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Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych ,
Przepełnionych wiarą, nadzieją
i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie
Rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Burmistrz
Stronia Śląskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Chromiec

Ryszard Wiktor
wraz z Radnymi

Spotkanie w sprawie programu „czyste powietrze”
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że dnia 20
kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w CETIK – u w Stroniu Śląskim, odbędzie się spotkanie informacyjne
dla mieszkańców naszej gminy, którzy są zainteresowani wymianą źródła ogrzewania jak również
przeprowadzeniem termomodernizacji budynku w
ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele
WFOŚiGW z Wrocławia,
którzy udzielą szczegółowych informacji na temat
dofinansowania.

W zawiązku z ograniczoną liczbą miejsc proszę o
zgłaszanie udziału w spotkaniu telefoniczne pod
numerem 74 811 77 20.
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Komunikat Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie
Szanowni Państwo,
Stoimy dziś, ramię w ramię, z ogarniętym wojną
państwem ukraińskim, któremu w brutalny sposób
Rosja
odmawia wolności
i niezawisłości.
Nie możemy pozostać obojętni na trudną sytuację
mieszkańców ukraińskich miast, miasteczek i wiosek. Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Stronia Śląskiego i ludzi dobrej woli o wsparcie
naszych akcji pomocowych.
Chcemy w tych ciężkich chwilach być razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i przekazywać im wsparcie.
Nigdy więcej wojny! Pokój Ukrainie! Pokój światu!
Burmistrz Stronia Śląskiego organizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Punkt zbiórki pomocy humanitarnej znajduje się w budynku
Strońskiego Parku Aktywności,
wejście na krytą pływalnię
(parter) przy ul. Kościuszki 20 w Stroniu Śląskim.
Darczyńcom umożliwiamy dojazd bezpośrednio na
plac blisko wejścia.
Punkt będzie czynny od 1 marca, codziennie w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.
Numer kontaktowy do punktu: 74 8 141 604.
Aktualna lista potrzebnych artykułów znajduje się
na stronie Gminy Stronie Śląskie www.stronie.pl w
zakładce aktualności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc!

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do pomocy obywatelom Ukrainy.
Burmistrz Stronia Śląskiego powołał Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego do pomocy obywatelom
Ukrainy. W skład Zespołu weszli pracownicy urzędu i
przedstawiciele jednostek podległych Gminie Stronie Śląskie.
• Przewodniczącym zespołu został Burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec.
• Koordynatorem Zespołu został Sekretarz Gminy
- Tomasz Olszewski - kontakt całodobowy pod nr
tel. 748117751, e-mail: sekretarz@stronie.pl
W sprawach związanych z rejestracją obywateli
Ukrainy, zakwaterowaniem oraz innymi działania-

mi pomocowymi prosimy o kontakt z Sekretarzem
Gminy Stronie Śląskie - Tomaszem Olszewskim lub
z Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej - Markiem Stockim , kontakt:
tel. w godzinach pracy urzędu: 748117729, e-mail:
zarz.kryzys@stronie.pl.

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Stronie Śląskie
W zawiązku z szybszym ogłoszeniem naboru wnio- niu Śląskim pod nr tel. 74 811 77 20.
sków związanych z usuwaniem azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego
Usuń azbest ze swojego dachu
informuje, iż wnioski na utylizację azbestu można
składać do 8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w
Stroniu Śląskim w Referacie Gospodarki Przestrzennej- pokój nr 8.
Wniosek powinien zawierać dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości z jakiej ma być zdemontowany lub odebrany azbest oraz ilość podana
w m².
Więcej informacji można uzyskać w Referacie GoNabór wniosków 2022
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stro-
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Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa
Dnia 11 marca br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim, obyło się spotkanie Burmistrza Stronia
Śląskiego Dariusza Chromca z Sołtysami z terenu
Gminy Stronie Śląskie. Podczas spotkania Burmistrz
złożył sołtysom serdeczne życzenia z okazji Dnia
Sołtysa obchodzonego tego dnia oraz podziękował im
za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju
sołectw i Gminy Stronie Śląskie.

