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OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw.
nieruchomości , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś w odległości ok 300m2 od głównej
drogi przebiegającej przez wieś , jaką jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z terenami
Ośrodka Górskiego- Czarna Góra Resort., oznaczone numerami ewidencyjnymi:
1. dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza - 65 000 PLN , wysokość wadium – 3 300 PLN,
2. dz. nr 63/5 o pow. 0,1380 ha, cena wywoławcza - 61 000 PLN, wysokość wadium – 3 100 PLN,
3. dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza - 64 500 PLN , wysokość wadium –3 300 PLN,
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste
KW Nr SW1K/00069537/3 .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są
w planie symbolem 12.MN/UT – przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym
oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Do ww. cen wywoławczych doliczony
będzie należny podatek VAT. Przetargi odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 r. od godz. 9:00 do 9:30
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna) .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg,
działka nr ….” , przelewem najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2019 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. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na
stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka: Przetargi, ogłoszenia i komunikaty –
przetargi – zbycie nieruchomości – 2019 r.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Gmina Stronie Śląskie ma zamiar przystąpić do
klastra
energii
ARES
(Autonomiczny
Rejon
Energetyczny Sudety). Klaster został utworzony
przez samorządy z terenu powiatu kłodzkiego:
Duszniki — Zdrój, Polanicę - Zdrój, Lądek — Zdrój,
Szczytną oraz Kudowę — Zdrój. Pierwszym
strategicznym celem Klastra ARES jest ograniczenie
zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie
statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa
na wizerunek regionu oraz na jakość życia
mieszkańców, drugim celem strategicznym jest
zapewnienie
mieszkańcom
i
przedsiębiorcom
działającym na terenie Klastra dostępu do czystej
energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie,
trzecim celem strategicznym Klastra ARES jest
utworzenie, w
perspektywie
wieloletniej,
wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej
niezależności energetycznej w zakresie energii
elektrycznej i ciepła.
W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie
komitetu monitorującego program Interreg V-A
Republika Czeska- Polska, na którym wybrano do
dofinansowania projekt Kladsko – Orlicko – Śnieżnik.
Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej. Projekt będzie realizowany
w 2 gminach partnerskich: Stronie Śląskie oraz Mesto
Karliky, zakładana wartość projektu to 4 096 584, 64
euro a kwota dofinansowania wyniesie 3 466 370, 39
euro. W ramach projektu zrealizowana zostanie
odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku oraz
parking po stronie czeskiego partnera.

Gmina Stronie Śląskie ogłosiła II przetarg
na budowę remizy strażackiej w Stroniu
Śląskim. Rozstrzygnięcie przetargu – otwarcie
ofert nastąpi 5 kwietnia.
Gmina Stronie Śląskie rozstrzygnęła
przetarg na realizację budowy tężni w parku
miejskim w Stroniu Śląskim, wygrała go firma
Aquarius System. Całkowita kwota realizacji
zadania to 186 714,00 zł, a wartość d o f i nansowania z programu Inter V-A wyniesie
blisko 30 000 euro. Tężnia solankowa nasyca
przestrzeń znajdującą się kilka metrów od
słupa tarniny jodem, bromem i całą gamą
innych mikroelementów, takich jak magnez,
sód, potas, żelazo i innych. Cząsteczki
powstałego aerozolu mają doskonałą zdolność
penetracji poprzez błony śluzowe układu
oddechowego oraz skórę. Wokół tężni
wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący
naturalnym, leczniczym inhalatorium.
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PROMESA DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!
12 marca 2019 r. w gmachu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość
wręczenia promes Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz
Chromiec odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka promesę na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w wysokości 764 000 zł, środki zostaną
przeznaczone na przebudowę drogi Sienna — Janowa
Góra — Kletno. Gmina Stronie Śląskie jest jedną z 33
gmin i powiatów z regionu, do których trafią blisko 74 mln
zł na m.in. przebudowy dróg lokalnych i mostów oraz
budynków użyteczności publicznej. W uroczystości wziął
udział Senator Aleksander Szwed.

