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ZBLIŻA SIĘ
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Z okazji Dnia Kobiet, który będziemy obchodzić 8 marca, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim
przedstawicielką płci pięknej. Spełnienia najskrytszych marzeń, zdrowia oraz powodzenia
w realizowaniu własnych planów. Niech ten dzień przyniesie Wam wiele radości i uśmiechu. Liczymy na to,
że stan zadowolenia i radosnych dni będzie trwał przez cały rok bo dzięki temu upiększacie i ułatwiacie nasze życie.
Wszystkiego najlepszego!

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
Ryszard Wiktor
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PRZETARGI W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Stronie Śląskie:
Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w Stroniu Śląskim przy
ul. Morawka dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr
SW1K/00076973/3, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Stronie Śląskie nieruchomości n/w
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi :
dz. nr 554/115 o pow. 40 m2,
dz. nr 554/116 o pow. 40 m2,
dz. nr 554/117 o pow. 40 m2,
dz. nr 554/118 o pow. 40 m2,
dz. nr 554/119 o pow. 39 m2,
dz. nr 554/120 o pow. 39 m2,
dz. nr 554/121 o pow. 39 m2,
dz. nr 554/122 o pow. 39 m2.,
Cena wywoławcza dz. nr : od 554/115 do nr 554/122 - 5 000,00 PLN
netto+ należny podatek VAT, kwota wadium - 500,00 PLN ,
Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego
garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00
każdy (dot. dz. wymienionych w poz. 1-8)
Warunki przetargu :
Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2016 r. od godz. 10:00 do
10:45 (co 15 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala
konferencyjna).
Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr….”, należy wpłacić
w pieniądzu przelewem lub gotówką najpóźniej do 7 marca 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 sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie
minimalne powyżej ceny wywoławczej. Oferent, który nie wygra
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później
niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
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.

INFORMACJA
Burmistrza Stronia Śląskiego
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stronie Śląskie został
wywieszony n/w wykaz nieruchomości niezabudowanej
przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu:
oznaczonej nr geodezyjnym 261/1 o pow. 0,58 ha położonej
w obrębie wsi Stary Gierałtów dla której Sąd Rejonowy
w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczysta KW Nr SW1K/00043446/0.

Terminy wywieszenia wykazu 16.02.2016 do 08.03.2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55
oraz ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej,
na www.bip.stronie.dolnyslask.pl
oraz w Biuletynie Samorządowym Gminy Stronie Śląskie
„Nowinki Strońskie”.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim tel.74 811-77-15 lub 41

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy
uczestnik przetargu powinien posiadać dokument potwierdzający
tożsamości, potwierdzający 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.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży i koszty wieczystoksięgowe
w całości ponosi nabywca.
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje o 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 41).

Uwaga! Jeśli i tym razem śnieg nie dopisze,
impreza zostanie przełożona na marzec
w którym „Żmija” odbędzie się niezależnie
od warunków pogodowych (Wyruszymy na
Żmijowiec na biegówkach lub na pieszo).
ZAPRASZAMY!

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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LUTY W CETiK-u

→ 03 lutego 2016 r. - fotorelacja z koncertu Hansa die Geige,

→ 07 lutego 2016 r. - fotorelacja z koncertu charytatywnego „CEGIEŁKA”
dla Doroty i Krzysztofa Komornickich,

• 19 marca br. o godz. 20.00 zapraszamy do CETiKu na występ zespołu Superhalo live, support zespół
Shaking Pork. wstęp wolny! Koncert realizowany
jest w ramach projektu Po Stronie Rocka.

→ 09 lutego 2016r. - fotorelacja z pokazu węży Boa w CETiKu.

A W MARCU - JAK W GARNCU
• 6 marca br. o godz. 16.00 zapraszamy do kaplicy św. Onufrego na koncert muzyki
dawnej pn. "Mozart, Bach w Onufrym". Koncert odbędzie się w ramach cyklu pn.
"Onufriada". Szczególnie gorąco zapraszamy Panie z Gminy Stronie Śląskie i nie tylko.
Wstęp wolny!
• 12 marca br. w Bielicach odbędą się zawody narciarstwa biegowego
"ULTRABIEL". Jest to maraton narciarski na najdłuższym dystansie w Polsce 60 km
wraz z biegami towarzyszącymi na 20 km i 10 km. Nad organizacją Ultrabiel 2016
pracują pasjonaci biegów narciarskich zgromadzeni wokół portalu nabiegowkach.pl, jak
też lokalni społecznicy i przedstawiciele miejscowego samorządu. Szczegóły dostępne na
stronie http://www.ultrabiel.pl/
• W dniu 7 marca o godz. 16.00 zapraszamy dzieci z klas I-III natomiast 9 marca o godz.
16.00 dzieci z klas IV-VI na warsztaty tworzenia jaj wielkanocnych metodą
patchworkową.
• W dniu 8 marca o godz. 16.00 zapraszamy do CETiK-u na warsztaty rękodzielnicze tworzenie w drewnie. Zajęcia dla dzieci z klas IV - VI. Liczba miejsc
ograniczona.Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca w biurze Centrum.
• 13 marca br. o godz. 14.00 zapraszamy do CETiK-u na imprezę pn. "STOŁY
WIELKANOCNE" połączone z 5-leciem istnienia CETiK-u. Wstęp wolny!
W programie m.in.: Występy Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Stroniu
Śląskim, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim, LZŚ "Siekiereczki" ze
Starego Gierałtowa., Kapeli "z Ulicy Hutniczej", występ młodych pianistów z CETiK-u,
występ grupy "Nadija"-tańca orientalnego działającej przy CETiK-u, występ gwiazdy
wieczoru - Agnes Violin, będzie też tort (słodka niespodzianka - wykonany specjalnie na
5-lecie działalności CETiK-u). Ponadto odbędą się prezentacje stołów o tematyce
wielkanocnej, kiermasze, a także zostaną wręczone nagrody dla dzieci oraz dorosłych za
udział w konkursach wielkanocnych.

