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Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w Stroniu Śląskim, z siedzibą
w Strachocinie
poszukuje osoby na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Termin składania dokumentów:
do 31 lipca 2016 r.
Szczegółowe informacje umieszczone
są na stronie internetowej http://
bip.stronie.dolnyslask.pl/
w zakładce Konkursy i nabory > Nabór
kierowników i pracowników >
Pracowników

Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 61 B w Stroniu Śląskim poszukają
osoby do pełnienia funkcji palacza w kotłowni, który będzie dbał o systematyczny
załadunek do pieca. Oferta jest kierowana do osób dyspozycyjnych, które będą
mogły stale nadzorować zasoby w kotłowni.
Praca w okresie letnim – 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez siedem dni
w tygodniu;
W okresie zimowym – 3 do 4 razy na dobę przez siedem dni w tygodniu. Zarobki: 700 zł. netto.
Więcej informacji pod numerem tel: 601 892 826

oraz w siedzibie ZWiK Sp. z o.o.,
Strachocin 39, pod nr tel: 74 8115 460
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7.00 – 15.00,
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie
Śląskie, którzy są podatnikami podatku rolnego - na dzierżawę n/w nieruchomości na okres siedmiu lat , stanowiących własność Gminy
Stronie Śląskie:
Lp.

1.

Położenie

Strachocin

Strachocin
2.

Strachocin
3.

4.

Strachocin

5.

Stronie
Wieś

6.

Stronie
Wieś

Nr działki
pow. w ha

cz. 146/1
1,0087

KW
Nr

43440

cz. 146/2
0,9744

43440

cz. 146/3
1,0175

43440

124
1,2100

Obciążenia
nieruchomości

nieruchomość jest
wolna od obciążeń
i zadłużeń

Okres
umowy

Termin wnoszenia
czynszu dzierżawnego

Wysokość
czynszu
w PLN/ ha
rocznie

Kwota
wadium
w PLN

Termin
przetargu
godzina

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

29.07.2016r.
10:00

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

29.07.2016r.
10:15

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

29.07.2016r.
10:30

nieruchomość jest
wolna od obciążeń
i zadłużeń

nieruchomość jest
wolna od obciążeń
i zadłużeń

43440

nieruchomość jest
wolna od obciążeń
i zadłużeń

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

29.07.2016r.
10:45

cz. 206/3
3,0200
cz. 214/2
5,0936

41112

nieruchomość jest
obciążona umową
dzierżawy do dnia
30.09.2018 r.

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

29.07.2016r.
11:00

cz. 248
8,0000

44202

nieruchomość jest
obciążona umową
dzierżawy do dnia
30.09.2016 r.

siedem lat

kwartalnie

400,00

80,00

44202

29.07.2016r.
11:15

Przetarg ograniczony do rolników Gminy Stronie Śląskie w celu wsparcia i rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich na terenie
Gminy Stronie Śląskie.
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w dokumentów:
1. kserokopia dowodu wpłacenia wadium,
2. oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie (co najmniej przez pięć lat),
3. oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,
osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie
Śląskie w terminie do dnia 25 lipca 2016 r.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
w dniu 26 lipca 2016r.
1. Przetargi odbędą się w dniu 29 lipca 2016 r. w ww. godzinach (co 15 min. wg kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 25 lipca 2016 r. na konto
Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową
wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości , a w przypadku uchylenia
się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia
zamknięcia przetargu.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym
pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku
osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego
dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
7. 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.
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.
Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21.

BARIERKA OCHRONNA NA SOWICH STOPNIACH
Informujemy, że przy skałach Sowie Stopnie na gminnym szlaku nr 1 „Wokół Stronia Śląskiego” powstała barierka ochronna, która
zwiększy bezpieczeństwo osób odwiedzających to miejsce. Barierka wykonana została dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zapraszamy do odwiedzania miejsca podczas spacerów po naszej okolicy. Ze skał rozpościera się widok na
Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I TURNIEJ „PO STRONIE PIŁKI”
O PUCHAR BURMISTRZA
STRONIA ŚLĄSKIEGO
Turniej piłki nożnej przeprowadzony zostanie 9
lipca 2016 roku (sobota) na boisku SPP
KRYSZTAŁ
w Stroniu Śląskim.

AUTOBUSEM PKS NAD ZALEW
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. kursy
autobusów PKS z Kłodzka do Stronia Śląskiego
będą wydłużone nad Zalew w Starej Morawie.
Kursy na odcinku Stronie Śląskie – Zalew w Starej
Morawie oraz Zalew w Starej Morawie – Stronie
Śląskie są bezpłatne. Z przystanku Stronie Śląskie
Morawka autobus będzie dojeżdżał nad Zalew wzdłuż ulicy Sportowej.
Rozkład jazdy w dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2016 r.
Odjazdy autobusów ze Stronia Śląskiego nad Zalew w Starej Morawie
Stronie Śląskie,
Morawka
poniedziałek - piątek
9:00

W Turnieju zagrają drużyny:
KS POLONIA Jaszowice - klasa A wrocławska.

11:10

KS SPARTA Paczków - klasa okręgowa
opolska.

14:30

•

TJ BANIK Stare Mesto - Klasa IB Grupa C
(Okręg Ołomuniec Czechy).