Stypendyści 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 i naukowe, na okres od marca 2022 do czerwca 2022 r.
Wysokość stypendiów wynosi 100 zł miesięcznie dla
stypendiów sportowych, 150 zł miesięcznie dla sty-

pendiów naukowych dla uczniów oraz 200 zł dla stypendiów naukowych dla studentów.
Wśród stypendystów znaleźli się: Zuzanna Matusik,
Amelia Felusiak, Patrycja Jabłońska, Maja Ścisłowska, Julia Leszczyńska, Aleksandra Soroko, Sylwia
Bernaś, Milena Aneta Skowron, Zuzanna Urbaniak
oraz Jakub Ziobro.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i
rekreacji w 2022 r. ogłoszonym 07.12.2021 r. rozdysponowano łącznie kwotę 120 000,00 zł.
Dotację otrzymały następujące organizacje:
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska
„Kryształ” Stronie Śląskie na realizację zadania pn.:
„Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki
nożnej dla dzieci”, kwota dotacji 11 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ
Stronie”
na
realizację
zadania
pn.
”Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej snowboardu oraz weakboardingu”, kwota dotacji 90 000,00

zł;
- Polski Związek
Wędkarski Koło
Miejsko-Gminne
nr 23 w Stroniu
Śląskim na realizację zadania pn.: „Popularyzacja
sportu wędkarskiego”, kwota dotacji 3 500,00 zł;
- Fundacja Veritas na realizację zadania pn: „Po
STRONIE sportu – nordic walking dla każdego. Edycja II”, kwota dotacji 2 500 zł;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”
na realizację zadania pn.: „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego”, kwota dotacji
13 000,00 zł.
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Spotkanie w sprawie wznowienia linii kolejowej nr 322

W środę 9 marca br. w Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim odbyło się spotkanie w
sprawie uruchomienia autobusowej komunikacji
Kolei Dolnośląskich z Kłodzka do Stronia Śląskiego.
To kolejne spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Dolnośląskich i samorządowców z powiatu kłodzkiego.
W imieniu samorządu wojewódzkiego do Stronia
Śląskiego przyjechał - Tymoteusz Myrda - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
W spotkaniu na dworcu kolejowym uczestniczył Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Zbigniew Szczygieł Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Kaczmarczyk - Burmistrz Lądka-Zdroju, Dariusz Chromiec

- Burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Tur - Wójt
Gminy Kłodzko, Lech Kawecki - Zastępca Burmistrza
Stronia Śląskiego, Małgorzata Bednarek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju, Ryszard Wiktor Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim wraz z radnymi, Adam Jaśnikowski - przedstawiciel Śnieżnickiego Klubu Biznesu oraz dyrektorzy
instytucji: Wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich
Wojciech Zdanowski, Krystyna Zdolska - naczelnik
Kolei Dolnośląskich, pracownicy departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.
Samorządy planują wspólne uruchomienie komunikacji zastępczej razem z Kolejami Dolnośląskimi najpóźniej od początku lipca br.
W porozumieniu z zainteresowanymi samorządami
Koleje Dolnośląskie - do czasu, kiedy nie zostaną
uregulowane sprawy przejmowania od PKP i PLK
nieruchomości przy linii kolejowej na 322 do Stronia
Śląskiego, zaproponowały zastępcze rozwiązanie,
czyli uruchomienie komunikacji autobusowej kursującej pomiędzy Kłodzkiem a Stroniem Śląskim. Ma
ona być włączona do rozkładu jazdy PKP
i zintegrowana z przyjeżdżającymi pociągami.
Współfinansować mają ją wraz z Urzędem Marszałkowskim gminy Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Kłodzko i Powiat Kłodzki. Uruchomionych ma być na początek 6 par kursów połączeń, codziennie, przez cały
tydzień.

Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Goszowie i Starym Gierałtowie
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że w najbliż- wiona do przetargu w cenie wywoławczej 466
szym czasie wystawi do sprzedaży działki budowla- 060,00 zł +VAT.
ne w Goszowie i Starym Gierałtowie, a w późniejszym - we wsi Stronie Śląskie. Wszystkie działki są
przeznaczone w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe. Pierwsze przetargi na sprzedaż działek odbędą się już w maju.
Działka w Goszowie nr 63/6 o powierzchni 1824
m2, w MPZP opisana symbolem GO.10.MNn - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zostanie
wystawiona do przetargu w cenie wywoławczej
127 680,00 zł +VAT.
Działka w Starym Gierałtowie nr 281/7 o powierzchni 6658 m2, w MPZP opisana symbolem
70/MN/MR/U - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z usługami
oraz 1KD-L - tereny dróg lokalnych, zostanie wysta-

Działki we wsi Stronie Śląskie pojawią się w sprzedaży na przełomie czerwca i lipca tego roku.
Wszystkich informacji o sprzedaży działek udziela
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich, pok. nr 12, tel. 74 811 77 15.
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Z życia klubu senior+

Luty dla uczestników Klubu Senior + był kolejnym
miesiącem, w którym czekało nas mnóstwo atrakcji i
miło spędzonego czasu. Przygotowywaliśmy się do
Walentynek. Chcieliśmy potraktować ten dzień nie
tylko jako „Święto Zakochanych” ale też, aby ten
dzień był dla nas dniem sympatii, życzliwości i szczerości wobec siebie. Podczas zajęć plastycznych zostały wykonane ozdoby walentynkowe, które zdobiły klub tego dnia. Każdy senior został obdarowany
walentynką w dowód sympatii i szacunku. Dodatkową atrakcją tego dnia była możliwość zrobienia sobie szalonych zdjęć w foto-budce. Dzięki uprzejmości firmy Piotr Wodzirej DJ & Akordeonista mogliśmy uwiecznić ten dzień na zdjęciach.
Rozpoczęliśmy
warsztaty
kulinarne
pt.
„Odgrzebane, odgrzewane i nowo poznane”, podczas których seniorzy będą gotować stare i zapomniane potrawy oraz takie, które są dla nich zupełnie nowe. Celem tych zajęć będzie ocalenie dawnych przepisów i wydanie ich w formie książkowej
ale równie ważny będzie kontakt międzypokoleniowy, ponieważ chcemy gotować z młodzieżą, by przekazać im swoją wiedzę, a od nich nauczyć się czegoś

nowego. Potrawą tego
miesiąca zostały „kluski
żelazne”. W klubie odbyły
się zajęcia czytelnicze, na
których były czytane legendy o Stroniu Śląskim i
okolicy. Dzięki temu klubowicze mogli dowiedzieć się wiele ciekawych
informacji na temat naszego miasta. Podczas
kolejnych zajęć plastycznych powstały kwiaty z
rożków
papierowych,
które zdobią wnętrze klubu. W tym miesiącu gościliśmy w klubie panią
dietetyk Katarzynę Krzonkallę-Bartnik, która przeprowadziła prelekcję na temat żywienia i zdrowego trybu życia w wieku senioralnym. Ta lekcja była dla nas bardzo ciekawa i dała
wiele wskazówek, jak najdłużej cieszyć się zdrowiem.
W lutym przypadał „Tłusty Czwartek”. Tego dnia
nie mogło zabraknąć na stole pączków, faworków i
róż karnawałowych, które seniorzy upiekli podczas
zajęć kulinarnych. Kalorie, które dostarczyliśmy sobie tego dnia, mogliśmy spalić podczas trwających w
klubie zajęć ruchowych i zumby, prowadzonych
przez panią Agnieszkę Malik.
Opiekun Klubu Senior+
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Fotorelacja z wydarzeń organizowanych przez CETiK
Akcja promująca pokój na świecie #WybieramPokój

Przedszkolaki w bibliotece-grupa biedronki

Spotkanie z fotografami z Łodzi
Dzień Kobiet w CETiK

Rozmowy o emocjach w grupie motylków

Wyjazd na targi turystyczne we Wrocławiu

Rozmowy o emocjach w grupie motylków
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programu Interreg V A Republika Czeska – Polska