Targi GLOBalnie 2016
W dniach 18 - 20 marca 2016 r. w Katowicach
odbędzie się jedna z największych imprez
turystycznych w Polsce-Międzynarodowe Targi
Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego oraz
Żeglarskiego GLOBalnie 2016. Hasła przewodnie
imprezy to „Rodzina, Turystyka, Aktywna”.
Targi kierowane są głównie do organizatorów
turystyki pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej,
wodnej, konnej, zimowej i sportowej, a także do
producentów i gestorów sprzętu turystycznego,
rekreacyjnego i sportowego.
W targach udział weźmie pracownik CETiK-u,
z tego względu istnieje możliwość zabrania na
targi, materiałów promujących Państwa atrakcje
turystyczne czy też bazę noclegową lub gastronomiczną (dotyczy Gminy Stronie Śląskie).
Materiały promocyjne prosimy dostarczyć
najpóźniej do 15 marca (wtorek) do godz. 20.00
do biura Centrum.

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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DOFINANSOWANIE BUDOWY
STUDNI

ZARZĄDZENIE NR 250/16
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego przygotował
projekt uchwały, który dotyczy zasad oraz
trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy w zakresie dofinansowania budowy
studni na potrzeby własnego gospodarstwa
na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Głównym celem dotacji jest zaopatrzenie mieszkańców w
wodę dobrej jakości oraz stworzenie alternatywy dla
dostarczania wody z wodociągu publicznego do gospodarstw
dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona.
Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie dofinansowania budowy studni jest
wykonanie inwestycji, złożenie wniosku o przyznanie dotacji
wraz z wymaganymi dokumentami, podpisanie umowy.
Dofinansowanie będzie realizowane według kolejności
wpływu wniosków.
Przedmiotem dofinansowania będą nieruchomości
zabudowane, które nie mają możliwości włączenia się do
gminnej sieci wodociągowej lub budowa przyłącza
wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby
nieuzasadniona, oddane do użytkowania przed dniem
wejścia w życie uchwały. Dotację będzie mogła uzyskać
osoba będąca inwestorem budowy studni, natomiast
inwestorem może być osoba fizyczna lub grupa osób na stałe
zameldowanych na terenie gminy. Dodatkowo realizowana
inwestycja na nieruchomości powinna być położona na
terenie Gminy Stronie Śląskie. Podstawą o ubieganie się
o dofinansowanie ze środków budżetu gminy jest
legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością.
Osoba lub grupa osób ubiegająca się o dofinansowanie po
zrealizowaniu budowy studni dla budynku mieszkalnego,
może uzyskać dotację do 50 % kosztów wykonania odwiertu
lub budowy, nie więcej niż 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy
złotych 00/100).
Na stronie internetowej bip.stronie.dolnyslask.pl/
w zakładce „Rada Miejska” → „Projekty uchwał”
dostępny jest wyżej określony projekt uchwały w całości.

W sprawie ustalenia wysokości opłaty
za wykonanie usługi w postaci dowozu
w sytuacjach nadzwyczajnych wody do
celów gospodarczych do obiektów
zbiorowego zakwaterowania położonych
na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515
ze zmianami), Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam wysokość opłaty za wykonanie usługi w postaci dowozu
w sytuacjach nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych do obiektów
zbiorowego zakwaterowania położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie,
w skład, której wchodzą następujące składowe:
1) opłata za jedną roboczogodzinę pracy sprzętu wraz z obsługą - 100 PLN
brutto,
2) opłata za jeden kilometr dojazdu do miejsca, w którym ma być
wykonywana usługa - 3 PLN brutto.
2. Po wykonaniu usługi, Zamawiający potwierdza jej wykonanie oraz
wysokość naliczonej opłaty na podstawie składowych opłaty wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2 podpisując formularz pn. "Zamówienie na wykonanie usługi
w postaci dowozu wody do celów gospodarczych" stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
3. Opłata będzie regulowana na podstawie wystawionej przez Gminę Stronie
Śląskie faktury VAT, po wykonaniu usługi.
§ 2. Opłata za dostarczoną wodę do Zamawiającego będzie regulowana po
wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Strachocinie 39, 57-550
Stronie Śląskie, na podstawie aktualnie obowiązujących taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 3. Wszelkie zgłoszenia na wykonanie usługi w postaci dowozu
w sytuacjach nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych zgłaszane będą
do Komendanta Miejsko-Gminnego Odziału Związku OSP RP w Stroniu
Śląskim, pod nr telefonu 795 987 998.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejsko-Gminnego
Odziału Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz

INFORMACJA O USŁUDZE DOSTAWY WODY PRZEZ ZWiK SP. Z O.O.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Strachocinie nr 39 informuje mieszkańców Gminy Stronie Śląskie o możliwości
zamawiania w Spółce usługi dostawy wody do celów gospodarczych. Woda może być dostarczona i przelana do posiadanych bądź
wypożyczonych od Spółki zbiorników. Poniżej cennik usług :
Lp
1.

Rodzaj usługi
Dowóz wody w ilości max 0,5 m3
(500 litrów) :
- dni robocze 7.00 – 15.00
- dni robocze 15.00 – 22.00
- dni wolne od pracy 7.00 – 22.00

2.
3.
4.

Wynajem pojemnika na wodę z kranikiem
o pojemności 1 m3 (1000 litrów)
Wynajem przyczepki o ładowności 550 kg wraz
z pojemnikiem wypełnionym wodą (500 litrów)
Dodatek za km jazdy

Jednostka

Cena netto
w zł.

Cena brutto
w zł.