WYBORY SOŁECKIE
W miesiącu marcu i kwietniu br. mieszkańcy dziewięciu sołectw Gminy Stronie
Śląskie, podczas zwołanych przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zebrań Wiejskich
będą wybierać Sołtysa o nową Radę Sołecką, składającą się z trzech członków.
Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu
tajnym bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę
uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim mieszkańców Sołectwa określa
Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców. Osoby uprawnione do
głosowania potwierdzają udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym
podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania. Lista osób uprawnionych do głosowania,
stanowi jednocześnie listę obecności mieszkańców Sołectwa, uczestniczących w Zebraniu Wiejskim.
Lista obecności służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność, co najmniej
20% stałych mieszkańców Sołectwa uprawionych do głosowania, potwierdzona własnoręcznym
podpisem na liście obecności. W przypadku braku określonej liczby uprawnionych do głosowania
mieszkańców Sołectwa, przewodniczący Zebrania zwołuje drugie Zebranie Wiejskie,
obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od
pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego. Do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
WYBORY ORGANÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE - 2019
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH:
1. Sołectwo Stary Gierałtów (wieś Stary Gierałtów)20 marca 2019 roku (środa) Lokal użytkowy „Trzy
Siostry” – Stary Gierałtów nr 7A pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
2. Sołectwo Kamienica (wieś Kamienica) 21 marca 2019 roku (czwartek) Restauracja przy Stacji
Narciarskiej „Kamienica” - Kamienica 1A pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
3. Sołectwo Bolesławów (wsie Bolesławów i Nowa Morawa) 22 marca 2019 roku (piątek) Ośrodek
Violetta – Bolesławów nr 31 pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godzin. 16:15
4. Sołectwo Kletno (wieś Kletno) 25 marca 2019 roku (poniedziałek) Gospodarstwo agroturystyczne
„Nad Stawami”- Kletno nr 6F pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godzin. 16:15
5. Sołectwo Nowy Gierałtów (wsie Nowy Gierałtów i Bielice) 26 marca 2019 roku (wtorek) Wiejski Dom
Spotkań oraz Leśnej Edukacji Młodzieży pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
6. Sołectwo Goszów (wsie Goszów i Młynowiec) 27 marca 2019 roku (środa) Gospodarstwo
Agroturystyczne „Ranczo u Jana” Goszów 23 pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
7. Sołectwo Stara Morawa (wieś Stara Morawa) 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) Ośrodek Turystyczny
Bolko – Bolesławów 11 pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
8. Sołectwo Strachocin (wieś Strachocin)3 kwietnia 2019 roku (środa) Hotel „Górska Dolina” – ul. Polna
nr
18C
pierwszy
termin
o
godz.
16:00,
drugi
termin
o
godz.
16:15
9. Sołectwo Stronie Wieś (wsie Stronie Śląskie, Janowa Góra i Sienna) 4 kwietnia 2019 roku (czwartek)
Zajazd „Oleńka” – Stronie Śląskie nr 41A pierwszy termin o godz. 16:30, drugi termin o godz. 16:45
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POWSTANIE RADA SENIORÓW GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
Z inicjatywy Burmistrza Stronia Śląskiego, Rada
Miejska Stronia Śląskiego powołała Uchwałą Nr
VI/29/19 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z
2019 r., poz.1757) Radę Seniorów Gminy Stronie
Śląskie.
Rada Seniorów reprezentuje potrzeby i interesy
osób starszych, które mieszkają na terenie Miasta i
Gminy Stronie Śląskie. Rada zrzesza przedstawicieli
osób starszych (posiadający poparcie co najmniej
15 osób starszych) oraz przedstawicieli podmiotów
działających na rzecz osób starszych. Rada ma
charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Rada Seniorów składa się z 7 osób starszych, które
mieszkają na terenie Gminy Stronie Śląskie (sobą
starszą jest osoba, która ukończyła 60 lat).
Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat.
Rada Seniorów działa w następujących
obszarach:
•zapobieganie i przełamywanie marginalizacji
seniorów;
•wspieranie aktywności seniorów;
•rozwiązywanie
problemów
mieszkalnictwa
seniorów;
•profilaktyka i promocja zdrowia;
•przełamywanie stereotypów na temat seniorów
i starości oraz budowanie ich autorytetu;
•rozwój form wypoczynku, dostępu do sportu,
rekreacji, edukacji i kultury.
Do zadań Rady Seniorów należy w
szczególności:
•przedstawianie propozycji w zakresie ustalania
priorytetowych zadań dotyczących społeczności
SPOTKANIE
Z
SOŁTYSAMI
8 marca 2019 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz
Chromiec oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Ryszard Wiktor gościlli wszystkich
Sołtysów sołectw gminy Stronie Śląskie.
Burmistrz podziękował za współpracę,
za zaangażowanie, za liczne inicjatywy na
rzecz swoich sołectw, życząc, aby praca
na rzecz społeczności lokalnej dostarczała
wielu satysfakcji i była źródłem
społecznego uznania .

