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GMINA STRONIE ŚLĄSKIE SUPER GMINĄ
Związek Powiatów Polskich opublikował listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina
za rok 2020.
Lista laureatów
przedstawia się
następująco:
Powiat Augustowski
Powiat Bielski (śląskie)
Powiat KędzierzyńskoKozielski
Powiat Ostródzki
Powiat Poznański
Powiat Raciborski
Miasto Legnica
GMINA STRONIE
ŚLĄSKIE
Gmina Wielka Wieś
Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd
uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w
Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

OGŁASZAMY KONKURS NA PROJEKT
MASKOTKI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Nie liczy się wiek, wykształcenie ani miejsce
zamieszkania. Każdy może przedstawić własny
pomysł na maskotkę, która stanie się wizytówką
Gminy Stronie Śląskie.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na
naszej stronie internetowej:

www.stronie.pl



Na prace czekamy do 30 marca 2021 r.
Nagroda główna 1 000 zł.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego
projektu graficznego maskotki wraz z jej nazwą,
kojarzącą się z regionem i promującą Gminę
Stronie Śląskie. Maskotka ma stać się wizytówką
gminy, odwoływać się do kultury, tradycji i historii
regionu. Będzie wykorzystywana jako maskotka
promująca gminę! Organizatorem konkursu jest
Gmina Stronie Śląskie.

BUDŻET GMINY
NA ROK 2021
BEZPŁATNY
TRANSPORT DO
PUNKTÓW
SZCZEPIEŃ
HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW
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Obsługi Klienta, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
W dniu 31 grudnia 2020 r. zostały podjęte uchwały 15.30 .
dot. budżetu gminy: Uchwała Rady Miejskiej Stronia Wykaz
jest
aktualizowany
na
bieżąco.
Śląskiego Nr XXIX/198/20 w sprawie przyjęcia WAŻNE: Prosimy o odsyłanie formularzy w wersji
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie i edycyjnej.
Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20
Uaktualnione przez Państwa dane (organizacji
w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.
pozarządowych działających na terenie gminy)
Plan dochodów budżetowych wynosi 37 491 913,00 prowadzone są formie elektronicznej, pojawią się na
zł, z tego plan dochodów bieżących 31 501 877,00 zł i stronie
internetowej
Gminy
Stronie
Śląskie
plan dochodów majątkowych – 5 990 036,00 zł.
www.stronie.pl, w zakładce ORGANIZACJE – wykaz
Plan wydatków budżetowych wynosi 48 016 195,73 organizacji pozarządowych.
zł, z tego plan wydatków bieżących 31 090 391,73 zł i
plan wydatków majątkowych – 16 925 804,00 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2021

Planowany deficyt budżetu wynosi 10 524 282,73 zł,
przychody budżetu to kwota 11 688 282,73 zł i rozchody
budżetu 1 164 000,00 zł.
Szczegółowe uzasadnienie do uchwał i załączniki
zamieszczone są na stronie BIULETYNU INFORMACJI
PUBLICZNEJ W ZAKŁADCE FINANSE.
Grażyna Konopka – Skarbnik Gminy

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W związku z przeprowadzaną aktualizacją bazy
danych o organizacjach pozarządowych działających na
terenie Gminy Stronie Śląskie uprzejmie prosimy o
wypełnienie
FORMULARZA
IDENTYFIKACYJNEGO
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ. Formularz znajduje się
na stronie www.stronie.pl.
Dzięki nadsyłanym przez Państwa informacjom
zostanie opublikowany zaktualizowany Wykaz organizacji
pozarządowych, który posłuży promocji działalności
lokalnych organizacji.
Wykaz ułatwi także nawiązanie współpracy z
lokalnymi organizacjami wszystkim podmiotom, które są
zainteresowane działalnością pożytku publicznego i
wolontariatem.
Organizacje, które chcą zostać umieszczone w
wykazie Gminy, proszone są o pobranie formularza ze
strony internetowej urzędu wypełnienie i przesłanie:



pocztą elektroniczną na adres: strategia@stronie.pl,



pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miejski w
Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie
Śląskie, z dopiskiem: Organizacja pozarządowa aktualizacja.

