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Na zbliżające się święta pragniemy  

złożyć życzenia przeżywania  

Bożego Narodzenia  

w zdrowiu, radości i ciepłej,  

rodzinnej atmosferze, 

a Nowy Rok  

niech będzie czasem pokoju,  

szczęścia oraz realizacji marzeń  

osobistych i zawodowych. 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stronia Śląskiego  
wraz z Radnymi 

Dariusz Chromiec 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
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SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! 
Pragnę poinformować, że stawka za odpady 
komunalne od nowego roku nie ulegnie zmianie. 
Koszt miesięczny za jedną osobę nadal będzie 
wynosił 33,00 zł miesięcznie. Właścicielom 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym 
bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym przysługuje 
zwolnienie w wysokości 3,00 zł od stawki 
obowiązującej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca  
za jeden miesiąc. 
Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, składa 
się nie tylko koszt odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę 
tego zadania wybranego w drodze przetargu 
nieograniczonego, ale także ich zagospodarowanie 
i koszty obsługi administracyjnej systemu 
gospodarowania odpadami. 
Referat Finansów i Podatków Urzędu Miejskiego  
w Stroniu Śląskim podejmuje działania w celu 
uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. 
W wyniku podjętych działań do systemu 
gospodarowania odpadami przybyło 224 osoby, 
dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Warto podkreślić, że dążenia do objęcia wszystkich 
osób zamieszkujących w Gminie Stronie Śląskie 
systemem gospodarowania odpadami trwają 
nadal.   
Biorąc pod uwagę działania podejmowane  
na rzecz uszczelnienia systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, należy podkreślić,  
że system gospodarowania odpadami w naszej 
gminie w roku 2022 się zbilansuje. 
Od 1 czerwca 2023 r. zmianie ulegnie metoda 
rozliczenia świadczonych usług z podmiotem 
odbierającym odpady komunalne, wynagrodzenie 
będzie zależne od liczby ton odebranych odpadów 
w podziale na poszczególne frakcje, a nie za łączną 
tonę odpadów, tak jak to było dotychczas. Tak więc 
na ten moment nie można jednoznacznie wskazać 
o ile - jeśli w ogóle - wzrosną koszty odbioru 
odpadów komunalnych. 
Poniżej dla porównania, przedstawiamy stawki  
w Gminie Stronie Śląskie i innych gminach Powiatu 
Kłodzkiego. Warto zaznaczyć, że stawka 

obowiązująca w Gminie Stronie Śląskie jest jedną  
z najmniejszych spośród gmin Powiatu Kłodzkiego. 

W związku z porzucaniem odpadów w miejscach 
na ten cel nieprzeznaczonych na terenie naszego 
miasta proszę mieszkańców o szczególne 
zwracanie uwagi na nieruchomości będące w ich 
posiadaniu oraz w miarę możliwości 
zabezpieczenie ich przed dostępem osób 
nieuprawnionych. Przypominamy, iż zgodnie  
z ustawą o odpadach (art. 26 ust.1) posiadacz 
odpadów jest obowiązany do niezwłocznego 
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 
do ich składowania lub magazynowania. 
Jednocześnie domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na nieruchomości. 
Proszę również właścicieli nieruchomości  
o ostrożność i weryfikowanie firm i osób, którym 
dzierżawią lub wynajmują nieruchomości na cele 
związane z gospodarką odpadami. Apeluję również 
do użytkowników ogródków działkowych i garaży  
o pozbywanie się odpadów zgodnie z przepisami  
i niezaśmiecanie okolicznych nieruchomości. 
Zadbajmy wspólnie o czystość w naszym mieście. 
Wśród porzuconych odpadów często  
są, niebezpieczne dla środowiska i kosztowne  
w utylizacji, stare opony. 

Stawki w Powiecie Kłodzkim w 2023 r. 

Gmina/Miasto Stawka 

Nowa Ruda 41,00 zł 

Bystrzyca Kłodzka 40,00 zł 

Kłodzko Miasto  38,00 zł 

Lądek Zdrój 36,00 zł 

Kudowa Zdrój 36,00 zł 

Lewin Kłodzki 36,00 zł 

Szczytna 35,00 zł 

Duszniki Zdrój 35,00 zł 

Międzylesie 33,00 zł 

Radków 33,00 zł 

Stronie Śląskie 33,00 zł 

Kłodzko Gmina 32,00 zł 

Polanica Zdrój 11,00 zł/1m3 wody 
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 Szanowny Kliencie 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej 
informuje, że nie musisz teraz wszystkiego załatwiać 
osobiście w Urzędzie.  Wiele spraw z urzędem skar-
bowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis 
e-Urząd skarbowy. Jeśli musisz przyjść do urzędu 
skarbowego, umów wcześniej wizytę. 

Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. 

E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia 
podłączonego do Internetu. 

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in. 

