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XII MIEJSCE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W XIII RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ!
Jest nam miło poinformować, że Gmina Stronie
Śląskie zajęła XII miejsce w prestiżowym, XIII
rankingu gmin miejskich i miejsko - wiejskich
dziennika Rzeczpospolita. Z gmin miejskich i miejsko
- wiejskich województwa dolnośląskiego Gmina
Stronie Śląskie zajęła I miejsce w rankingu (14 miejsce
zajął Karpacz, 30 miejsce zajęła Twardogóra). To
niewątpliwy sukces i najwyższe miejsce w historii
(w roku 2016 gmina zajęła 34 miejsce). Samorządy
w rankingu poddawane są dwuetapowej ocenie.
W I etapie analizowane są dane ze sprawozdań budżetowych, m.in. w takich obszarach jak dynamika dochodów,
dynamika wydatków inwestycyjnych, poziom zadłużenia czy dochody ze środków unijnych. W II etapie, do 566
miast i gmin, które osiągnęły najlepsze wyniki w I etapie, wysłany został zestaw pytań ankietowych, dotyczący
m.in. jakości pracy urzędu, jego innowacyjności itp.
W dniu 23 listopada br. Burmistrz Stronia Śląskiego, Pan Zbigniew Łopusiewicz osobiście odebrał nagrodę za
osiągnięty wynik w rankingu z rąk prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Kapituły Rankingu Samorządów oraz Redaktora Naczelnego
dziennika Rzeczpospolita Pana Bogusława Chrabota. Warto wspomnieć, że w skład kapituły rankingu za wyjątkiem prof. Jerzy Buzka, byłego
premiera RP, Europosła i byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wchodzi również m.in. Pan Jerzy Stępień - sędzia, prawnik, były
Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Pani Teresa Czerwińska - Wiceminister Finansów oraz Pan Adam Hamryszczak - Wiceminister
Rozwoju.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie
I. Nieruchomości położone we wsi Goszów, KW nr SW1K/00044525/5:
1) dz. nr 28/2 o pow. 1625m2, cena wywoławcza netto - 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
2) dz. nr 28/7 o pow. 1593m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN , wysokość wadium – 2 800 PLN,
3) dz. nr 28/8 o pow. 1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
4) dz. nr 28/9 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
5) dz. nr 28/15 o pow.1579 m2,cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
6) dz. nr 28/16 o pow.1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN, wysokość wadium – 2 800 PLN,
7) dz. nr 28/21 o pow. 1814m2, cena wywoławcza netto- 60 000 PLN, wysokość wadium – 3 000 PLN,
8) dz. nr 28/22 o pow.1438m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn – nowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Przetargi odbędą się w dniu 15 grudnia 2017 r. od godz. 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, (wg. kolejności działek)
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna) .
II.. Nieruchomości położone we wsi Stara Morawa , KW nr SW1K/00074497/8:
1) dz.nr 279/15 o pow. 2476 m2, cena wywoławcza netto- 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
2) dz.nr 279/16 o pow. 2495 m2,cena wywoławcza netto- 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 800 PLN,
3) dz.nr 279/18 o pow. 2504m2, cena wywoławcza netto- 80 000 PLN, wysokość wadium – 4 000 PLN,
4) dz.nr 279/19 o pow. 1862 m2, cena wywoławcza netto- 70 000 PLN, wysokość wadium – 3 500 PLN,
5)dz.nr 279/20 o pow. 2221 m2, cena wywoławcza netto- 73 000 PLN, wysokość wadium – 3 700 PLN,
6) dz.nr 279/21 o pow. 1929m2, cena wywoławcza netto- 75 000 PLN, wysokość wadium – 3 800 PLN,
7) dz.nr 279/22 o pow. 2056m2, cena wywoławcza netto- 65 000 PLN, wysokość wadium – 3 300 PLN,
8) dz.nr 279/23 o pow.2282m2, cena wywoławcza netto- 85 000 PLN, wysokość wadium – 4 300 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są w planie symbolem UT3 – usługi hotelarskie , obiekty
sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co najmniej
100m2.
Przetargi odbędą się w dniu 21 grudnia 2017 r. od godz. 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 ( wg. kolejności działek )
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunki przetargów:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - działka nr ….” ,
do 15 grudnia 2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie
10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który
wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność
gospodarczą mających siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie, na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stronie Śląskie:
1. Obręb Stronie Śląskie ul. Mickiewicza
- cz. działki nr cz. 410 (AM-7) – o pow. 28,00 m2,
- wysokość stawki czynszu w zł/m 2 miesięcznie (netto) – 5,00 zł. /m 2,
- stawka do licytacji w zł. miesięcznie /netto/ - 140,00 zł.,
- kwota wadium wynosi – 28,00 zł.
2. Obręb Stronie Śląskie ul. Mickiewicza
- cz. działki nr cz. 410 (AM-7) – o pow. 60,00 m2
,
- wysokość stawki czynszu w zł/m 2 miesięcznie (netto) – 5,00 zł. /m 2,
- stawka do licytacji w zł. miesięcznie /netto/- 300,00 zł.,
- kwota wadium wynosi – 60,00 zł.
3. Obręb Stronie Śląskie ul. Mickiewicza
- cz. działki nr cz. 410 (AM-7) – o pow. 243,00 m2,
- wysokość stawki czynszu w zł/m 2 miesięcznie (netto) – 6,00 zł.,
- stawka do licytacji w zł. miesięcznie /netto/- 1458,00 zł.,
- kwota wadium wynosi – 250,00 zł.
Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w
dokumentów:
1.Kopia dowodu wpłacenia wadium,
2.aktualny odpis z KRS lub wydruk z CE i IDG

Ad.1,2 i 3
- KW Nr – SW1K /00043446/0,
- termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – miesięcznie do
25 każdego miesiąca,
- Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości
wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia
każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania
aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu
dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego
roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 marca. Zmiana
wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji
dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie
wymagała formy aneksu.
Przetarg ograniczony do osób fizycznych i prawnych
prowadzących działalność gospodarczą mających
siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie.

