodzony jest dopiero od 2002 roku i już 
zyskał ogromną rzeszę sympatyków. Pluszowa 
maskotka od wielu lat towarzyszy najmłodszym w 
ich smutkach i radościach- stanowi lek na całe zło. 

● W dniu 25.11.2020 r. odbył się konkurs 
zorganizowany przez P. Magdalenę Gwizdałę i P. 
Ewelinę Ślifirz w  którym dzieci z grup młodszych i 
grup starszych przygotowały występ artystyczny. 
Po wysłuchaniu wszystkich wierszy i obejrzeniu 
przygotowanych ,,misiowych’’ strojów przyznano 
nagrody główne uczestnikom. Laureatami 
konkursu zostali: Basia Soroko, Julia Serafin, Kaja 
Tomaszkiewicz, Klara Stocka, Przemek 
Maksymowicz, Lena Kozłowska, Bartosz Stepanian.  
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

● W dniu 30.11.2020 roku w przedszkolu 
obchodziliśmy ,,Wigilię Św. Andrzeja’’ czyli 
popularne ,,andrzejki’’, które od lat stanowią 
wieczór wróżb. W tym dniu obchodzone są 
imieniny Andrzeja, którym prawdopodobnie 
przysłowiowe ,,andrzejki’’ zawdzięczają swoją 
nazwę. W naszym przedszkolu co roku staramy się 
pielęgnować tradycję tego wyjątkowego święta: 
bawimy się we wróżenie, ale nigdy nie traktujemy 
tych wróżb na poważanie, choć są tacy co 
przyjmują sentencje w nich zawarte całkiem serio.  

        W  tym dniu można było zakupić ,,ciasteczka z 
wróżbą chińską’’ z których dochód ze sprzedaży 
został przeznaczony na zakup stroju Św. Mikołaja. 
Udało się zebrać 608 złotych. Darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowania. 

● W naszym przedszkolu odbył się konkurs 
charytatywny, ,,Pluszowe serce’’ w którym dzieci 
wraz z rodzicami mogły wykazać się kreatywnością 
i pomysłowością wykonując maskotkę- 
,,Pluszowego Misia’’. Prace można było składać w 
dniach od 24.11-02.12.2020 roku u P. Marty Kuziel 
i P. Doroty Śmiertki. Wykonane własnoręcznie 
rękodzieło można było kupić uczestnicząc w 
licytacji. Zebrano kwotę 1870 złotych. Składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim biorącym 
udział w licytacji za okazane serce, wsparcie i 
pomoc. 

● W dniu 4.12.2020 roku nasze przedszkolaki 
odwiedził ,,Święty Mikołaj’’- (stary mędrzec 
kochający wszystkie dzieci na całym świecie ). Nasi 
podopieczni przygotowali  dla przybysza z daleka 
piosenkę lub wierszyk. Św. Mikołaj obdarował 
nasze ,,pociechy’’ paczkami ze słodkimi 
upominkami.  Dzieci bardzo chętnie pozowały do 
zdjęć z Mikołajem. Dzień przebiegał w atmosferze 
radości i zabawy. Wszystkim pracownikom i 
dzieciom towarzyszyła atmosfera zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Opracowała Jowita Łętek 
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SAMORZĄDOWYCH/NIEDŹWIEDZIE FIGHT CLUB 

„Niedźwiedzie Fight Club” - sukcesy 
młodych sportowców 

WIADOMOŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ  
SAMORZĄDOWYCH 

 

 

 

1. MIKOŁAJKI  

 Kasę II odwiedził niezwykły gość. Na swych saniach 

przybył do nas Mikołaj. Wizyta też była wyjątkowa, 

ponieważ spotkanie z dziećmi odbyło się on- line. 

Zaskoczenie było spore, ale dzieci żywo reagowały na 

pytania, chętnie się pokazywały na kamerkach i same 

zadawały pytania. Odwiedził również pracowników 

szkoły.  

2.       SZLACHETNA PACZKA  

 Zespół Szkół Samorządowych zaangażował się w 
akcję Szlachetna Paczka. Przekazaliśmy w ramach akcji 
paczki z żywnością. Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i włączenie się w ten szczytny cel.  

3.       WIELKA ORKIERSTA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
31.01.2021 r. w Stroniu Śląskim. Przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim powstał Sztab 29 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym 
razem Fundacja dokona zakupu sprzętu dla laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej wszystkie działania podczas 29 Finału 
będą przeprowadzone z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Serdecznie zapraszamy. Pomóżmy wspólnie. 
Plan 29 Finału WOŚP w Stroniu Śląskim  
● 31.01.2021 r. – zbiórka do puszek przez 40 

wolontariuszy, 
● Puszki Stacjonarne od 15.12.2020 r. w punktach: 
· Stacja Paliw Strachocin, 
· Sklep na Czarnej Górze – Tomasz Pokrzywa, 
· Puchaczówka, 
· Sklep Bongo p. Karolina Kolenkiewicz, 
· Piekarnia „Pączek” p. Dudziak, 
· Delikatesy Urbaniak p. Iwona Urbaniak. 
● Sprzedaż ciast 31.01.2021 r.  
● Licytacje gadżetów WOŚP na szkolnym profilu 

Facebook. 