- wypełnić wniosek, dzięki któremu otrzymasz elek-
troniczne zaświadczenie  o niezaleganiu w podat-
kach, o dochodach, 

- złożyć ZAP-3, który umożliwia zaktualizowanie 
swoich danych – adresu zamieszkania, danych kon-
taktowych oraz osobistego rachunku bankowego, 

- złożyć pismo ogólne w dowolnej sprawie, czynny 
żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronio-
nego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należ-
ności na rachunek bankowy inny niż widniejący w 
wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdze-
nie nadpłaty, 

- złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 

wysyłanych za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej na druku UPL-1 lub odwołać pełno-
mocnictwo na druku OPL-1, 

- skorzystać z usługi Twój e-PIT, która umożliwia  
zaakceptowanie wstępnie wypełnionego zeznania 
podatkowego  lub  jej korekty,  

- skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożli-
wia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji fak-
tur zakupowych i sprzedażowych, a także przygo-
towanie plików JPK_VAT, 

- dokonać płatności na mikrorachunek podatnika, 
 podatków majątkowych i karty podatkowej  
na mikrorachunek urzędu oraz opłaty skarbowej 
na rachunek właściwego organu gminy 

- uzyskać informacje o zwrocie z PIT i VAT, 

- złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego moco-
dawcy, jeśli jest złożone pełnomocnictwo ogólne.  

Jak się zalogować na e-Urząd Skarbowy 

Można się zalogować na 3 sposoby: 

- Login.gov.pl - profil zaufany, e-dowód i bankowość 
elektroniczna, 

- Aplikacja mObywatel - aplikacja mobilna do logo-
wania. 

- Dane autoryzujące - PESEL lub NIP i kwoty przycho-
du. 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił pierwszy prze-
targ ustny ograniczony na sprzedaż trzypokojowego 
mieszkania przy ul. Kościuszki 58. Przetarg odbędzie 
się 12 stycznia 2023 r. i jest ograniczony do miesz-
kańców Gminy Stronie Śląskie (t.j. do osób, które 
zameldowały się na terenie naszej gminy na pobyt 
stały najpóźniej do 30 listopada 2021 roku,  
t.j. na rok przed ogłoszeniem pierwszego przetargu). 
Wszystkie informacje można uzyskać pod nr telefo-
nu 74 811 77 15 lub osobiście w pok. nr 12 w Urzę-
dzie Miejskim w Stroniu Śląskim od poniedziałku do 
piątku w godz. 07:30 - 15:30: 

- lokal mieszkalny trzypokojowy o pow. 68,04 m2  
i pomieszczeniu przynależnym o pow. 8,20 m2 - 
mieszkanie do generalnego remontu  
-cena wywoławcza w przetargu to 145 000,00 zł  
Warunki udziału w przetargu: 
- wpłacenie wadium w wysokości 29 000,00 zł   
na konto gminy do  5 stycznia 2023 roku (5 stycznia 
to najpóźniejszy wymagany termin zaksięgowania 
pieniędzy na koncie bankowym gminy) , 
- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udzia-
łu w przetargu w pok. nr 15 w Urzędzie Miejskim  
w Stroniu Śląskim najpóźniej 5 stycznia 2023 roku. 

Przetarg na sprzedaż mieszkania przy ul. Kościuszki 58 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy,  

a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl 

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/
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Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Dłu-
goterminowej w Stroniu Śląskim świad-
czy bezpłatne  usługi wsparcia dla osób 
sprawujących opiekę nieformalną nad 
osobami niesamodzielnymi. Oferujemy 
interdyscyplinarne wsparcie opiekunów 
nieformalnych mające na celu ułatwie-
nie opieki i poprawę kompetencji opie-
kuńczych.  

Opiekunowie nieformalni mogą uzyskać  
informację/poradę z zakresu: 

- pielęgnacji osoby niesamodzielnej  
w warunkach domowych, 

- poradnictwa terapeutycznego, 

- poradnictwa fizjoterapeutycznego, 

- poradnictwa dietetycznego, 

- poradnictwa socjalnego, 

- poradnictwa prawnego, 

- poradnictwa psychologicznego.  

- Celem zwiększenia dostępu do infor-
macji z zakresu wiedzy opiekuńczej  
powstała strona internetowa 

www.wsparcieopiekunow.wcpd.pl 

która będzie stopniowo powiększać się 
o nowe publikacje. Został uruchomiony 
numer telefonu 693-137-215 dedyko-
wany dla opiekunów nieformalnych 
pod który można dzwonić od ponie-
działku do piątku w godzinach 7:00 - 
14:00, gdzie można uzyskać informacje 
o różnych systemach wsparcia dla osób niesamo-
dzielnych. 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej  

wsparcie dla osób sprawujących opiekę nieformalną  
nad osobami niesamodzielnymi 

jest otwarte na dalsze poszerzanie zakresu usług 
wsparcia dla opiekunów nieformalnych zgodnych  
z ich oczekiwaniem ( np. dedykowane szkolenia ). 
Agnieszka Pałka- pracownik socjalny WCPD w Stroniu Śląskim 
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 Listopad to miesiąc, kiedy powoli zaczynamy my-
śleć już o nadchodzącej zimie, końcu roku a przede 
wszystkim o zbliżających się Świętach Bożego Naro-
dzenia. I właśnie w klimacie świąt rozpoczął się ten 
miesiąc, bo warsztatami robienia bombek na szy-
dełku, które specjalnie dla uczestników klubu po-
prowadziła Pani Bożena Pomiotło. Dzięki uprzejmo-
ści Pani Bożeny seniorzy mogli poznać tą technikę,  
a dla niektórych pań był to idealny moment  
na przypomnienie sobie, że to rękodzieło nie jest  
im obce. Dzięki tym warsztatom powstało kilka 
przepięknych bombek, które będą zdobić klubową 
choinkę. W związku z przypadającym w listopadzie 
Dniem Odzyskania Niepodległości prze Polskę 
uczestnicy klubu podobnie jak i w ubiegłym roku 
świętowali ten dzień śpiewając hymn polski oraz 
pieśni patriotyczne, a na stole królowały rogale 
Marcińskie. 16 listopada w klubie obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Ten wyjątkowy dzień 