1 dowóz-0,5 m3

30,00

36,90

3

45,00

55,35

3

60,00

73,80

1 doba

5,00

6,15

1 doba

40,00

49,20

1 km

1,80

2,21

1 dowóz-0,5 m
1 dowóz-0,5 m

Usługa dostawy wody może być świadczona tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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WYWALAMY GRATY Z CHATY - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Uwaga mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie! Od 16 MARCA 2016 r. na
terenie miasta Stronie Śląskie zorganizowana zostanie akcja pod hasłem
„Wywalamy graty z chaty”, czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(np. szafy, wersalki, stare meble, fotele, stolarka drzwiowa i okienna).
Zbiórka odpadów będzie prowadzona w formie "wystawki" w określonym
harmonogramie tj. dla MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE - 16 MARCA
b.r., natomiast na OBSZARACH WIEJSKICH – 17 MARCA b.r.
Każdy mieszkaniec miasta objęty gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, będzie mógł w tych dniach pozbyć się swoich
zbędnych "gratów".
Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 w dniu zbiórki przed posesjami
(lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Mieszkaniowych
itp.) w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym
umożliwiającym dojazd do nich samochodem ciężarowym.
• Należy wystawiać TYLKO:
- meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady,
np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe
opakowania ulegające biodegradacji.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki lodówki, kuchenki,
odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki, tostery, roboty, komputery,
myszy komputerowe, klawiatury itp.
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny musi być oddany w całości, bez wymontowania
elektroniki.
• Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się ODPADÓW
BUDOWLANYCH – NIE BĘDĄ ODBIERANE!
Odpady budowlane i rozbiórkowe – tj: gruz ceglany, tynkarski, betonowy,
płytki, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne,
drzwiowe, okna i drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
deski sedesowe, grzejniki, rolety, panele, odpady instalacyjne oraz
wszystkie inne odpady powstałe w trakcie prac remontowych, czy
budowlanych.

Pod znakiem Mickiewicza…
160-ta rocznica śmierci poety (zmarł w 1855 r.) stała się
doskonałym pretekstem do ogłoszenia roku szkolnego
2015/2016 ,,Rokiem Mickiewiczowskim”, by przybliżyć uczniom
postać twórcy nie tylko przez pryzmat lektur obowiązkowych
i zachęcić do czytania dzieł wieszcza.
Od września uczniowie poznają szczegółową biografię twórcy,
w październiku zagłębili się w świat ballad.
Listopad stał się miesiącem wspólnego czytania II i IV
części ,,Dziadów” z elementami inscenizacyjnymi. Do końca
I semestru trwały konkursy plastyczne ,,Mickiewiczowskie
widzenie świata”, w którym uczniowie wykonywali prace
plastyczne do poznanych utworów poety oraz ,,Portret wieszcza”.
Zbliżające się, popularne wśród młodzieży, Walentynki, to
kolejna okazja, by tym razem poznać poezję miłosną
Mickiewicza, będącą efektem burzliwego życia uczuciowego
artysty. Przed nami konkurs recytatorski
,,Z Mickiewiczem o miłości”…
Szczególnie zaangażowani w realizację
projektu są uczniowie klasy II A.

GODZINY OTWARCIA PSZOK:
- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
- w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 – 18.00
- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00
ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PRZYRODNICZEGO „ MEDITEST ”
Uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim brali udział w kolejnej edycji
konkursu. Poniżej przedstawiamy wyniki.
LAUREACI z klas IV:
ZALOT NATALIA - 22 miejsce/ 762 uczestników
KUJAWIAK FILIP - 23 miejsce/ 762 uczestników
ŁANUCHA JULIA - 27 miejsce/ 762 uczestników
KRUCZEK DOMINIKA - 28 miejsce/ 762 uczestników
SERAFIN TOMASZ - 38 miejsce/ 762 uczestników
GUDOWSKA PAULINA - 40 miejsce/ 762 uczestników
LAUREACI Z klas V:
OLEKSY
MARTYNA – 18 miejsce/ 762 uczestników
LEWICKI JAKUB –
24 miejsce/ 762 uczestników
KUBOWICZ DAWID –
33 miejsce/ 762 uczestników
SZEWCZUKANGELIKA – 39 miejsce/ 762 uczestników
POBIARZYN
WIKTORIA – 42 miejsce/ 762 uczestników
GRATULUJĘ! Szkolny koordynator: Maria Zimna

NIEZAPOMNIANA STUDNIÓWKA
LICEUM MUNDUROWEGO
Studniówka klasy IIIM odbyła się 16.01.2016r. w ośrodku
„Górski Poranek”. Ogólny splendor imprezy zachwycił wszystkich
przybyłych gości. Doskonale zorganizowane przez maturzystów
programy oraz dekoracja sali były jedynie akcentem
podkreślającym wielkość i atmosferę wydarzenia. Studniówka
trwała do białego rana, choć wielu uznało, że to i tak za krótko.
Ewa Konik

Barbara Śmiłowska
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POCZĄTKI NARCIARSTWA BIEGOWEGO W ZSS
Zima to nie tylko narciarstwo zjazdowe czy snowboard, ale również narciarstwo
biegowe. Nasza młodzież postanowiła spróbować czegoś nowego, dlatego we wtorek
uczniowie klasy sportowej gimnazjum i III LO uczyli się podstawowych elementów
narciarstwa biegowego i poczynali pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Do tych zmagań
wystarczyło im miejsce tuż przed szkołą. Warunki atmosferyczne sprzyjały, a uśmiech
z twarzy nie znikał.
Ewa Konik

