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Stronie Śląskie wieś, działka sołecka
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LITERATURA

6

PRZED NAMI
„NOC NIETOPERZY”
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►KONKURS O TABORET
• KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ ZEBRANYCH PODGRZYBKÓW O NAGRODĘ
PANA BURMISTRZA. ZACHĘCAMY DO PRZYNIESIENIA WSZYSTKICH ZBIORÓW !

►GRZYBOSPECE
• KONKURS ROZPOZNAWANIA GRZYBÓW O NAGRODĘ PANA NADLEŚNICZEGO.

►MIĘDZY NAMI grzybiarzami
• KONKURS O NAGRODĘ RADY SOŁECKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO WSI.

DANIA Z GRZYBAMI, SŁODKIE WYPIEKI,
KRAMIKI Z RĘKODZIEŁEM I KOSZAMI WIKLINOWYMI,
ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

„JAGODZISKO”
oraz
WRZESIEŃ
W CETiK-u

8

ZA NAMI
DREZYNIADA
I 7 STROŃSKI RAJD
TURYSTYCZNY

9

ZAGRAJĄ I ZAŚPIEWAJĄ:
♫ KAPELA PODWÓRKOWA Z ULICY HUTNICZEJ W STRONIU ŚLĄSKIM,
♫ CHÓR DZIECIĘCY „WESOŁE NUTKI” Z MĄKOLNA K. ZŁOTEGO STOKU.

WSPARCIE:
NADLEŚNICTWO LĄDEK-ZDRÓJ, GMINA STRONIE ŚLĄSKIE,
ŚNIEŻNICKI PARK KRAJOBRAZOWY, KARCZMA HUBERTUS Z SIENNEJ,
STANISŁAW KUROWSKI – RZEŹBIARSTWO ARTYSTYCZNE/KAMIENICA,
WOLONTARIUSZE

KOLEJNE „ZŁOTE GODY” W STRONIU ŚLĄSKIM
4 sierpnia b.r. w Kaplicy Św. Onufrego
odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Bronisławy
i Jerzego Naporowskich. Upamiętniając to
niezwykłe wydarzenie Burmistrz Stronia
Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz życzył
zdrowia, szczęścia i kolejnych długich lat
harmonijnego pożycia małżeńskiego oraz
wręczył wzorowej parze „Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie”.
Jak uczy wiele porzekadeł - prawdziwie dobre i przykładne małżeństwo to takie, które
przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy i z każdego konfliktu wyjedzie wzmocnione
i co ważniejsze - razem, by po latach cieszyć się uzyskanym doświadczeniem,
wzajemnym zrozumieniem, tolerancją i szacunkiem.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

►Burmistrz Stronia
Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości
niezabudowanej położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
1. dz. nr 138/9 (AM-1)o pow. 0,2383 ha położona we wsi Sienna, KW Nr SW1K/00053073/7, nieruchomość obciążona jest
umową użytkowania na czas trwania spółki, w planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna Gmina Stronie Śląskie nieruchomość przeznaczona jest pod teren usług i usług turystyki, symbol planu – 7U/UT, obecnie działka użytkowana
jest jako parking, cena wywoławcza netto - 430 000,00 PLN, wysokość wadium– 25 000,00 PLN. Do ww. ceny wywoławczej doliczony
będzie należny podatek VAT (23%).
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 pok. nr 17(sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem najpóźniej
do dnia 9 października 2017 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 sprzedaży, wadium
przepada na rzecz sprzedającego.
3. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się oferenta
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce „przetarg” - „zbycie
nieruchomości” – 2017 r. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.
►Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie
Śląskie, będących podatnikami podatku rolnego na dzierżawę na okres pięciu lat n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie
Śląskie na cele rolne.
2. Obręb Stronie Wieś
1. Obręb Stary Gierałtów
- cz. działki nr 5/1 o pow. 7,13 ha
- działka Nr 126 – o pow. 0,96 ha,
KW Nr SW1K/00043437/4
- KW Nr – SW1K /00068582/6,
wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) – 400,00 zł.,
- działka nr 192 o pow. 1,36 ha
- termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie
KW Nr SW1K/00043446/0
- kwota wadium wynosi – 500,00 zł.
łączna pow. do przetargu 2,32 ha
wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) – 400,00 zł.,
- termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie
- kwota wadium wynosi – 150,00 zł.
Warunki przetargów:
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w dokumentów 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 11 września 2017 r.
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.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
w dniu 12 września 2017r.
1. Przetargi odbędą się w dniu 15 września 2017 r. o godz. 12:00 , 12:15 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –
pok. nr 17(sala konferencyjna).
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-dzierżawą-obręb:….działka nr ….” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia
11 września 2017r. 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 Stronie Śląskie.
Ogłoszenie o przetargach dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl zakładka Przetargi, zbycie nieruchomości -2017.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim ul. Kościuszki 55, pok. Nr 12, tel.74 811 -77 -21.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
► Mieszkańcu, działaj z nami! - z pomocą naprawmyto.pl
Miło nam poinformować państwa, że od 1 sierpnia b.r. uruchomiony został serwis NaprawmyTo.pl.
Czym jest NaprawmyTo.pl?
Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu: dziura w chodniku/jezdni w którą wpadamy, zerwany rozkład jazdy na przystanku,
brzydkie graffiti na ścianie, itp. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu,
a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.
O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim? Dbając nie tylko o wygląd naszego miasta, ale przede wszystkim chcąc budować społeczeństwo obywatelskie,
Gmina Stronie Śląskie udostępniła serwis, za pomocą którego będzie można zgłaszać alerty, które bezpośrednio trafią do osób
odpowiedzialnych za drogi, chodniki, parki czy oświetlenie.
NaprawmyTo.pl jest narzędziem służącym „mapowaniu” problemów zaobserwowanych na terenie miasta i gminy. Podstawową funkcją
serwisu jest możliwość zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu osób
odpowiedzialnych za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Nie trzeba znać/szukać nr telefonów, adresów e-mail – system zrobi to za
nas. Na stronie internetowej naszej gminy (www.stronie.pl) w zakładce „aktualności” można odnaleźć artykuł dotyczący tego tematu, który
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został opublikowany w dniu 4 sierpnia b.r i w którym dodaliśmy załącznik ze szczegółową
broszurą informacyjną dotyczącą instrukcji obsługi serwisu naprawmyto.pl.
►Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 119910D w Siennej. Wykonano 450 mb drogi
asfaltowej oraz wykonano nowe odwodnienie drogi. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku.
Całkowita wartość zadania wyniosła 464 657,67 zł.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w wysokości 289 309 zł.
► Trwa modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej
w Stroniu Śląskim. W dniu 28.07.2017 r. podpisano umowę
z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „KLAUDIA” Iwona Markisz
na modernizację trzech boisk. Koszt zadania wyniesie 528 699,71 zł.
Termin zakończenia robót ustalono na dzień 16.10.2017 r.