świętowaliśmy z Kierownikiem Klubu Panią Małgo-
rzatą Lech, Burmistrzem Stronia Śląskiego Panem 
Dariuszem Chromcem oraz Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Ryszardem Wiktorem. Seniorzy  
z tej okazji przygotowali programem artystyczny  
i  po raz kolejny zachwycili zaproszonych gości swo-
im ogromnych talentem wokalnym i teatralnym,  
a tańcząc zumbę, do której przygotowywali się pod-
czas trwających w klubie zajęć ruchowo tanecznych 
do tańca porwali samego burmistrza. Tego dnia  
o seniorach pamiętały również dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Stroniu Śląskim, które swym wystę-
pem sprawiły klubowiczom mnóstwo radości, emo-
cji i wzruszeń. W tym miesiącu obchodzone były 
również w klubie Andrzejki, podczas których nie 
zabrakło lania wosku, ciastka z wróżbą, wielu  
innych wróżb i oczywiście szaleństwa na parkiecie. 
Podczas zajęć plastycznych powstały dekoracje  
zimowe metodą origami oraz powstaje wiele innych 

ozdób bożonarodzeniowych, któ-
re będą zdobić klub, w tym wyjąt-
kowym i pięknym czasie, jakim  
są święta. Podczas warsztatów 
kulinarnych seniorzy gotowali  
zupę krem z dyni i babkę ziemnia-
czaną z boczkiem. Obecnie w klu-
bie trwają przygotowania do wigi-
lii klubowej oraz planowane jest 
wyjście na kręgle. 
 

                                                                                                                 

Opiekun                                                                                                          
Klubu Senior + 

 

  Z  ŻYCIA KLUBU SENIOR + 



DZIEŃ MISIA 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

„GMINASTYKA DLA JĘZYKA” 

„ ACH, TA PIPI” 
17 listopada dla osób chętnych Przedszkole Miejskie  
w Stroniu Śląskim zorganizowało wyjazd na przedstawie-
nie do Kłodzka. Zainteresowanie wyjazdem przeszło na-
sze najśmielsze oczekiwania.  Wiele dzieci po raz pierw-
szy miało możliwość zasiąść na widowni teatru, zobaczyć 
podnoszącą się kurtynę, podziwiać grę aktorów, sceno-
grafię. Podczas zajęć w poszczególnych grupach  dzieci 
zostały przygotowane do wizyty w teatrze oraz zapozna-
ne z zasadami obowiązującymi podczas przedstawienia. 

Koniec listopada to czas, kiedy organizowane są andrzejki. 
Odbyły się również w naszym przedszkolu. W każdej grupie 
zorganizowano zabawy z tej okazji. Było mnóstwo tańców  
i zabawy, były kolorowe suknie i niesamowite przebrania. 
Co do wróżb, owszem, również się pojawiły, chociaż do te-
go zwyczaju andrzejkowego podeszliśmy z przymrużeniem 
oka ;) 

Światowy Dzień Pluszowego Misia jest świętem 
wszystkich pluszaków. Święto to  nie ma długiej 
tradycji, obchodzone jest od 2002 roku, kiedy  
to przypadła setna rocznica powstania maskotki. 
Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci, 
dlatego dzień ten chętnie jest celebrowany  
w żłobkach i przedszkolach. 25 listopada  
my również świętowaliśmy! Wszystkie dzieci mo-
gły tego dnia przyjść do przedszkola ze swoim 
ulubieńcem. Okazało się, że pluszaki lubią śpie-
wać, doskonale tańczą i chętnie uczestniczą  
w zabawach, które zostały przygotowane w każ-
dej grupie  z okazji ich święta. Już jesteśmy umó-
wieni na przyszły rok! 

W grudniu zostały nagrodzone dzieci, które wraz z rodzi-
cami brały udział w konkursie logopedyczno-plastycznym 
pt. „Gimnastyka dla języka”. Zadaniem rodziców było  
napisanie bajki z wybraną trudnością logopedyczną, dzieci 
zaś tworzyły do nich ilustracje. Prace, które otrzymaliśmy 
były wyjątkowe i widać, że włożyliście w nie wiele trudu. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. 
Gratulujemy laureatom i zachęcamy wszystkich  
do udziału w kolejnych konkursach. 
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Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie  

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 

6 grudnia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, 
szczególnie wyczekiwany przez dzieci. Mikołajki 
to jednak przede wszystkim wspomnienie święte-
go Mikołaja z Miry, zwanego również świętym 

Mikołajem z Bari.  Zwyczajowo 
wręczamy sobie wtedy  upomin-
ki.   
W Przedszkolu Miejskim w Stro-
niu Śląskim, do którego uczęsz-
czają same grzeczne dzieci, Mi-
kołaj zjawił się o poranku i miał 
ze sobą … worek pełen prezen-
tów. Tego dnia nikt nie wrócił 
do domu z pustymi rękami. Spo-
dziewaliśmy się  odwiedzin Mi-
kołaja, więc dzieci przygotowały 
dla niego piosenki i łakocie. 
Prawdziwą historię świętego 

Mikołaja mieliśmy możliwość poznać podczas 
przedstawienia, które odbyło się trzy dni później 
w naszym przedszkolu. Mikołajki dają często 
przedsmak bożonarodzeniowej atmosfery. U nas 
przygotowania do świąt ruszyły pełną parą! 