16:30

•

SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - klasa A
wałbrzyska.

sobota i niedziela

•
•

O godzinie 10.00 nastąpi uroczyste otwarcie
turnieju. Zapraszamy wszystkich kibiców do
zagrzewania piłkarzy strońskich!
Organizatorzy:Gmina Stronie Śląskie, CETiK
Stronie Śląskie i SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie

Odjazdy autobusów z Zalewu w Starej Morawie
do Stronia Śląskiego, przystanek Morawka
Zalew
w Starej Morawie
poniedziałek - piątek
09:10
11:20
14:40
16:40

12:15

sobota - niedziela

15:40

12:25

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

15:50

Więcej informacji
o połączeniach będzie
dostępnych na
gminnych tablicach
ogłoszeń. Zachęcamy
do korzystania
z połączeń
i wypoczywania nad
zalewem oraz do
zwiedzania pobliskich
atrakcji turystycznych
(np. Wapiennik
„Łaskawy Kamień”
w Starej Morawie).
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ZMIANY NAZWY ULIC W STRONIU ŚLĄSKIM
Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza mieszkańców Gminy Stronie Śląskie do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych w Stroniu Śląskim.
W dniu 1 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi z życie
z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki
samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących
komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące
komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny
ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku,
o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Mając powyższe na uwadze, w dniu 9 czerwca br. wydałem Zarządzenie Nr 310/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Stronie Śląskie. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od
uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic: 40 - Lecia PRL, Nowotki i Świerczewskiego. Konsultacje mają zasięg
gminny i odbywać się będą w okresie od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec
Gminy Stronie Śląskie.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej. Forma pisemna polegała będzie na: • wysłaniu na adres Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim propozycji zmiany nazwy ulic, • złożeniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
(pokój nr 15) propozycji zmiany nazwy ulic.
Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania e-maila
z propozycją zmiany nazwy ulic na adres: konsultacje@stronie.pl. Istotną informacją jest to, że dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej
propozycji zmian nazwy ulic wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zatem dopuszczalne jest zbieranie podpisów
osób uprawnionych do udziału w konsultacjach pod propozycją zmiany nazwy ulic.
Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób
i podmiotów biorących w nich udział. O wynikach przeprowadzonych konsultacjach Burmistrz Stronia Śląskiego poinformuje: • Radę Miejską
- na sesji rady, która odbędzie się w miesiącu wrześniu br., • mieszkańców Gminy - w terminie do dnia 30 września br.
Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem
propozycji nowych nazw dla ww. ulic.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE W CZOŁÓWCE RANKINGU PODSUMOWUJĄCEGO 10 LAT DOTACJI UE W POLSCE
Zespół redakcyjny czasopisma „Wspólnota” opracował ranking wykorzystania środków z Unii Europejskiej w latach 2004 – 2014.
Przedstawione zostały wielkości pozyskanych funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w całym okresie 2004–2014.
Skupiono się na danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych. Uwzględnione zostały wydatki, w których czwarta cyfra paragrafu
klasyfikacji budżetowej wynosi: 1 –
* Miejsce
Miejsce
Nazwa miasta
Wydatki finansowane ze środków
Finansowanie programów ze środków
w kraju
w województwie
unijnych w latach 2004 – 2014 per capita
bezzwrotnych pochodzących z Unii
Europejskiej, 5 – Finansowanie z innych
4
1
Karpacz
9005,40
środków bezzwrotnych, 7 – Płatności
z budżetu środków europejskich lub 8 –
7
2
Świeradów – Zdrój
6972,26
Finansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu
17
3
Bardo
4981,86
Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną.
21
4
Wojcieszów
4687,39
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że
w opracowanym rankingu, w kategorii „miasta
26
5
Prusice
4210,77
inne”, Miasto Stronie Śląskie zajęło bardzo
wysokie 39 miejsce w skali kraju. Obliczono
39
6
Stronie Śląskie
3685,30
bowiem, że wydatki finansowane ze środków
unijnych w latach 2004-2014 na jednego
40
7
Radków
3679,86
mieszkańca (per capita) wyniosły 3685,30 zł.
Jest to szósty wynik w województwie
44
8
Pieńsk
3462,01
dolnośląskim oraz pierwszy wynik w powiecie
47
9
Polanica - Zdrój
3408,19
kłodzkim. Poniżej zostały zamieszczone
szczegółowe zestawienia.
49

10

Kudowa - Zdrój

3307,62

* WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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*

Miejsce
w kraju

Miejsce
w powiecie

Nazwa miasta

Wydatki finansowane ze środków
unijnych w latach 2004 – 2014
per capita

39

1

Stronie Śląskie

3685,30

40

2

Radków

3679,86

47

3

Polanica - Zdrój

3408,19

49

4

Kudowa - Zdrój

3307,62

136

5

Nowa Ruda

2066,60

156

6

Duszniki –
Zdrój

1911,46

196

7

Lądek – Zdrój

1679,59

219

8

Międzylesie

1569,20

248

9

Szczytna

1435,13

327

10

Bystrzyca
Kłodzka

1090,92

* POWIAT KŁODZKI

OPS INFORMUJE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
informuje, że nadal można pobierać wnioski
z Programu „ Rodzina 500+ ” i składać w siedzibie
Ośrodka.
* Osoby, które do 1 lipca br. złożą poprawnie
wypełniony wniosek,
otrzymają
świadczenie
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br.
* Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca b.r otrzymają
wypłatę świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.
Ustawa przewiduje, że świadczenie wychowawcze na
drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez
względu na osiągany przez rodzinę dochód. Natomiast
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
przysługuje wówczas, gdy dochód rodziny nie
przekroczy kwoty 800zł. na osobę w rodzinie, a w
przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko
niepełnosprawne kwoty 1200zł.
Zachęcam tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosków
o świadczenie wychowawcze, aby zrobili to do 1 lipca
br.
Szczegółowych informacji osobom
zainteresowanym udziela Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
tel. (74 814 14 24) lub osobiście w godz.
7.30 do 15.30 w dni robocze.