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: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jst złożenie dokumentów osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15 lub
przesłać na adres Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
w dniu 13 grudnia 2017r.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. poz.nr 1 godz.12:00 ; poz.nr 2 godz.12:15 i poz.nr 3 godz.12:30 ; w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-dzierżawa poz. nr ….” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 11 grudnia 2017 r. na
konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za
terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
3. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
4. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy
ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
► WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ STRONIE ŚLĄSKIE - SIENNA- W związku z budową sieci
gazowej na odcinku Stronie Śląskie - Sienna Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że wszelkie informacje w tym zakresie i
wnioski o przyłączenie sieci gazowej dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl
► WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY ULICY OKRĘŻNEJ - Informujemy, że Gmina
Stronie Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 na zadanie pod nazwą „Przebudwa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim”. Wniosek został zakwalifikowany w wyniku czego znajdujemy się
na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. Realizacja tego zadania przewidziana jest na rok
2018.
► ZAKOŃCZONO REMONT ULICY OGRODOWEJ - Informujemy, że zakończono inwestycję pn. „Remont ulicy Ogrodowej”,
w ramach tego zadania wyremontowano nawierzchnię na odcinku 340 metrów. Wartość tej inwestycji wyniosła 360 000 zł przy
dofinansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 208 000 zł.
► SALA GIMNASTYCZNA ZSS Informujemy, że z winy wykonawcy
przesuwa się termin zakończenia prac
w ramach budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim. Planowanym
terminem zakończenia tej inwestycji
jest styczeń 2018 r. W ostatnim czasie
w ramach tego zadania wykonano
tynki zewnętrzne, pokrycie dachowe, zainstalowano system fotowoltaiczny, a obecnie wewnątrz sali układana jest terakota, montowany jest
podwieszany sufit oraz trwają prace przy wykończeniu ścian wewnętrznych.

Drodzy Państwo przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie przyjęcia statutu biuletynu samorządowego Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” nadsyłanie materiałów
(artykułów, informacji, komunikatów, zdjęć itp.) odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Wszystkie materiały dostarczone po terminie będą publikowane w najbliższym wydaniu biuletynu, chyba że materiał straci
cechę aktualności.
► STYPENDYŚCI Z NASZEJ GMINY
Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów sportowych, naukowych i artystycznych dla studentów oraz uczniów przyznał stypendia sportowe, naukowe i artystyczne od
października 2017 r. do lutego 2018 r. Wysokość stypendiów wynosi od 50,00 zł do 100,00 zł miesięcznie.
Stypendia naukowe dla studentów otrzymały trzy osoby, stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów otrzymało pięć osób (w tym przyznano
jedno stypendium artystyczne), stypendia sportowe przyznane zostały trzem osobom.
Wszystkim stypendystom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć na szczeblu, sportowym, naukowym i artystycznym!
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: Tomasz Olszewski, DTP (layout): Agnieszka Zaucha e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
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► ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ I ETAPU MODERNIZACJI DROGI POWIATOWEJ NOWA MORAWA - BOLESŁAWÓW W ramach zadania pn. „Dostępność Transgraniczna Hanuszovice - Stronie Śląskie” wykonano pierwszy zaplanowany na ten rok etap prac,
mianowicie ułożono warstwę wiążącą jezdni na odcinku Bolesławów- Nowa Morawa. Wartość zadania to 8 300 000 zł. Inwestycja ta obejmuje
modernizację drogi na odcinku Stronie Śląskie - Nowa Morawa oraz budowę nowej obwodnicy Bolesławowa wraz z nowym mostem.
► PROJEKT BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2018 ROK- Informujemy, że został przygotowany projekt Budżetu Gminy
Stronie Śląskie na 2018 rok w którym: dochody budżetu - 28 077 987,00 zł, wydatki budżetu - 33 642 287,00 zł, deficyt budżetu
- 5 564 300,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
► REMONT 28 MIESZKAŃ SOCJALNYCH - W ramach remontu 28 mieszkań socjalnych prowadzone są obecnie prace związane
z wymianą pokrycia dachowego oraz wewnętrzne prace rozbiórkowe i murarskie (nowe ścianki działowe) w dwóch budynkach poszpitalnych
przy ul. Morawka 42 i 43 w Stroniu Śląskim. Wykonano również nowe przyłącza wody do tych budynków. W wyniku przeprowadzonej
modernizacji miastu przybędzie 28 lokali socjalnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 30
czerwca 2018r.
► Za nami uroczystości związane z 50-leciem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu
Śląskim - 17 listopada 2017 r. miały miejsce uroczystości związane z Jubileuszem 50-lecia Szkoły Podstawowej
w Stroniu Śląskim. Obchody 50-lecia rozpoczęły się Msza Św. w kościele p.w. M. B. Królowej Polski i św.
Maternusa w Stroniu Śląskim, a następna część Jubileuszu odbywała się w budynku Szkoły Podstawowej przy
ulicy Kościuszki 57 w ramach którego przygotowana została uroczysta akademia i część artystyczna, panel
dyskusyjny „Wspomnień czar”, spotkania w klasach z wychowawcą oraz specjalnie dla wszystkim gości
zorganizowano fotobudkę, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe.
► Złota Odznaka Honorowa od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W dniu 26 października podczas uroczystości celebrujących Europejskiego Dnia Seniora,
które kalendarzowo przypadają na dzień 20 października - Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz otrzymał Złotą Odznakę Honorową. Sekretarz Generalny - Pani
Katarzyna Lenkiewicz wraz z Przewodniczącym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Panią Elżbietą
Ostrowską składając wyrazy uznania nadały Zbigniewowi Łopusiewiczowi ten wartościowy, symboliczny medal za
wybitne zasługi dla Związku.
► Zapraszamy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, którzy jeszcze nie otrzymali „Albumu z okazji 50-lecia nadania
praw miejskich Stroniu Śląskiemu” po ich odbiór. Albumy są wydawane w Biurze Obsługi Burmistrza w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim, pokój nr 18, tel. 74 811 77 12.
► Audit Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
W październiku 2017 r. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim po raz jedenasty poddał się ocenie jakości świadczonych usług
w zakresie zgodności ze standardami normy ISO 9001. Nowością jest to, że w roku bieżącym po raz pierwszy przeprowadzony został audit
w oparciu o normę ISO 9001:2015, co stawia Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w gronie nowoczesnych organizacji, które stosują wysokie
standardy zarządzania. Auditor jednostki certyfikującej Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o. przeprowadzili audit,
który potwierdził wysoki standard usług dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej. W jego wyniku
został ponownie utrzymany certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie na okres jednego roku.