 
 
 
 
 
 Istniejący od pięciu lat klub sportów walki 
„Niedźwiedzie Fight Club” skupia dzieci i młodzież 
trenujące: boks, kickboxing, krav maga i mieszane 
sztuki walki (MMA). Czynią to na tyle sumiennie i 
skutecznie, że coraz częściej sięgają po laury.  
Osiągniecia najmłodszych Niedźwiedzi od września tego 
roku : 
Mistrzostwa Mazowsza Ju - Jitsu Dzieci i Młodzieży 12 
września 2020 roku w Sochaczewie. 
Wyniki: 
Blanka Zawadzka- I miejsce w kat.U12- do 48 kg, 
Natalia Lasota- I miejsce w kat.U16- do 52 kg, 
Róża Adamczyk- II miejsce w kat.U12- do 44 kg, 
Jakub Rodak- II miejsce w kat.U10- do 38 kg, 
Oktawian Lewandowicz-II miejsce w kat.U10 -do 30 kg. 
Mistrzostwa Polski dziecięcej ligi Grapplingowej 
zorganizowanej przez Dziecięca Liga Grapplingowa 
Young Grapplers w Żyrardowie 17.10.2020r. 
Wyniki: 
Róża Adamczyk - I miejsce w kat.U12 - do 44 kg, 
Natalia Lasota - I miejsce w kat.U16 - do 52 kg, 
Blanka Zawadzka - I miejsce w kat. U12 - do 52 kg, 
Filip Bukowski - I miejsce w kat. U12 - 64 kg, 
Maja Sawicka -  II miejsce w kat.U14 - 40 kg,  
Kacper Bycina -  III miejsce w kat.U18 - 68 kg, 
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Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego 

Gulij Dariusz                   tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  tel. 604 993 745 
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 

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE 
MIASTA 

Oktawian Lewandowicz-III miejsce w kat.U10 -do 30 kg. 
 I najważniejsze: 
Mistrzostwa Europy III International Children Grappling 
Championship zorganizowanej przez Dziecięca Liga 
Grapplingowa Young Grapplers w Żyrardowie 
05.12.2020r. 
Wyniki: 
Róża Adamczyk - I miejsce w kat.U12 - do 44 kg, 
Blanka Zawadzka - I miejsce w kat. U12 - do 48 kg, 
Filip Bukowski - I miejsce w kat. U12 - 64 kg, 
Maja Sawicka I miejsce w kat.U14 - 40kg, 
Natalia Lasota - II miejsce w kat.U16 - 52 kg, 
Kacper Bycina - II miejsce w kat.U18 - 64 kg, 
Oktawian Lewandowicz-II miejsce w kat.U10 -do 32 kg, 
Jakub Rodak- III miejsce w kat.U10 do 38 kg. 
 
                                                         Opracował: Marcin Adamczyk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
w listopadzie rozpoczęły się prace związane z 
modernizacją monitoringu wizyjnego na terenie miasta. 
Docelowo powstanie 11 punktów wyposażonych w: 26 
kamer stałych oraz 1 kamerę szybkoobrotową. 
Obszarami dozorowanymi przez kamery będzie ul. 
Kościuszki, większa część ul. Nadbrzeżnej, park miejski 
przy urzędzie oraz tężnia solankowa. Centrum 
monitoringu umieszczone jest w siedzibie Straży 
Miejskiej w Stroniu Śląskim. Centrum wyposażone 
będzie w duże monitory do podglądu na żywo oraz 
rejestratory zapewniające zapis monitoringu do 30 dni.  
 
 
 

  

NIEDŹWIEDZIE FIGHT CLUB/MONITORING WIZYJNY 
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Gmina Stronie Śląskie   
ul. Kościuszki 55,   

57- 550 Stronie Śląskie 
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stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym 
wywodem  myślowym.  
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 9 STYCZNIA 2021 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. Obowiązkowo 
w maseczkach. 

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

(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością 
informują, że z powodu zagrożenia epidemicznego w miesiącu 
STYCZNIU 2021 roku nie będą organizowane spotkania w 
sprawach samorządowych w biurze Radnych przy ul. Morawka 
31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). Z Radnymi 
można kontaktować się telefonicznie. Magdalena Laskowska - 
575 780 427, Wiesław Ryczek - 661 204 395, Zdzisław Pakuła - 
609 142 133.   

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 Ryszard Wiktor 
informuje, że do odwołania zawiesza działalność biura 

zlokalizowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6 B 
(piwnica) oraz do odwołania zawiesza przyjmowanie 
interesantów we wtorki w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim. 

 BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO do odwołania wstrzymuje 
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków - skargi i wnioski 
prosimy składać wyłącznie na piśmie.    

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.  

 I N F O R M A C J A 
XXIX sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  31 
grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w trybie zdalnym. 

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

Stronia Śląskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 
2021 – 2030 – projekt nr 1. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok – projekt nr 2. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 - projekt nr 3. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 
2020 – projekt nr 4.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru wsi Stary 
Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 5. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji Stronie Śląskie – projekt nr 6. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Stroniu Śląskim na lata 2021 – 2024 – projekt nr 
7. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/194/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 
dnia 30 listopada 2020 r. 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 2021 rok – projekt nr 8. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 9. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i 
formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz 
przedłożonych wniosków – projekt nr 10. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
na I półrocze 2021 roku – projekt nr 11. 

15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieżącej działalnościw okresie między sesjami. 

16. Interpelacje radnych.  
17. Zapytania i wolne wnioski.  
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
19. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 