- Nasze przedszkole oraz dzieci otrzymały dyplomy 
uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Kodowania 
CodeWeek 2022, który odbył się w październiku. 
Dostaliśmy też nagrodę jako organizator wydarzenia 
– zestawy kart CodyRoby. 

- Troje naszych przedszkolaków reprezentowało 
„Bajlandię” w konkursie recytatorskim w Lądku - 
Zdroju, organizowanym przez lądeckie liceum w dnu 
25 listopada. Zajęliśmy trzecie miejsce i otrzymali-
śmy dwa wyróżnienia. 

- 6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj. Wszystkie 
grzeczne dzieci otrzymały paczki z prezentami. 

- 11 grudnia braliśmy udział w Stołach Bożonarodze-
niowych. Przedszkolaki śpiewały świąteczne piosen-
ki oraz mówiły wiersze – po polsku i ukraińsku. 

 
PRZEDSZKOLAKI Z „BAJLANDII” WRAZ Z ZAŁOGĄ 
ŻYCZĄ WSZYSTKIM ZDROWYCH, SPOKOJNYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ POMYŚLNOŚCI 
W NOWYM ROKU 2023. 
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W piątek 25.11.2022  uczniowie klas 1b, 1c, 3c 

uczestniczyli w spektaklu teatralnym on-line  

w świetlicy szkolnej. Nowoczesne możliwości tele-

komunikacyjne pozwoliły przenieść się dzieciom  

do teatru na spektakl odbywający się w czasie rze-

czywistym. Zaproszenie otrzymaliśmy od teatru 

Maska w Rzeszowie na spektakl pt. ,,Hachiko"  

w reż. Ewy Piotrowskiej. Zajęcia odbyłby się w ra-

mach projektu iTeatr TVP. Dzieci z ogromnym zain-

teresowaniem oglądały sztukę, po której był czas 

na dyskusję oraz podzielenie się refleksją na temat 

spektaklu.  

Czekamy na kolejne wydarzenia teatralne. 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

22.11.2022 w Bibliotece Szkolnej świętowaliśmy 

Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie  

kl. 1-3 przyniosły swoje pluszaki i poznały historię 

maskotki, która od bardzo dawna jest  bohaterem 

wielu książek i programów telewizyjnych dla 

dzieci. Uczniowie każdej klasy obejrzeli film o 

sympatycznych misiach, które zdobyły 

popularność dzięki dobranockom, a także zrobili 

pamiątkowe  zdjęcia ze swoimi pluszakami. 

28.11.2022 r.,  w ZSS w Stroniu Śląskim odbył się 
finał Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Koło 
Fortuny” dla uczniów kl. V SP , którego głównym 
celem było zapobieganie uzależnieniom, w tym 
behawioralnym oraz przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej i przemocy w rodzinie. Do 
zmagań  przystąpili uczniowie ze szkół: w  Polanicy- 
Zdr., Ołdrzychowic Kł., Lądka Zdr. i ZSS w Stroniu 
Śląskim. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja w składzie: P. M. Danielewska- 
przedstawiciel PSSE Kłodzko, P. A. Zając - lekarz,  

P. M. Laskowska – Rada Rady Miejskiej Stronia Śl., 
P. B. Bryk- kierownik Posterunku Policji w Stroniu 
Śląskim, P. Ł. Wójcik- Strażnik Straży Miejskiej  
w Stroniu Śląskim. 

I miejsce ex aequo uczennice naszej szkoły: 
Zuzanna Soroko z  kl. Va i Laura Kordyjaczna z kl. 
Vb. 

II miejsce ex aequo Maja Mikunda z ZSP w Lądku 
Zdroju i Jan Jasiński z SP w Polanicy-Zdroju. 

III miejsce – Maciej Kolodiy ze SP w Polanicy-Zdroju 
 

 

Za organizację i przebieg konkursu 
odpowiedzialne były: B. Śmiłowska,  

I. Kolczyńska, R. Drebschok.  

 

Dziękujemy  
Burmistrzowi Stronia Śląskiego,  

P. Dariuszowi Chromcowi,   
za sfinansowanie nagród dla wszystkich 

uczestników finału. 

Powiatowy konkurs profilaktyczny ,,Koło fortuny” 

Wydarzenie teatralne w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim! 
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9.12.2022 r., w ZSS w Stroniu Śląskim odbyła się VIII 
edycja Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie 
„Przewiduj! Unikaj! Reaguj!” pod honorowym patro-
natem Burmistrza Stronia Śląskiego, PSSE w Kłodz-
ku, Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, 
Prezesa Związku Miejsko Gminnego OSP RP w Stro-
niu Śląskim. Do zmagań konkursowych przystąpiły 
drużyny z Nowej Rudy, Bystrzycy Kł., Bożkowa, Ląd-
ka-Zdr. oraz Stronia Śl. Do zadań zespołów należało 
rozwiązanie testu, wykonanie ulotki przestrzegającej 
przed uzależnieniami od Internetu oraz zadanie 
praktyczne z I pomocy. Pracę drużyn oceniała Komi-
sja w składzie: P. Anna Zając – lekarz, P. Mariola Da-
nielewska – przedstawiciel PSSE Kłodzko, P. Bogdan 
Bryk – Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śl.,  
P. Krzysztof Sokołowski Komendant Związku OSP RP 
w Stroniu Śląskim, P. Łukasz Wójcik Strażnik Straży 
Miejskiej w Stroniu Śląskim 