PRZYPOMINAMY WAŻNE NUMERY
INFORMACJA TURYSTYCZNA
· Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (dawny dworzec kolejowy),
Kościuszki 18, Stronie Śl. (pn - pt, 8-16, sob. 9-13), 74 814 32 05, www.cetik.stronie.pl
· Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Kościuszki 17, Stronie Śl.,
74 814 13 79, www.pttk-stronie.pl
· Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”, Kościuszki 20a, Stronie Śl.,
74 814 16 04, www.jaskinianiedzwiedzia.pl
WAŻNE ADRESY I TELEFONY ALARMOWE
· Urząd Miejski, Kościuszki 55, Stronie Śl., tel. 74 811 77 11, fax 74 811 77 32,
www.stronie.pl, pn - pt 7.30 -15.30
· Nadleśnictwo Lądek Zdrój/Izba Edukacji Leśnej/Śnieżnicki Park Krajobrazowy,
Strachocin 42, tel: 74 814 14 39, 74 814 14 51, www.ladek.wroclaw.lasy.gov.pl, pn - pt
w godzinach od 6.30 do 14.30
· Urząd Pocztowy, Kościuszki 41, Stronie Śl., 74 814 11 01, pn - czw. 9-17, pt 12-20
· Posterunek Policji, Mickiewicza 2, Stronie Śl., 74 814 11 72 lub 997
· Straż Miejska, Mickiewicza 2, Stronie Śl., 74 814 77 57, 814 31 89
· Stacja Paliw, Polna 12, Stronie Śl., 74 814 32 53
· Ochotnicza Straż Pożarna, Szkolna 3, Stronie Śl., 74 814 12 28, 783 694 577
· Pogotowie Ratunkowe 999
· Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985, 601 100 300
INTERNET
· Biblioteka Miejska, Kościuszki 32, Stronie Śl., 74 814 11 21, pn - pt 8 -18, sob 9.30-13.30
(w miesiącach lipiec-sierpień tylko w dniach pn - pt)
OPIEKA ZDROWOTNA I APTEKI
· Praktyka Grupowa Lekarzy POZ „Medicus”, Nadbrzeżna 14, Stronie Śl., 74 814 13 89
· Praktyka Grupowa Lekarzy POZ im. Marianny Orańskiej, Hutnicza 12, Stronie Śl.,
74 814 29 01
· Apteka Rumianek (w POZ Medicus), Nadbrzeżna 14, Stronie Śl., 74 866 87 91
· Apteka Daglezja (w pawilonie handlowym), Nadbrzeżna 22, Stronie Śl., 74 866 55 97
· Apteka Słoneczna (na osiedlu Morawka), Morawka 31/1b, Stronie Śl., 74 814 25 08
BANKI I BANKOMATY
· Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, O/ Stronie Śląskie, pn - pt 8.15-16, Kościuszki
31, Stronie Śl., 74 811 65 50 (bankomat)
· Bankomat Banku Zachodniego (przy wejściu do sklepu firmowego Huty Szkła
Kryształowego „Violetta”), Hutnicza 12, Stronie Śl.
· Bankomat Banku PKO BP. S.A., Nadbrzeżna 9, Stronie Śl.
· Bankomat przy dyskoncie „Biedronka”, Kościuszki 11, Stronie Śl.

Kierownik OPS - Małgorzata Lech

OBWIESZCZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój

Na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 28.09.1991 r.
o lasach (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 2100
ze zmianami)
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach właściciele
lasów są zobowiązani do zapobiegania, wykrywania
oraz
zwalczania
nadmiernie
pojawiających
i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.
W wyniku ubiegłorocznej suszy, w drzewostanach
świerkowych obserwuje się bardzo silne wydzielanie
posuszu spowodowane licznym występowaniem
szkodników owadzich. Jedynym skutecznym
sposobem zapobiegania rozmnażania i przenoszenia
się szkodników wtórnych na inne drzewa jest
terminowe usuwanie zaatakowanych sztuk.
W związku z powyższym zwracam się do właścicieli
lasów o kontrolowanie stanu posiadanych lasów
i niezwłoczne zgłaszanie do Nadleśnictwa Lądek
Zdrój potrzeby pozyskania posuszu i drzew
zasiedlonych przez szkodniki wtórne. Brak podjęcia
działań może spowodować zagrożenie trwałości lasu
na państwa działkach jak i również w drzewostanach
innych właścicieli.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój
Grzegorz Pietruńko
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STR. 6
OTWARCIE STRAŻNICY OSP STARY GIERAŁTÓW

W dniu 7 maja br. w Starym Gierałtowie - Gmina Stronie Śląskie odbyła się lokalna impreza z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie oraz uroczystego przekazania nowego Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego Strażnicy OSP w Starym Gierałtowie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową odprawioną przez ks. Zdzisława
Wojtowicza Kapelana Strażaków Powiatu Kłodzkiego oraz ks. Macieja Oliwę
Proboszcza Parafii w Nowym Gierałtowie.
Całkowity koszt budowy strażnicy :
- 213 721,68 PLN – środki Gminy Stronie Śląskie
- wkład własny niepieniężny (praca społeczna).
Należy podkreślić i pochwalić ogromne zaangażowanie wszystkich druhów
strażaków, którzy łącznie na budowie strażnicy przepracowali 3147 godzin.
Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie, decyzją
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona z dniem 19
października 2015 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) do
dnia 31 grudnia 2020 roku.
Dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.
Dariusz Chromiec
Z-ca Burmistrza i Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Stroniu Śląskim.