Istnieje możliwość dostarczenia osobiście do Biura

OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze kultury
fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r.
Burmistrz Stronia Śląskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
w obszarze kultury fizycznej,
sportu i rekreacji w 2021 r.,
zgodnie z zarządzeniem nr
423/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 stycznia
2021 r. Termin składania ofert mija 19.02.2021 r. o godz.
15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach,
z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację
zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i
rekreacji na 2021 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim.
Szczegółowe informacje znajdują się w powyższym
zarządzeniu.
Oferty
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać
na wzorze oferty opublikowanym w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Jednocześnie
informujemy
o
naborze
przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w
komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w
obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.02.2021 r. do
godz. 15.00.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się
w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Szczegóły na stronie www.stronie.pl (aktualności) i fb.
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Treść
uchwał,
kryteria
przyznawania stypendiów oraz
Duże i małe, po napojach, mleku, musztardzie, wnioski można znaleźć na stronie
w
zakładce
środkach czystości czy kosmetykach. Zbierają je dzieci i www.stronie.pl
stypendia.
Zapraszamy
do
dorośli… NAKRĘTKI!
składania
wniosków!
Kolejna partia nakrętek w ilości 30 worków o
pojemności 120 litrów została odebrana przez MOK
SZCZYTNA, trafiła na zbiórkę dla Pani Magdaleny Słoty,
chorującej na stwardnienie rozsiane.
BEZPŁATNY TRANSPORT DO
Dziękujemy i prosimy o dalsze wrzucanie nakrętek
do naszych dwóch serc umiejscowionych w Stroniu
PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W GMINIE
Śląskim przy placu La Machine znajdującym się na ul.
STRONIE ŚLĄSKIE
Kościuszki oraz na ul. Nadbrzeżnej. Każdy powód jest
Burmistrz Stronia Śląskiego organizuje nieodpłatny
dobry, aby zbierać nakrętki i przekazywać je na cele
transport
do punktów szczepień przeciwko wirusowi
charytatywne.
SARS-CoV-2 dla:

NAKRĘĆ SIĘ NA POMOC!

●

●

osób niepełnosprawnych, tj. posiadających
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami,
osób mających obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w
samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
infolinii Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
tel. 533 360 034.
Punkty szczepień na terenie Gminy Stronie Śląskie:

STYPENDIA

●

Przypominamy, że termin składania wniosków o
stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia ●
artystyczne oraz osiągnięcia sportowe, mija 01 marca
2021 r.
Aby ubiegać się o stypendia naukowe dla uczniów
należy spełnić warunki zawarte w Uchwale nr
XVII/136/20 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych
dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Stronie Śląskie.
W celu uzyskania stypendium naukowego lub
artystycznego dla studenta należy spełnić warunki
zawarte w Uchwale nr XVII/137/20 z dnia 31.01.2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów
naukowych i artystycznych dla studentów z terenu
Gminy Stronie Śląskie.
Zasady przyznawania stypendium sportowego
zawarte są w Uchwale nr XVII/138/20 z dnia 31.01.2020
r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

●

Grupowa Praktyka Lekarzy POZ MEDICUS A.
Zając, U. Łączyńska-Ramza, P. Podłowski Spółka
Cywilna, ul. Nadbrzeżna 14,
Wojewódzkie
Centrum
Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim, ul. Sudecka
3A,
Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny
Orańskiej spółka cywilna Maria Dukat-Krzonkalla,
Wojciech Krzonkalla, ul Hutnicza 12.

WIADOMOŚCI Z GMINY/DYŻURY APTEK

Rok 2021, Numer 195

DYŻURY APTEK LUTY 2021
DATA

GODZINY

NAZWA APTEKI

Pt

20.00-8.00
20.00-8.00
20.00-8.00
20.00-8.00
20.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój
„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka

Pt

15.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek20.00-8.00 Zdrój
20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
20.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

15.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój
20.00-8.00 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
Pt

Pt

20.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
15.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 LądekZdrój
20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
20.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
20.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
15.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek- Zdrój
„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
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ULTRABIEL 2021
NIE ODBĘDZIE SIĘ
Z przykrością informujemy, że maraton narciarski
Ultrabiel nie odbędzie
się w 2021 roku.
Pomimo szczerych chęci
i wspaniałych warunków
śniegowych w górach
obecna
sytuacja
epidemiologiczna
i
prawna
uniemożliwia nam organizację tej imprezy sportowej.
W Górach Bialskich, na trasach, po których
prowadzi maraton narciarski Ultrabiel, panują bardzo
dobre warunki do biegania na nartach. Śniegu w
niektórych miejscach jest ponad pół metra. Ratrak
przygotowuje zarówno pętle 13 km, jak też 20 km, po
której prowadzą nasze zawody.
Niestety w świetle obecnych przepisów, a także
wymagań sanitarnych, nie jesteśmy w stanie
zorganizować zawodów. Ograniczenia w liczbie
uczestników imprez sportowych, wymogi sanitarne,
które są niemożliwe do spełnienia bez prądu, czy
bieżącej wody, a także zamknięte hotele, uniemożliwiają
aktualnie organizację.
Brak informacji o tym jakie będą panować przepisy
za tydzień, dwa, czy miesiąc utrudnia przygotowanie
zawodów. Nie jesteśmy w stanie zorganizować naszego
maratonu narciarskiego w ciągu tygodnia, samo
zamówienie medali składamy kilka tygodni wcześniej.
Podobnie jest z wieloma innymi aspektami tej imprezy.
Musieliśmy podjąć decyzję, by z uczciwym
wyprzedzeniem poinformować uczestników, że Ultrabiel
2021 się nie odbędzie.
Wszyscy liczymy, że uda nam się spotkać w
normalnych warunkach podczas Ultrabiel w 2022 roku.
Już teraz gorąco zapraszamy.