► Przebudowa ulicy Kościelnej - 27 czerwca 2017 roku rozpoczęły się
roboty budowlane w związku z przebudową ulicy Kościelnej
w Stroniu Śląskim. Całkowita wartość tego zadania wyniesie
671 983,22 zł brutto i obejmować będzie przebudowę jezdni,
chodnika, muru oporowego, modernizację oświetlenia oraz
zmianę nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię
asfaltową.
► Budowa sali gimnastycznej przy ZSS - W ostatnim
miesiącu w ramach inwestycji dotyczącej budowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim ułożono pierwszą warstwę blachy pokrycia
dachowego budynku głównego. Oprócz tego
wykonywane zostały tynki wewnętrzne, ułożono
instalacje sanitarne, grzewcze i elektryczne. W chwili
obecnej trwa montaż wentylacji.

► Budowa kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa - Rozpoczęła się
realizacja zadania pn. „Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia
Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura
2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa”. Zadanie
które zostało podzielone na trzy części tj: I) Kolektor główny. II) Kanały boczne.
III) Przyłącza.
Całkowity koszt I części tego zadania wyniesie 6 111 020,28 zł. W dniu 21 kwietnia
b.r. nasza gmina podpisała umowę o dofinansowanie I etapu zadania
z Województwem Dolnośląskim na kwotę 5 181 037,12 zł. Dotację pozyskaliśmy
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, natomiast pozostała część wartości I części tego zadania tj. 929 983,16 zł
pochodzi ze środków własnych gminy. Koszt realizacji II i III części tego zadania wyniesie 1 837 498,44
zł. Gmina Stronie Śląskie złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
o pożyczkę w wysokości 460 000 zł oraz o dotację w wysokości 459 000 zł. Pozostałe (brakujące) środki
na realizację tych części (II i III) zadania pochodzą ze środków własnych gminy.
► Otwarto oferty złożone w przetargu na remont ulicy Ogrodowej w Stroniu Śląskim. Najniższa oferta
opiewa na kwotę 353 000 złotych brutto. W ramach inwestycji planowany jest remont nawierzchni na
odcinku 340 metrów, wraz z oczyszczeniem rowów, modernizacją przepustów i budową zjazdów.
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► Budżet Obywatelski Gminy Stronie Śląskie na rok 2018 - Na 9 zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pozytywnie 5 projektów (jeden został wycofany przez wnioskodawcę, trzy zostały odrzucone).
Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów,
zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
L.p.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w PLN

Data wpływu

1.

Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 410 x 580

Grzegorz Kwaśniewski

20.000,00

08.06.2017 r.

2.

Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness

Paweł Gancarz

19.931,90

19.07.2017 r.

3.

Sprawmy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw

Paweł Gancarz

19.198,00

25.07.2017 r.