Projekt „ Mądrze, zdrowo i z pomysłem“ współfinasowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim otrzymało dofinansowanie z programu
Interreg V A Republika Czeska – Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów na projekt „Mądrze,
zdrowo i z pomysłem.” Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 17113,18 EUR., w tym z EFRR
14 546,20 EUR.
Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy transgranicznej między instytucjami i
społecznościami w sferze działań kulturalnoedukacyjnych. Wspólne prezentowanie efektów
warsztatów oraz przedsięwzięć kulturalnych pogłębi
dotychczasową współpracę partnerską pomiędzy
instytucjami gminnymi. Powstaną nowe transgraniczne przyjaźnie między uczniami szkół oraz mieszkańcami gmin, po obu stronach granicy, co wzmocni
ich integrację. Projekt skupia się na wspieraniu działań, które tworzą przesłanki dla trwałości partnerstwa pomiędzy miastami partnerskimi tj. Stroniem
Śląskim i Starym Mestem. Poprzez wspólne działania oraz wspólną promocję projekt przyczyni się do
większej aktywności współpracujących ze sobą instytucji kultury, uczniów szkół, urzędów oraz miesz-

kańców. Projekt będzie pogłębiał zaangażowania
mieszkańców obu gmin w działania edukacji kulturalnej i turystycznej, pobudzenie w ludziach chęci do
działania i częstszego obcowania z kulturą. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców
do wspólnego działania. Cel ten realizowany będzie
poprzez organizację wspólnych warsztatów online i
zajęć stacjonarnych oraz wycieczek, mających za
zadanie integrację mieszkańców, odkrywanie swoich talentów, pasji i zainteresowań. Dobrem wspólnym jest zdobycie nowych zainteresowań i integracja społeczna.
W ramach projektu zostaną zorganizowane
kreatywne warsztaty w formie online i stacjonarnie
takie jak warsztaty sztuki makijażu, krawieckie dla
najmłodszych czy malowania przy sztalugach, wycieczki krajoznawcze dla seniorów oraz wystawa
podsumowująca projekt. Dla uczestników działań
projektowych będą rozdawane promocyjne gadżety
z logami unijnymi i programowymi.
Natalia Gancarz
Koordynator projektu

Harmonogram zajęć uniwersytetu III wieku w semestrze letnim 2021/2022
Data

Godzina

Temat Wykładu

Wykładowca

23.03.2022

16:00-18:00

Bezpieczeństwo w górach
i zasady udzielania pierwszej pomocy

Mgr Krzysztof Baldy

06.04.2022

16:00-18:00

Popołudnie z Tajlandią

Mgr Danuta Lecheńka

20.04.2022

16:00-18:00

Kuchnia indyjska-wady i zalety

Mgr Danuta Lecheńka

11.05.2022

16:00-18:00

Aloes-zadbaj o siebie i swoje zdrowie

Pani Sandra

25.05.2022

16:00-18:00

Bogini w każdej z nas

Mgr Małgorzata Tumiłowicz

01.06.2022

16:00-18:00

Nowy Jork - miasto poezji i poetów

Mrg Dariusz Pawlicki

15.06.2022

16:00-18:00

Zdrowe odżywianie + warsztaty z gotowania

Mgr Grażyna Popowicz

13.07.2022

16:00-18:00

Korpus Ochrony Pogranicza-bohaterowie
skutecznie wymazani z Polskiej Pamięci

Mgr Maria Dziewiecka

20.07.2022

16:00-18:00

Zakończenie semestru ogniskiem
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Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie
Nasze przedszkole także włączyło się do pomocy Ukrainie – przeprowadziliśmy zbiórkę
pampersów, kosmetyków i rzeczy dla najmniejszych dzieci. Dary przekazaliśmy na plebanię w
Bolesławowie.

„Serdeczną Karteczką” – dla piekarza – w tym
miesiącu obdarowaliśmy naszego proboszcza
ks. Krzysztofa, który piecze przepyszne chleby, bułki, chałki i pączki, a które dzieci nieraz miały okazję spróbować.
24 lutego br. w naszym przedszkolu miało miejsce najbardziej wyczekiwane przez cały rok wydarzenie – bal karnawałowy. Dzieci świetnie się bawiły w kolorowej sali udekorowanej specjalnie na tę
okazję. A, że w tym dniu był tłusty czwartek, to tradycyjnie zostaliśmy obdarowani pączkami, które
przywieźli nam panowie radni z klubu radnych
„Wspólnie dla Stronia”. Serdecznie dziękujemy za te
pyszności!

8 marca w Dniu Kobiet nasze dziewczynki dostały
od swoich kolegów śliczne kwiatki.