Nowe wnioski na 500+
Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na
każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r.
życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł
netto
rocznego
wsparcia
na
dziecko.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31
maja 2021 roku świadczenie wychowawcze jeżeli chcą
przez kolejny okres świadczeniowy kontynuować
pobieranie świadczenia muszą złożyć wniosek o jego
przyznanie. Na podstawie takiego wniosku zostanie im
przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na
kolejne 12 miesięcy czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31
maja 2022 r.
Kiedy będzie można składać wnioski? Wnioski o
świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można

Wiadomości z gminy
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składać od 1 lutego online przez portal Emp@tia, kanały
bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a
od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli
osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo
wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w
okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i
wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30
czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku
złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie
przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do
końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że
świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z
wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
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DAR DLA BYSTRZYCKIEGO
CENTRUM ZDROWIA

oznacza długie lata w służbie drugiemu człowiekowi,
bezinteresowne poświęcenie części własnej tkanki
niesionej w darze chorym, najcenniejszego leku z
najcenniejszych – krwi.

28 stycznia br w Stroniu Śląskim odbyło się
przekazanie przez Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza
Chromca Bystrzyckiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
środków ochrony osobistej w postaci 100 szt.
medycznych fartuchów barierowych. Zakup został
sfinansowany ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie.

Te lata to dziesiątki, setki i tysiące litrów krwi
oddanych przez naszych członków zasilając szpitale,
kliniki z całego kraju. Służyliśmy i nadal będziemy to
czynić. Będziemy pomagać naszemu społeczeństwu dla
których nasza krew jest niezbędna dla ratowania nie
tylko zdrowia ale i życia.

Zarząd klubu nie tylko prowadzi działalność w
dziedzinie krwiodawstwa ale i prowadzi działalność
pomocową po przez działalność Polskiego Czerwonego
Krzyża. Rozprowadzaliśmy żywność z zasobów Agencji
Rynku Rolnego. Obecnie rozdajemy jedynie paczki
żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
Prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, sprzętu AGD oraz
mebli.
W dniu 09.01.2021 r w siedzibie klubu
uwzględniając wszelkie warunki bezpieczeństwa w
związku z pandemią korona wirusa – covid-19 odbyło się
zebranie Zarządu Klubu oraz osób członków klubu którzy
oddali ponad 20 litrów krwi. Minister Zdrowia odznaczył
odznaką Honorowy Dawca Krwi

Co słychać w Klubie
HDK „ Brylant ”

Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Odznaczenia te
otrzymali : Anna Słowiak, Czesław Hochman, Krzysztof
Brylski, Stanisław Łowiec, Sebastian Krosta, Grzegorz
Salamon. Ponadto Za najcenniejszy dar humanitarny
bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż
nadaje odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Pierwszego Stopnia
Piotrowi Pawlińskiemu. Polski
Czerwony Krzyż nadał Piotrowi Pawlińskiemu Odznakę
Honorową IV Stopnia.

„ Nie przyszłam na świat
aby żyć dzięki ludziom, ale
aby ludzie żyli dzięki mnie ”
Te słowa całkowicie oddają motywy którymi kierują
Informuje honorowych dawców krwi, ż najbliższa
się honorowi dawcy krwi. Od 46 lat działa Klub akcja oddawania krwi odbędzie się 22 lutego w
Honorowych Dawców Krwi „ Brylant ” w Stroniu Śląskim. poniedziałek od godziny 10:00 do godz. 13:00.
Dla nas jako członków to szczególny czas. Dla wielu
Jacek M
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INFORMACJA Z OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W związku z panującą pandemią Covid 19 w tym
roku nie udało się zorganizować „Kolacji Wigilijnej” dla
mieszkańców naszej Gminy. Dlatego też Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przygotował 50
paczek żywnościowych dla osób będących w trudnej
sytuacji życiowej. W paczkach znalazły się produkty o
dłuższym terminie ważności m.i. szynka, baleron,
wędliny, ser żółty, śledzie, konserwy mięsne i rybne,
kawa, herbata, barszczyk oraz coś słodkiego. Dla dzieci
przygotowano także dodatkowo paczki ze słodyczami.
Do każdej paczki dołączone były kartki z życzeniami
Świąteczno - Noworocznymi od Burmistrza Stronia
Śląskiego Pana Dariusza Chromca i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Pana Ryszarda Wiktora wraz z Radnymi.
Mamy nadzieję, że w tym trudnym dla wszystkich czasie
udało się jednak poczuć świąteczną atmosferę.
Za pomoc i przygotowanie paczek bardzo
dziękujemy Pani Annie Kleszcz ze sklepu REMA w Stroniu
Śląskim.
Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim
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WIADOMOŚCI Z BAJLANDII
Ostatni czas w naszym przedszkolu był
wypełniony tematyką zimowo-świąteczną. Dzieci robiły
kartki świąteczne, które przed Bożym Narodzeniem
zostały dostarczone do adresatów. W dniu 23 grudnia
odbyła się wigilia przedszkolna. Podczas niej miał miejsce
konkurs kolęd, na który dzieci przygotowywały się od
kilku tygodni w domach. Występom towarzyszyła wielka
trema, ale wszystkie były bardzo udane. Pani dyrektor
wręczyła uczestnikom upominki.
Przedszkolaki dbają też o zwierzęta zimą:
dokarmiają ptaki samodzielnie zrobioną karmą, którą
rozwieszają w okolicy przedszkola.