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim
pracownikom pomocy społecznej za profesjonalne zaangażowanie
w służbę drugiemu człowiekowi. Życzymy, aby nigdy nie zabrakło
Państwu olbrzymiej satysfakcji, energii i wytrwałości do niesienia
pomocy i nadziei ludziom, którzy tego potrzebują. Życzymy również
samych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Burmistrz Stronia Śląskiego
- Zbigniew Łopusiewicz

W imieniu Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Przewodniczący Rady Ryszard Wiktor

„25 LAT WSPÓŁPRACY STRONIE ŚLĄSKIE - STARE MESTO”
W ramach projektu „25 lat współpracy Stronie Śląskie – Satre Mesto” w Cetik-u rozpoczęły się warsztaty manualne dla dorosłych takie jak:
1. Trzydniowe warsztaty filcowania na sucho. Filcowanie na sucho jest techniką, która pozwala na tworzenie miękkich form
przestrzennych za pomocą specjalnych igieł. Uczestnicy wyczarują kuleczki, zwierzaki i elementy biżuterii oraz porozmawiamy o historii
filcowania i inspiracjach z całego świata.
2. Dwudniowe warsztaty tworzenia biżuterii pozwolą zapoznać się z materiałami i narzędziami niezbędnymi do tworzenia biżuterii.
Na zajęciach przedstawione zostaną rodzaje sznurków i koralików, ich specyfika oraz możliwości zastosowania. Efektem zajęć będzie
stworzenie biżuterii, wykonanej według własnego pomysłu.
Prace powarsztatowe zostaną zaprezentowane na imprezie podsumowującej realizację projektu, która odbędzie się w CETiK-u 10 grudnia
2017r. Imprezie towarzyszyć będzie również wystawa fotograficzna z realizacji projektu.
Natalia Gancarz
- Koordynator projektu
Projekt współfinasowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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FOTORELACJA Z CETiK-u
10 listopada -99 Rocznica Odzyskania
Niepodległości oraz Światowy Dzień
Seniora w CETiK-u Uroczysta Akademia przygotowana
przez Szkołę Podstawową, Zespół Szkół
Samorządowych, Przedszkole Miejskie
w Stroniu Śląskim oraz CETiK
w Stroniu Śląskim

28 października
- występ kabaretowy grupy
„Opera na Wynos” pn. „Upiorki w Operze”

22 października - koncert „Don Vasyl
& Cygańskie Gwiazdy” w CETiK-u

Wystawa z okazji
Święta Niepodległości
- 11 listopada

9 listopada 2017 - występ kabaretowy
Andrzeja Grabowskiego w CETiK-u

ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO Z BLASKIEM PUCHARÓW
Dobra pogoda, niczym cud z nieba zaskoczyła uczestników VI Mijanki Rowerowej 2017, połączonej z zakończeniem sezonu rowerowego
Strońskiej Grupy Rowerowej. Wśród przebłysków słońca, 12 listopada 2017 ponad 30 rowerzystów i rowerzystek pokonało trasę ze Stronia
Śląskiego na łąkę w nieistniejącej wsi Hraničky po czeskiej stronie Przełęczy Gierałtowskiej.
Impreza rozpoczęła się od „mijanki” pod bramą startu w Parku Miejskim – liczniej reprezentowana była grupa, która podjechała od strony
północnej, południowa reprezentacja była mniej liczna, ale silna. Przewodnicy każdej z grup przecięli wstęgę udekorowaną biało-czerwonymi
kokardami, grupy minęły się pod bramką i z dwóch stron podjechały pod Urząd Miejski, by połączyć się w rowerowym korowodzie wokół
fontanny.
Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, grupy znów się rozdzieliły – jedna udała się wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej, druga wzdłuż ulicy Kościuszki,
a od ulicy Mickiewicza wszyscy razem ruszyli do Nowego Gierałtowa. Po zdobyciu Przełęczy Gierałtowskiej i wizycie przy miejscach
upamiętniających mieszkańców nieistniejącej wsi Hraničky, udano się do ośrodka jeździeckiego
„FurmAnka” w Nowym Gierałtowie, gdzie uroczyście zakończono sezon rowerowy. Było ognisko
z kiełbaskami zorganizowane przez SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., a następnie biesiada
z pyszną grochówką ufundowaną przez gospodarzy „FurmAnki” (dziękujemy!) oraz ciastami
upieczonymi przez dziewczyny z SGR. Tradycyjnie, każdy uczestnik Mijanki otrzymał certyfikat
udziału i upominek. Irena i Krzysztof Łańcuccy przekazali dla SGR cząstkę swej imponującej
kolekcji pucharów, które zdobyli podczas rowerowych maratonów i ultramaratonów, w jakich od
lat wspólnie biorą udział. Puchary otrzymali: Paweł Dywański – twórca Strońskiej Grupy
Rowerowej, Andrzej Krosta – przewodnik SGR, Julian Jasicki – fotoreporter SGR, Joanna
i Krzysztof Pliniewicz – super para SGR, Tomasz Zamojski – za promowanie SGR na trasach całej
Polski, Ewa i Dariusz Lewczak – zawodnicy z Opolszczyzny, sponsorzy oraz Stroński Park
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. za współorganizację wycieczek rowerowych SGR.
W ramach rowerowego weekendu niepodległościowego, dzień wcześniej, 11 listopada w „Lwie
Jaskiniowym” (dziękujemy za gościnę!) w Stroniu Śląskim odbyła się podróżnicza prezentacja
pochodzącego z Białegostoku Jakuba Rybickiego, który w 2013 r., wraz ze swym kolegą
„Wichrem” przemierzyli na rowerach zamarznięty Bajkał.
Zimą SGR i SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. będą organizować wycieczki na nartach
biegowych, a w 2018 r. Strońska Grupa Rowerowa planuje rozszerzyć program wycieczek
o „Rowerowe spacerki”. Będą to łatwe przejażdżki rowerowe dla każdego, z przystankiem na
plenerową herbatkę z kotła (każdy jedzie z własnym kubkiem i prowiantem). Na rowerze zło nie
bierze! Zapraszamy!
Strońska Grupa Rowerowa
Sponsorzy upominków na zakończenie sezonu rowerowego w Gminie Stronie Śląskie:
Wydział Promocji Województwa UMWD Wrocław, Gmina Stronie Śląskie, Nadleśnictwo LądekZdrój, Moto-Jar Stronie Śląskie, Sklep Górski „Bongo” Stronie Śląskie. Dziękujemy!
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INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że
osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
• Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 telefony:
997 lub 74 8146 231.
• Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2, telefony:
74 8143 189 lub 600 016 417.
• Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5
telefon 74 8141 424.
• Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki od 16.00 18.00 lub telefon 608 064 771.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002 lub
w co drugi wtorek w godz. 15.30 - 17.00.
• Informacje można także zgłaszać w:
- Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231
- Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8 141 201
- NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
• NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
• OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE "Niebieska Linia" działa od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00 - 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00
- 16.00, tel. 800-12-00-02
PORADNIA E-MAILOWA - Można pisać w sprawach
związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy:
niebieskalinia@niebieskalinia.info
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację
o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.