Mając na uwadze fakt, że po przeprowadzeniu weryfikacji projektów pod kątem względem formalno-prawnym i merytorycznym, na listę
projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie zakwalifikowały się trzy projekty, zgodnie z pkt
IV.6 ustalonych zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2018, nie przeprowadza się głosowania
w sprawie wyboru do realizacji tych projektów, bowiem łączna szacunkowa wartość projektów nie przekracza kwoty Budżetu Obywatelskiego
przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie, tj. kwoty 80000,00 PLN.
Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów,
zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
L.p.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w PLN

Data wpływu

1.

Bariera ochronna

Krzysztof Soboń

8.820,00

28.07.2017 r.

2.

Skwerek pod szkolnym laskiem

Dariusz Leśniowski

19.979,20

31.07.2017 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego podda pod obrady Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018
rok. W projekcie uchwały zaproponowane zostanie przeprowadzenie konsultacji gminnych, w formie tradycyjnej poprzez głosowanie za
pomocą przygotowanych kart, w terminie od dnia 4 września 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, według poniższych zasad:
• głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
• żeby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego miejsca zamieszkania,
- podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie i wpisać datę głosowania, a następnie oddać głos na wyłącznie jeden
projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania.
• Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty
do głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu,
• można wziąć udział w głosowaniu tylko raz,
• głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu miejsca stałego
zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie
zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat.
•
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z najwcześniejszą datą głosowania, druga
i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych kartach zostanie uznany za nieważny.
Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15). W tym miejscu
mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego. W/w czynności będzie można dokonać w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.
► Pośredniak w Stroniu Śląskim zagrożony! - W dniu 11 sierpnia br. podczas spotkania z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Kłodzku przyjęliśmy z wielkim niepokojem informację o planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku działaniach zmierzających
do likwidacji z dniem 1 października 2017 roku działalności Lokalnego Punktu Informacji i Konsultacji w Stroniu Śląskim z/s przy ul.
Zielonej 5 w ramach III edycji Pilotażowego Programu ograniczenia bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności osób bezrobotnych.
Oczywiście władze samorządowe Gminy Stronie Śląskie nie zgodziły się z taką decyzją i wystąpiły ze stanowczym protestem i apelem do
Zarządu Powiatu Kłodzkiego o utrzymanie dotychczasowej działalności Punktu w Stroniu Śląskim.
► Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce - sprawdź na której pozycji znajduje się Gmina Stronie
Śląskie. Polska Agencja Prasowa podsumowała, zestawiła i opublikowała na podstawie danych GUS w serwisie
samorządowym (www.samorzad.pap.pl) najbogatsze oraz najbiedniejsze gminy w Polsce. W zestawieniu brano
pod uwagę dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także pozyskane środki unijne
w roku 2016. Gmina Stronie Śląskie zajęła wysokie miejsce - 151 (w ramach przypomnienia w Polsce jest 2478
gmin).
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.
• MIASTO – 4 WRZEŚNIA 2017
• OBSZARY WIEJSKIE – 5 WRZEŚNIA 2017
Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 w dniu zbiórki przed
posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot
Mieszkaniowych itp.).

NIE

Odpady budowlane są odbierane w PSZOK: Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zakład Komunalny ul. Dolna 2a
GODZINY OTWARCIA PSZOK:
- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
- w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 do 18.00
- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00

►Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że podczas Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbędzie się 31 sierpnia 2017 r., zostanie
poddana pod głosowanie uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Ulegnie zmianie stawka opłaty za odpady segregowane od osób fizycznych, z 10 zł na
8 zł (od osoby) miesięcznie.
Warunkiem wejścia w życie zaproponowanej stawki, jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską większością głosów. Jeżeli tak się
stanie stawka ulegnie zmianie już od 1 września 2017r.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości, którego zmiana stawki będzie dotyczyła, zawiadomienie
o zmianie stawek. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zostanie to
uwzględnione w zawiadomieniu zawierającym wysokość opłaty, wyliczonej jako nowa stawka opłaty pomnożona przez liczbę mieszkańców
wskazaną w deklaracji.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych
(z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty
zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. Jednocześnie informujemy, iż terminy płatności pozostają bez zmian.
► Od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków 500+ - Przypominamy o konieczności wypełnienia nowego wzoru formularza
dotyczącego świadczenia 500+ i złożenia dokumentu do końca października b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5
w Stroniu Śląskim, tel: 74 814 14 24. Świadczenie będzie przyznawane za okres od złożenia wniosku, a nie – jak było podczas
ubiegłorocznego naboru – z wyrównaniem liczonym od dnia uruchomienia programu. „500+” przyznawane jest na okres roku, a więc od
1 października do 30 września roku następnego. Złożenie wniosku w sierpniu pozwoli więc utrzymać ciągłość otrzymywanych świadczeń.