w perspektywie krótko- i długookresowej oraz
inicjowanie działań na rzecz seniorów;
•monitorowanie potrzeb seniorów;
•wydawanie opinii i formułowanie wniosków,
służących rozwojowi działalności na rzecz
seniorów;
•zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego
i programów dotyczących seniorów;
inicjowanie
działań
mających
na
celu
upowszechnianie współpracy Gminy Stronie
Śląskie ze środowiskiem seniorów;
•współpraca w sprawach dotyczących istotnych
oczekiwań i potrzeb seniorów.
W sprawach dotyczących seniorów, Rada
Seniorów realizuje swoje cele poprzez:
• uczestnictwo w posiedzeniach Rady Seniorów;
•opiniowanie projektów uchwał skierowanych
przez Radę Miejską do Rady Seniorów;
•występowanie
do
Rady
Miejskiej
za
pośrednictwem przewodniczącego Rady Seniorów,
z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;
•inicjowanie działań dotyczących życia seniorów;
•współpraca z organizacjami pozarządowymi,
uniwersytetem
trzeciego
wieku
i
innymi
podmiotami działającymi na rzecz
osób starszych.
W najbliższym czasie Burmistrz
ogłosi nabór kandydatów do Rady
Seniorów, wówczas szczegółowe
informacje zostaną umieszczone
na tablicach ogłoszeniowych oraz
na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim.
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KWIECIEŃ W CETIK-U
► 3 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Bezpieczeństwo w życiu policyjna prelekcja" poprowadzi Grzegorz
Piech. Wstęp wolny!
► 7 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 (niedziela)
zapraszamy do CETiK-u VI POLSKOCZESKIE STOŁY WIELKANOCNE. Wstęp
wolny!
Szczegółowa
informacja
o
WYDARZENIU
na
plakacie
zamieszczonym na stronie tytułowej.
► 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) Stroński
Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia"
oraz Strońska Grupa Rowerowa zapraszają
na wycieczkę rowerową. Spotkanie
uczestników o godz. 9:45 przed halą
sportową SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w
Stroniu Śląskim. Na zakończenie odbędzie
się ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne!
► 15 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00 - 13:00
w CETiK-u odbędzie się Pobór Krwi.
Organizatorem akcji jest KHDK "Brylant"
w Stroniu Śląskim.
► 17 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 (środa)
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku.
Wykład pt. "Św. Zdzisława Czeska małżonka
Gawła (Havla) z Lemberka, założyciela
Bystrzycy Kłodzkiej poprowadzi Henryk
Grzybowski. Wstęp wolny!
► 27 kwietnia 2019 r. (sobota) w godz. 12:00
- 14:00 na Placu Spotkań w Nowym
Gierałtowie odbędą się Jarmarki Produktu
Lokalnego. Na Jarmarkach będzie można
zakupić rękodzieło, swojskie ciasta oraz
chleby. Tel. 74 8142499.
► 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) o godz.
17:00 CETiK zaprasza do Kaplicy św.
Onufrego na
Koncert Piotra
R E S T K A
Resteckiego.
Bedzie
to
ostatni akcent
tegorocznej
Gitariady.
Wstęp wolny!
Szczegółowa informacja o wszystkich
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na
stronie www.cetik.stronie.pl, tel. 74 8143 205,
74 8143 242.
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FOTORELACJA Z MARCOWYCH WYDARZEŃ W CETiK-u

wernisaż „Strońskich Seniorów wyprawy...”

spektakl z okazji Dnia Kobiet „Królowa Śniegu”

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
►Spot kania
przedsz kolaków
ze
sztuką
Co to jest sztuka, kim jest artysta i czy można stworzyć
obraz ze śmieci? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi
wraz z Żabkami, Motylkami i Słoneczkami z Przedszkola
Miejskiego. W dniach 5 i 11 marca dzieci uczestniczyły
w kreatywnych warsztatach na podstawie książki pt.
"Bałwan w lodówce" Łukasza Gorczycy, która
w przystępny i zabawny sposób przedstawia twórców
i dzieła sztuki współczesnej. Ze zgromadzonych
wcześniej "skarbów" (zepsutych zabawek, nakrętek,
słomek, koralików, serwetek itp.), dzieci stworzyły własne
obrazy techniką asamblażu. Podczas prezentacji swoich
prac, mali artyści nadawali kompozycjom ciekawe tytuły, np. "Kosmiczne koryto", "Koronkowy
uśmiech", "Delfin lecący w kosmos", czy "Palmowe wakacje".
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► Czas na wiosenne porządki w domowych
księgozbiorach!
Z radością przyjmiemy niepotrzebne książki
(najlepiej nowe) na kiermasz, który odbędzie się
podczas
VI
Polsko
Czeskich
Stołów
Wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży książek
przeznaczony zostanie na upominki dla dzieci
uczestniczących w bibliotecznych spotkaniach
i warsztatach.

►Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00- 18.00 . Oferujemy nowości
książkowe, audiobooki, a także darmowy dostęp
do Internetu na 5 stanowiskach komputerowych
oraz usługi płatne: ksero, drukarka, skaner i fax.

INFORMACJE ZE STROŃSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
BAJLANDIA
►Bal karnawałowy w „Bajlandii”
Dnia 28 lutego, w tłusty czwartek, w naszym
przedszkolu miał miejsce wyczekiwany przez cały rok
bal przebierańców. Do pięknie udekorowanej sali już
od samego rana tłumnie przybywały czarownice,
księżniczki, zwierzęta, postacie z bajek, ludzie-pająki,
a nawet cały szwadron policji. Dzieci świetnie się
bawiły przez cały dzień. A że nie mogło w tym dniu
zabraknąć
pączków,
przedszkolaki
zostały
obdarowane tymi słodkościami przez Radnych naszej
gminy oraz ciastkarnię „Pączek”.
Serdecznie dziękujemy za tę miłą niespodziankę.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
► W czasie ferii zimowych nasze dzieci miały
mnóstwo świetnych zajęć. Organizowaliśmy zajęcia
głównie z zakresu profilaktyki zdrowia: ćwiczenia
gimnastyczne, zdrowe przekąski i wiele innych
ciekawych rzeczy. Ferie minęły nam bardzo szybko
i zajęliśmy się przygotowaniami do wiosny.

Alicja Witczak
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► 25 lutego obchodziliśmy święto koloru żółtego
W tym szczególnym dniu dzieci, nauczyciele i pracownicy
przedszkola podkreślili wagę tego koloru w swoich strojach.
„W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje”.
Dzieci z naszego przedszkola czekają z utęsknieniem na
nadejście wiosny. Wraz z wychowawcami szukają
pierwszych jej oznak podczas bliższych i dalszych spacerów.
Prosimy o dostosowywanie ubrań dzieci do
warunków atmosferycznych.