STR. 6
PRZYPOMINAMY !
Wszystkie osoby, które posiadają prawo do
pobierania świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu
alimentacyjnego są zobowiązane do zgłaszania
UZYSKANIA DOCHODU .
Uzyskaniem dochodu jest między innymi:
► podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
► uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
► zakończenie urlopu wychowawczego;
► uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty,
emerytury czy renty socjalnej lub rodzinnej;
► rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia;
► uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego
lub zasiłku macierzyńskiego;
► uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
► uzyskanie stypendium doktoranckiego;
W przypadku wątpliwości,
czy uzyskane
Małgorzata
Lech przez Państwa świadczenie jest
nabyciem dochodu i maOśrodek
wpływ Pomocy
na pobierane
świadczenie,
Społecznej
w Stroniuproszę
Śląskim
skontaktować się osobiście lub telefonicznie
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - telefon
74/8141424.
Pozwoli to na uniknięcie zwrotu pobranych świadczeń wraz
z odsetkami. Należy również zgłaszać sytuację utraty dochodu.
Jolanta Białek - Ośrodek Pomocy Społecznej Dział świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Stroniu Śląskim

OPS W STRONIU ŚLĄSKIM APELUJE
- NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, prosimy
mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
z otoczenia, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć
się przed zimą. Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze
czy samotne mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony
rodziny czy instytucji publicznych.
Dlatego zwracamy się z apelem aby wszelkie sygnały
dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać do:
• Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - telefon
74/8141424 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze;
• Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - telefony 74/8143189;
600016417;
• Komisariatu Policji w Lądku - Zdroju - telefon 74/8146231.
BEZPŁATNA REHABILITACJA W ROKU 2018
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby, które chcą
korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w roku 2018 proszone są
o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej:
► Zajęcia dla osób dorosłych na krytej pływalni z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza pierwszego kontaktu),
ze wskazaniem rehabilitacji. Uwaga! Zaświadczenia złożone
w OPS, a niewykorzystane w 2017 roku tracą ważność i nie są
brane pod uwagę przy układaniu list uczestników w 2018 roku.
► Zajęcia korekcyjne dla dzieci do lat 18-stu z zaświadczeniem lekarskim - karta dziecka (od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
► Dla dzieci niepełnosprawnych do lat 18-stu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok
rozpoczyna się od 12 grudnia 2017 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424
Małgorzata Lech - Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
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ZAPYTANIE OFERTOWE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia
oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2018 roku:
Określenie trybu zamówienia:
Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) przepisów
w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie
prowadzone w trybie uproszczonym.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech
kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania
zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2018 w formie:
Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych
Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko
dla osób pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut 2 x w
tygodniu.
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży.
Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą
odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego
sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania
jednego zajęcia to 45 minut, 2 x w tygodniu.
Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej
lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku
życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas
trwania jednego zajęcia to 45 minut 2 x w tygodniu.
Wymagania dla Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
• Posiadają własną działalność gospodarczą.
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania
działalności.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej
zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na
niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że
Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
ELEMENTY KOSZTÓW.
Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz
z wymaganym sprzętem. Dojazd do miejsca zamieszkania rehabilitowanego
dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku. Kosztem
zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu
po 1 godzinie zegarowej.
1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący
kontakt z Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację
zajęć.
2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników
zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne
podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach) i do bieżącego
informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników
zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy
zapłaty za te osoby.
3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym
„Regulaminie uczestnictwa”.
4) Wykonawca umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania
ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert.
Oferty z tytułem: „REHABILITACJA 2018”, proszę składać do dnia 15
grudnia 2017 roku do godz.15.00 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ;
bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim,
ul. Zielona 5.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy z trzech
rodzajów rehabilitacji.

Miejsce realizacji usługi:
Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się
na terenie Stronia Śląskiego.
Głównym kryterium wyboru jest cena brutto
za godzinę prowadzonej rehabilitacji.
Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech,
nr telefonu; 74/8141424. Formularz ofertowy jest
dostępny na stronie: www.stroniesl.naszops.pl

NIE PRZEGAP TYCH ZDARZEŃ W CETiK-u
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZE STROŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
►PRZEDSZKOLE
♦ Projekt „Przez Pokoleń Smaki Do Sąsiedzkiej Paki” - 25 października w kuchni przedszkolnej odbyła się druga część warsztatów
kulinarnych projektu „Przez Pokoleń Smaki Do Sąsiedzkiej Paki”. Tematem przewodnim warsztatów były czeskie knedliki tworzone przez
dzieci przedszkolne wraz z seniorami. Głównym założeniem projektu jest integracja pokoleń oraz poznanie smaków dań z różnych regionów.
Warsztaty okazały się strzałem w dziesiątkę, wyzwoliły mnóstwo pozytywnej energii, powstały pyszne knedliki, które degustowaliśmy,
panowała miła, serdeczna atmosfera, dzieci świetnie się bawiły, kolejne warsztaty odbyły się 16 listopada b.r., godz. 14.30., serdecznie
dziękujemy wszystkim seniorom uczestniczących w warsztatach za wspólną naukę i podarowany czas.
W czwartek 26 października przedszkolaki z grup 5-latków, udały się z gościnnym występem na BAL SENIORA. Dzieci wystąpiły w strojach
z projektu „Przez Pokoleń Smaki Do Sąsiedzkiej Paki”. Przedszkolaki wierszami, tańcami i uśmiechem podarowały seniorom chwilę radości,
oraz "podbiły" ich serca. Utwierdziły również seniorów w przekonaniu że są bardzo ważnymi osobami w życiu tych najmłodszych.
Przedszkolaki nie przyszły z pustymi rękami, przyniosły własnoręcznie wykonane prezenty - barwne laurki z życzeniami. Po występie dzieci
otrzymały od seniorów gromkie brawa i czekoladki. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie.
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”