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE, DOSTARCZANEJ DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017
JAKOŚĆ WODY POD WZGLĘDEM FIZYKO - CHEMICZNYM
Lp.

Parametry

Jednostka

Wartość średnia

Dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia

1

Barwa

mgPt/dm3

<5

≤15

2

Mętność

NTU

0,10-0,40

≤1

3

pH

-

7,1-7,4

6,5 – 9,5

4

Liczba progowa smaku (TFN)

-

<1

-

5

Liczba progowa
zapachu (TON)

-

<1

-

6

Żelazo

µg/dm3

<60

≤200

JAKOŚĆ WODY POD WZGLĘDEM BAKTERIOLOGICZNYM
Lp.

Parametry

Jednostka

Wynik

Dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia

1

Escherichia coli 1)

jtk/100ml

0

0

2

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

3

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

ZWiK Sp. z o.o. prowadzi regularne badania parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych mające na celu nadzór nad jakością wody
dostarczanej odbiorcom. Jakość wody jest również kontrolowana przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochane dziecko,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Wyrazy najgłębszego współczucia i szczere kondolencje - Adamowi Pankiewiczowi Radnemu II kadencji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
i Członkowi Zarządu Miejskiego
z powodu śmierci córki Joanny.
Burmistrz Stronia Śląskiego
- Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
- Ryszard Wiktor

POZNAJ BLIŻEJ ŚWIAT PRZYRODY
► Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik serdecznie zaprasza na kolejną edycję wydarzenia „Noc Nietoperzy”,
realizowanego w ramach programu "Działaj Lokalnie 2017" Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, która odbędzie się 9.09.2017 od 18.00 do 21.00.
W programie: • Strefa rodzinna z warsztatami plastycznymi • Stoiska z nietoperzowym rękodziełem i nie tylko
• Prelekcje i opowieści chiropterologów na temat nietoperzy • Karmienie prawdziwego nietoperza.

W ramach tego wydarzenia ogłoszony zostanie konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży pt: „Dlaczego
nietoperze są dla nas ważne?" ( wrzesień - październik), oraz przeprowadzona zostanie wioskowa akcja sadzenia
tzw. korytarzy dla nietoperzy z krzewów wikliny ( październik ).
Wszystkich zainteresowanych nocnym życiem latających ssaków oraz rękodziełem
lokalnym serdecznie zapraszamy.
Miejsce: Wapiennik Łaskawy Kamień, Stara Morawa 29, 57-550 Stronie Śląskie
Facebook: wapiennik.eu, chiropterium.com
► Projekt Grantowy Sołectwa Stara Morawa i Sołectwa Kletno pn. „Wpuść bąka do ogrodu”
z dofinansowaniem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.
Mieszkańcy sołectwa Stara Morawa i Kletna zapraszają wszystkich chętnych do udziału we wspólnym projekcie
pn. „Wpuść bąka do ogrodu” realizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie 2017” Amerykańskiej
Fundacji Wolności, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Długa zima i pszczół ni ma ;)
Serdecznie zapraszamy na ekscytujące, ekologiczne i nie tylko wspólne budowanie hoteli, budek i domków dla
zapylaczy.
Miejsce i data spotkania: Chata wiejska „Kozia Bródka na Skałkach” w Starej Morawie i plac wiejski
w Kletnie 08-09.09.2017 roku, godz. 16:00.

FOTORELACJA Z MINIONYCH WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CETiK

Wycieczki rowerowe oraz
wycieczki z przewodnikiem

Warsztaty taneczne
w CETiK-u

Warsztaty manualne
w CETiK-u
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NIE PRZEGAP TEGO WYDARZENIA!

26 SIERPNIA 2017 R. NA FESTYNIE „JAGODZISKO” (od godz. 16.00)
W NOWYM GIERAŁTOWIE ZAGRA ZESPÓŁ „BALKAN TRIO”
(od ok. godz. 17.30) W programie żywiołowa muzyka z kręgu kultury bałkańskiej!
BALKAN TRIO z Wrocławia to polsko-bułgarski zespół, mający w repertuarze instrumentalne
i wokalno-instrumentalne utwory z kręgu kultury bałkańskiej.
W programie znajdzie się muzyka bułgarska, serbska, macedońska, romska. Są to zarówno
tradycyjne, ludowe utwory, przeboje wypromowane przez Gorana Bregovica (Mesecina,
Kalashnikov, Arizona Dream), jak i znane romskie przeboje (Bubamara, Caj Sukarija). Repertuar
ma charakter żywiołowy, różnorodny ze względu na tempa i nieparzyste podziały rytmiczne,
charakterystyczne dla muzyki bałkańskiej. Liderem projektu jest Bułgar Ewgenij Genew,
współzałożyciel i wieloletni kierownik muzyczny wrocławskiego zespołu Balkan Folk Acoustic.
Ewgenij Genew - akordeon, śpiew, Jacek Lech – kontrabas, Katarzyna Lech – perkusja
SPONSORZY KONCERTU:
• OŚRODEK JEŹDZIECKI „FURMANKA”/NOWY GIERAŁTÓW,
• „POKOJE U WANATA”/NOWY GIERAŁTÓW,
• „CHATA CYBORGA”/BIELICE,
• WYCIĄG NARCIARSKI „BIELICZAK”/BIELICE,
• WINTERSPORT – WYPOŻYCZALNIA I SERWIS NART,
SZKÓŁKA NARCIARSKA,
• „GÓRSKA DOLINA”/STRONIE ŚLĄSKIE,
• GABINET MASAŻU „RÓŻA”/ STRONIE ŚLĄSKIE.