PODRÓŻE PO KRAINACH BAŚNI
•Ferie z wyobraźnią. W czasie ferii dzieci mogły ciekawie i twórczo spędzić czas w bibliotece, a różnorodne formy zajęć sprzyjały dobrej
zabawie – były ekologiczne zabawy plastyczne, gry stolikowe, poszukiwanie zagadek i skarbów, głośne czytanie a nawet tropienie zwierząt.
•Wędrówki z przygodą poprzez ferie. Dnia 03.02.2016 r. odwiedziła nas wyjątkowo barwna postać - pan Leszek Brągiel – poeta, filozof,
animator kultury, fotograf i kolekcjoner podróży. Bajarz przeniósł słuchaczy w świat baśni z różnych stron świata. Wielkie zainteresowanie
publiczności wzbudziły tajemnicze przedmioty, które nasz gość przywiózł ze swych licznych wypraw.
•Spektakl Teatru Maska z Krakowa. 12.02.2016 r. dzieci i dorośli obejrzeli spektakl promujący czytelnictwo pt. „Skradzione mądrości”.
Przedstawienie o przygodach skrzata było pełną akcji i humoru opowieścią o tym, że czytanie książek może być wspaniałą przygodą.
Alicja Witczak - Biblioteka Miejska

DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM NIE MAJĄ CZASU NA NUDĘ
►NARCIARSTWO BIEGOWE - W styczniu uczniowie
ze Szkoły Podstawowej wraz z instruktorami p. M. Balicką
i p. D. Jezierską oraz chętnymi rodzicami korzystali
warunków atmosferycznych i ćwiczyli jazdę na nartach
biegowych w Bielicach. Uczestnicy bardzo chętnie uczyli
się nowych kroków, podejmowali rozmaite zadania
proponowane przez instruktorów. Zabawa była znakomita!
Czekamy na opady śniegu, aby znowu korzystać
z pięknych tras narciarstwa biegowego w naszej gminie
i sprzętu, który jest w zasobach naszej szkoły.
►EVENT LEKKOATLETYCZNY
w ramach
programu „ Lekkoatletyka dla każdego ” - 18.01.2016 r.
w zawodach lekkoatletycznych wzięły udział klasy III A
i III B, IV C i IV B. a 03 .02. 2016 r. klasy II B i II A.
Uczniowie zmierzyli swoje siły w rozmaitych dyscyplinach. Był skok przez płotki, zawody rzędów. Uczniowie
bardzo zaangażowali się w zabawę. Duch walki był
ogromny. Zajęcia prowadziła p. M. Wijatyk.
►GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ - 25 stycznia 2016 r. gościliśmy na
lekcjach matematyki w klasach czwartych pracowników
Urzędu Statystycznego z Wałbrzycha. Zajęcia odbywały się
w ramach Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną
Dzieci i Młodzieży (SWESDiM), Uczniowie nauczyli się
wskazywać dominującą pozycję danej kategorii wśród
badanej zbiorowości, poznali pojęcie dominanty, nauczyli
sie, że dane statystyczne można przedstawić w formie
graficznej (na wykresie), poznali podstawowe etapy
badania statystycznego. W trakcie zajęć dzieci zbierały
dane i tworzyły diagramy: słupkowy, kołowy i liniowy.
W trakcie lekcji w ciekawej formie nauczyły się wielu
nowych rzeczy.

►Dzień Babci i Dzień
Dziadka to wyjątkowe
daty w kalendarzu.
Dzieci z klasy I „A”
upamiętniły to wydarzenie
27 stycznia b.r. goszcząc
w swojej klasie swoje
babcie i dziadków, którzy
licznie odpowiedzieli na
zaproszenie, co bardzo
wszystkich ucieszyło.
Uczniowie pod kierunkiem p. Ewy Kozłowskiej przygotowali i przedstawili
program artystyczny. Na koniec programu wręczyli babciom i dziadkom
własnoręcznie wykonane upominki. Dzieci wyraziły
swoją miłość,
wdzięczność i szacunek Kochanym Babciom i Dziadkom za poświęcany
czas, troskę, cierpliwość, dobro, ciepło oraz serce. W trakcie spotkania
dziadkowie i babcie m. in. opowiadali bajki, jak również wspólnie tworzyli
nową bajkę, uczestniczyli w zabawach. W przygotowaniu uroczystości
pomogły mamy, które przygotowały poczęstunek. Był to wspaniały dzień
pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu oraz wspólnej zabawy.
Babcie i Dziadkowie byli dumni ze swoich wnucząt.
Fot. Z narciarstwa biegowego

Fot. Z eventu lekkoatletycznego
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Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli GOPR pana Zbigniewa
Jagielaszka i pana Łukasza Żukowskiego z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej,
Stacji Ratunkowej Międzygórze za rzetelne
przeprowadzenie zajęć w dniu 29 stycznia b.r.
o tematyce „Bezpieczne ferie w górach”.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Ozga
oraz Koordynator ds. bezpieczeństwa
Elżbieta Wądrzyk

PROSIMY! WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY!
Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają
makulaturę do włączenia się w akcję
zbiórki makulatury w Szkole Podstawowej
w Stroniu Śląskim. Zbiórka trwa cały rok, przyjmowanie odbywa się raz
w miesiącu. Makulaturę powiązaną przyjmiemy 1 marca 2016 r. od 7:30 8:00 w szatni u pana woźnego Jana Zięby. Dochód ze sprzedaży makulatury
w skupie przeznaczony jest na Radę Rodziców działającą przy szkole.