♦ Październik to miesiąc walki z rakiem piersi dlatego ku pamięci dziewczynki tego dnia przyszły
do przedszkola ubrane na różowo i wszystkie dzieci otrzymały różowe baloniki, które miały
przypominać mamom owych przedszkolaków o kontrolnym
badaniu piersi.
♦ Dzień Papieski 23 października b.r. wszystkie dzieci
zgromadziły się, aby wspólnie zapoznać się i przybliżyć sobie
sylwetkę Polaka Papieża. Całą uroczystość przygotował Pan
katecheta Jarosław Grzybowski przedstawiając nam w oprawie
muzycznej najważniejsze wydarzenia z życia papieża. Dzieci
z najstarszych grup śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze
poświęcone Wielkiemu Polakowi. Na zakończenie delegacja przed pomnikiem przedszkolnym zapaliła
znicze w dowód wdzięczności.
► Z ŻYCIA „BAJLANDII” W BOLESŁAWOWIE
♦ Dnia 19 października w naszym Przedszkolu odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka na których gościł Zastępca Burmistrza - Pan
Dariusz Chromiec. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę na ręce pani dyrektor, która pasowała ich na prawdziwych przedszkolaków. Każdy
otrzymał pamiątkowy medal oraz upominki. Przedszkolaki przygotowały krótki występ, który zebrani oglądali z wielkim wzruszeniem
i komentowali przy słodkim poczęstunku przygotowanych przez rodziców.
♦ Nasze Przedszkole bierze udział w programie „Ożywić pola”. We wrześniu i październiku z serią zajęć odwiedziła nas pani Jolanta Bogiel.
Dzieci były na wycieczce w lesie z myśliwym, a na kolejnych zajęciach odwiedził nas pan leśniczy z Międzylesia ze swoim psem Elzą. Dzieci
dowiedziały się wielu rzeczy, które na pewno uwrażliwią je na przyrodę.
♦ W dniu 31 października nasze Przedszkolaki wraz z Rodzicami zwiedzały Jaskinię Niedźwiedzią. Maluchy odważnie weszły do środka.
Pełne wrażeń jeszcze długo opowiadały o tej przygodzie. Dziękujemy SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” za zaproszenie.
♦ Wśród akcji, w których bierze udział nasze Przedszkole warto wspomnieć o akcji „Rodzice czytają dzieciom”. Chętni Rodzice zgłaszają się
do czytania bajek, czym robią ogromną przyjemność swoim dzieciom.
►SZKOŁA PODSTAWOWA
♦ Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia - 13 października b.r. w Szkole Podstawowej odbyła się podwójna uroczystość:
świętowano Dzień Edukacji Narodowej oraz przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie klas trzecich
słowami piosenki podziękowali wszystkim pracownikom szkoły. Klasy pierwsze zaprezentowały program artystyczny przygotowany
z pomocą swoich wychowawczyń : pani Urszuli Góreckiej i pani Elżbiety Wądrzyk. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowania
na uczniów dokonała pani Dyrektor Małgorzata Ozga. Każdy uczeń podpisał się własnoręcznie na akcie pasowania. Rodzice wręczyli swoim
pociechom "kuferki różności", które przydadzą się dzieciom do nauki w szkole. Życzenia pracownikom szkoły złożyła Dyrektor Szkoły pani
Małgorzata Ozga, Zastępca Burmistrza pan Dariusz Chromiec oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Kazimiera Jasik.
♦ Projekt „Cztery Żywioły” - W Szkole Podstawowej realizowany jest projekt "Cztery Żywioły".
We wrześniu i październiku uczniowie uczestniczyli w zajęciach matematycznych, przyrodniczych,
językowych, informatycznych, teatralno - literackich, podczas których zgłębiali wiedzę związaną z
tematyką wody.
28 października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z nauczycielami i rodzicami
uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia podsumowującej dwumiesięczną pracę. Zwiedzili
Centrum nauki i wiedzy o wodzie - Hydropolis. Kolejną atrakcją było zwiedzanie miasta
z przewodnikiem. Wyjazd dostarczył nowej wiedzy i dużo radości. Od 2 listopada rozpoczął się
dugi etap projektu - uczniowie podczas zajęć matematycznych, przyrodniczych, językowych,
informatycznych, teatralno-literackich zgłębiają wiedzę o kolejnym żywiole - ogniu.
Projekt „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent: Fundacja „Nasze lepsze jutro” z siedzibą w Kłodzku, Partner – Gmina Stornie Śląskie.