Pełnych wiosennej radości,
nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych wśród srebrnych bazi,
przy wspólnym stole życzą:
Dyrektor , pracownicy i dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Śląskim

SZKOŁA PODSTAWOWA
► Realizacja Projektu „Wczoraj i dziś szansą na jutro”
Uczniowie uczestniczący w projekcie rozwijają się
w wielu dziedzinach. Poznają tajniki różnych zawodów, uczą
się programowania, rozwijają się matematycznie, językowo,
kreatywnie,
przyrodniczo.
Zajęcia
odbywają
się
systematycznie
w każdym tygodniu w 26
blokach tematycznych.
► Powiatowy Konkurs o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej
19.02.2019 r. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim odbył się II etap XIV Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej. Do konkursu
przystąpiło 14 uczniów klas V. Rozwiązywali test jednokrotnego
wyboru składający się z 20 pytań. Komisja egzaminacyjna
w składzie: p. Jarosław Grzybowski, p. Jadwiga Staśko, p. Maria
Zimna zakwalifikowała do III etapu następujących uczniów: Zuzanna Kobiałka, Mateusz Gancarz,
Zuzanna Sławik, Julia Grzelak, Dominika Śmiłowska, Aleksandra Bryk. Gratulujemy!
► Uczniowie na wycieczce w Zoo i w parku trampolin
22.02.2019 r. odbyła się wycieczka klas 7a i 8a do Wrocławia.
Tym razem postanowiliśmy spędzić czas w parku trampolin oraz
we wrocławskim ZOO. W parku JumpWorld uczniowie mieli do
dyspozycji trampoliny, jumpliny, strefę akrobatyczną i basen
z gąbkami. Mogli się
wyskakać
o raz
sprawdzić zdolności
równowagi. W ZOO
wzięliśmy udział
w
zajęciach
edukacyjnych
"Bliskie
spotkania
z
małpami" oraz
zwiedziliśmy
Afrykarium.

► Dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej
w
Stroniu
Śląskim tuż za podium.
Iza Olczyk i Amelia Wiktorska
zajęły
IV
miejsce
w
Mistrzostwach
Powiatu
Kło dzki ego
w
Teni si e
Stołowym, które odbyły się 25
lutego w Krosnowicach Kł.
W
turnieju
wystartowało
9 drużyn, m.in. ubiegłoroczne
Mistrzynie
Polski
z
SP
T r z e b i e s zo w i c e.
Gratulacje
dla
naszych
dziewcząt!
Opiekunem
d r u ż y n y
b y ł
p. Krystian Ziobro.
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►Złoto i brąz dla SP w Stroniu Śląskim
w narciarstwie alpejskim!
5 marca w Zieleńcu odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim.
Strońskie szkoły reprezentowało 8 uczniów: 7
z SP i 1 z ZSS. W Igrzyskach Dzieci najmłodsze
dziewczęta (Hanna Pomykała, Zuzanna
Urbaniak, Maja Ścisłowska) wygrały
klasyfikację drużynową, a chłopcy (Jakub
Gąsior, Tomasz Kawecki, Jakub Ziobro)
zdobyli brązowe medale, natomiast
indywidualnie Zuzia Urbaniak zajęła 2 miejsce,
a Tomek Kawecki był 3.
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
rywalizowały siostry Figurskie - Oliwia (ZSS)
zajęła 2 miejsce, a Jagoda (SP) była 6. Ze
statuetkami, medalami i dyplomami zmęczeni,
ale zadowoleni wróciliśmy do Stronia. Dodać należy, że cała
ósemka to członkowie lokalnego klubu narciarskiego ULKS
Czarna Góra. Dla wszystkich reprezentantów wielkie brawa
i gratulacje!
Podziękowania dla Rady Rodziców z SP, która pokryła koszty
transportu na zawody oraz dla Pana Jacka Gąsiora, który
pomógł mi "ogarnąć" drużynę:) Opiekun reprezentacji szkół Krystian Ziobro.
► Ogólnopolski Konkurs Geograficzny
14 marca uczniowie klas V-VIII przystąpili do VI Edycji
Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” PLUS. Konkurs ten
był przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z
Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania
Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” - Ogólnopolskiego
Organizatora Konkursu. Uczestnicy : I. Augun, B. Jasik, J.
Margowniczy, K. Bober, J. Mach, J. Łanucha, H. Szatan, M.
Gancarz, D. Milke, S. Milke, B. Wedziński, K. Odważny, T.
Stercuła. Oczekujemy na wyniki-szkolny koordynator: Maria
Zimna
► O góln o po ls ki
T urn i e j
W i e dz y
► Bezpieczny Dolnoślązak
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
W
ramach
szkolnego
13 marca odbyły się eliminacje szkolne
pro jek tu
"Bez pi e czny
turnieju, w których udział wzięło 11 uczniów
Dolnoślązak" klasy IV a i IV
klas V-VIII. Eliminacje składały się z:
b wzięły udział w zajęciach
1. T e s t u s p r a w d z a j ą c e g o w i e d z ę
pt. „Stany alarmowe wód na
z przepisów prawa drogowego, przepisów
wiosnę”, przeprowadzonych
dla pieszych i rowerzystów, znajomość
przez
pracownika
znaków drogowych i pierwszej pomocy,
Śnieżnickiego
Parku
zasad jazdy na skrzyżowaniach.
Krajobrazowego
Pana
2. J a z d y
rowerem
po
torze
Łukasza
Głowackiego.
sprawnościowym złożonym z 6 przeszkód.
Zajęcia odbyły się przy
Wyniki etapu szkolnego: I miejsce chłopcy –
suchym zbiorniku w Stroniu
Dawid Kubowicz, I miejsce dziewczęta –
Śląskim, a ich celem było
Natalia Lasota II miejsce chłopcy - Wojciech
nabywanie umiejętności zachowania podczas powodzi, Raś, II miejsce dziewczęta – Zuzanna
stosowania się do powiadomień, które docierają do nas Urbaniak. Zwycięzcy będą reprezentowali
drogą SMS. Uczniowie poznali przyczyny powodzi oraz naszą szkołę w etapie powiatowym.
strategie ograniczania ich skutków, dowiedzieli się o Zawodnicy rezerwowi: Milena Jesiołowska,
znaczeniu lasów w przeciwdziałaniu powodziom.
Szymon Milke. Szkolny organizator turnieju Jadwiga Staśko.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
►Nowe sprzęty, nowe szkolenia, wiele ciekawych
inicjatyw w Zespole Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.
Na początku miesiąca w Zespole Szkół
Samorządowych zostały
zamontowane nowe
profesjonalne sprzęty gastronomiczne z projektu
„Kształcenie zawodowe” :
1). Piec konwekcyjno parowy Rational
2). Blender do koktajli Hamilton Beach
3). Sous vide
4). Thermomix TM5
5). Pakowarka próżniowa komorowa Hendi
6). Sokowirówka do soków i warzyw Robot Coupe
7). Schładzarka szokowa Hendi
Szkolenie z obsługi nowych sprzętów przeprowadził Szef Kuchni
Restauracji Puchaczówka Sebastian Witkowski, przedstawiając uczniom
nowoczesną metodę gotowania sous vide, co oznacza gotowanie
próżniowe w niskich temperaturach. Potrawy przygotowane tę metodą
są wyjątkowe, wykwintne i charakteryzuje je niepowtarzalny smak i
jakość. Szef Kuchni opowiedział również krok po kroku
o próżniowym pakowaniu, jak ogromne ma znaczenie dla składników
danej potrawy, jak mocno zatrzymuje smaki i naturalne soki.
Wykorzystując nowoczesne technologie gotowania, uczniowie
z pomocą Szefa Kuchni przygotowali:
•
Terinę rybną
- Pierś z kurczaka kukurydzianego na puree marchewkowym
z buraczanymi gnocchi
- Stek wołowy podany na szpinaku z
sosem pieprzowym
- Krem z zielonego groszku z chipsem ze
słoniny
- Schab duroc podany z ziemniakiem
gratin.
Warsztaty zakończyły się dobrym
smakiem i pełnymi brzuchami.
► Koło wolontariackie wciąż intensywnie pracuje
Wolontariusze Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim w tym miesiącu odwiedzili grupę
przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola oraz z
przedszkola Bajlandia w Bolesławowie.
Wolontariusze przedstawili małym przedszkolakom
bajkę pt. „Kopciuszek”. Tym sposobem pokazali
przedszkolakom, że marzenia się spełniają,
że wszystko jest możliwe. Na zakończenie zostały
przeprowadzone animacje, gry i zabawy.
Następnym działaniem jest wsparcie akcji, którym
koordynatorem jest Szkoła Podstawowa w Stroniu
Śl., zbiórka „Nie bądź sknera kup pampera”
W tym celu wolontariusze zaprojektowali plakaty i
ulotki. Napisali pismo, które skierowali do różnych
firm. Zorganizowali zbiórkę i punkt odbioru
w naszej szkole.
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► Warsztaty zdrowego żywienia

Kolejnym działaniem było zaproszenie przedszkolaków do
naszej szkoły na warsztaty zdrowego żywienia. I tu się działo
37 przedszkolaków stało się małymi zdrowymi kucharzami.
W trakcie zajęć została przeprowadzona: pogawędka na
temat zdrowej żywności, mnóstwo gier i zabaw, tworzenie
smakołyków pod opieką uczniów klasy 2 technikum
hotelarskiego.
Kamila Majka
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ZABAWA
KARNAWAŁOWA
W SOŁECTWIE STRONIE WIEŚ
Dnia 02.03.2019 r. dzieci z sołectwa
Stronie Wieś uczestniczyły w zabawie
karnawałowej. Zabawa odbyła się
w salce przy strońskiej parafii. Dopisały
maluchy, które brały czynny udział
w przygotowanych,
konkursach
i zabawach. Odpoczywając, częstowały
się przygotowanymi słodkościami.
Najwięcej radości sprawiały nagrody
zdobyte
w
konkursach.
Sołtys

DERATYZACJA

–

obowiązek

właścicieli

nieruchomości

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie
Śląskie przyjętym uchwałą Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
27 czerwca 2016 r obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu
roku, w terminach:
od 15 kwietnia do 30 kwietnia, od 15 września do 30 września.
Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli
wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji
również poza terminami określonymi w regulaminie.
Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.
1. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie.
2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć
gryzo ni om
jako
dro gi
do stępu
do
budynkó w
i
po mieszczeń,
usunąć
z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla
gryzoni. Uwaga! Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny.