„WESOŁE PRZEDSZKOLAKI’’
W STRONIU ŚLĄSKIM
● Na początku grudnia 2020 roku odbyły się zajęcia

chemiczne w ramach projektu sfinansowanego przez
Lokalny Fundusz Masywu Śnieżnika "Super
bohaterowie o higienę dbają i wirusom w koronie
się nie dają."
Zajęcia te polegały na oglądaniu przez naszych
podopiecznych doświadczeń takich jak chemiczny
wulkan. Odbyły się one w grupach dzieci
sześcioletnich: ,,Żabki’’ i ,,Słoneczka’’.
W grupach dzieci pięcioletnich: ,,Jeżyki’’ i 2,5
letnich ,,Misie’’ zostały przeprowadzone zajęcia
chemiczne zestawem ,,Fun Bow’’ sfinansowanym
przez Lokalny Fundusz Masywu Śnieżnika. Polegały
one na oglądaniu doświadczenia odpowiadającego na
pytanie: skąd się biorą kolory tęczy? Pobudziły one
ciekawość
i
percepcję
wzrokową
naszych
podopiecznych. Dzieci z zainteresowaniem przyglądały
się przeprowadzanym doświadczeniom.
Koordynatorkami tego projektu były P. Natalia
Gawlas i P. Dorota Śmiertka.
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,,Wigilia’’ w Przedszkolu Miejskim w Stroniu
Śląskim:
Nawiązując do pięknej tradycji chrześcijańskiej jakim
jest czas na oczekiwanie na ,,narodziny’’ naszego
Pana Jezusa Chrystusa, w dniu osiemnastego grudnia
obchodziliśmy w naszym przedszkolu ,,wigilię’’uroczysty obiad, którego celem było wdrażanie,
pielęgnowanie i przekazywanie zwyczajów i tradycji
świątecznych naszym podopiecznym.
Ten wyjątkowy dzień uświetniły występy naszych
przedszkolaków:
dzieci
wraz
ze
swoimi
wychowawcami przygotowały i zaśpiewały znane
polskie kolędy i piosenki świąteczne. Dzień przeminął
w radosnej atmosferze, pełnej nadziei i oczekiwania
na lepsze jutro.
Święta Bożego Narodzenia, to przede wszystkim czas
miłości, przebaczenia, wzajemnego szacunku i
zrozumienia. Chwile, które spędzamy z najbliższymi
naszym sercom. Jednak to motto towarzyszy nam
każdego dnia nie tylko w czasie świątecznym.
Takie wartości na co dzień staramy się wpajać
naszym przedszkolakom, bo przecież nie ma nic
bardziej wartościowego jak przyjaźń, miłość i
otwartość na potrzeby innych ludzi.
Opracowanie Jowita Łętek

WIADOMOŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH
●

FESTIWAL TEATRALNY W dniach od 17 do 23
grudnia uczniowie klas I-IV wzięli udział w
bożonarodzeniowym
festiwalu teatralnym.
Uczniowie zobaczyli przedstawienia dla dzieci za
pomocą przekazu online. Przedstawienia były
odgrywane w różnorodnych formach teatralnych.
Nasi uczniowie zobaczyli teatr „Kolędowa noc”
oraz „Bajkowa szopka”.

WIADOMOŚCI Z GMINY/ZSS
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KONKURS PT. „ZACZNIJMY OD PODSTAW”
Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika „Zacznijmy
od podstaw”. Zadaniem dzieci było opisanie
sportowego wyzwania jakie chcieliby podjąć w roku
2021. W konkursie wzięło udział 17 uczniów Zespołu
Szkół Samorządowych. Na liści laureatów znalazło
się 6 uczniów. Nagrodą były karty podarunkowe 4F
o wartości 500 zł. Gratulujemy zwycięzcom.
● SPOTKAJMY SIĘ NA KRÓLEWSKIM DWORZE
W dniu 14 grudnia uczniowie klasy 2c wzięli udział w
spotkaniu on- line pt. „ Spotkajmy się na królewskim
dworze”. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z
panią przewodniczką i obejrzenia wnętrza Zamku
Królewskiego w Warszawie. Dzieci odbyły
przechadzkę, zaczynając od wielkiego przedpokoju
królewskiegoAntydzembu
poprzez
Pokój
Marmurowy, Salę Rycerską, aby zakończyć na
audiencji u króla Stanisława Augusta w Sali
Tronowej. Podczas spotkania uczniowie poznali wiele
ciekawostek i tajemnic zamku. Już wiedzą – co król
jadał na śniadanie?, kto był jego najlepszym
przyjacielem?, jakie są insygnia królewskiej władzy?
Jak należy się zachować przy oficjalnych spotkaniach,
nawet z królem. Taka lekcja historii dzieciom bardzo
się podobała. Wychowawca- Marzena Balicka.
●