♦ Przegląd Pieśni Patriotycznych - 10 listopada 2017r. w naszej szkole odbył się po raz kolejny Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.
Uroczystość była związana z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Każda klasa przygotowała wybraną wcześniej pieśń i prezentowała ją podczas apelu. Uczniowie prowadzący, krótko przedstawili zebranym
rys historyczny oraz opowiadali o historii poszczególnych pieśni. Prezentowane pieśni pochodziły z okresu I i II wojny światowej oraz
najnowszej historii Polski. Wszyscy z przyjemnością i należną uwagą wysłuchali m.in.: „My Pierwsza Brygada”, „Piechota”, „Pałacyk
Michla”, „Serce w plecaku”, „Mury” czy „Ballada o Janku Wiśniewskim”. Czekamy na kolejny przegląd za rok.
►ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
♦ „Smaczna” wizyta w Starym Mieście - 6 listopada grupa uczniów z naszej szkoły zawitała do zaprzyjaźnionej szkoły w Starym Mieście,
aby zrealizować kolejne zadanie projektu „Poznanie przez wspólne działanie. Współpraca uczniów ze Stronia Śląskiego i Starego Miesta”.
Gimnazjaliści zostali serdecznie przyjęci, ale też od razu wciągnięci do działania. Najpierw robili kanapki, potem smażyli naleśniki z mąki
gryczanej. Produkty zapewniła miejscowa wytwórnia PRO-BIO, więc wszystko było zdrowe i bardzo smaczne. Prócz tego uczniowie mieli
możliwość zwiedzenia fabryki i zapoznania się z jej szeroką ofertą.
Dziękujemy również Gminie Stronie Śl., za sfinansowanie konferencji, a także Dyrektorowi Cetik-u w Stroniu Śl., za udostępnienie sali.
♦ Umowa patronacka podpisana! - 14 listopada to był
wyjątkowy dzień dla klasy I „T”, który rozpoczął się od
warsztatów kulinarnych z szefem kuchni Sebastianem
z Puchaczówki. Następnie odbyło się spotkanie z p. Dorotą
Haczkiewicz i p. Marcinem Olszewskim z Resortu Czarna
Góra. Spotkanie, podczas którego zostały doprecyzowane
zasady współpracy. Przypominamy, że Czarna Góra Resort
objęło swoim patronatem obecną klasę I technikum.
Liczymy na owocną współpracę i dziękujemy p. Dorocie
Haczkiewicz za zaufanie i chęć wspólnych działań.

„NOC NIETOPERZY” W WAPIENNIKU „ŁASKAWY KAMIEŃ” - STARA MORAWA
Przełom sierpnia i września to czas nietoperzowych spotkań w Wapienniku Łaskawy Kamień. Kolejna już „Noc Nietoperzy” - wydarzenie,
dzięki któremu można lepiej poznać życie latających, bardzo pożytecznych i nieodzownych w ekosystemie ssaków, jakimi są nietoperze
odbyła się 9 września 2017 roku, od godz. 18.00. Projekt „Noc Nietoperzy” skierowany jest do lokalnej społeczności wsi Stara Morawa
i Kletno, jak i do mieszkańców gminy i okolic oraz lokalnych szkół. Ma on na celu zainteresowanie ekologią ( jarmark lokalnego rękodzieła
z naciskiem na filozofią 3R /reduce, reuse, recycle) i programem ochrony cennego siedliska nietoperzy.
„Noc nietoperzy”, która organizowana jest od dwóch lat wspólnie z PTPP „pro Natura” i dr Tomaszem Kokurewiczem, ma na celu
przybliżenie zainteresowanym tematu programu ochrony wyjątkowego nietoperza, jakim jest podkowiec mały.
Impreza zaczęła się jarmarkiem lokalnego rękodzieła i karmieniem żywego nietoperza, co spotyka się zawsze z największym zainteresowaniem wśród dzieci.
W trakcie wydarzenia można było posłuchać wyjątkowo ciekawego wykładu dr. Tomasza
Kokurewicza, który w tym roku składał się z dwóch części: pierwsza odbyła się na parterze
Wapiennika, przy mniejszym monitorze, do monitorowania na bieżąco co się dzieje
w kolonii nietoperzy na drugim piętrze i na stryszku, druga część na antresoli Wapiennika
przy świelte jedynie monitora, bardziej praktyczna - przy pomocy detektora podsłuchiwane
były wylatujące na żerowiska nietoperze.
Dzięki obserwatorium nietoperzy „chiropterium”, sfinansowanemu ze środków FDPA,
można nieinwazyjnie obserwować kolonię ok. 150 nietoperzy, dwa gatunki: podkowce
małe i nocki duże, mieszkających w okresie letnim w Wapienniku.
W drugiej części projektu odbyło się spotkanie literackie z
udziałem znakomitego krytyka literackiego, pisarza i poety
z Nowej Rudy Karola Maliszewskiego, który na to
spotkanie przyjechał ze swoimi najnowszymi książkami:
„Przypadki Pantareja. Wiersze dla małych i dużych”.
Tegoroczne spotkania są żywym dowodem na to jak
dobrze można połączyć naukę i sztukę, tak więc już teraz
zapraszamy na następny rok, na kolejną Noc Nietoperzy.
Projekt „Noc Nietoperzy” został dofinansowany ze
środków Funduszu Lokalnego Masywu Snieżnika.
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

OTWARCIE KALWARII
W dniu 16.10.2017 Ks. Ryszard Szul poświęcił kalwarie w Młynowcu, którą trzy lata
odnawiało Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”. Trzy lata to
długi okres czasu, ale obszar kalwarii i skala zniszczeń była ogromna, a poza tym
ciągle brakowało środków finansowych do pomyślnego zakończenia renowacji.
Pomogła Nam Fundacja BZWBK, która wsparła grantem finalizację kalwarii, ale
również wspomógł nas finansowo Pan Andrzej Bartecki. Oczywiście jest szereg
innych osób, które dokładały się do działań Towarzystwa, które otrzymały od nas
listy z podziękowaniami oraz nagrody książkowe za pomocną i życzliwą „dłoń”.
Zachęcamy turystów i mieszkańców gminy do odwiedzenia tego zakątka położonego
na uboczu Młynowca.