I miejsce – ZSS w Stroniu Śląskim, 

II miejsce – ex aequo: Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Bożkowie i Zespół Szkół Publicz-
nych w Lądku-Zdroju, 

III miejsce – ex aequo: Noworudzka Szkoła Technicz-
na i Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Caban,  
Bartłomiej Nowik i Radosław Najdzionek. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dziękujemy 
Burmistrzowi Stronia Śląskiego za ufundowanie  
nagród oraz Radzie Rodziców przy ZSS w Stroniu Śl. 
za sfinansowanie poczęstunku. 

Organizatorzy – I. Kolczyńska. E. Waszak, K. Ziobro 

Warsztaty przyrodnicze w klasie 1b. 

2.12.2022 gościliśmy w klasie pracowników Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego/ P. Irenę Foremnik i P. Łukasza Głowackiego. 

Uczniowie nauczyli się rozpoznawać gatunki ptaków przylatujące 

do naszych karmników oraz wykonały kule pokarmowe dla 

skrzydlatych przyjaciół, które  rozwieszone zostały w pobliżu 

szkoły, aby prowadzić obserwacje przyrodnicze. 

Dzień Wolontariusza 

5.12.2022 obchodzony był Dzień Wolontariusza. Uczniowie wraz  

z wychowawcami omówili założenia, historię i ideę wolontariatu. 

Dodatkowo klasy wykonały prace plastyczne będące 

podsumowaniem tego tematu. 

VIII edycja Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie „Przewiduj! Unikaj! Reaguj!” 

Lekcja biologii – mikroskopowanie! 

Uczniowie klasy 5 a z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,  
w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” poznali budowę mikroskopu 
optycznego oraz sposób wykonania preparatu mikroskopowego. 
Obserwowali gotowe preparaty-tkanki roślinne i zwierzęce. Wykonali też 
swoje preparaty:  skórki jabłka, włosa ludzkiego, skórki cebuli, kropli wody. 
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Praca z mikroskopem była 
ogromną frajdą dla wszystkich.                    Maria Zimna-nauczyciel biologii. 
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Mikołaj w CETiK-u 
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację     
zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej,   

sportu i rekreacji w 2023 roku 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kul-
tury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r., zgodnie  
z zarządzeniem nr 799/22 Burmistrza Stronia  
Śląskiego z dnia 06 grudnia 2022 r. 

Termin składania ofert mija 13.01.2023 r. o godz. 
15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych koper-
tach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs  
na realizację zadań publicznych w obszarze kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji na 2023 r." w Biurze Ob-
sługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 

 

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. należy składać na podanym wzorze 
oferty, dostępnym na podanej stronie internetowej:  

http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-
dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html 

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela 
organizacji pozarządowych do pracy w komisji kon-
kursowej oceniającej oferty złożone w konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kul-
tury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 roku. 

http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html
http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html
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8 grudnia 2022 r w Centrum Edukacji, Turystyki  
i Kultury w Stroniu Śląskim, w ramach mikroprojek-
tu „Razem dla rozwoju granicy”, odbyła się konfe-
rencja transgraniczna.  
Wiodącym tematem spotkania była „Turystyka  
na pograniczu polsko – czeskim” oraz  przyszłość 
polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.  
Podczas spotkania Burmistrza Strona Śląskiego, 
pan Dariusz Chromiec oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej, pan Ryszard Wiktor podziękowali ustę-
pującemu Staroście Starego Mesta Jiřímu Kampovi, 
za długoletnią współpracę oraz pogratulowali na-
stępcy panu Lukášovi Korešovi. CETiK ze swojej 

strony podziękował odchodzącej na emeryturę pa-
ni dyrektor Domu Kultury Alenie Windové,  
a pogratulował objęcia stanowiska następczyni  
pani  Ivaně Janouškové.  
Podczas konferencji zostały poruszone istotne  
tematy dotyczące współpracy transgranicznej  
i turystyki na pograniczu polsko – czeskim. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom 
oraz osobom  zaangażowanym w organizację  
w/w wydarzeń i liczymy na dalszą współpracę. 

 
Natalia Gancarz 

Koordynator projektu 

Projekt „ Razem dla rozwoju granicy“  współfinasowany jest ze środków EFRR  
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