●

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO W ZSS
W grudniu 2020 roku zakończył się w naszej szkole
dwuletni w 100 % finansowany przez UE projekt
realizowany dla 40 uczniów technikum „Rozwój
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim” RPDS.10.04.0102-0031/17. Realizacja projektu odbywała się na
kilku płaszczyznach. Były szkolenia, kursy dla
uczniów i nauczycieli zawodu, staże, stypendia dla

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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uczniów, ale również wyposażenie pracowni do
nauki zawodu. Poniżej zestawienie.
Wydatki wykonane 705.3243,30 zł w tym:
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych – 10 osób
x 10 miesięcy x 1 000 zł
100.000,00 zł,
Staże zawodowe – 38 osób x 1.980 zł
75.240 zł,
Szkolenia Nauczycieli 7.664,00 zł,
Szkolenia i kursy dla uczniów 66.611,00 zł,
Utworzenie Sali do animacji czasu wolnego (w
pomieszczeniu byłego GCI) – prace +
dokumentacja 24.839,76 zł,
Zakup mebli do Sali animacji i wyposażenie pokoju
hotelowego 18.092,07 zł,
Zakup wyposażenia 247.898,88 zł w tym:
22 laptopy,
szafa na laptopy,
Projektor,
ekran do projektora,
2 tablice magnetyczne,
tablica interaktywna,
kolumna mobilna,
2 głośniki przenośne,
system nagłaśniający,
mikrofon bezprzewodowy,
piec konwekcyjny sześciopółkowy,
szatkownice do warzyw,
cyrkulator,
urządzenie kuchenne wielofunkcyjne,
Sokowirówka,
schładzarka szokowa,
pakowarka próżniowa komorowa,
blender specjalistyczny,
analizator składu ciała,
program dietetyczny,
fałdomierz i ciśnieniomierz.
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zadania nr 2 „zakup i montaż wyposażenia”.
Drugim programem do jakiego aplikowaliśmy jest
Program Dotacyjny Biura Programu Niepodległa
„Niepodległa” 2021 w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat
2B. Całkowity koszt projektu to
28 925,00 zł a dotacja z BPN 24 470,00 zł.

APLIKUJEMY O
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim w ostatnim czasie aplikowała do dwóch
programów ministerialnych.
Pierwszy to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Infrastruktura Domów Kultury 2021”.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to
225 703,25 zł z czego dofinansowanie z ministerstwa to
180 562,60 zł.
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu modernizacji
Biblioteki podlegającej pod Centrum Edukacji, Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim i zakupie niezbędnych środków
trwałych.
Biblioteka na dzień dzisiejszy pełni rolę nie tylko
wypożyczalni, lecz stała się swoistym centrum
edukacyjno-społeczno-kulturalnoinformacyjnym. Z uwagi
na prowadzoną działalność edukacyjno-kulturalną
odbywają się spotkania z dziećmi przedszkolnymi oraz
szkolnymi o charakterze spotkań literackich, warsztatów
plastycznych oraz teatralnych. Ponadto biblioteka
stwarza możliwość spotkań w ramach klubu
czytelniczego, przeprowadza konkursy oraz promocję
czytelnictwa. Ponadto stanowiska komputerowe są
miejscem, w którym mieszkaniec lub osoba przyjezdna
mogą skorzystać z bazy informacyjnej, osobom starszym
udzielana jest pomoc przy wypełnianiu podań itp. Aby
jeszcze zwiększyć i urozmaicić edukacyjną funkcję
biblioteki chcemy zakupić monitor interaktywny oraz
zestawy komputerowe. W tym momencie ze względu na
brak w/w sprzętu funkcja ta nie może być realizowana.
Tym bardziej mając na uwadze dalszy rozwój, naszym
celem jest jak największe pozyskanie nowych
czytelników i odbiorców usług bibliotecznych, lecz aby to
można było spełnić, niezbędna jest modernizacja
technologiczno-wizualna. Celem projektu jest stworzenie
w ramach biblioteki warunków do realizacji działań
rozwojowych. Cel byłby
realizowany
poprzez
modernizację wewnętrzną i zewnętrzną biblioteki w
ramach zadania nr 1. „remont i modernizacja
wewnętrzna i zewnętrzna biblioteki” oraz zakup
niezbędnego wyposażenia edukacyjnego w ramach