10 marca br. korzystając z pięknej pogody i
pustego stoku narciarskiego w Bolesławowie wybraliśmy się pozjeżdżać „z górki na pazurki”. Zabawa była przednia, a dzieci przeszczęśliwe, że w końcu udało nam się wspólnie pobawić
na śniegu.
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,,Bal karnawałowy’’
siebie postacie. Na ten wyjątkowy dzień
zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał dzieci do tańca i proponował ciekawe konkursy i zabawy.
Przed wejściem na salę balową każde
dziecko miało przeprowadzoną sesję
zdjęciową przez profesjonalnego fotografa. Uroczystościom towarzyszyła miła atmosfera. Kiedy bal dobiegał końca każde
25 lutego 2022 roku w naszym przedszkolu odbył dziecko miało smutną minkę, że dobra zabawa tak
się bal karnawałowy. W tym dniu dzieci, jak i pra- szybko się kończy. Niestety, na kolejny bal trzeba
cownicy przedszkola przebrali się za wybrane przez będzie poczekać jeszcze rok.

warsztaty dietetyczne
stawowe zasady racjonalnego komponowania posiłków.

W dniu 23 lutego podczas zajęć koła kulinarnego w Przedszkolu Miejskim odbyły się warsztaty
dietetyczne. Zajęcia przeprowadzone były przez Panią mgr inż. Marcelinę Nowik, właścicielkę Gabinetu
Psychodietetycznego. Warsztaty składały się z części
teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej
dzieci dowiedziały się jak powinien wyglądać
"zdrowy talerz" przedszkolaka, a także jakie są pod-

Pani Marcelina dokładnie omówiła różne grupy produktów, które dzieci w ramach praktycznej części
zajęć dzieliły na dwie kategorie: produkty zdrowe
oraz szkodliwe dla młodych organizmów. Podczas
zajęć przedszkolaki nauczyły się rozróżniać, które
produkty najlepiej spożywać na śniadanie, a które w
drugiej połowie dnia. Dzieci dowiedziały się także o
negatywnych konsekwencjach spożywania nadmiernej ilości cukrów oraz produktów typu "fast food".
Zajęcia były prowadzone w formie gier i zabaw, czyli
formy najbardziej przystępnej dla najmłodszych. Na
zajęciach poruszony był także aspekt ekologicznych
opakowań do żywności. Zwieńczeniem warsztatów
było uhonorowanie dzieci pamiątkowym dyplomem. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką
żywieniową
zapraszamy
na
stronę
www.mndietetyka.pl gdzie znajdują min. zdrowe
inspiracje kulinarne, a także porady dietetyczne.

Mobilne warsztaty- Centrum Innowacyjnej Edukacji
17 lutego 2022 r. odwiedziły nasze Przedszkole Mobilne warsztaty - Centrum Innowacyjnej EdukacjiPodczas warsztatów dzieci samodzielnie wykonywały
eksperymenty z suchym lodem. Przygotowywały i piły
dymiące napoje, eksperymentowały ze znikającymi
fryzurami z piany oraz zamroziły prawdziwą różę.
Dzieci szalały z pianą i tworzyły chmury. Czas trwania
warsztatów to 45 minut, ale wrażenia z pobytu były
magiczne i przyniosły dzieciom niezapomniane wrażenia.
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Dzień kobiet
W Przedszkolu Miejskim nie zapomniano o Dniu Ko- z otoczenia. Przedszkolaki wzięły również udział
biet. Wszystkie panie i dziewczynki świętowały. Jest w akademii zorganizowanej z okazji tego święta
to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, pod hasłem solidarni z Ukrainą.
zarówno tych dużych, jak i małych.
W tym szczególnym dniu męska część przedszkolaków przygotowała dla dziewczynek i pań moc niespodzianek. Jak na prawdziwych dżentelmenów
przystało chłopcy tego dnia byli wyjątkowo uprzejmi, uczynni i sympatyczni. Starali się wyręczać
dziewczynki we wszystkich czynnościach porządkowych przez co dziewczynki czuły się wyjątkowe
i docenione. Święto było okazją do rozmów
z dziećmi o roli kobiet w ich życiu - o mamusiach,
babciach,
siostrach,
koleżankach,
paniach

Tłusty czwartek
24 lutego 2022 roku w Przedszkolu Miejskim pielęgnowaliśmy tradycję ,,Tłustego czwartku’’ w tym
dniu zarówno dzieci jak i pracownicy przedszkola
„poddali się’’ tradycji jedzenia pączków. Nikt nie
odmówił sobie chociaż jednego. Każdy zjedzony
kęs pączka wywoływał uśmiech na twarzach dzieci.
Serdeczne podziękowania składamy Radnym ze
Stronia Śląskiego za ufundowanie pączków dla naszego przedszkola.