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 było zwiększenie intensywności 
współpracy transgranicznej między instytucjami  
i społecznościami w sferze działań kulturalno-
edukacyjnych. Wspólne prezentowanie efektów 
warsztatów oraz przedsięwzięć kulturalnych 
pogłębiła dotychczasową współpracę partnerską. 
Cel ten realizowany był poprzez organizację 
wspólnych warsztatów online i stacjonarnych  
oraz wycieczek, mających za zadanie integrację 
mieszkańców, odkrywanie swoich talentów, pasji i 
zainteresowań. Dobrem wspólnym było zdobycie 
nowych zainteresowań i integracja społeczna. 
W ramach projektu „Mądrze, zdrowo i z pomy- 
słem“ zostały zorganizowane, jako pierwsze, 
warsztaty sztuki makijażu – online, podczas 
których panie min. nauczyły się rozpoznawać typ 
cery, jak powinna wyglądać świadoma pielęgnacja 
domowa. Poznały rodzaje makijażów (codzienny, 
do pracy, wieczorowy). Poznały tajniki, jak  
prawidłowo modelować twarz i brwi.  
Kolejnym działaniem w ramach projekt, były 
wycieczki dla seniorów. Wraz z partnerem czeskim 
zorganizowaliśmy trzy wyjścia. Pierwsza wycieczka 
odbyła się 14 lipca br.  i objęła zwiedzanie okolic 
Kamienicy. Drugą zorganizowaliśmy w dniu 18 
sierpnia na przełęcz Płoszczyna. Trzecia a za razem 
ostatnia miała miejsce 14 września i zakończyła  
się na Górę Větrov.  Uwieńczeniem każdej 
wycieczka było integracyjne ognisko.   

Podczas spacerów uczestnicy nagrywali filmiki  
i robili zdjęcia z walorami turystycznymi okolic 
Stronia Śląskiego i Starego Mesta, z których pod 
okiem fachowców powitały filmiki. Po stronie 
polskiej montażem zajął się pana Jarek Wrona,  
a po stronie czeskiej  pan Zdeněk Panský.   
W ramach projektu zorganizowaliśmy jeszcze dwa 
warsztaty dla dzieci. Na przełomie września  
i października zostały przeprowadzone warsztaty 
malowania przy sztalugach. Warsztaty polegały  
na nauce malowania i rysowania przy sztalugach  
i nie tylko, za pomocą: farb plakatowych, akwarel, 
ołówka i węgla. Dzieci stworzyły swoje dzieła  
na brystolach, podobraziach, deskach brzozowych.  
Trzy zajęcia odbyły się w Stroniu Śląskim a trzy  
w Starym Mescie i w większości odbywały  
się na świeżym powietrzu. Tematem przewodnim 
prac był pejzaż. Ostatnimi warsztatami 
zrealizowanymi w ramach projektu, były warsztaty 
szycia na maszynach dla dzieci. Zakupiono  
6 maszyn, a uczestnicy pod okiem fachowca 
stworzyli przepiękne świąteczne dzieła tj, poszewki 
na poduszki, bieżniki i choinki.  
Podsumowującym wydarzeniem w ramach w/w 
była wystawa, która odbyła się 17.12.2022 r.  
w CETiK-u. Uczestnicy mieli okazję podziewać 
prace wykonane podczas warsztatów oraz 
zobaczyć filmy powstałe podczas wycieczek. Dzieła 
będzie można podziwiać do 30.12.2022 r.  
 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w realizację projektu i liczymy na dalszą 

współpracę. 
 

Natalia Gancarz  
Koordynator projektu  
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PRZYGOTOWANIA DO SEZONU NARCIARSTWA BIEGOWEGO 2022/2023  
W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE!  

Szanowni Państwo, pasjonaci nar-
ciarstwa biegowego z całej Polski 
oraz z zagranicy, którzy upodobali 
sobie możliwość biegania  
na gminnych trasach biegowych 
przygotowywanych w Górach Bial-
skich!  
Informujemy Was, że w dniu  
17 grudnia 2022 r. rozpoczęliśmy 
sezon narciarstwa biegowego 
2022/23. Przewieźliśmy ratrak  
ze Stronia Śląskiego do Bielic  
i założyliśmy pierwszy ślad na tra-
sach o długości około 35 km.  
Zostały przygotowane Dolina Bia-
łej Lądeckiej, Dukt nad Spławami 
oraz Pętle: Biały Spław, Bialska 
oraz Rezerwatowa.  
Wieloletnim partnerem w przed-
sięwzięciu jest Nadleśnictwo Lą-
dek Zdrój, które udostępnia teren 
pod trasy narciarstwa biegowego 

oraz drogi leśne i parkingi.  Przed 
sezonem została wykonana in-
wentaryzacja tras, naprawione 
zostały uszkodzone słupki i tablicz-
ki kierunkowe, uzupełniliśmy też 
apteczki na wyznaczonych punk-
tach.  
Sezon narciarstwa biegowego 
określamy w przedziale 17 grudnia 
2022r. do 15 marca 2023r. 
(oczywiście wszystko uzależ-
nione jest od warunków at-
mosferycznych).  
Ze względu na wysokie kosz-
ty paliwa do ratraka, niewy-
kluczone, że będziemy zmu-
szeni w tym sezonie zmniej-
szyć zakres oraz intensyw-
ność ratrakowanych tras. 
Oczywiście pozostaniemy 
przy głównych szlakach bie-
gowych po polskiej stronie 

granicy. Przygotowywane będą: 
Dolina Białej Lądeckiej, Biały 
Spław, Dukt nad Spławami  
do Przełęczy Suchej, Pętla Bialska  
i Rezerwatowa. Kolejne przygoto-
wania tras będą zależały od wa-
runków śniegowych.  