Z okazji obchodów
Jubileuszu 70-lecia działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz przekazania nowej Strażnicy
w Starym Gierałtowie, składamy serdeczne
podziękowania wszystkim strażakom
za codzienne realizowanie zadań,
działalność ratowniczą
i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi,
oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, siły i mnóstwa wytrwałości,
wyrozumiałości bliskich oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką a społeczne uznanie
w wypełnianiu strażackiej powinności,
niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew łopusiewicz

W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

zDOLNE NGO
W dniu 8 czerwca b.r przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej
Lądeckiej „ Kruszynka ” uczestniczyli na zamku piastowskim w Legnicy w gali
podsumowującej V edycje konkursu Zdolne NGO w obszarze kultury. Za swoje
działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi uczestnicy wzięli
udział w części artystycznej, a w podsumowaniu naszego dorobku otrzymaliśmy
pamiątkowy dyplom. Galę zakończył uroczysty bankiet z udziałem marszałka
województwa dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego.
Prezes Towarzystwa - Mieczysław Makarewicz
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IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE - LIPIEC 2016 R.
KIEDY?

czerwiec/lipiec 2016r.

WYDARZENIE:
SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim zaprasza na Amatorską Orlik Ligę drużyn 6 - osobowych.
24 czerwca (piątek) o godz. 18:00 na strońskim „Orliku” odbędzie się zebranie organizacyjne z kapitanami drużyn
i zamknięcie listy uczestników.

2 lipca 2016r.
Zapraszamy nad Zalew w Starej Morawie na imprezę pn. "Coolturalny Zalew". W programie m.in. coolturalna
od godz. 15:00 (sobota) zbiórka publiczna, pokaz zumby na plaży, wystąpią: Sachiel, Klaudia Gawor, GWIAZDA WIECZORU EWELINA LISOWSKA.
2 lipca 2016r.
(sobota)

9 lipca 2016r.
(sobota) o godz. 10:00

Zachęcamy do uczestnictwa w „POWIATOWYM PŁYWANIU NA BYLE CZYM - NAD ZALEWEM W STAREJ MORAWIE”. W czasie trwania imprezy pn. "COOLTURALNY ZALEW". Zgłoszenia przyjmujemy
do 27 czerwca 2016r. w biurze CETiK-u (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.). Bez wpisowego, atrakcyjne
nagrody pieniężne. Plakat, regulamin uczestnictwa oraz kata zgłoszenia załogi dostępne są na stronie:
www.cetik.stronie.pl
Na boisku SPP KRYSZTAŁ w Stroniu Śląskim odbędzie się 1 Turniej "Po STRONIE Piłki" o Puchar Burmistrza
Stronia Śląskiego. W Turnieju zagrają drużyny
• KS POLONIA Jaszowice - klasa A wrocławska, • KS SPARTA Paczków - klasa okręgowa opolska,
• TJ BANIK Stare Mesto - Klasa IB Grupa C (Okręg Ołomuniec Czechy), • SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie klasa A wałbrzyska.
Zapraszamy wszystkich kibiców do dopingowania strońskich piłkarzy. Organizatorzy: Gmina Stronie Śląskie,
CETiK w Stroniu Śląskim i SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie.

24 lipca - 29 lipca
2016r.

SUDETY MTB CHALLANGE Biuro Zawodów Hala SPA "Jaskinia Niedźwiedzia", ul. Kościuszki 20A,
Stronie Śląskie: Link do strony: http://www.mtbchallenge.com/expo-info • w sobotę 23.07.2016 w godzinach
18.00 - 21.00 • w niedzielę 24.07.2016 w godzinach 8.00 - 11.00

31 lipca 2016r.
(niedziela) o godz.
10:00

Strońska Grupa Rowerowa, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o oraz CETiK zapraszają na wycieczkę rowerową
z cyklu "Gmina Aktywna z natury - Poznaj Swoją okolicę". Spotkanie uczestników o godz. 9:50 przed Halą
Sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia". Planowany powrót do Stronia ok. godz. 15:00 - 16:00. Na zakończenie
wycieczki odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek nad Zalewem w Starej Morawie. Uczestnictwo
w wycieczce jest bezpłatne.