WIEŚCI Z „BAJLANDII”
W dniu 21 stycznia 2016 roku zaproszeni zostali Babcie
i Dziadkowie naszych Przedszkolaków na uroczystość
z okazji ich święta. Dzieciaki od dwóch tygodni w wielkiej
tajemnicy przygotowywały się do występu. Dla niektórych był
to debiut artystyczny i sceniczny. Bardzo przejęte maluchy
wyrecytowały wiersze i zatańczyły oraz zaśpiewały piosenkę
niemniej przejętym Babciom i Dziadkom. Później wręczone
zostały upominki, a na koniec w miłej rodzinnej atmosferze
zaproszeni zostali wszyscy do słodkiego poczęstunku.
Nareszcie nadszedł najbardziej oczekiwany przez
Przedszkolaków dzień! W nasze progi zawitały wróżki,
księżniczki, zwierzątka, SpiderMan, Zorro, rycerze i inne
osobistości. W dniu 2 lutego 2016 roku na balu przebierańców
była szalona zabawa i wspaniałe kreacje. A dzieci, jak co roku,
zastanawiają się, za kogo przebiorą się następnym razem…
Magdalena Wacławska

PRZEDSZKOLAKI ZE STROŃSKIEJ PAKI
Już Nowy Rok, a Przedszkolaki nadal nie próżnują. W styczniu 2016
roku przeżyliśmy wiele podniosłych i wesołych chwil.
*22 stycznia przyjęliśmy najwspanialszych gości - BABCIE
I DZIADKÓW. Na scenie w CETiKu wystąpiły wnuczęta od najmłodszych
do najstarszych przedszkolaków. Wszystkie dzieci pięknie recytowały
wiersze, śpiewały piosenki o babciach i dziadkach, przedstawiały pięknie
przygotowane pląsy i różnego rodzaju tańce. U babć i dziadków pojawiły
się w oczach łzy wzruszenia i dumy, oklaskom nie było końca. Na koniec
wnuczęta wraz ze swoimi szacownymi gośćmi raczyły się domowymi
ciastami przygotowanymi przez wspaniałe mamy.

* 28 stycznia - oczekiwany od dawna Bal
Karnawałowy, na który przybyły przepiękne
księżniczki, SpiderMani, rycerze, kowboje
i wiele innych postaci bajkowych. Każde
dziecko, a także panie przedszkolanki były
kimś innym w tym dniu. Bawiliśmy się
wspaniale. Po balu zasiedliśmy do poczęstunku przygotowanego przez
mamusie - wspaniałe domowe wypieki.
* 29 stycznia - dzieci miały okazję spotkać się z górnikami
z Turystycznej Kopalni Węgla z Nowej Rudy, którzy przybliżyli
przedszkolakom temat ciężkiej pracy górników wydobywających
węgiel pod ziemią. Dzieci oglądnęły bajkę związaną z pracą górników
- widać było wśród nich zaciekawienie tak dalekim dla nich tematem,
zadawały ciekawe pytania i czekały z zainteresowaniem na odpowiedź.
Oczywiście, od tej pory wszystkie dzieci chcą być górnikami.
* 16 stycznia odbył się BAL CHARYTATYWNY na rzecz naszego
Przedszkola - dochód z balu będzie przeznaczony na zakup
Dmuchanego Zamku dla naszych dzieci. Bal cieszył się ogromnym
zainteresowaniem i powodzeniem. Wszyscy wesoło się bawili od
godziny 20:00 aż do 04:00 nad ranem przy muzyce, którą zapewnił pan
Jan Hoszko zupełnie charytatywnie za co bardzo, bardzo, z całego serca - dziękujemy. To wspaniały gest.
Również dziękujemy szczególnie gorąco państwu Dianie i Arkadiuszowi Popowicz za gościnność w swoim pensjonacie, że tak pięknie
przyjęli nas na balu.
Oczywiście swoje szczególne podziękowania kierujemy ku wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym mogliśmy zorganizować bal i osiągnąć
dzięki losom i licytacji kwotę 10 910 złotych.
Z pamiętnika Przedszkolaka - Elżbieta Janota
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TENIS STOŁOWY I WĘGRZYNKI
W ROLI GŁÓWNEJ
►PUCHAR POLSKI KOBIET W TENISIE
STOŁOWYM - 30 stycznia b.r. we Wrocławiu
rozegrał się turniej AZS Wrocław - UKS MLKS
Śnieżnik Stronie Śląskie w którym pokonaliśmy
uczelniany klub 4:1. Znakomity wynik osiągnęła
Katarzyna Węgrzyn pokonując chińską zawodniczkę
Li Lu grającą w barwach akademiczek z Wrocławia
- 3:2. Bliska zwycięstwa była również siostra
bliźniaczka Ania, która prowadziła w setach 2:1, ale
w końcówce musiała uznać wyższość chinki
i przegrała - 2:3. To był jedyny punkt dla
wrocławianek. Dla naszego zespołu punkty zdobyły
Katarzyna Węgrzyn 1,5, Anna Węgrzyn 1,5
i Magdalena Kasenberg 1. Na uwagę zasługuje
informacja, że Li Lu w meczu ekstraklasy kobiet
pokonała najlepszą seniorkę w Polsce Katarzynę
Grzybowską 3:1.
►I LIGA KOBIET - Na tym wyjeździe
zawodniczki Międzygminnego Klubu Śnieżnik
Stronie Śląskie Lądek - Zdrój pokonały w II rundzie
rozgrywek (09.01.2016 r.) drużynę LKS - Chruścice
- Opole 6:4 i remisując w Krośnie (07.02.2016r.)
wynikiem 5:5.
►ZŁOTY MEDAL NA ITTF - Zawodniczki
Śnieżnika Stronie Śląskie po raz kolejny odniosły
sukces w tenisie stołowym zdobywając złoty medal
w grze podwójnej. Anna i Katarzyna Węgrzyn wraz
z trenerem Leszkiem Kawą reprezentowały Polskę na
światowym proturze ITTF- Premium Circuit Czech
Junior & Cadet Open rozgrywanym w dniach
12.02.16 - 14.02.16 w Hodoninie. Dziewczyny nie
dały żadnych szans swoim przeciwniczkom
pokonując w drodze po złoto drużynę Szwecji 3:0,
Węgier 3:1, Rumuni 3:1 i w finale drużynę mieszaną
Czesko - Koreańską (Zdena Blaszkowa i Yubin
Shin ) 3:2. Siostry Węgrzyn po raz pierwszy
wysłuchały Mazurka Dąbrowskiego zagranego
specjalnie dla nich.
Przewodniczący Rady Trenerów PZTS
Leszek Kawa