O stanie przygotowanych tras 
będziemy Państwa informować 

na bieżąco:) 
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IX Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe 

11 grudnia 2022 r. w CETiK-u odbyły się IX Polsko – 
Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe. Swoje Stoły zapre-
zentowało 7 wystawców, częstując przepysznymi po-
trawami odwiedzających imprezę. Z wyrobami ręko-
dzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się w tym 
roku aż 25 stoisk.  
Każdy stół, za ogromny wkład w przygotowanie potraw 
i dekoracji, otrzymał po dwie nagrody  
od Fundatorów:   
- nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego pana Dariusza 
Chromca – Sołectwo Bolesławów 
- nagrodę Powiatu Kłodzkiego– Wojewódzkie Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej  
- nagrodę pieniężną Radnych Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego Gabrieli Janiszewskiej, Krystyny Brzezickiej, 
Magdaleny Laskowskiej, Zdzisława Pakuły, Ryszarda 
Wiktora, Stanisława Dobrowolskiego, Dariusza Gulija, 
Jacka Serafina, Wiesława Ryczka -  LZŚ Siekiereczk 
- nagrodę pieniężną Klubu Radnych „Wspólnie dla 
Stronia” – Hotel Stronie 
- nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spódzielcze-
go w Strzelinie z filią w Stroniu Śląskim p. Zdzisława 
Kozickiego - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długo-
terminowej 
- nagrodę pieniężną p. Stanisława Jurcewicza Radnego 
Sejmiku Dolnośląskiego– KGW Śnieżniczanki 
- nagrodę Joanny i Dariusza Chromców – KGW  
i Sołectwo Kamienica 
- nagrodę Beaty i Zbigniewa Łopusiewiczów – Sołectwo 
Stronie Wieś 

- nagrodę Ks. Proboszcza parafii Stronie Śląskie Grze-
gorza Góry – Hotel Stronie 
- nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój p. 
Łukasza Pogońskiego – KGW Śnieżniczanki 
- nagrodę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza 
Spółdzielnia p. Tomasza Mazurka – Sołectwo Bolesła-
wów 
- nagrodę Zarządu Strońskiego Parku Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” - Sołectwo Stronie Wieś 
- nagrodę Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Stroniu Śląskim – LZŚ Siekiereczki 
- nagrodę ufundowaną przez p. Andrzeja Lizureja sklep 
ELDOM otrzymało KGW i Sołectwo Kamienica. 
 
Nagrodzeni przez CETiK zostali również uczestnicy ro-

dzinnego konkursu bożonarodzeniowego:   
„Na Najpiękniejszą Choinka Bożonarodzeniową” Na 

konkurs wpłynęły 42 prace.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy.  

Imprezie towarzyszyły przepiękne występy dzieci  
z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II, Przedszkola 
„Bajlandia” z Bolesławowa, Zespołu Szkół Samorządo-
wych, grupy baletowej „Gwiazdeczki” mającej zajęcia 
w Przedszkolu Miejskim oraz „Balerinki”i „Arabesque” 
działającej przy CETiK-u, Siekiereczek, grup tańca no-
woczesnego działających przy CETiK-u, zespołu Gwiaz-
deczki z Bolesławowa, grupy tańca orientalnego działa-
jącej przy CETiK-u Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej „MINI 
BAND”, Kapeli z Ulicy Hutniczej.  
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Wiadomości z rady miejskiej 
 

Imprezę zakończy magiczny pokaz tańca orientalnego. 
Kapeli z Ulicy Hutniczej. Imprezę zakończy magiczny 
pokaz tańca orientalnego.  
Dziękujemy serdecznie Wszystkim Osobom oraz Insty-
tucjom zaangażowanym w organizację Imprezy oraz 

wszystkim odwiedzającym CETiK w tym dniu. Już nie 
możemy się doczekać przyszłorocznych, jubileuszo-
wych Stołów Bożonarodzeniowych.  

Natalia Gancarz 
CETiK 

W dniu 29 listopada br. odbyła się LX sesja Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto 
następujące uchwały: 
Uchwała nr LX/370/22 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok. 
Uchwała nr LX/371/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LX/372/22 w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Uchwała nr LX/373/22 w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LX/374/22 w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Młynowiec. 
Uchwała nr LX/375/22 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych.  
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1 Lista imienna ZA (8) Dobrowolski 
Stanisław, Gulij Dariusz, Janiszewska Gabriela, 
Laskowska Magdalena, Pakuła Zdzisław, Ryczek 
Wiesław, Serafin Jacek, Wiktor Ryszard, PRZECIW (5) 
Balicki Marek, Bora Szymon, Erdmański Tomasz, 
Kujawiak Krzysztof, Sławik Remigiusz, WSTRZYMUJĘ SIĘ 
(1) Chmurzyński Marek, NIEOBECNI (1) Brzezicka 
Krystyna  
Uchwała nr LX/376/22 w sprawie opłaty targowej. 
Uchwała nr LX/377/22 w sprawie przyjęcia "Programu 
współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023". 
Uchwała nr LX/378/22 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego. 
Za pozostałymi, przyjętymi projektami uchwał Radni 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego głosowali „ZA” - 
jednogłośnie. 
Głosowano również w sprawie podjęcia uchwały  
w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza 
Stronia Śląskiego dotyczących systemu gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 
10.  
ZA: 7, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1 Lista imienna ZA (7) Balicki Marek, Bora 
Szymon, Chmurzyński Marek, Dobrowolski Stanisław , 
Erdmański Tomasz, Kujawiak Krzysztof, Sławik 
Remigiusz, PRZECIW (7) Gulij Dariusz, Janiszewska 
Gabriela, Laskowska Magdalena, Pakuła Zdzisław, Ryczek 
Wiesław, Serafin Jacek, Wiktor Ryszard, NIEOBECNI (1) 