Szczegóły dotyczące wszystkich imprez dostępne są na stronie www.cetik.stronie.pl

FOTORELACJA
Z MAJOWYCH
IMPREZ CETiK-u

•RODZINNY DZIEŃ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
•KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
- NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLAKOM
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MIĘDZYGMINNE ZAWODY
SPORTOWO – POŻARNICZE
W dniu 11 czerwca br. na stadionie sportowym w Lądku –
Zdroju odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin
Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój oraz Republiki Czeskiej.
Z Gminy Stronie Śląskie udział wzięły drużyny z OSP
Stronie Śląskie, OSP Stary Gierałtów i OSP Bolesławów
oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) wszystkich
naszych jednostek. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach:
sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenia bojowe.
Komisji sędziowskiej powołanej przez Komendanta
Powiatowego PSP w Kłodzku przewodniczył mł. kpt. Piotr
Budnik z JRG w Bystrzycy Kłodzkiej. Klasyfikacja
końcowa zawodów dla Gminy Stronie Śląskie
przedstawiała się następująco:
Grupa I – Mężczyźni:
I miejsce OSP Stary
Gierałtów - 91,69 (czas
łączny w sekundach)
II miejsce OSP Stronie
Śląskie - 94,72
III miejsce OSP
Bolesławów - 117,47
Grupa II – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce MDP Stary Gieratów - 91,72
II miejsce MDP Stronie Śląskie - 93,06
III miejsce MDP Bolesławów - 109,57

STARSI - MŁODSZYM, CZYLI NIESPODZIANKA
GIMNAZJALISTÓW DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Miesiąc temu grupa uczniów z kl. III A podjęła decyzję, aby zrobić jakiś dobry
uczynek. Pojawił się pomysł zorganizowania przedstawienia dla przedszkolaków
na podstawie utworu J. Tuwima „Ptasie radio”. Zaczęły się przygotowania
najważniejszych rekwizytów, czyli ptaków oraz „sceny”. W ruch poszły kartony,
farby, klej... i fantazja. Okazało się, że ze skromnych materiałów można
„wyczarować” naprawdę coś ładnego, a ile przy tym może być zabawy nawet dla
nastoletnich twórców. Oprócz tego konieczne było poznanie wszystkich
gatunków ptaków występujących w wierszu, czyli aż 25. W końcu nastąpił czas
przydziału ról i prób, prób, prób… Wreszcie 14 czerwca przyszły do nas
przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunkami. Poszczególne ptaki wzbudziły
u maluchów zachwyt, ale przede wszystkim oczarowała ich gra „aktorów”. Dzieci
z wielkim skupieniem słuchały i oglądały - jesteśmy więc pewni, że
przedstawienie bardzo się podobało.
Po występie IIIA otrzymała ogromne brawa, a każdy widz dostał
na pamiątkę ptaszka. O bociana doszło niemal do bójki, tak się spodobał; wielu
chętnych było także na ptasią policję (choć Tuwim pisał o milicji...). Na szczęście
dzieci doszły do porozumienia i zadowolone wyruszyły w powrotną drogę.
Gimnazjaliści z kolei udowodnili, że zrobienie dobrego uczynku dla młodszych
wcale nie jest trudne, a nawet przyjemne.
Bardzo dziękujemy Pani dyrektor Przedszkola Miejskiego za entuzjastyczne
przyjęcie pomysłu wizyty jej podopiecznych w naszej szkole, paniom
wychowawczyniom za
opiekę, a najmłodszym za
uśmiechy i fantastyczny
odbiór inscenizacji.

III „A”
oraz A. Tatarynowicz

AKTYWNIE W PODSTAWÓWCE

Wszystkim uczestnikom zawodów
dziękujemy i gratulujemy!
Dariusz Chromiec
Z-ca Burmistrza i Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Stroniu Śląskim.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
19 maja 2016 o godz. 16.00 na stadionie przy Zespole
Szkół we Wrocławiu odbyły się regionalne eliminacje
NESTLE CUP w trójboju szkół podstawowych klas 4 - 6.
W zawodach wzięli udział zawodnicy uczestniczący w
programie Lekkoatletyka dla każdego! 274 zawodników
startowało w poszczególnych konkurencjach w swoich
kategoriach wiekowych. Rywalizacji nie było końca!
Wśród zawodników Stronia Śląskiego najlepszy okazał
się Krzysztof Dumański zajmując III miejsce w trójboju
z wynikiem 153, Wojciech Studniarz uplasował się na
V miejscu, Zieliński Kacper na VI.

WYCIECZKA DO WARSZAWY
Uczniowie klas VI a i V b przez trzy dni zwiedzali Warszawę wraz ze swoimi
wychowawczyniami: p. Agatą Michorczyk oraz p.Małgorzatą Sokołowską.
Mimo wczesnego wyjazdu ze Stronia Śląskiego dzieci już pierwszego dnia
z zachwytem i zainteresowaniem oglądały dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego,
Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, Bazylikę Św. Krzyża,
Pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Św. Anny oraz Stare Miasto, byli również
z „Wizytą u króla” w ramach lekcji muzealnej w Wilanowie. Drugiego dnia po
sytym śniadaniu z zapartym tchem zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego.
Chociaż najchętniej spędziłyby tam cały dzień, to jednak ruszyły na dalsze podboje
Warszawy, aby zobaczyć Łazienki oraz wjechać na 30 piętro tarasu widokowego
w Pałacu Kultury i Nauki. Trzeciego dnia po spakowaniu swych bagaży do autokaru
z radością bawiły się ucząc w Centrum Nauki Kopernik, zachwycały się przyrodą na
dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, zobaczyły Syrenkę oraz odwiedziły groby
zasłużonych Polaków. Po pożegnaniu się z przewodnikiem, z którym spędziliśmy
trzy fascynujące dni, ruszyliśmy do domu.