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK?
,,RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ M A K U L A T U R Ę 9 marca uczestniczyliśmy w
zjeździe
2019’’
zwyczajnym Oddziału Rejonowego Polskiego

Burmistrz Stronia Śląskiego po raz drugi ogłasza
konkurs w zbiórce makulatury, tym razem
skierowany do wszystkich uczniów placówek
oświatowych z terenu Gminy Stronie Śląskie.
Celem konkursu jest promocja wśród dzieci i młodzieży
zachowań ekologicznych, a w szczególności potrzeby
prowadzenia
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych.
Konkurs trwać będzie od 4 marca 2019 r. do 24 maja
2019 r. i będzie polegać na zbiórce jak największej ilości
makulatury.
Zachęcamy do wsparcia uczniów przez rodzinę,
znajomych, sąsiadów.
WRZUCAMY:
KSIĄŻKI,GAZETY,ZESZYTY
TORBY PAPIEROWE
KARTON, TEKTURĘ

NIE WRZUCAMY:
OPAKOWAŃ Z DOMIESZKĄ
TWORZYW SZTUCZNYCH
FOLII ALUMINIOWYCH
PAPIERU TŁUSTEGO
I ZABRUDZONEGO

Czerwonego Krzyża w Kłodzku, na którym
gościli przedstawiciele wszystkich klubów
HDK naszego Okręgu Rejonowego.
Dodatkowo pragnę poinformować, że
czynimy starania, aby w Stroniu Śląskim
ponownie zostały postawione kontenery na
odzież. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz
Chromiec zaakceptował wstępnie propozycję,
teraz wszystko w gestii Polskiego
Czerwonego Krzyża Wrocław.
15
kwietnia
(poniedziałek)
w
CETiK-u
odbędzie
się
kolejna
akcja
honorowego
oddawania
krwi. Zapraszamy w godzinach 10.00-13.00
Zapraszamy szczególnie młodzież z Zespołu
Szkół Samorządowych, która ukończyła 18 lat.
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DLACZEGO WARTO ODDAWAĆ KREW?
Oddawanie krwi jest codzienną misją, społecznym obowiązkiem, jest również wskaźnikiem
bohaterstwa:-). W Stroniu Śląskim mamy zarejestrowanych 208 dawców, czy może być ich więcej?
Myślę, że tak. Jak pokazują ekipy wyjazdowe do tej miejscowości – coraz więcej mamy
pierwszorazowych dawców. Cieszy nas bardzo, że rośnie świadomość społeczna mieszkańców. Aby
zostać Krwiodawcą należy mieć minimum 18 lat, ale nie więcej jak 65 lat (dawcy pierwszorazowi 60 lat) i
mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport). Należy
być w zdrowym i ważyć co najmniej 50 kg. Krwi nie da się wyprodukować, tylko człowiek jest w stanie
przekazać ten bezcenny dar. Wystarczy 450 ml, by uratować aż trzy osoby. Nie możemy, jednak
przestać się angażować, ponieważ potrzeby stale rosną. Krew wykorzystywana jest w przypadku:
masywnego krwotoku, czyli gdy doszło do nagłej i znacznej utraty krwi (30-60%) podczas zabiegów
chirurgicznych, przy dializie i krążeniu pozaustrojowym, przy przetoczeniach wymiennych. Jest
niezbędnym składnikiem leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w profilaktyce konfliktu
serologicznego między matką a płodem, w celu zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym oraz
hipoproteinemii (niedobiałczenia krwi), czyli stanach niedoboru białek w tkankach i narządach. Jak
widać krew jest potrzebna w szpitalach przez całą dobę, przez 365 dni w roku, dlatego Krwiodawcy są
tak bardzo potrzebni.
Krwiodawca ma realny wpływ na poziom leczenia
pacjentów z chorobami krwi. Angażując się w oddawanie
krwi, zapewnia również bezpośrednio ciągłość w
dostarczaniu leku (płytek, osocza oraz krwinek
czerwonych) do szpitala. Należy podkreślić, że liczba
pacjentów
wymagająca
pomocy
hematologów
systematycznie rośnie, a na naszym terenie jest ona
wyższa niż w innych rejonach Polski. Zgodnie z
przewidywaniami WHO w roku 2030 liczba zgonów z
powodu nowotworów może przekroczyć nawet 17 mln. W
lutym bieżącego roku powstał w Wałbrzychu odział
hematologii. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ na
terenie Dolnego Śląska poza czołowym ośrodkiem
hematologii we Wrocławiu i szpitalem w Legnicy, nie
posiadaliśmy takich oddziałów. Lista chorych, którzy
wymagają leczenia hematologicznego jest duża i stale
rośnie. Należy przypomnieć, że do zadań oddziału
hematologii należą: leczenie niedoborów odporności,
niedokrwistości, zaburzenia krzepnięcia oraz nowotworów hematologicznych – poprzez np. przeszczepy
szpiku oraz przygotowywaniem leków cytostatycznych (wykorzystywanych w chemioterapii). Aktualnie
odział posiada 14 łóżek oraz przychodnie hematologiczną, gdzie pacjenci mogą się leczyć
ambulatoryjnie.