Prezes Towarzystwa: Makarewicz Mieczysław
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Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stroniu Śląskim zorganizował w dniu 26 października
2017 r. w Pensjonacie Dworek Galosa spotkanie z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”.
W spotkaniu uczestniczyło 102 osoby. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Stronia Śląskiego p. Zbigniew Łopusiewicz, Zastępca
Burmistrza p. Dariusz Chromiec z małżonką p. Joanną Chromiec – Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej,
Ksiądz Proboszcz Ryszard Szul, Przewodniczący Rady p. Ryszard Wiktor z małżonką p. Krystyną, Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
w składzie: p. Gabriela Janiszewska, p. Magdalena Laskowska, p. Zdzisław Pakuła, p. Wiesław Ryczek z małżonką p. Zofią, Dyrektor CETiKu p. Jakub Chilicki.
Aby takie spotkanie mogło się odbyć potrzebne są osoby, które rozumieją potrzeby ludzi starszych, samotnych i schorowanych. Takie
spotkania są dla nas bardzo ważne i potrzebne. Możemy choć raz w roku spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, pośpiewać, potańczyć i na
chwilę zapomnieć o samotności, chorobach i problemach dnia codziennego.
W imieniu Zarządu i uczestników spotkania składam podziękowanie p. Burmistrzowi, że wyraził zgodę na częściowe pokrycie kosztów
naszego spotkania środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy. Dziękuję również naszym sponsorom: p. Monice Galos za
możliwość organizowania spotkań w jej pensjonacie i bezpłatne korzystanie z pięknej sali. Panu Piotrowi Dudziakowi, który nigdy nam nie
odmówił i tym razem otrzymaliśmy smaczne ciasto i pieczywo. Panu Kazimierzowi Drożdżowi, Pani Joannie i Panu Dariuszowi Chromiec,
Pani Gabrieli Janiszewskiej, Pani Magdalenie Laskowskiej, Panu Ryszardowi Wiktorowi, Panu Zdzisławowi Pakule, Panu Wiesławowi
Ryczkowi, Panu Janowi Florowskiemu, Panu Jakubowi Chilickiemu za dowiezienie sprzętu dla Dj, Panu Mateuszowi Grzegorzewskiemu za
muzykę i zabawianie seniorów. Dziękuję Zarządowi – Pani Urszuli Hulok, Pani Krystynie Cygan, Panii Zofii Gontko, Panu Zbigniewowi
Siemkowskiemu i Janowi Florowskiemu za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Na szczególne podziękowania zasługują dzieci z przedszkola, które swoim pięknym występem uświetniły nasze spotkanie. Dziękuję
rodzicom, Dyrektor Przedszkola p. Celinie Chęś - Drańczuk oraz nauczycielom przedszkolnym za przygotowanie występu.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia nadania Praw Miejskich Stroniu Śląskiemu nasz Zarząd odznaczył Burmistrza - Pana Zbigniewa Łopusiewicza
oraz Panią Monikę Galos Dużą Złotą Odznaką Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Pana Dudziaka i Pana Jana Florowskiego Małą
Złotą Odznaką Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący Rady złożyli seniorom życzenia. Zaproszeni Radni przygotowali niespodziankę w postaci miksera
wielofunkcyjnego firmy Zelmer. Każdy z uczestników na kartce napisał swoje imię i nazwisko, po czym odbyło się losowanie, w którym
nagrodę wylosowała Pani Stanisława Maciejska. Seniorzy bawili się wspaniale, śpiewając i tańcząc, jak za młodych lat.
Przewodnicząca-Krystyna Szuber

UROKI ŁOWISKA
Czwartek 28 września był dniem słonecznym, który pozwolił pojechać 4 przedszkolakom (pierwsza tura) z przedszkola „Bajlandia”
w Bolesławowie w góry obejrzeć przepiękne łąki, również te śródleśne, gdzie myśliwi zbudowali urządzenia łowieckie tj. ambonę, paśnik
i bączek z kukurydzą. Samo oglądanie to połowa przyjemności ale wejście na 16 stopniową ambonę to dopiero była frajda. Następną było
oglądanie krajobrazów przez profesjonalne lornetki z łąk na zboczu góry „Sucha Kopa” 1062 m n.p.m. Wspaniała widoczność pozwoliła
dojrzeć na północy Zalew w Starej Morawie, na zachodzie jak na dłoni Bolesławów, a troszkę na południe - górę „Śnieżnik” 1425 m n.p.m
Las i łąki obdarzyły dzieci jeżynami, kapeluszami kani i kozaków oraz (co
wszyscy wiedzieli) niejadalnymi czerwonymi muchomorami. Te w ogromnych
ilościach, były przeznaczone tylko dla krasnoludków i zwierzątek. Nad łąkami
fruwały motyle, w trawach skakały koniki polne i malutkie żabki, a bieganie za
nimi lub cichutkie oglądanie sprawiało wielką radość.
Piątek 29 września też okazał się piękny na wyjście, tym razem z 16-stoma
uczniami Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śl. Marsz
brzegiem „Szkolnego Lasku” w łowisko K.Ł „Śnieżnik” i dla tej młodzieży był
atrakcją, bo któż to brodzi w wysokich trawach, po zarośniętych lub zasypanych
gałęziami drogach jeśli nie zwierzyna lub uparty myśliwy - obserwator.
Przyniosło to wymierną korzyść bo zobaczyli przejścia -przesmyki i zmieszane
tropy wydeptane przez sarny i jelenie; miejsca ich odpoczynku - legowiska /
jelenia - TARZAWISKO, sarny - GRZEBAWISKO. Wprawdzie ambony nie
były nowinką, ale zasadność ich stawiania już tak. Dobrze było wejść i poczuć
różnicę patrząc na łąkę i las z kilkumetrowej wysokości, a przy okazji podziwiać
widok miasta na horyzoncie.
Czym innym było zagadnienie związane z lizawkami - kiedy?, dlaczego?,
no i w... takiej formie?
Obiektem przyrodniczym do obejrzenia, opisania i obfotografowania z różnych
stron stał się około 150 - letni samotny świerk, którego korzenie biegnące po
ziemi są 2,3 - krotnie grubsze od gałęzi. Skrywał tajemnicę - GANKĘ lub
JAZWĘ (nora lisa lub borsuka) - tego nie dało się stwierdzić bez uszkodzenia, a
jest to zabronione. Marsz przez łąki pasma górskiego „KROWIARKI” ukazał
ukształtowanie terenu z innej perspektywy, a przy okazji położenie Stronia
Śląskiego. Odkryto cieki wodne i źródełka, również te zakryte (zabetonowane)
wspaniałe miejsca dla dzików.
Otworzyliśmy kolejny raz „drzwi do lasu” wprawdzie z tyłu budynku, ale za to
bezpośrednio w „Naturę 2000”. Kani i innych grzybów w dużych ilościach nie
było, ale za to jak pachniało powietrze?! - pachniało złotą polską jesienią.
Darz Bór, Jolanta Bogiel - diana K.Ł "Śnieżnik" w Stroniu Śl
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?
• 28 października czteroosobowa reprezentacja naszego klubu wzięła
udział w turnieju Bowling Cap (turniej w kręgle). Organizatorem już
po raz drugi był klub HDK – PCK przy Placówce Straży Granicznej
w Kłodzku. Niestety nie mamy się czym pochwalić, na sześć drużyn zajęliśmy szóste miejsce.
• 3 listopada w klubie gościliśmy uczniów klasy pierwszej B Szkoły Podstawowej.
Wychowawczynią tej klasy Jest Pani Urszula Górecka, ku mojemu zaskoczeniu dzieci były bardzo
dobrze przygotowane do tego spotkania, wiedziały kim są krwiodawcy i dodatkowo posiadały
podstawową wiedzę o Polskim Czerwonym Krzyżu. Jednak pomimo tego i tak zadawały mnóstwo
pytań w wyniku czego jeszcze bardziej „poszerzyły swoje horyzonty” i dowiedziały się kiedy
powstał Polski Czerwony Krzyż na Dolnym Śląsku, czym zajmował się dawniej, a czym zajmuje
się teraz oraz jakie są jego cele. Poznały jak pobiera się krew, kto może oddawać krew i czym
zajmują się krwiodawcy oprócz oddawania krwi. Dzieci zostały poczęstowane pączkami oraz otrzymały upominki związane z tematem
spotkania.
• 10 października, jak co roku uczestniczymy wraz ze Sztandarem w obchodach Dnia Niepodległości organizowanych w Centrum Edukacji
Turystyki i Kultury. Natomiast w dniu następnym byliśmy uczestnikami uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę.
• 18 listopada b.r. odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru - więcej o tym wydarzeniu napiszemy w kolejnym wydaniu „Nowinek
Strońskich”.
Zapraszamy Państwa na kolejne akcje poboru krwi w roku 2018, które odbędą się w następujących dniach:

♥ 12 luty – poniedziałek, ♥ 16 kwiecień – poniedziałek, ♥ 11 czerwiec – poniedziałek,
♥ 13 sierpień – poniedziałek, ♥ 8 październik – poniedziałek, ♥ 20 grudzień – czwartek.

Jacek M.

TURNIEJ KARATE KID
W dniu 28 października 2017r. nasi najmłodsi zawodnicy pojechali na I
Ogólnopolskie Mistrzostwa Karate Kyokushin i WKF „Karate Kid” do Wołowa. Na
macie walczyły dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Sześcioosobowa ekipa Lądeckiego
Klubu Kyokushin Karate spisała się na medal i to nie jeden!
Nasi zawodnicy startowali w konkurencji kata i kumite. Konkurencja kata była bardzo
mocno obsadzona, w kategoriach znajdowało się po 30 osób a poziom zawodników
był bardzo wysoki. W kumite nasi „mali” karatecy pokazali, że mają „wielkie” serce
do walki. Aby dojść do podium w niektórych kategoriach trzeba było stoczyć wiele
pojedynków z naprawdę dobrymi przeciwnikami.
Zawodnicy ze Stronia Śląskiego, którzy zajęli miejsca na podium to Kinga Nycek,
Szymon Milke, Milena Jesiołowska oraz Bruno Bożek.
Wyników gratulujemy! Dziękujemy też sensei Waldemarowi Załuckiemu, który
sędziował zawody oraz senpai Waldemarowi Targosz za wzorową opiekę nad grupą
zawodników.
Monika Dylewska

Raport miesięczny z działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Stroniu Śląskim
za miesiąc październik 2017
W miesiącu październiku 2017 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 4 - 5 osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę,
w godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy
Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 19 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 Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla osób
uzależnionych
• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły osób uzależnionych
• wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi
• problemów związanych z przemocą domową
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział biorą
średnio 3 osoby.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy
w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, czy
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów
zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem
oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym.
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na
jeden z poniższych adresów e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl,
a.zaucha@stronie.pl lub dostarczyć osobiście.

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
30 LISTOPADA B.R. O GODZINIE 10.00 W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO
W STRONIU ŚLĄSKIM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Wręczenie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
dla uczniów i studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie.
5. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie
Śląskie szczególnie w zakresie opieki medycznej po godz. 18:00 w dni
wolne od pracy, w niedziele i święta oraz ratownictwa medycznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2017 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości – projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – projekt nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Stroniu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – projekt nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność
przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego
nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych, położonych
w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej – projekt nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok –
projekt nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Sołeckiej
strategii rozwoju wsi Stara Morawa w gminie Stronie Śląskie na lata
2017-2025” – projekt nr 9.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego – projekt nr 10, projekt nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Stronia Śląskiego – projekt nr 12.
17. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
21. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
/-/ podpis nieczytelny

Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30 - 15:30,
a we wtorek od 14:00 - 16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje,
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie
ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 grudnia 2017 roku Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,
udzielają bezpłatnie podstawowych informacji z zakresu ZUS
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

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

BIURO RADNEGO
Biuro Miłosza Węgrzyna,
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00 przy ul. Krótkiej 3B
w Stroniu Śląskim.

ZAADOPTUJ KOTA
Opiekunowie kotów wolno żyjących dziękują wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób włączają się w akcję pomocy tym
zwierzętom. Informujemy, że praca z tym związana jest
dobrowolna, bezpłatna, systematyczna i kosztowna. Spotykamy
się często z wrogim nastawieniem ze strony ludzi niewrażliwych,
nielubiących zwierząt. Krążą opinie, że nasza opieka nad kotami
wolno żyjącymi jest opłacana przez Gminę Stronie Śląskie lub
inne instytucje. Wyjaśniamy, że pomoc jaką otrzymujemy to:
• z fundacji „Kocie Życie” w zakresie sterylizacji i leczenia
chorych kotów,
• od Gminy Stronie Śląskie w zakupie suchej karmy,
• od ludzi dobrej woli w różnej postaci (koce, karma, itp.)
Wiemy, że koty wolno żyjące na naszych osiedlach i działkach
ogrodowych to owoce nieodpowiedzialnych ludzi, którzy
traktują zwierzęta jak zabawki. Zabawki, które się nudzą lub
sprawiają kłopot są wyrzucane z mieszkań. Zagubione zwierzaki,
nieprzystosowane do życia w nieprzychylnych warunkach
wymagają ludzkiej pomocy. Prosimy każdego dobrego
Człowieka o włączenie się do akcji opieki nad tymi zwierzętami.
Informujemy, że dzięki pomocy fundacji „Kocie Życie” koty są
wysterylizowane i mogą być adoptowane.
Opiekunowie kotów wolno żyjących