Małgorzata Wijatyk
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WYGRANA MŁODYCH PIŁKARZY
13.05.2016 w Lądku Zdroju rozegra no Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju.
Drużyna ze Stronia Śląskiego pokonała inne drużyny z podstawówek i zdobyła pierwsze miejsce. Opiekunem
drużyny jest p. M. Balicki

WARSZTATY CERAMIKI
Uczniowie ze szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez p. Sławomira
Orlickiego z Pracowni Ceramiki "Rezerwat" w Kątach Bystrzyckich. Przebiegły one w dwóch etapach. Pierwsze
zajęcia odbyły się w świetlicy szkolnej. Dzieci lepiły z gliny rozmaite przedmioty, głównie użytkowe np. kubki, miseczki, dzbanuszki.
Powstawały też wytwory artystyczne. Praca wymagała dużego wysiłku, ale każdy był bardzo zaangażowany w tworzenie swojego dzieła.
Kolejnym etapem było wypalanie powstałych przedmiotów w piecu. Następnie uczniowie wraz
z nauczycielami poszli przez góry do pracowni w Kątach Bystrzyckich i samodzielnie szkliwiły
wypalone prace. Po skończonej pracy wszyscy posilili się kiełbasą z ogniska i wrócili piękne trasą
przez las do Stronia Śląskiego. Prace zostały ponownie wypalone, po czym p. Sławomir przywiózł je
do szkoły i dzieci wzięły je do domu. Organizatorem warsztatów była p. Dorota Jezierska.
WĘDRUJEMY, WĘDRUJEMY - RAJD "BOCIAN BIAŁY"
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie, nauczyciele i rodzice 27 maja b.r. spędzili dzień na wędrówkach
po okolicznych górach i rozwiązywaniu zadań terenowych. Uczniowie podzieleni na grupy wiekowe
przeszli trasy wg przygotowanych przez nauczycieli questów. W trakcie wędrówki rozwiązywali
zadania i łamigłówki. Wszystkie grupy spotkały sie na placu sołeckim w Stroniu Wsi, gdzie każdy mógł
upiec kiełbasę, pobawić się na przyrządach, pograć w piłkę, ringo. Po zliczeniu punktów wyłoniono
zwycięzców. Wśród młodszych dzieci I miejsce zajęła klasa IIIb, wśród starszych I miejsce zajęła klasa IVa.
Nagrodą był puchar przechodni, o który dzieci ponownie będą walczyć w przyszłym roku szkolnym oraz
dyplomy. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali breloki ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy
Szkole Podstawowej. Bardzo dziękujemy w przygotowaniu rajdu Organizatorom, Sołtys Stronia Wsi Pani
Czesławie Piechnik za udostępnienie placu i cenne wskazówki, Policji w Lądku Zdroju i Straży Miejskiej ze Stronia Śląskiego za
zabezpieczenie trasy przejazdu. Nauczycielom i Rodzicom za pomoc
w sprawnym przebiegu rajdu. Do zobaczenia na szlaku! ☺
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
1. Przedszkolaki w bibliotece
Dnia 05 maja odwiedziły nas Jeżyki, Krasnale i Żabki, a 06 maja gościliśmy Serduszka, Pszczółki i Słoneczka. Dzieci na własnej skórze
przekonały się, że w bibliotece można twórczo i wesoło spędzić czas. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza,
zwiedziły całą bibliotekę, zagrały w inscenizacji do "Rzepki" J. Tuwima , tropiły zwierzęta i poszukiwały zagadek ukrytych wśród książek.
Dzieci świetnie poradziły sobie z rozpoznawaniem tytułów bajek i baśni. Były zaskoczone , gdy okazało się, że biblioteka to nie tylko dom dla
książek, ale i dla skrzata, sowy, wilka a nawet smoka!
2. Dzień mamy
Dnia 25.05.2016 r. uczniowie z klasy III a SP wystąpili w zabawnym spektaklu pt. "Prawdziwy król" opowiadającym o tym, kto zasługuje na
koronę. Następnie dzieci zaśpiewały słodką piosenkę o czekoladzie, a na zakończenie każda mama otrzymała prezent wykonany własnoręcznie
przez swoją pociechę - ozdobne pudełko z niespodzianką. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz uśmiechami swoich mam.
3. Bajkowe spotkanie autorskie z okazji Dnia Dziecka
Dnia 02.06.2016 r. uczniowie z klasy II d Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z państwem Olgą i Januszem Baszczak –
ilustratorami i autorami literatury dziecięcej. Podczas kreatywnych warsztatów najmłodsi poznali tajniki pracy ilustratora. Wiele radości
sprawiło dzieciom odgadywanie tytułów bajek na podstawie fragmentów rysunków, a zabawa w "okienko" rozbudziła ich wyobraźnię. Dzieci
zainspirowane twórczością naszych gości bardzo chętnie przystąpiły do pracy nad własnymi ilustracjami do książek. Spotkanie było wspaniałą
podróżą w świat bajek i na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników.
4. XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Dnia 10.06.2016 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego poznały
japoński teatr obrazkowy kamishibai, w którym opowiadania są
przedstawiane w formie papierowych "slajdów". Ta niecodzienna
forma czytania pomogła osiągnąć magiczny efekt koncentracji
i stanowiła prawdziwe teatralne doświadczenie.
Serdecznie dziękuję moim koleżankom z lądeckiej biblioteki za
wypożyczenie teatrzyku.
Alicja Witczak - Biblioteka Miejska CETiK
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Informuję Państwa, że w miesiącu maju 2016 r. strażnicy
miejscy udzielili 6 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz
16 za wykroczenia drogowe. W tym okresie nałożyli również
10 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia
porządkowe.
W trakcie 26 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie,
budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły podstawowej i Zespołu
Szkół Samorządowych, osiedli Morawka i 40 – lecia oraz rejon supermarketów,
gdzie dochodziło do dokonywania wykroczeń
społecznie uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony szlaków turystycznych w naszej gminie, Kletna,
zalewu w Starej Morawie, ogródków działkowych i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.
Strażnicy miejscy dokonali 14 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa
i pobytu uczniów na lekcjach. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej
uczniów na terenie miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie prowadzili:
• 2 spotkania u Pani Pedagog w Szkole Podstawowej dot. niewłaściwego
zachowania,
• 1 spotkanie u Pani Pedagog w Zespole Szkół Samorządowych dot. agresji .
Funkcjonariusze udzielili 41 asyst dla Policji, 1 dla Powiatowego Lekarza
Weterynarii oraz wykonali 4 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego
i 1 dla OPS.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy
luzem. W ramach kontroli 4 osoby ukarano mandatami karnymi.
W ramach kontroli wyposażenia posesji w pojemniki na odpady skontrolowali
posesje w Starej Morawie. Uwag nie było.
W ramach patroli rowerowych zabezpieczali i uczestniczyli w przejeździe
rowerów zorganizowanym z okazji „Dnia flagi”.
W miesiącu maju 2016r. funkcjonariusze przyjęli 23 zgłoszenia telefoniczne od
mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu maju 2016r odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 19 patroli,
w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa
publicznego na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 22 interwencje
porządkowe. Dodatkowo odwieziono do Izby wytrzeźwień 2 osoby będące pod
wpływem alkoholu
oraz zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej poprzez
kierowanie ruchem zabezpieczali miejsce zdarzenia do przyjazdu prokuratora
i technika policyjnego. Przeprowadzili kontrolę osób objętych procedurą
„Niebieskich Kart” oraz uczestniczyli w pracach grupy roboczej dot. przemocy
w rodzinie.
Z poważaniem,
Komendant Straży Miejskiej - Jacek Zegarowicz