ZAPRASZAMY!

WRZESIEŃ W CETiK-u
► 02,09,16,23,30 września 2017r.(soboty) w godz. 12:00 - 14:00
w Nowym Gierałtowie na Placu Zabaw i Spotkań w odbędzie się
JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO. Na Jarmarku można nabyć
produkty lokalne Ziemi Strońskiej w postaci: chlebów, nalewek, ciast
oraz przetworów z owoców i warzyw.
Dojazd do Placu Zabaw i Spotkań w N. Gierałtowie komunikacją
własną, kierunek Bielice.
► 02 września 2017r. (sobota) Stroński Park Aktywności "Jaskinia
Niedźwiedzia" Sp. z o.o zaprasza na VII MIĘDZYNARODOWY
RAJD NA ŚNIEŻNIK.
W programie rajdu na szczycie Śnieżnika losowanie biletów do
Jaskini Niedźwiedziej, nagrody i poczęstunek (pączki, chleb ze
smalcem). Udział w imprezie jest bezpłatny. Zbiórka uczestników
w dniu 2 września o godzinie 9:30 przy parkingu PTTK w Kletnie
skąd grupa wyruszy na Śnieżnik. O godzinie 14:00 nastąpi spotkanie
grupy polskiej i czeskiej na szczycie Śnieżnika. Organizator: SPA
"Jaskinia Niedźwiedzia" tel. 74 8141 604. Impreza turystyczna.
► w dniach 08/09 września 2017r. (piątek/sobota) zapraszamy do
CETiK-u na wydarzenie kulturalne pn. "STACJA LITERATURA 22".
Szczegółowa informacja na stronie www.cetik.stronie.pl. Impreza
kulturalna.
► 16 września 2017r. (sobota) na strońskim boisku "Orlik" odbędzie
się Turniej Oldbojów w Piłkę Nożną. Zawody rozpoczną się o godz.
10:00. Zapraszamy do kibicowania! Organizatorzy SPA "Jaskinia
Niedźwiedzia" oraz Pan Jerzy Rapacz. Impreza sportowa.
► 16 września 2017r. (sobota) na terenie Placu Sołeckiego Sołectwa
Stronie -Wieś odbędzie się "GRZYBOMANIA". Szczegóły już
wkrótce na plakatach i na stronie www.stronie.pl. Organizatorzy:
Sołectwo Stronie Śląskie, Grupa Odnowy Wsi, tel. 74 814 30 97,
74 811 84 00, 605 257 320
Impreza rekreacyjna.
► 24 września 2017r. (niedziela) odbędzie się wycieczka rowerowa
z cyklu "Gmina Aktywna z Natury- Poznaj Swoją Okolicę". Spotkanie
uczestników przed Halą Sportową SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
w Stroniu Śl. o godz. 9:45. Wyjazd na trasę o godz. 10:00. Na
zakończenie wycieczki, nad Zalewem w Starej Morawie odbędzie się
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo bezpłatne!
Organizatorzy SPA "Jaskinia Niedźwiedzia", Strońska Grupa

Rowerowa. Impreza turystyczno/rekreacyjna.
► 24 września 2017r. (niedziela) na stokach Czarnej Góry w Siennej
odbędą się zawody DH o PUCHAR PREZESA im. Jędrka
Cegielskiego. Szczegóły na stronie parkrowerowy.pl. Impreza
sportowa.
Informacja o wszystkich imprezach dostępna jest na stronie
www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205, 74 8143 242.