Wiadomości z ZSS
Solidarni z Ukrainą
Uczniowie oraz nauczyciele solidaryzują się z Ukrainą. W naszej szkole odbywa się zbiórka materiałów plastycznych oraz przyborów szkolnych. W piątek
11 marca 2022 r. uczniowie klas 1-3
ZSS uczestniczyli w działaniu plenerowym - Solidarni z Ukrainą. Dzieci
polskie wspólnie z ukraińskimi kolegami i koleżankami uczęszczającymi
do naszej szkoły tworzyły flagę o
barwach granatowo - żółtych. Akcja
była jednym z wielu przejawów solidarności naszej szkolnej społeczności
z narodem ukraińskim.
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WIADOMOŚCI Z ZSS
Projekt „Powietrze” w klasie 3c!

Uczniowie klasy 3c podczas zajęć realizowali projekt
„Powietrze”. Wykonanie układu oddechowego człowieka utwierdziło nas w przekonaniu, że powietrze
jest niewidzialnym gazem i jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
M.Balicka

23 lutego odbyło się oficjalne wręczenie strojów
sportowych uczniom klasy Ic usportowionej przez
sponsorów. Pani dyrektor Monika Ostrowska powitała gości i podziękowała za okazane wsparcie. Słowa podziękowania na ręce przybyłych gości złożyli
również rodzice dzieci.
Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność przygotowanym programem słowno-muzycznym.
Składamy serdeczne podziękowanie:
-Radnym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
-Kosówce Czarna Góra oraz Panu Pawłowi Jani za
okazaną hojność i wsparcie.

„Razem dla kształcenia
zawodowego w powiecie Kłodzkim”

Spotkanie z pracownikiem Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego.
3 marca uczniowie klasy I c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Irenę Foremnik pracownika Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
Podczas spotkania poznali gatunki ptaków, które
można spotkać na naszym terenie oraz ciekawostki
na ich temat. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali
smakołyki dla skrzydlatych przyjaciół, które pomogą im przetrwać ostatnie zimowe chłody.
Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję.

Zajęcia gastronomiczne dla młodzieży z technikum
w ramach projektu unijnego „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”. Uczniowie
wykonali sushi pod czujnym okiem Pani Renaty Kaweckiej.
Ogólnopolski konkurs biologiczny
„Galileo”
11 marca 2022 r. uczniowie klas 6-8 ZSS przystąpili
do konkursu biologicznego, którego organizatorem
jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES) z siedzibą w
Warszawie.
Konkurs miał formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi,
z których jedna była prawidłowa. Oczekujemy na
wyniki!
Maria Zimna
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Sukcesy narciarskie uczniów ZSS w Stroniu Śląskim
Bardzo dobre wyniki zanotowali nasi reprezentanci
w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w narciarstwie
alpejskim, które odbyły się 22 marca 2022 w Zieleńcu. W drużynie mamy dwa tytuły mistrzowskie i jeden wicemistrzowski, a indywidualnie jedno złoto,
dwa srebra i jeden brąz.