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MAJ 2016.
W miesiącu maju 2016 roku odbyło się 4 spotkania Grupy Wsparcia dla Osób
z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 6 - 7 osób.
Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00.
W dniach od 12. 05. do 02.06. br. Punkt Konsultacyjny był nieczynny z powodu
urlopu prowadzącej terapeutki
.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym
w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono
8 porad dotyczących:
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, uzyskania
miejsca w konkretnej placówce terapeutycznej,
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych,

• pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego
skierowane
do
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą
w zajęciach terapeutycznych dla osób
uzależnionych,
• działań
zapobiegających
oraz
pomocy
w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły
osób
biorących
udział
w
zajęciach
terapeutycznych dla osób uzależnionych,
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób
będących w związkach z pijącymi,
• problemów związanych z przemocą domową.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział
biorą średnio 3 – 4 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego
funkcjonuje
Telefon
Zaufania 698908002: od poniedziałku do
środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można
uzyskać tu informacje dotyczące możliwości
uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej,
przemocy domowej, leczenia odwykowego,
porad prawnych.
Mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany
Specjalista Terapii Uzależnień.

Dziękuję wszystkim dzieciom oraz ich
rodzicom za przybycie na zorganizowany „Dzień
Dziecka” na Placu Wiejskim w Nowym Gierałtowie
oraz za udział we wspólnej zabawie i w konkurach,
które odbywały się w tym kolorowym dniu.
Serdeczne podziękowanie również dla Pana Piotra
Dudziaka, który non profit upiekł i obdarował dzieci
pysznymi pączkami. Dziękuję również całej radzie
sołeckiej za przygotowanie imprezy.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Sołtys - Zbigniew Draus

Rok XVI, Numer CXL

STR. 11

DZIECI ZE STRONIA WSI NIE MAJĄ CZASU NA NUDĘ
28 maja b.r dzieci z Sołectwa Stronie Wieś spotkały się na
Działce Sołeckiej, aby uczcić swoje święto, czyli wypadające
1 czerwca - „ Dzień Dziecka ”. Z powodu deszczowej aury
spotkanie odbyło się pod wiatą. Pomimo złej pogody dzieci
przyjemnie spędziły ten dzień i chętnie uczestniczyły
w organizowanych na miejscu zabawach oraz rozmaitych
konkursach.
11 czerwca b.r. dzieci z Sołectwa Stronie Wieś wraz
z opiekunami uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Parku
Nauki i Rozrywki położonego w Krasiejowie. Szczególną atrakcją
były dinozaury olbrzymich rozmiarów.
W pięknie zorganizowanym Parku Rozrywki dzieci korzystały
z wszelkiego rodzaju urządzeń. Wszystkie wróciły bardzo
zadowolone z deklaracją chęci kolejnego tak udanego wyjazdu.
Sołtys Czesława Piechnik