Z uwagi na organizację i przygotowania do
STACJI LITERATURA 22 w dniach od 4 do 9 września
wszystkie zajęcia w CETiK-u będą zawieszone!
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WSPOMINAMY DREZYNIADĘ 2017
W dniu 5 sierpnia 2017r. na placu przy CETiK-u w Stroniu Śląskim
odbyła się już po raz szósty „STROŃSKA DREZYNIADA”. Impreza
o charakterze pikniku rodzinnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno turystów jak i mieszkańców naszej gminy.
Głównym punktem imprezy był oczywiście wyścig drezyn ręcznych
w pięciu kategoriach: VIP, RODZINNA, KOBIETY, MĘŻCZYŹNI
i OPEN. 400 metrową trasę wyścigu przejechało 50 dwuosobowych
załóg. Najszybsza okazała się drużyna startująca w kategorii męskiej Krzysztof Kordyjaczny ze Stronie Śląskiego i Tomasz Zamojski
z Lądka – Zdroju. Panowie uzyskali czas 1:07:94 pobijając tym
rekord sprzed dwóch lat. Za najszybszy przejazd oraz pobicie
rekordu Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim: Krystyna
Brzezicka, Magdalena Laskowska, Gabriela Janiszewska, Cyprian
Najduch, Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor oraz Wiesław Ryczek
ufundowali nagrody pieniężne. Każdy uczestnik wyścigu otrzymał
nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom.
Starosta Kłodzki pan Maciej Awiżeń ufundował dla najlepszych
drużyn w każdej kategorii pamiątkowe puchary. Konkursowi
drezynowemu towarzyszyły darmowe przejażdżki drezyną spalinową,
liczne występy oraz konkursy dla publiczności. 5 sierpnia
obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowarów
w związku z tym zorganizowaliśmy konkurs dla pełnoletnich widzów,
w którym główną nagrodą był trzypak „Anielskiego trunku”
z lokalnego browaru Kamienica. Na deser wystąpiła gwiazda wieczoru
zespół Horyzont.
Wyniki do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach:
►KATEGORIA VIP:
I miejsce: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim w składzie: Krzysztof Kordyjaczny, Adrian Gancarz,
czas: 1:08:16, II miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku w składzie:
Piotr Marchewka, Grzegorz Gredys, czas:1:16:19, III miejsce: Stroński
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o w składzie Łukasz
Więckowski, Jacek Dąbrowski, czas:1:16:28.
►KATEGORIA RODZINNA (kat. os. dorosła i dziecko do 14 lat):
I miejsce: Karolina Zamojska, Tomasz Zamojski, czas: 1:16:31, II miejsce: Mariusz Pawliński, Agata Pawlińska, czas: 1:24:40, III miejsce:
Zdenek Pansky, Barbora Panska, czas: 1:27:57.
► KATEGORIA KOBIETY (2 os. dorosłe lub os. dorosła i dziecko od 15 lat): I miejsce: Marlena Lipińska, Ewa Łukasiewicz, czas:
1:27:47, II miejsce: Marzena Kiraga Wojtek, Natalia Wojtek, czas: 1:46:97, III miejsce: Marzanna Staszak, Karina Hajder, czas: 1:48:03.
► KATEGORIA MĘŻCZYŹNI (2 os dorosłe lub os. dorosła i dziecko od 15 lat): I miejsce: Tomasz Zamojski, Krzysztof
Kordyjaczny, czas: 1:07:94 REKORDZIŚCI ZAWODÓW, II miejsce: Skowron Tadeusz, Wróbel Grzegorz, czas: 1:12:65, III miejsce:
Bartosz Dawidowicz, Robert Piechociński, czas: 1:13:06.
► KATEGORIA OPEN (kategoria otwarta): I miejsce: Zdenek Pansky, Petr Reznicek, czas: 1:20:13, II miejsce: Kamil Mościszko,
Michał Rydzek, czas: 1:23:34, III miejsce: Piotr Klejny, Wiktoria Galant, czas: 1:23:85.
Serdeczne dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to wspaniałe
przedsięwzięcie. Zapraszamy do współpracy oraz udziału w zawodach za rok.
Natalia Gancarz - CETiK
7 STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA
I KROWIARKACH

Już po raz 7 sympatycy Masywu Śnieżnika spotkali się na trasach
pieszych i rowerowych. Pomimo niekorzystnych prognoz, pogoda
dopisała. W Rajdzie wzięło udział prawie 100 osób.
Uśmiechnięte twarze uczestników są najlepszą nagrodą dla
organizatorów. Do zobaczenia na trasach Rajdu za rok!
Składamy gorące podziękowania dla współorganizatorów, sponsorów,
wolontariuszy, bez których nie moglibyśmy kontynuować organizacji
Rajdu. „Niech Duch gór będzie z Wami”!
Organizator: Agnieszka Gawron
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DRUŻYNA SENIORÓW SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie
przygotowuje się do rundy JESIEŃ 2017 (cz. 2)
Drużyna seniorów SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie od miesiąca lipca rozpoczęła
przygotowania do rundy jesiennej w klasie okręgowej.
Po Turnieju „Po STRONIE Piłki” oraz meczu kontrolnym z TJ Vidnava nasi
piłkarze rozegrali następujące mecze kontrolne:
22.07 JEDNOŚĆ Boronów (klasa okręgowa śląska) – SPP KRYSZTAŁ 1:2
05.08 SPP KRYSZTAŁ – INTER Ożary – klasa A 4:2
09.08 SPP KRYSZTAŁ – ORLĘTA Krosnowice – klasa A 9:1
Nasz zespół rozegrał już dwa mecze mistrzowskie:
15.08 SPP KRYSZTAŁ – VICTORIA Świebodzice 7:0
19.08 SPP KRYSZTAŁ – LKS Bystrzyca Górna 3:2
Przed drugim meczem w dniu 19 sierpnia
Prezes OZPN w Wałbrzychu Pan Dariusz
Stachurski wręczył puchar za uzyskanie awansu
do klasy okręgowej oraz Odznaki Honorowe
OZPN dla osób zasłużonych dla Klubu.
Również władze miasta uhonorowały Klub
Dyplomem Gratulacyjnym który wręczyli
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew
Łopusiewicz oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Ryszard Wiktor.
Po dwóch kolejkach KRYSZTAŁ Stronie Śląskie
zajmuje pierwsze miejsce w klasie okręgowej.
Należy dodać, że dzięki firmie SECCO z Łodzi nasi
piłkarze od kolejnego sezonu występują w nowych
kompletach strojów.
Zespół serdecznie zaprasza kibiców na kolejne
mecze w rundzie jesiennej i liczy na gorący doping.
Prezes SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - Kazimierz Drożdż