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie
mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na
temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową
państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć
regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych
dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Realizowane w ramach programu zadania powinny
wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości
wpisane w polską tradycję państwową i narodową –
wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw
człowieka. Projekt związany jest z edukacją patriotyczną.
Wychowanie dobrych patriotów jest procesem
długotrwałym, który powinien zaczynać się już w wieku
przedszkolnym. Od tego jaki obraz Ojczyzny ukształtuje
się w dziecku zależeć będzie czy wejdzie ono w dorosłe
życie świadome swojej tożsamości regionalnej i
narodowej . Jest to projekt edukacyjno-kulturalny
skierowany do mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Dużą
grupą odbiorów są dzieci przedszkolne. Jego głównym
celem jest zainteresowanie dzieci dziejami Polski i
Polaków,
rozbudzania
postaw
patriotycznych,
przyswajanie wiedzy o ojczyźnie, budowanie tożsamości i
wspólnoty narodowej, emocjonalne związanie z
narodem, budzenie dumy narodowej oraz przybliżenie,
w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli
narodowych – godło, flaga i hymn. Celem projektu jest
również rozbudzenie w pozostałych mieszkańcach naszej
gminy postawy odpowiedzialności za własną ojczyznę,
możliwość budowania lokalnego patriotyzmu. Projekt
wpisuje się w cel strategiczny programu tj. zwiększenie
świadomości na temat wydarzeń związanych z
odzyskaniem i odbudową państwowości, wzmacniać
poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w
polską tradycję państwową i narodową – wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw
człowieka. Te cele chcemy osiągną poprzez w/w
działania projektowe . W ramach projektu zostaną
zorganizowane następujące działania: - cykl koncertów w
Kaplicy Świętego Onufrego pn. "Dla Ciebie Ojcze Święty"
- Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pn. Jan Paweł II
patron mojego przedszkola" poprzedzony dyskusją o
świętym. - Zajęcia edukacyjne dla starszych grup
przedszkolnych pn. "Biało - czerwony tydzień
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dla przedszkolaków” pn. "PATRIOTYZM W SERCU
DZIECKA" - Gminny Rodzinny konkurs pn. "Kartka dla
Niepodległej" Pomysł na stworzenie takiego projektu
powstał po spotkaniu pracowników CETiK-u z
pracownikami przedszkola miejskiego im. Jana Pawła II.
Ze względu na patrona przedszkola i to, że był wielkim
Polakiem postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć coś dla
Niepodległej w hołdzie jednemu z największych
patriotów jakim był właśnie św. Jan Paweł II.
Ze względu na duże zainteresowanie tymi programami,
konkurencja jest olbrzymia. Mamy jednak nadzieję, że
uda nam się pozyskać w/w fundusze. Wyniki naboru
zostaną podane w lutym i marcu.
Koordynator projektów
Natalia Gancarz
CETiK
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Bartek Bugajski - 9 lat
Dominik Nejranowski - 9 lat
Filip Radoń - 7 lat
Hania Gałosz - 5 lat
Hania Derwińska - 2 lata
Julia Serafińska - 4 lata
Klara Stocka - 4 lata
Lena Bugajska - 3 lata
Marcel Mętel - 7 lat
Martyna Konik - 5 lat
Michał Baran - 6 lat
Milena Bober - 9 lat
Nikodem Żylak - 7 lat
Oliwia Witkowska - 10 lat
Oliwia Kus - 6 lat
Stanisław Burszta - 5 lat
Szymon Łopusiewicz - 6 lat
Weronika Dąbrówka - 8 lat
Zosia Burszta - 7 lat
Bartek Stepanian - 6 lat
Stanisław Stepanian - 5 lat
Wszystkie prace można obejrzeć na facebooku CETIk-u.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
Natalia Gancarz
CETiK

FERIE Z CETIK-IEM-WARSZTATY
ONLINE

FERIE Z CETIK-IEM
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
ONLINE
W ramach ferii online CETiK zorganizował
konkurs polegający na obejrzeniu z rodzicami ich
ulubionej i narysowaniu wybranej postaci w niej
występującej.
Zdjęcia wykonanych prac zostały przysłane
pocztą elektroniczną.
Wpłynęło aż 27 prac. Dziękujemy za tak liczne
zainteresowanie. Wszystkie prace nas zachwyciły i z tego
względu wyróżnienie w postaci nagród i dyplomów
zostały przyznane Wszystkim uczestnikom:
Aleksander Iwanowski - 9 lat
Aleksy Misiewicz - 6 lat
Alicja Radoń - 6 lat
Anastazja Iwanowska - 8 lat
Ania Sienkiewicz - 10 lat
Asia Soboń - 8 lat

W czasie ferii zimowych CETiK zorganizował
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży online, które
można było zobaczyć w formie filmów na facebooku oraz
na stronie CETiK-u. Przed Państwem zaprezentowali się:
●
Mateusz Grzegorzewski, prowadząc warsztaty
perkusyjno-rytmiczne,
●
Natalia Gancarz, prowadząc
warsztaty
plastyczne pn. „Coś prostego i fajnego”,
●
Karol Galos - finalista programu „MAM TALENT”,
prowadząc warsztaty taneczne POPPING oraz
HIPHOP ,
●
Piotr
Szczepanek,
prowadząc
warsztaty
muzyczne,
●
Paulina Bagińska, prowadząc warsztaty teatralne
pn. „Nasz stroński audiobook”.
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przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub
telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji
związanej
z
pandemią
COVID-19,
z
wykorzystaniem
urządzenia
mobilnego
wyposażonego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację
formularzową), które zostanie mu przekazane
na podstawie protokołu przekazania stanowiącego
załącznik do umowy zlecenia;