19 MARCA - DZIEŃ WĘDKARZA
Łowienie ryb było niegdyś warunkiem przetrwania, do
dziś niektóre społeczności żywią się tym co sami zdołają
złapać. Jest jednak różnica między rybołówstwem,
a wędkarstwem. To drugie jest formą sportu i rekreacji,
w dodatku jedną z najstarszych. W starożytnym Rzymie na
łowienie dla przyjemności mogli sobie pozwolić jedynie
najbardziej zamożni obywatele. W naszym kraju
wędkowanie jako forma wypoczynku i rekreacji zaczęło
zdobywać popularność pod koniec XIX wieku, wtedy też
powstawały kluby zrzeszające pasjonatów wędkarstwa.
Z czasem rozwinęły się rozmaite metody wędkowania, takie jak spinning, metoda
spławikowa, gruntowa czy wędkarstwo muchowe, a ostatnio metoda rzutowa.
W większości miejsc na świecie w tym i w Polsce organizowane są zawody, turnieje
i konkursy, a samo wędkarstwo jest regulowane według ściśle określonych praw
i przepisów. Choć powszechnie wędkarstwo uważane jest za męski sport, na
przestrzeni ostatnich lat można dostrzec coraz więcej pań z wędką w ręku. Dziś
jednak niewiele ryb złowionych przez wędkarzy ląduje na kuchennym stole,
większość wraca do swojego naturalnego środowiska, a w przypadku wyjątkowo
dużego okazu, rybę czeka jeszcze krótka sesja zdjęciowa.
Na koniec chciałbym życzyć wszystkim koleżankom i kolegom połamania kija
i wielu przyjemności w nowym sezonie 2016.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Grzegorz Urbaniak - Prezes Koła

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - STYPENDIA DLA DZIECI
W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku
znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji
życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego
lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami
pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane
środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu
zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały
wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia
składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty.
Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie
zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację
i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono
przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane
świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków.
O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym
z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej
stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też
podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga
całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym
adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

FERIE U MATERNUSA”
Tradycyjnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem MB Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim
w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych tj. od 01-02-2016 r. do 06-02-2016 r. zorganizował bezpłatne półkolonie dla dzieci z Parafii
i Gminy w Stroniu Śląskim. W półkoloniach uczestniczyło średnio około 60 dzieci – przede wszystkim ze szkoły podstawowej.
Zorganizowanie półkolonii było możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Gminy, pomocy finansowej i rzeczowej ludzi wrażliwych na potrzeby
dzieci i wolontariuszy którzy poświęcili swój wolny na opiekę nad uczestnikami półkolonii. Więcej informacji o półkoloniach w następnym
numerze Nowinek Strońskich.
W imieniu Członków POAK - Prezes Alicja Taszycka
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W miesiącu styczniu 2016 roku odbyło się 5 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 7-8 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 15 porad
dotyczących:

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015
ORAZ ZA STYCZEŃ 2016
W miesiącu grudniu 2015 roku odbyło się 9 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 7-8
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 19 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, rozbrajania
mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy.
Informuję, że od października b.r. we wtorki od 17.00 do
18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą średnio 4-5 osób.
BEZPŁATNE SMS-y PROSTO Z URZĘDU
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje mieszkańców o możliwości
otrzymywania bezpłatnych wiadomości na telefon komórkowy
z informacjami o: • awariach i zagrożeniach takich jak: wichury,
gwałtowne burze, powodzie, skażenia, katastrofy • konieczności
ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów • bezpłatnych badaniach
lekarskich i programach zdrowotnych • imprezach kulturalnych
i sportowych • terminach płatności podatków i opłat lokalnych • innych
ważnych wydarzeniach na terenie naszego miasta i gminy.

→ 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, rozbrajania
mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy.
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy
Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie
udział biorą średnio 4-5 osób.
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
Do wyboru są dwa serwisy informacyjne:
Komunikaty dla Mieszkańców (kod rejestrujący - Tak.dkl13) oraz Imprezy
i wydarzenia (kod rejestrujący - Tak.dkl13w). Aby aktywować usługę należy:
1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112
2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij
SMS* o treści ZGODA
3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem
4. Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS* z kodem
wyrejestrowującym Komunikaty dla Mieszkańców - Nie.dkl13, Imprezy
i wydarzenia - Nie.dkl13w na numer 661 000 112 lub skorzystaj
z formularza on-line dostępnego na www.sisms.pl w zakładce ZMIANA
USTAWIEŃ REJESTRACJI W SISMS.
* Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem
taryfowym. Aby korzystać z systemu należy zaakceptować Regulamin
dostępny na stronie www.sisms.pl/regulaminy. W treści SMS-a powinien być
wpisany kod tylko jednego serwisu.
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Informuję Państwa, że w miesiącu styczniu 2016r. strażnicy
miejscy udzielili 5 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz
11 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również
5 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia
porządkowe i 2 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 27 samodzielnych patroli funkcjonariusze
sprawdzali parki miejskie, rejon garaży, boiska ORLIK, osiedla
Morawka i 40 - lecia oraz rejon ogródków działkowych, gdzie
dochodziło do dokonywania wykroczeń
społecznie
uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony sklepów
sprzedających napoje alkoholowe oraz rejony pustostanów pod
kątem przebywania osób bezdomnych w związku z niskimi
temperaturami. Nie odnotowano takich osób na terenie gminy.
Strażnicy miejscy dokonali 16 patroli rejonów szkół pod
kątem bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach, palenia
tytoniu na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania
tego terenu. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej
uczniów na terenie miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili:
• W dniu 05.01.2016r. w Zespole Szkół Samorządowych
w ramach organizowanej na terenie naszej gminy WOŚP
pogadankę na temat „Bezpieczeństwa w trakcie trwania zbiórek
pieniędzy”.
• W dniu 07.01.2016r. w Szkole Podstawowej z klasami I
pogadankę z prezentacją multimedialną na temat „Bezpieczna
droga do szkoły, odblaski”.
• W dniu 15.01.2016r. w Szkole Podstawowej z klasami IV
pogadankę
z
prezentacją
multimedialną
na
temat
„Cyberprzemoc, bezpieczny internet”.