WĘGRZYNKI PODPISAŁY UMOWĘ SPONSORSKĄ
Siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn, które grają w tenisa stołowego od 9 lat, niezmiennie reprezentowały
klub sportowy UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Lądek Zdrój zdobywając w tym czasie medale
Mistrzostw Świata, Europy i Polski w kategorii młodzików, kadetów i juniorów. Od nowego sezonu Ania
i Kasia zmienią barwy klubowe i będą rozgrywać mecze z ramienia KU AZS UE Wrocław. Siostry podpisały
swój pierwszy kontrakt sponsorski z niemiecką firmą ANDRO reprezentowaną w Polsce przez AGA SPORT
dostawcą profesjonalnego sprzętu do tenisa stołowego. Umowa została podpisana w siedzibie firmy AGA
SPORT w Gliwicach, gdzie siostry miały możliwość testowania nowego sprzętu, dokonując wyboru, którym
będą grać w sezonie 2017/2018. Umowa ta umożliwia dziewczynom dostęp do nowych technologii sprzętu
do gry, jak również zabezpiecza wyposażenie sprzętowe na czas trwania umowy.
Bogdan Węgrzyn

WIZYTA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z SP ORAZ ZSS W LA MACHINE WE FRANCJI
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim wraz z nauczycielami gościli kilka dni (od 2 do 9 lipca 2017 r.)
w zaprzyjaźnionym mieście La Machine we Francji. W czasie pobytu uczestnicy bardzo
aktywnie spędzali czas. Zwiedzali ciekawe miejsca w okolicy, uczestniczyli w warsztatach
plastycznych, kulinarnych, wycieczkach rowerowych, bawili się w wesołym miasteczku,
odpoczywali nad jeziorem. Zawiązywali więzi z mieszkańcami La Machine.
Zdjęcia oraz filmy z pobytu w La Machne można obejrzeć na portalu społecznościowym
pod adresem: https://www.facebook.com/comitedejumelageLM/
Za rok będziemy gościć uczniów i nauczycieli z La Machine w naszej pięknej gminie.
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?

Przez cały miesiąc Zarząd klubu
intensywnie pracował nad gromadzeniem
funduszy na sztandar oraz na organizację
spotkania krwiodawców oraz sponsorów po
uroczystym wręczeniu sztandaru. Nadal
przyjmujemy każdą wpłatę gotówki za którą
z góry serdecznie dziękujemy.
• 22 lipca, jak co roku graliśmy
w piłkę nożną z krwiodawcami klubów Powiatu
Kłodzkiego. Mecze w tym roku były na bardzo
wysokim poziomie. Można było zauważyć
„gołym okiem”, że drużyny biorące udział w rozgrywkach bardzo
starannie się do nich przygotowywały. Największe emocje wzbudziły
mecze pomiędzy drużynami Klubów HDK „Brylant” Stronie Śląskie
i Klubem HDK przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój. Mecze nie
rozstrzygnęły zwycięzcy dlatego zadecydowały o tym rzuty karne,
w których wykonaniu bezbłędni byli krwiodawcy „Brylantu”.
Gratuluję całej drużynie HDK „Brylant” kunsztu piłkarskiego
i sprawności, dzięki której grali tak wyśmienicie. Szczególne
podziękowania i gratulacje kieruję w stronę bramkarza Piotra
Pawlińskiego – bronił bezbłędnie.
Pierwsze miejsce – Klub HDK „Brylant” Stronie Śląskie.
Drugie miejsce – Klub HDK im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie
Miasta Kudowa Zdrój.
Trzecie miejsce – Gminny Klub HDK z Lądka Zdroju.
Puchar ufundował i wręczał Burmistrz Kudowy Zdroju. Po ciężkich
rozgrywkach krwiodawcy z Kudowy poczęstowali zawodników