Brzezicka Krystyna  
W dniu 14 grudnia br. odbyła się LXI nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto 
uchwały: 
Uchwała nr LXI/379/22 w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie przez Gminę Stronie Śląskie wkładu 
niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
SIM SUDETY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w postaci prawa własności działki nr 14/5 zlokalizowanej 
w Gminie Stronie Śląskie, obręb Bolesławów.  
Uchwała nr LXI/380/22 w sprawie zatwierdzenia 
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej SIM Sudety sp.  z o. o. z siedzibą 
w Kłodzku. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego głosowali „ZA” 
przyjęciem projektów uchwał jednogłośnie. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską Stronia Śląskiego  
na następujących wydarzeniach: 
- 08.12.2022 r. wraz z Radnymi Panią Magdaleną 
Laskowska, Panem Stanisławem Dobrowolskim, 
Wiesławem Ryczkiem, Zdzisławem Pakułą, Krzysztofem 
Kujawiakiem w konferencji „Turystyka na pograniczu 
polsko – czeskim” W ramach projektu „Razem  
dla rozwoju granicy” w CETiK-u,  
- 14.12.2022 r.  w spotkaniu Wigilijnym w Klubie 
SENIOR+ 
- 15.12.2022 r.  w ZSS z projektu ERASMUS + w "Dniu 
Hiszpańskim" 
- 16.12.2022 r. w spotkaniu Wigilijnym w Przedszkolu 
Miejskim im. Jana Pawła II 
- 18.12.2022 r. Radny Pan Wiesław Ryczek 
reprezentował Radę Miejską Stronia Śląskiego  
na Jasełkach w Bolesławowie, 
- 21.12.2022 r. Radna Pani Gabriela Janiszewska 
reprezentowała Radę Miejską Stronia Śląskiego  
w spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez OPS,  
 
Sprostowanie: 
W poprzednim numerze Nowinek Strońskich została 
zamieszczona informacja, iż Uchwała nr LVIII/359/22  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości została podjęta jednogłośnie: 
Poniżej przedstawiam prawidłowe wyniki głosowania: 
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 0 Lista imienna ZA (10) Brzezicka 
Krystyna, Dobrowolski Stanisław, Gulij Dariusz, 
Janiszewska Gabriela, Laskowska Magdalena, Pakuła 
Zdzisław, Ryczek Wiesław, Serafin Jacek, Sławik 
Remigiusz, Wiktor Ryszard, PRZECIW (5) Balicki Marek, 
Bora Szymon, Chmurzyński Marek, Erdmański Tomasz, 
Kujawiak Krzysztof. 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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 email: biuroburmistrza@stronie.pl 

Redaktor naczelny: 
Tomasz Olszewski,  
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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.  

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

Porady odbędą się w dniu 14 stycznia 2023 roku oraz w dniu  

4 lutego 2023 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 ZUS-owskie) w Biurze 

Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.  

Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900, ilość osób 

ograniczona. 

BIURO RADNYCH  
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena Laskowska, 

Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, że otwarte jest 

Biuro Radnych w pomieszczeniu przychodni przy ul. Morawka 

31 (obok apteki Słoneczna), w każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godzinach 16.00 – 17.00.  

W dniu 3 stycznia 2023 roku dyżur pełnić będzie  

Radny Zdzisław Pakuła.  

Z Radnymi we wszystkich sprawach można kontaktować się 

telefonicznie: Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław 

Ryczek - 661 204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.                       

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 spotka-
nia – tel. 601259900 lub 748141552. 

                                  BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO                                                                      
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie  
w  godz. 7:30-15:30, we wtorek 14:00-16:00.  
Skargi i wnioski można również kierować na adres  
e-mail burmistrz@stronie.pl lub  w zakładce zadaj pytanie 
burmistrzowi na stronie gminy  www.stronie.pl 

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 

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.  
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Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

LXII sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

LXII sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie 

się 30 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00 w sali 

konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego,  

przy ul. Kościuszki 55.  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
 

1.Otwarcie sesji.  
2.Ustalenie porządku obrad.  
3.Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Miejskiej 

Stronia Śląskiego. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 
2023 – 2035 – projekt nr 1. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok – projekt nr 2. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na rok 2022 –projekt nr 3. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany nr XIX studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Stronie Śląskie w granicach terenu 
oznaczonego w obowiązującym studium symbolem 
"US.MTU" 0 – projekt nr 4. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie 
Lasy – projekt nr 5. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie nieruchomości w formie darowizny  
na rzecz Powiatu Kłodzkiego – projekt nr 6. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 7. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem 
o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stronie 
Śląskie (obręb Stronie Wieś) na Stronie Wieś, położonej 
w Gminie Stronie Śląskiej, w powiecie kłodzkim, 
w województwie dolnośląskim – projekt nr 8. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km 
przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców – projekt nr 9. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i zespole 
szkół, prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie – 
projekt nr 10. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
na I półrocze 2023 roku – projekt nr 11. 

15.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej 
działalności w okresie między sesjami. 

16.Interpelacje radnych.  
17.Zapytania i wolne wnioski.  
18.Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  

 