7 KWIETNIA– DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA
składamy najserdeczniejsze podziękowania za
zaangażowanie, bezinteresowność, profesjonalizm
i determinację w ratowaniu najcenniejszej wartości jaką
jest ludzkie życie. Dziękujemy Wam także, za
bezgraniczną ofiarność i zaangażowanie w działaniu na
rzecz pacjenta.
Życzymy Państwu osobistej satysfakcji z trudnej,
wymagającej i niezwykle odpowiedzialnej, ale jakże
potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym.

Zapraszamy na akcje w
Stroniu Śląskim! Będziemy:
15.04.2018,
10.06.2019,
12.08.2019,
07.10.2019,
09.12.2019.
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L A T A J Ą C Y budynków mieszkalnych oraz nie powinniśmy zimą niepokoić
gospodarczych mają szczególnie nietoperzy? Odpowiedzi na te i
PRZYJACIELE

inne pytania znajdziemy na
tablicach
Ścieżki
Edukacji
Ekologicznej. Nietoperze. Kletno Stara Morawa. Więcej informacji
o ścieżce jest na stronie:
www.nietoperze.kletno.pl
Projekt został dofinansowany ze
środków
"działaj
lokalnie"
Funduszu
Lokalnego
Masywu Śnieżnika.
Ścieżka ma też swój profil na
facebooku,
serdecznie
z a p r a s z a m y
d o
odwiedzania: Ścieżka Edukacji
Ekologicznej Nietoperze Kletno Stara Morawa.
Zapraszamy również już teraz
na spacer tematyczny Ścieżką
Edukacji
Ekologicznej,
zaplanowany
na
niedzielę
28.04.2019r.
Zbiórka
przy
Wapienniku
"Łaskawy Kamień" w Starej

W 2017 roku grupa nieformalna
"Nietoperze" przy Stowarzyszeniu
Muzeum Wapiennik w Starej
Morawie zaczęła remont ośmiu
tablic
poglądowych,
ścieżki
edukacji ekologicznej między
Kletnem a Starą Morawą. Ścieżka
ta powstała w 2010 roku
z inicjatywy Kopalni Uranu
w
Kletnie
i
Joanny
Furmankiewicz z Uniwersytetu
Wrocławskiego i jest wyjątkowo
ciekawym
krajobrazowo
i przyrodniczo szlakiem o każdej
porze roku. Opowiada o życiu
nietoperzy:
urodzinach,
żerowaniu, godach, zimowiskach,
ewolucji i o przepięknym miejscu
ich życia jakim jest Dolina
Kleśnicy.
Nietoperze interesują wielu ludzi,
ponieważ są wyjątkowe w
porównaniu z innymi zwierzętami:
latające ssaki, które hibernują,
posługują się echolokacją, czyli
orientują się w terenie za pomocą
dźwięków i śpią głową w dół.
Z
ponad
1000
gatunków
nietoperzy na całym świecie, w
Polsce prawie 30, w naszym
terenie, a dokładnie w Dolinie
Kleśnicy występuje aż 13.
Wszystkie nietoperze podlegają
w Polsce ścisłej ochronie, ale
w
czasach
powstawania
gospodarstw wielkoobszarowych,
monokultur, wycinania całych
alei drzew, stosowania środków
ochrony roślin, rozbudowywania
miast
i
ocieplania
domów
styropianem,
uszczelniania
strychów i wszelkich wlotów do

utrudnione bytowanie.
Aleje drzew, zadrzewione miedze
znikają z krajobrazu, a dla
nietoperzy oznacza to utratę
punktów
orientacyjnych
do
echolokacji. Nie docierają do
swoich
żerowisk,
albo
miejsc gdzie są kolonie rozrodcze
(takie
nietoperzowe
przedszkola!). Tracą żerowiska,
bo giną masowo różne owady,
które
potrzebowały
bioróżnorodnych
środowisk,
tracą miejsca na zimowiska, a
my
tracimy
n i et o p e r z e .
Zagrożenie
stanowi
również
ocieplający się klimat. Na Z i e m i
Kłodzkiej mają jeszcze dobre
warunki bytowania, ale musimy o
nie dbać.
Nietoperzowa ścieżka położona
jest na terenie obszaru Natura
2000 może być wykorzystywana
w czasie zajęć szkolnych dla grup
uczniów, przez Zielone Szkoły,
kolonie czy wycieczki rodzinne.
Na podstawie zawartych na
tablicach informacji, można w
terenie dowiedzieć się wielu
ciekawostek na temat tych
ssaków, a sama ścieżka jest
bardzo
malownicza.
Kto wie jakie strategie żerowania
mają
poszczególne
gatunki
nietoperzy?
Jakie
gatunki
nietoperzy
żyją
w
Dolinie
Kleśnicy?
Czy
Jaskinia
Niedźwiedzia jest jedyną jaskinią
w Masywie Śnieżnika? O ile stopni
Celsjusza obniżają temperaturę
c i a ł a
n i e t o p e r z e
w trakcie hibernacji? I dlaczego

Posterunek Policji w Stroniu
Śląskim ul. Mickiewicza 2
tel. 748141172 lub 748146231

Dzielnicowy rej. służbowego nr III st.asp.
Sławomir Imiński
e - m ai l :
dz i el n i cow y . l ad ekzdroj3@klodzko.wr.policja.gov.pl
tel. służbowy: 797-306-358 (czynny w trakcie
pełnienia służby)
obsługiwany rejon służbowy Stronie Śląskie , ulice:
Mickiewicza, Dolna, Kościuszki od nr 1 do 44, Górna,
Hutnicza, Nadbrzeżna nr 1,3,5,7,9,11,22,24,26,28,30,
34,32,36, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Zielona, ROD
„Pod Świerkami”, wsie: Strachocin od nr 10-55,
Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice.