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 lutego 2021 r.
Biblioteka Miejska CETiK w Stroniu Śląskim ponownie
umożliwia czytelnikom wolny dostęp do półek, jednak w
ograniczonym zakresie i przy zachowaniu reżimu
sanitarnego:
●
jednocześnie w bibliotece mogą przebywać dwie
2.
zebranie danych według ustalonej metodologii
osoby,
i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji
●
czas przebywania ograniczony jest do 10 minut,
formularzowej;
●
czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczki
ochronnej oraz rękawiczek,
3.
przejęcie części zadań innych rachmistrzów
●
prosimy o zachowanie dystansu – 1,5 – 2 m.
spisowych
w
sytuacji
awaryjnej,
Powyższe zasady obowiązują w wypożyczalni,
np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie
czytelnia wraz ze stanowiskami komputerowymi
z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub
pozostają zamknięte do odwołania. Kserowanie i
dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie
drukowanie
dokumentów
odbywa
się
na
zagrożone.
dotychczasowych zasadach.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza
spisowego można skorzystać z formularza „Formularz –
oferta kandydata na rachmistrza spisowego do
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
1.
●
NABÓR KANDYDATÓW NA
●
RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
●
Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 ●
pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym ●

spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.
2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Pan Dariusz Chromiec – Gminny Komisarz Spisowy
w Stroniu Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych,
związanych
z przeprowadzeniem
na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego
NSP 2021.

2.

oświadczenie o:
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
●
posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
●
znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
●
świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert:
●

NSP 2021
będzie
przeprowadzony
w terminie 1.
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu
na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: do 09.02.2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać
następujące warunki:
mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
●
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem ●
za umyślne
przestępstwo
lub
umyślne
przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć
będzie:
●
●
●
●
●

dane osobowe i kontaktowe:
imię (imiona) i nazwisko,
datę urodzenia,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
adres e-mail,

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021
może składać dokumenty osobiście w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim lub
za
pośrednictwem:
poczty
elektronicznej
(na skrzynkę e-mailową: informatyk@stronie.pl),
platformy ePUAP albo operatora pocztowego
(w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
O dacie wpływu dokumentów decyduje:
w przypadku osobistego złożenia dokumentów
w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem
kuriera – data dostarczenia do urzędu;
w przypadku wysłania dokumentów pocztą
elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu
wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia
zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej
nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
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w przypadku wysłania dokumentów poprzez
platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez
nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą
wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP
(pojawienie
się
zgłoszenia
w
systemie
teleinformatycznym);
w przypadku przesłania dokumentów Pocztą
Polską – data stempla pocztowego.

Na podstawie porozumienia w rejonie Masywu
Śnieżnika umożliwiono zakładanie szlaków na trasach:
Przełęcz Żmijowa Polana-Żmijowiec-Przełęcz ŚnieżnickaSchronisko "Na Śnieżniku" oraz Janowa Góra (parking)Przełęcz Śnieżnicka- Schronisko "Na Śnieżniku".
Równocześnie trasy:
Przełęcz Żmijowa Polana Żmijowiec-Przełęcz Śnieżnicka- Schronisko "Na
Śnieżniku", Janowa Góra (parking)-Przełęcz ŚnieżnickaSchronisko "Na Śnieżniku", z uwagi na usuwanie
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny skutków wichur, które przetoczyły się przez rejon i
sposób
niż
określony
w
ogłoszeniu powaliły wiele drzew są wyłączone z użytkowania do
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie odwołania.
będą brane pod uwagę w postępowaniu
W perspektywie gmina planuje
rekrutacyjnym.
wytyczyć nowe szlaki w Górach
Więcej informacji na temat spisu można znaleźć Bialskich,
poprawić
standard
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w obecnych, zadbać o infrastrukturę publiczną. W tej
Stroniu Śląskim oraz w Gminnym Biurze Spisowym sprawie trwają rozmowy, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój jest
w Stroniu Śląskim pok. nr 2 – nr tel. 74 811 77 29, partnerem Gminy Stronie Śląskie w rozwoju narciarstwa
e-mail: informatyk@stronie.pl
biegowego w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika.

Szczegółowe informacje oraz formularze do
Od
sezonu
2020/21
odpowiedzialne
za
pobrania znajdują się na stronie www.stronie.pl -> przygotowanie szlaków narciarstwa biegowego w
Aktualności -> Narodowy Spis Powszechny 2021. Gminie Stronie Śląskie jest Centrum Edukacji, Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim. Komunikaty o przygotowaniu
Gminny Komisarz Spisowy szlaków narciarstwa biegowego dostępne są na
Burmistrz Stronia Śląskiego facebooku CETiK-u i pod nr. tel. 74 8143 242.
Dariusz Chromiec