OTWARTE ZAWODY SPŁAWIKOWE I SPINNINGOWE
Zarząd Koła PZW pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla
Nadleśnictwa Lądek Zdrój, Sklep Zoologiczno-Wędkarski, Sklep
Żelazny - H.Ćwik, Ciastkarnia ,,Pączek", Zbigniewa Kędziora,
Zdzisława Pakuły, Adama Adamczewskiego, Ryszarda Wiktora, Jana
Florowskiego, kolegom z Koła Wędkarskiego i innym za wsparcie
i pomoc przy organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka. Wyniki
zawodów: kat. do 10 lat: 1.Anastazja Smertyga, 2. Dominika
Kołaczyk, 3. Kewin Cieśla, kat. 11-14 lat: 1. Kacper Bycina, 2. Oliwia
Szychalska, 3. Nikola Kołaczyk. Pragniemy też podziękować Gminie
Stronie Śląskie za dotację, dzięki której możemy realizować sportowe
zawody wędkarskie. Wyniki zawodów spinningowych o Puchar
Miasta Stronie Śląskie: 1. Adam Woś, 2. Paweł Wacławski, 3. Janusz
Rejterada. Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia za rok.
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia w szkółce wędkarskiej.
Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 16.00 na stawach
w Stroniu Śl. Zapewniamy sprzęt do wędkowania i opiekę na czas
zajęć.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Grzegorz Urbaniak-Prezes Koła

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

AMATORSKA LETNIA
LIGA ORLIKA 2016
Dyscyplina: Piłka Siatkowa
Termin: 30 czerwca

godz. 18:00 ( spotkanie
organizacyjne )
Miejsce: „ORLIK” ul. Sudecka
Turniej odbywać się będzie
w okresie lipiec – sierpień,
drużyny 6 – osobowe.
Informacja i regulamin
u animatorów na Orliku.
Stwórz swoją drużynę
i zdobądź puchar Letniej Orlik
Ligi w Piłce Siatkowej.
ZAPRASZAMY

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek
zapraszają mieszkańców na spotkanie w sprawie konsultacji,
dotyczących zmiany nazw ulic Nowotki i Świerczewskiego,
oraz budżetu obywatelskiego na rok 2017
30 czerwca 2016 roku (czwartek) o godzinie 1700
„Lew Jaskiniowy” ul. Nowotki 14,
(dawne przedszkole na Morawce)

NOCNY ZŁAZ „ ŚNIEŻNIK 2016 ”
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Stroniu Śląskim zaprasza na NOCNY
ZŁAZ „ŚNIEŻNIK 2016”, który odbędzie się z 2-go na
3-go lipca b.r. Wędrujemy na trasie - Kletno – Hala pod
Śnieżnikiem – Śnieżnik (1425 m.n.p.m.) - Kletno.
Zbiórka uczestników 2.07.2016 r.( sobota ) o godz. 2200 na
parkingu PTTK w Kletnie ( możliwość transportu do
Kletna i z powrotem w cenie 10 zł. bliższe informacje u kol.
Mateusza Mikity pod tel. 602506678). CENA: Członkowie
Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim z aktualnie opłaconą
składką – bezpłatnie. Pozostałe osoby towarzyszące 10 zł. od
osoby.
W programie oprócz wspólnej wędrówki i oglądania
wschodu słońca,
ognisko z pieczeniem kiełbasek pod
Schroniskiem PTTK im. Zbigniewa Fastnachta na Hali
Pod Śnieżnikiem.
Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Stroniu Śl. do dnia 1 lipca
2016. Należy mieć przy sobie dokumenty (dowód
tożsamości), sprawną latarkę, ciepłą odzież i dobry humor.
Uczestnicy Rajdu z aktualnie opłaconą składką PTTK są
ubezpieczeni. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we
własnym zakresie.
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XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 446)
zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie
się 27 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 17
Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 lipca 2016 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,
W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
organizują
bezpłatne porady i udzielają podstawowych
informacji z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie )
w Biurze Radnego - ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

BIURO RADNYCH

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Ocena stanu służby zdrowia na terenie gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.
5. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym w gminie Stronie Śląskie.
6. Przedstawienie planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego na II półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr 2.
9. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
przekazania
nieruchomości
niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, na rzecz
Sołectwa Stara Morawa – projekt nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego na II półrocze 2016 roku – projekt nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na
2016 rok – projekt nr 6.
13. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
17. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700

• 5 lipca 2016 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B w Stroniu Śląskim.
W nagłych sprawach proszę o kontakt pod nr 607 552 995.

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 oraz w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor

Zapraszamy do zwiedzania kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim (ul. Kościuszki 66 A).
Poniżej podajemy dni oraz godziny otwarcia obiektu:
Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

DOPŁATY DO
STERYLIZACJI KOTÓW!
Fundacja „Kocie Zycie” informuje, iż istnieje możliwość sterylizacji kotów za
częściową wniesioną przez właściciela na konto fundacji opłatą w n/w wysokości:
- 40,00 zł. za jednego kota, - 60,00 zł. za dwa koty, - pozostałą część pokrywa
fundacja. Akcja prowadzona będzie do 30.06.2016r. i skierowana jest do wszystkich
opiekunów kotów z terenu gminy Stronie Śląskie z pierwszeństwem dla opiekunów
kotów wolno żyjących, osób starszych lub będących w trudnej sytuacji finansowej.
Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna „Animal Care” ul. Lutycka 3 Kłodzko
nr telefonu 74 3070146.
Wpłatę należy przekazać przelewem na rachunek bankowy nr 30 2490 0005 0000
4500 8315 1633 Fundacji „Kocie Życie” tytuł płatności: darowizna na cele statutowe
Termin zabiegu należy uzgodnić telefonicznie oraz okazać dowód wpłaty.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie

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.

Redaktor Naczelna: Agnieszka Zaucha
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz
odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przyczyny.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem,
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem
myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia
każdego miesiąca na adres e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl lub a.zaucha@interia.pl
lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej.