Kierownik Posterunku Policji
w Stroniu Ślaskim asp.szt.
Tomasz Erdmański pełni dyżur
w każdy poniedziałek w godz.
10:00-14:00
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Dzielnicowy rej. służbowego nr IV
st.asp. Marcin Wdowiak
e-mail:
dzielnicowy.ladekzdroj4@klodzko.wr.policja.gov.pl
tel. służbowy: 797-306-357 (czynny
w trakcie pełnienia służby)
obsługiwany
rejon
służbowy
Stronie
Śląskie,
ulice:
Kościuszki od nr 46 do 91, Akacjowa,
Jaworowa, Kościelna, Klonowa,
Krótka, Łąkowa, Leśna, Kopernika,
Nadbrzeżna
nr
2,2a,4,8,10,12,
12a,14,16,18,20,
Morawka,
Poziomkowa, Sportowa, Sudecka,
Słoneczna,
Stroma,
Szkolna,
Świerkowa, Wodna, Turystyczna,
Żeromskiego, RDO „Krokus”, wsie:
Janowa Góra, Kamienica, Kletno,
Bolesławów, Stara Morawa, Nowa
Morawa,
Młynowiec,
Sienna,
Strachocin
od nr 1 do 9,
Rogóżka

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Balicki Marek

marek-balicki@wp.pl

Bora Szymon

szymonbora29@interia.pl

Brzezicka Krystyna

tel: 691 816 479

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

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA LUTY 2019
W miesiącu lutym 2019 roku
odbyło
się 8
spotkań Grupy Wsparcia dla
Osób
z Problemem Alkoholowym.
Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 5-6 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
12 porad dotyczących:
♦
możliwości
podjęcia
terapii
odwykowej
w placówkach stacjonarnych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych
♦ motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Rodzin Osób Uzależnionych
♦ pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego
skierowane
do
Ko misji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

♦ wspierania w utrzymaniu wczesnej
abstynencji – porady te dotyczyły
osób, które uczestniczą w
z a j ę c i a c h
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 3-4 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

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje
P.T. Podatników, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala konferencyjna nr 17 pracownicy Urzędu
Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej będą przyjmować zeznania podatkowe za
rok 2018.
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VII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 28 MARCA 2019 ROKU O
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU codziennie od 7:30 - 15:30,
MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM.
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Stronia
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
Śląskiego.
4.Wręczenie stypendium naukowego i stypendiów informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy
sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie
ul. Żeromskiego 6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny :
Stronie Śląskie.
5. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 601259900 lub 748141552
2018 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie
wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
6. Przedstawienie Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego
W dniu 6 kwietnia 2019 roku Radni Rady Miejskiej
sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z realizacji
Śląskiego:
S.
Dobrowolski,
W.
Ryczek,
programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z Stronia
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami G. Janiszewska, K. Brzezicka, M. Laskowska, Z. Pakuła,
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności R. Wiktor, organizują bezpłatnie, podstawowe informacje
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze Radnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Wizyty prosimy
pod
nr
tel.
601
259
900.
Stronie Śląskie na 2019 rok – projekt nr 1. u z g a d n i a ć
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Przyjmowane są osoby tylko zarejestrowane.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 2 – projekt nr 2.
BIURO RADNYCH
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław
kąpielowego – projekt nr 3.
Pakuła, zapraszają w sprawach samorządowych do Biura
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
kąpielisk – projekt nr 4.
Słoneczna)
w
godzinach
1600-1700
11. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły
2 kwietnia 2019 roku dyżur w biurze pełni Pan Wiesław
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Ryczek.
Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim – projekt nr 5.
Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
dostępny również na stronie internetowej pod
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie
adresem
www.stronie.pl
→
zakładka
w 2018 roku – projekt nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr „aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29
kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia,
Adres redakcji/wydawcy
Redaktor
zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością
Gmina
Stronie
Śląskie
ul.
naczelny:
Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu
Kościuszki
55,
Tomasz
na okres dłuższy niż trzy lata – projekt nr 7.
14. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego
57- 550 Stronie Śląskie
Olszewski,
z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
Tel. 74 811 77 12
DTP (layout):
15. Interpelacje radnych.
Faks 74 811 77 32 email:
Sara
16. Zapytania i wolne wnioski.
biuroburmistrza@stronie.pl
Pawłowska
17. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
18. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej Stronia
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor

5 KWIETNIA, Dzień Leśnika i
Drzewiarza!
Wszystkim leśnikom Nadleśnictwa
Lądek - Zdrój i przyjaciołom lasu
życzymy satysfakcji
z wykonywania obowiązków
zawodowych. Niech radość pracy
dodaje Wam sił w działaniach na rzecz
przyrody!

skrótów, zmiany
tytułów, czy podtytułów
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr
XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
30 października 2015 r. Nadesłany materiał winien
cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem
myślowym.
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia
każdego
miesiąca
na
adres
e-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl
lub
dostarczyć osobiście.