Starsi:
II miejsce - Zuzanna Urbaniak
VI miejsce - Amelia Felusiak
II miejsce - Jakub Ziobro
III miejsce - Tomasz Kawecki
IV miejsce - Jakub Gąsior

Wyniki drużynowe: Igrzyska Dzieci
Wielkie gratulacje!!!
I miejsce dziewcząt (H. Pomykała, M Ścisłowska, Należy dodać, że cała grupa to zawodnicy lokalnego
M. Brzezińska, D. Pomykała)
klubu narciarskiego ULKS Czarna Góra.
V miejsce chłopców (M. Szychalski, L. Kremer, J. Jania) Igrzyska Młodzieży Szkolnej
II miejsce dziewcząt (Z. Urbaniak, A. Felusiak)
I miejsce chłopców (J. Ziobro, T. Kawecki, J. Gąsior)
Indywidualnie też super:)
Młodsi:
I miejsce - Hania Pomykała
II miejsce - Maja Ścisłowska
IV miejsce - Marysia Brzezińska
VII miejsce - Dorota Pomykała
XII miejsce - Mateusz Szychalski
XIII miejsce - Lucas Kremer
Kuba Jania walczył dzielnie, ale nie ukończył 1 przeK. Ziobro
jazdu.

Co słychać w klubie HDK „Brylant”

Pod koniec lutego w Dusznikach-Zdrój Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKP Kłodzko zorganizował
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej na strzelnicy LOK w Dusznikach. Zaproszono wszystkie kluby
z naszego rejonu (takich klubów jest osiem), niestety zgłosiliśmy się tylko my czyli Klub HDK „Brylant”
Stronie Śląskie. Reprezentacja nasza wystąpiła w
składzie pięcioosobowym. Pierwsze miejsce wystrzelał Piotr Pawliński, drugie miejsce nasz Prezes
Antoni Cygan, trzecie miejsce zawodnik z Klubu
HDK przy PKP Kłodzko w Dusznikach-Zdroju. Najlepszą zawodniczką w śród kobiet była Aleksandra Żurowska. Nagrodami były puchary i upominki. W

tym miejscu muszę bardzo podziękować
Zarządowi klubu z Dusznik oraz Zarządowi LOK Duszniki -Zdrój za profesjonalne
przygotowanie zawodów oraz za pomoc
którą okazywali naszym zawodnikom podczas strzelania, ponieważ z takiej profesjonalnej broni nigdy
jeszcze nie strzelaliśmy.
Informujemy, że od 10 marca otworzyliśmy nasz
punkt PCK przy ul. Kościuszki 37. Zapraszamy do
odwiedzania punktu i wybierania odzieży oczywiście
nieodpłatnie. Już kilka dni wcześniej otworzyliśmy
nasz punkt PCK, ponieważ swoje potrzeby zgłaszali
przybysze z Ukrainy. W drugiej połowie marca
prawdopodobnie będziemy mieli nową dostawę
towarów, w tym produktów żywnościowych.
Zapraszamy również naszych mieszkańców, a mających dobrą odzież do przynoszenia jej do punktu.
16 marca w środę zgodnie z Uchwałą nr 94/2022
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
odbyło się zebranie jednostki podstawowej PCK w
siedzibie Klubu HDK „Brylant”, relacja z tego zebrania w następnym numerze Nowinek Strońskich.
Jacek M.
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Widomości z rady miejskiej
W dniu 28 lutego 2022 r. odbyła się XLVII sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto uchwały:
- Uchwała nr XLVII/207/22 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
- Uchwała nr XLVII/208/22 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kletno.
- Uchwała nr XLVII/209/22 w sprawie określenia sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ:
1,
BRAK
GŁOSU:
0,
NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne: ZA (13) Marek Balicki, Szymon Bora,
Krystyna Brzezicka, Stanisław Dobrowolski, Tomasz
Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela Janiszewska, Krzysztof
Kujawiak, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, Jacek Serafin, Ryszard Wiktor.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marek Chmurzyński. NIEOBECNI
(1) Remigiusz Sławik.
- Uchwała nr XLVII/210/22 w sprawie określenia wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ:
0,
BRAK
GŁOSU:
1,
NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne: ZA (13) Marek Balicki, Krystyna Brzezicka, Marek Chmurzyński, Stanisław Dobrowolski, Tomasz
Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela Janiszewska, Krzysztof
Kujawiak, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, Jacek Serafin, Ryszard Wiktor.
BRAK GŁOSU (1) Szymon Bora. NIEOBECNI (1) Remigiusz
Sławik.
- Uchwała nr XLVII/211/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2022 roku.
- Uchwała nr XLVII/212/22 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego.
- Uchwała nr XLVII/213/22 w sprawie zmiany uchwały
nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
31 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia
handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na
wyznaczonych miejscach.
- Uchwała nr XLVII/214/22 w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie przez Gminę Stronie Śląskie wkładu niepieniężnego do SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości.
Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ:
1,
BRAK
GŁOSU:
0,
NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne: ZA (13) Marek Balicki, Szymon Bora,
Krystyna Brzezicka, Marek Chmurzyński, Stanisław Dobrowolski, Tomasz Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela