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
NARCIARSTWA BIEGOWEGO W
GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że w dniu
31.12.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Gminą Stronie Śląskie a Nadleśnictwem Lądek Zdrój, w
sprawie ustalenia zasad funkcjonowania tras narciarstwa
biegowego na gruntach Nadleśnictwa Lądek Zdrój.
Na podstawie porozumienia w rejonie Gór
Bialskich umożliwiono zakładanie szlaków w szerszym
zakresie na trasach: Dolina Białej Lądeckiej, Biały
Spław, Dukt nad Spławami do Przełęczy Suchej, Droga
Rezerwatowa, Czarny Dukt do Bielic (parking), Przełęcz
Sucha- Wielkie Rozdroże- Bialski Dukt-Bielice (parking)
czyli tzn. "13 Ultrabiel", Przełęcz Dział.
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Raport miesięczny z działalności
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim za grudzień
2020
W miesiącu grudniu 2020 roku odbyło się 9
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 56
osób. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się
systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w
godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym w godzinach od 17.00
do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym udzielono 14 porad dotyczących:
●
możliwości podjęcia terapii odwykowej w
placówkach stacjonarnych
●
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla
Osób Uzależnionych
●
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
●
wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji
przez osoby z Grupy Wsparcia oraz osoby spoza
Grupy
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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 ( dwa-trzy razy w
miesiącu) odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla
Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie
udział bierze średnio 6-7 osób.
W czasie spotkań przestrzegano zasad
bezpieczeństwa dotyczących sytuacji epidemicznej
(odległość, maseczki na nos i usta oraz dezynfekcja
miejsca przed i po zakończonej sesji).
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 pomocy w sytuacji kryzysowej.
●

Elżbieta Kordas pedagog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Informujemy, iż harmonogram posiedzeń Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Stroniu Śląskim w 2021 r. przedstawiają się następująco:
styczeń – 12 i 19, luty – 2 i 16, marzec – 2 i 16, kwiecień
– 6 i 20, maj – 4 i 18, czerwiec – 1 i 15, lipiec – 6 i 20,
sierpień – 3 i 17, wrzesień – 7 i 21, październik – 5 i 19,
listopad – 2 i 16, grudzień – 7 i 21.
W tych dniach komisja działa w godz. 15.30 – 17.00
przy ul. Mickiewicza 2, w Stroniu Śląskim.

Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
Gulij Dariusz
tel: 604 635 538
Balicki Marek
marek-balicki@wp.pl
Bora Szymon
szymonbora29@interia.pl
Brzezicka Krystyna
tel: 691 816 479
Dobrowolski Stanisław tel. 604 993 745
Chmurzyński Marek
tel: 667 884 551 radny@wp.pl
Erdmański Tomasz
tel: 720 721 517
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof
tel: 794 989 555 kkujawiak@interia.pl
Laskowska Magdalena tel: 575 780 427 magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław
tel: 609 142 133
Ryczek Wiesław
tel: 661 204 395
Serafin Jacek
tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl
Sławik Remigiusz
remigiuszslawik@gmail.com
Wiktor Ryszard
tel: 601 259 900, 74 8141 552
ryszardwiktor@vp.pl
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ZAKUP DLA JRG PSP W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
28 stycznia br w Stroniu Śląskim odbyło się
przekazanie przez Burmistrza Stronia Śląskiego
Dariusza Chromca na ręce kpt. Piotra Budnika dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz kpt.
Bartosza Zdęgi - zastępcy dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w
Bystrzycy Kłodzkiej sprzętu gaśniczego w postaci:

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO do odwołania wstrzymuje
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków - skargi i wnioski
prosimy składać wyłącznie na piśmie.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Ryszard Wiktor
informuje, że do odwołania zawiesza działalność biura
zlokalizowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6 B
(piwnica) oraz do odwołania zawiesza przyjmowanie
interesantów we wtorki w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim.

BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 6 LUTEGO 2021 roku w godz. 10.00-11.00 Radni
●
bosaka dielektrycznego,
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, Z. PAKUŁA,
●
śruby lodowej,
R. WIKTOR, J. SERAFIN organizują bezpłatnie, podstawowe
●
rękawic roboczych elektroizolacyjnych.
informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze
Zakup narzędzi na kwotę 1527,62 zł został Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Obowiązkowo
sfinansowany ze środków budżetu Gminy Stronie w maseczkach.

Śląskie.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
Nr kontaktowy do punktu: 533 379 675.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska (575 780 427), Wiesław Ryczek
(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością
informują, że z powodu zagrożenia epidemicznego w miesiącu
LUTYM I MARCU 2021 roku nie będą organizowane spotkania
w sprawach samorządowych w biurze Radnych przy ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). Z
Radnymi można kontaktować się telefonicznie. Magdalena
Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 661 204 395,
Zdzisław Pakuła - 609 142 133.

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy Gminy
Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest dostępny również
na stronie internetowej pod adresem www.stronie.pl →
zakładka „aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” Biuletyn Samorządowy.
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 8143 242
email: it.kultura@stronie.pl

Redaktor
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Tomasz
Olszewski,
DTP (layout):
Paweł Dywański

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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na adres e-mail: it.kultura@stronie.pl lub
dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym
terminie nie będzie opublikowany
w
bieżącym
numerze Nowinek Strońskich.