i kibiców kiełbaską i kaszanką z grilla, ogóreczkami, smalczykiem
oraz dobrym piwkiem od sąsiadów z zagranicy.
• 1 sierpnia w klubie gościliśmy Radnych Stronia Śląskiego,
a dokładnie Komisję Oświaty, Sportu i Zdrowia. V-ce prezes HDK
„Brylant” przedstawił krótką historię naszej działalności, wspominał
również o osiągnięciach klubu i zamierzeniach na najbliższe lata.
Przebieg tego spotkania był bardzo ciekawy, pytań z obu stron było
niemało i dlatego jestem przekonany, że nie było to ostatnie spotkanie.
• 4 sierpnia delegacja klubu pojechała do Wrocławia celem
towarzyszenia w ostatniej drodze kol. Kazimierza Urbanowicza
wieloletniego prezesa Klubu HDK „Dolmel” Wrocław. Kazimierz
Urbanowicz (89 lat) był Prezesem Klubu HDK „Dolmel”
22 lata i przez ten okres czasu dał się poznać jako człowiek otwarty na
drugiego człowieka. Była to osoba godna podziwu i naśladowania bardzo koleżeńska, dobra, z wielkim sercem i gestem, zaprzyjaźniona
z krwiodawcami naszego klubu. Będzie nam go brakowało, Jego
wędrówka ziemska znalazła swój kres. Żegnaj Kazimierzu!
• 5 sierpnia wzięliśmy udział w „Strońskiej Drezynadzie” z ramienia
naszego klubu wystartowała dwuosobowa drużyna w składzie
Waldemar Czaprowski i Bogumił Michalak - Panowie zdobyli szóste
miejsce. Na przyszły rok postaramy się zawalczyć z drużyną
pracowników z „Morawki”.
• 26 sierpnia delegacja klubu HDK „Brylant” wraz ze sztandarem
weźmie udział w uroczystych obchodach 40 – lecia działalności Klubu
HDK ( obecnie Stowarzyszenia RP ) przy K W K „ Pokój ” Ruda
Śląska.
Jacek

PRZEDSZKOLAKI Z „BAJLANDII” DZIĘKUJĄ
Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia”
w Bolesławowie wraz z załogą składają serdeczne
podziękowania Paniom i Panom Radnym gminy Stronie
Śląskie za przekazanie naszej placówce pieniędzy ze
sprzedaży losów podczas obchodów 50-lecia Stronia
Śląskiego. Za otrzymane 150 zł zakupiliśmy kredki
i pojemniki na zabawki.
- Dyrekcja i nauczyciele

Sprostowanie: W lipcowym wydaniu „Nowinek Strońskich” pod artykułem dotyczącym Bajlandii podano błędne nazwisko autora.
Tekst ten napisała Pani Jolanta Bogiel.

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO
W miesiącu lipcu 2017 roku odbyło się 7 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu
uczestniczyło 4 - 5 osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach
od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy
Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 14 porad dotyczących:
•
możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych,
•
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla osób uzależnionych,
•
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 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 osoby.
W dniach od 03.07 do 05.07. br. Punkt był nieczynny z powodu wyjazdu terapeuty na szkolenie.
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
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XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ 31.08.2017 R. O GODZ 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL, XLI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017 – 2018.
Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok – projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie
konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok – projekt nr 3.
Burmistrz Stronia Śląskiego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
codziennie od 7:30 - 15:30,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych – projekt nr 4.
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Sołectwa Stronie
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wieś na lata 2017 – 2025 – projekt nr 5.
przyjmuje w każdy wtorek
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę
od 15:00 - 16:00.
Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie
Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie apelu skierowanego do Burmistrza Stronia Śląskiego
o podjęcie działań zmierzających do nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie
od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wieś, Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 7.
MIEJSKIEJ ZAPRASZA
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji
Rewizyjnej – projekt nr 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard
13. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między
Wiktor informuje, że biuro czynne jest w każdy
sesjami.
pierwszy poniedziałek miesiąca
14. Interpelacje radnych.
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni
15. Zapytania i wolne wnioski.
poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 - 10.00
16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Stronie Śląskie
17. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
/-/ podpis nieczytelny

Drodzy Państwo. Przypominamy, że od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00 przy ul. Zielonej 5
w Stroniu Śląskim działa punkt świadczeń nieodpłatnej
pomocy prawnej.

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.

BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600- 1700
► 5 września 2017 roku dyżur w biurze pełni Pani Magdalena Laskowska.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 września 2017 roku Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA, Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
Bezpłatnie udzielają podstawowych informacji z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śl.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany
tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem,
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem
myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na jeden z poniższych adresów e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl, a.zaucha@stronie.pl

REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN
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