• Dodatkowo funkcjonariusze pełnili w godzinach
rannych doraźnie służbę w rejonie Szkoły Podstawowej pod
kątem bezpieczeństwa dzieci w drodze na zajęcia lekcyjne.
Funkcjonariusze udzielili 28 asyst dla Policji oraz 1 wywiad
dla Urzędu Skarbowego. Dodatkowo zabezpieczali rejon
pożaru poprzez kierowanie ruchem na ul. Mickiewicza.
W dalszym ciągu w godzinach rannych strażnicy
prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających
psy bez smyczy w rejonie terenów zielonych oraz
w mieście. W ramach tych działań pouczono 3 osoby, a 2
ukarano mandatami karnymi.
W miesiącu styczniu 2016r funkcjonariusze przyjęli 17
zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą
o interwencję.
W miesiącu styczniu
2016r odbyli wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 17 patroli, w trakcie
których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju
i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy.
W okresie Nowego Roku nie odnotowano żadnych
groźnych zdarzeń. Podczas patroli podejmowali 25
interwencji porządkowych. Dodatkowo doprowadzili
do miejsca zamieszkania 2 osoby będące pod wpływem
alkoholu, 1 odwieziono do Izby wytrzeźwień oraz
zabezpieczali rejon 1 kolizji drogowej poprzez
kierowanie ruchem. Przeprowadzili kontrolę osób
objętych procedurą „Niebieskich Kart”.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 44 patrole
z czego 29 pieszych i 15 samochodem.

Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

SPRAW SOBIE DZIAŁKĘ
Zarząd ROD „pod świerkiem” (ul. Ogrodowa) informuje, że posiada wolne działki do
zagospodarowania. W związku z tym, zachęcamy wszystkich mieszkańców Stronia Śląskiego i okolic do
skorzystania z tej alternatywnej możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu
zieleni oraz w przyjaznym towarzystwie innych działkowców. Kontakt pod nr tel: 695 229 781 oraz
665717 899
Sekretarz ROD
Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia już od kilku lat
prowadzą Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Zachęcamy wszystkie stronianki do bezpłatnych badań.
1. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA )
Badania wykonywane są w Pracowni Mammografii ZOZ w Kłodzku, ul. Szpitalna 1.
Obowiązuje rejestracja osobista lub telefoniczna, od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 - 13.00
tel. 74/ 865 11 16
2. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA)
Program polega na: A) wypełnieniu ankiety, B) pobraniu i wykonaniu badania cytologicznego
szyjki macicy. Badania wykonywane są w trzech poradniach ginekologiczno-położniczych
„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 1. Poradnia „K” Kłodzko, ul. Z. Czarnego 2, tel.
074 865 82 91, 2. Poradnia „K”, Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 074 872 40 04 wew. 28, 3.
Poradnia „K” Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11, tel. 074 866 93 46
Beata Nosek
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RADA MIEJSKIA NIE USTALA CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wiemy dokładnie, że nikt z nas nie lubi podwyżek cen wody, dlatego my radni chcemy wyjaśnić, że jeżeli chodzi o taryfę za wodę i ścieki,
mamy związane ręce przez ustawę i to nie my ustalamy ich cenę. Zgodnie z art. 20 ustawy, to Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu
Śląskim określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a następnie przedstawia Burmistrzowi wiosek o ich
zatwierdzenie (dołączając tabele z kalkulacją cen i stawek opłat wraz z uzasadnieniem, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń,
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy). Burmistrz sprawdza, czy taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy, oraz weryfikuje
koszty pod względem celowości ich ponoszenia, a następnie przygotowuje projekt uchwały i przedstawia go Radzie Miejskiej. Rada Miejska
może odmówić zatwierdzenia taryf tylko w przypadku gdy Burmistrz lub Rada wykaże, że wniosek jest przygotowany niezgodnie
z prawem, gdyż zawiera nieprawdziwe informacje lub zawyżone koszty. Rada nie może odrzucić proponowanych stawek lub je obniżać,
argumentując to względami społecznymi, nie znajdując argumentów prawnych. Jeżeli Rada Miejska w terminie 45 dni od złożenia wniosku
nie podejmie uchwały, to zweryfikowane przez Burmistrza taryfy stają się obowiązujące po 70 dniach od dnia złożenia wniosku przez ZWiK.

RADNI OBNIŻAJĄ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY
Mając na uwadze obniżanie kosztów swojego funkcjonowania, radni zaproponowali, aby zrezygnować z przekazywania wszelkich
dokumentów w wersji papierowej i przejść na wersję elektroniczną. Tym samym na wniosek radnych, Burmistrz Stronia Śląskiego podjął
decyzję o zakupie sprzętu komputerowego. W skład zamówienia weszły następujące elementy: 14 sztuk laptopów 15,6" HP wraz z myszą
przewodową oraz torbą za łączną kwotę 16.856 pln brutto oraz urządzenie Access Point za kwotę 269 pln brutto. Została również zamówiona
aplikacja eRada, za pomocą, której będą przesyłane wszelkie materiały w formie elektronicznej dla radnych. Koszt aplikacji to 1845 pln brutto.
Łączny koszt przedmiotowego zamówienia to 18.970 pln brutto. W/w sprzęt przekazany będzie Radnym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego po
sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 lutego br. Po zakończeniu kadencji rady, sprzęt będzie podlegał zwrotowi, a następnie
będzie przekazywany radnym przyszłych kadencji. Do tej pory wszystkie projekty uchwał, projekty budżetu i sprawozdań budżetowych,
wnioski, interpelacje przekazywane były w wersji drukowanej powodując duże zużycie papieru, tonerów do drukarek, oraz w sposób znaczny
obciążając pracą osobę obsługującą radę. Dlatego też wyposażenie radnych w laptopy w znaczącym stopniu usprawni pracę Rady, przyśpieszy
przepływ dokumentów i informacji, a co najważniejsze znacząco obniży koszty działania Rady. Mamy nadzieją, że nasza decyzja spotka się ze
zrozumieniem mieszkańców naszej gminy i nie jest ona jakąś fanaberią, ale podyktowana jest chęcią polepszeniem jakości naszej pracy
i ułatwienia kontaktu z mieszkańcami. Po uruchomieniu systemu w Nowinkach Strońskich podane zostaną dane teleadresowe do wszystkich
radnych. Mając na względzie racjonalizację wydatków, radni w grudniu 2015 roku podjęli również uchwałę o obniżeniu swoich diet, co
w skali roku daje oszczędności w wysokości ok. 10500 zł.