Janiszewska, Krzysztof Kujawiak, Magdalena Laskowska,
Zdzisław Pakuła, Jacek Serafin, Ryszard Wiktor.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wiesław Ryczek. NIEOBECNI (1)
Remigiusz Sławik.
- Uchwała nr XLVII/215/22 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Stronie Śląskie „Teleopieka dla
Seniorów”.
Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ:
0,
BRAK
GŁOSU:
1,
NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne: ZA (13) Marek Balicki, Szymon Bora,
Krystyna Brzezicka, Marek Chmurzyński, Stanisław Dobrowolski, Tomasz Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela
Janiszewska, Krzysztof Kujawiak, Magdalena Laskowska,
Wiesław Ryczek, Jacek Serafin, Ryszard Wiktor.
BRAK GŁOSU (1) Zdzisław Pakuła. NIEOBECNI (1) Remigiusz Sławik.
- Uchwała nr XLVII/216/22 w sprawie petycji dotyczącej
podjęcia uchwały w przedmiocie wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych
miejscowości, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji
oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA
(wszystkich producentów).
W pozostałych głosowaniach Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego obecni na sali obrad, głosowali
„za” (jednogłośnie).
Na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego zostało również
podjęte Oświadczenie nr XLVII/1/22 w sprawie agresji
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Radni Rady Miejskiej aktywnie się włączyli w pomoc dla
osób, które zostały zmuszone do opuszczenia domów na
Ukrainie prosimy również wszystkich Państwa, którym
nie jest obojętny los uchodźców, prosimy o wsparcie i
pomoc w tym trudnym okresie.

Reprezentowałem Radę Miejską Stronia Śląskiego na
następujących wydarzeniach:
- w dwóch spotkaniach Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego do pomocy obywatelom Ukrainy,
- 11.03.2022 r. w Klubie Senior+ na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Sołtysa, wraz z Panią Krystyną Brzezicką Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz Panem Wiesławem Ryczkiem Przewodniczącym
Komisji Budżetu i Finansów.
- 12.03.2022 r. w zebraniu OSP w Bolesławowie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan XLIV sesji Rady Miejskiej

XLVIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie się 30 marca 2022 roku o godzinie
10:00 w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego.
4. Wręczenie stypendiów naukowych i sportowych uczniom z terenu Gminy Stronie Śląskie.
5. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2021 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w
zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
– projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Stara Morawa w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa
Góra – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025
– projekt nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego
– projekt nr 6.
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z
bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
16. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie
w godz. 12.00-15:30, we wtorek 14:00-16:00.
Skargi i wnioski można również kierować na adres
e-mail burmistrz@stronie.pl

16
16

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor informuje, że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00. Biuro znajduje się przy ul. Żeromskiego 6 B.
Proszę o kontakt telefoniczny, celem umówienia spotkania – tel. 601259900 lub 748141552.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 kwietnia 2022 roku w godz. 10.00-11.00,
w dniu 7 maja 2022 roku w godz. 10.00-11.00, Radni Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,
G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, Z.
PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN, organizują bezpłatnie,
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUSowskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu
Śląskim. Obowiązkowo w maseczkach. Wizyty prosimy
uzgadniać pod nr tel. 601 259 900, ilość osób ograniczona.
BIURO RADNYCH W KWIETNIU I MAJU NIECZYNNE
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła, z przykrością informują,
że z powodu pandemii w miesiącu kwietniu 2022 roku,
maju 2022 roku nie będą organizowane w biurze Radnych
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna) spotkania w sprawach samorządowych.
Z radnymi we wszystkich sprawach można kontaktować
się telefonicznie. Za utrudnienia przepraszamy.
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.
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
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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 przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
lub dostarczyć osobiście.
Materiał dostarczony po tym terminie nie będzie
opublikowany w bieżącym numerze Nowinek Strońskich.