DZIAŁANIA RADNYCH W SPRAWIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I KARETEK
Końcem grudnia 2015 roku Przewodniczący Rady Miejskiej –Ryszard Wiktor
i Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia w składzie – Magdalena Laskowska, Gabriela
Janiszewska, Wiesław Ryczek, Krystyna Brzezicka, Cyprian Najduch, Jan Florowski,
ponownie przygotowali i przesłali pisma w imieniu lokalnej społeczności z protestem
przeciwko nienależytemu zabezpieczeniu realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, oraz w sprawie przekształcenia zespołu ratownictwa medycznego (karetki)
z podstawowej (bez lekarza) w specjalistyczną (z lekarzem).
Do 31 grudnia 2013 roku realizacja świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej była realizowana w budynku Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii
Długoterminowej, przez „ Zespół Opieki Zdrowotnej ” w Kłodzku w sposób fachowy
i bezpieczny dla pacjentów naszej Gminy. Wszystko zmieniło się po wygraniu konkursu
przez SCM Polanica, które pomimo podejmowanym przez nas działaniom, nie było
zainteresowane uruchomieniem punktu w Stroniu Śląskim. Satysfakcjonującym nas
rozwiązaniem byłoby ponowne uruchomienie punktu nocnej i świątecznej pomocy
zdrowotnej na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczonej w ramach kontraktu z NFZ.
Pisma z naszym stanowiskiem w tej sprawie przesłaliśmy do Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Ministra Zdrowia Konstantego
Radziwiłła, Minister Anny Zalewskiej, posła Michała Dworczyka, Senatora Aleksandra Szweda, oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia.
Pisma z naszym protestem zostały przez wojewodę i ministra zdrowia przekazane do rozpatrzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia we
Wrocławiu.
Drugim bardzo ważnym problemem jest brak specjalistycznej karetki pogotowia w Lądku Zdroju, dlatego też podjęliśmy ponowne działania
mające na celu przekształcenie istniejącego zespołu z ratownikiem medycznym w zespół specjalistyczny z lekarzem. Podstawowy zespół
ratunkowy, bez lekarza, nie jest w stanie udzielić fachowej medycznej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. W sezonie
2014/2015 tylko w ośrodku narciarskim „Czarna Góra” było 408 wypadków z których połowa transportowana była do szpitala karetką,
a w czasie tych przejazdów z pacjentami do Kłodzka czy Polanicy Zdroju pozostajemy bez zabezpieczenia ratowniczego co najmniej 3
godziny, przez co istnieje realne zagrożenie życia mieszkańców i turystów z naszego terenu. Dlatego też zabiegamy o wprowadzenie jednego
specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego dla terenu Gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój, oraz wprowadzenie dodatkowej karetki
zabezpieczającej nas w okresie sezonu zimowego. Również w tej sprawie przesłaliśmy pisma do Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka,
Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Minister Anny Zalewskiej, posła Michała Dworczyka, Senatora Aleksandra Szweda, oraz
Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia - czekamy na odpowiedź.
Zdecydowane działania w zakresie opieki zdrowotnej, oraz karetek pogotowia, Burmistrz Stronia Śląskiego i Rada Miejska podejmowali
już w 2013 roku, jednak ze względu na bardzo skomplikowaną materię, jaką jest służba zdrowia, do dzisiaj nie udało się wypracować
konkretnych rozwiązań.
Przewodniczący Rady Miejskiej
O dalszych naszych działaniach będziemy Państwa informować.
Ryszard Wiktor
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
29 LUTEGO 2016 r., godz. 10.00 - UM
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4. Nadanie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom którzy
wychowali troje i więcej dzieci na wzorowych żołnierzy.
5. Analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod względem
przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP na terenie
gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby
własnego gospodarstwa na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność
przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stronie Śląskie w 2016 roku – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na
2016 rok – projekt nr 4.
10. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA,
C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA,
R. WIKTOR,
organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
bezpłatną podstawową obsługę prawną / doradztwo /
udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej.
W marcu 2016 roku porady nie będą udzielane.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 5 marca 2016 roku w/w Radni organizują
również bezpłatnie, podstawowe informacje 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
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
• 1 marca 2016 roku dyżur w biurze pełni
Radny Zdzisław Pakuła.

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej,
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
Zapraszamy do zwiedzania
kaplicy św. Onufrego
w Stroniu Śląskim
(ul. Kościuszki 66 A).
Poniżej podajemy dni oraz
godziny otwarcia obiektu:

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

Czwartki: 12.00 - 16.00
Soboty: 10.00 - 14.00

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 dostarczyć osobiście w wersji
elektronicznej.
Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury
Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na swoją
komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty dla mieszkańców:
zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo)
lub/ i Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

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.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12
Faks 74 811 77 32
E-mail:
biuroburmistrza@stronie.pl
Redaktor naczelny:
Agnieszka Zaucha

