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PRZEDSIĘBIORCO PAMIETAJ O ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH! 

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne oraz osiągnięcia sportowe, upływa 1 marca 2023 r.  

 Aby ubiegać się o stypendia naukowe lub artystyczne dla uczniów należy spełnić warunki zawarte w 
Uchwale nr XVII/136/20 z dnia 31.01.2020 r.w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów nauko-
wych 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 nauko-
wych 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 sporto-
wych. 

Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski można znaleźć na stronie www.stronie.pl, w 
zakładce stypendia.  

Przypominamy, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają obo-
wiązek złożenia do dnia 31.01.2023 r. oświadczenia o wielkości sprzedanego alkoholu w 2022 r. Na tej 
podstawie zostanie wyliczona wysokość opłaty na 2023 r. Należy również pamiętać, że termin płatności I 
raty opłaty za posiadane zezwolenie upływa 31.01.2023 r.  

Ww. opłaty prosimy kierować na konto bankowe gminy: 

 

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 

57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 
31.01.2023 r. W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych wygasają. 

STYPENDIA NAUKOWE, SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że Gmina Stronie 
Śląskie przystąpiła do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ce-
lem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez 
wyminę nieefektywnych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów”. 
Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadają-
cych tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ogra-
niczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, 

znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Nabór wniosków planowany jest na miesiąc 
luty br. Więcej informacji pod nr tel. 74 811 77 20. 

https://stronie.pl/download/attachment/6996/uchwala-nr-xvii-136-20-z-dnia-31012020-r.pdf
https://stronie.pl/download/attachment/6997/uchwala-nr-xvii-137-20-z-dnia-31012020-r.pdf
https://stronie.pl/download/attachment/6998/uchwala-nr-xvii-138-20-z-dnia-31012020-r.pdf
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Informujemy, iż  z dniem 2 stycznia 2023 r. został uruchomiony nowy Biuletyn Infor-
macji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 
Strona jest na bieżąco uaktualniana, dostępna pod adresem: www.bip.stronie.pl 
Wszystkie dotychczasowe dokumenty można znaleźć w archiwalnym BIP-ie pod adre-
sem: www.bip.archiwum.stronie.pl  

NOWY BIP URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że można już dokonywać  zgłoszeń do dorocznych nagród za osią-
gnięcia  w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie. 
Nagrody wręczane są za szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne, a także termomoderniza-
cyjne o istotnym znaczeniu dla eksploatacji, ekspozycji i estetyki budynków i obiektów małej architektury 
oddanych do użytkowania przed 1980 r. lub wpisanych do wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.  
 
Wszystkich informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich, pok. nr 12 w Urzę-
dzie Miejskim, tel. 74 811 77 15. Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny na BIP Stronia Śląskiego w za-
kładce Ogłoszenia i Komunikaty, można go także otrzymać w Urzędzie Miejskim.  
 
Wypełnione prawidłowo zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2022 r. Burmistrz zachęca wszystkich do 
udziału w tegorocznej edycji, pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody pieniężne w wysokości odpowied-
nio 15000,00 zł, 10 000,00 zł i 7 500,00 zł. 

UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY MATERIALNEJ  
NA OBSZARZE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

 

REALIZACJA NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Pod koniec ubiegłego roku, po 

przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

zawarto umowy z wykonawcami 

na realizację inwestycji pod 

nazwą „Modernizacja i 

rozbudowa remizy w 

Bolesławowie oraz budowa 

kaplicy pogrzebowej w Stroniu 

Śląskim”. Ogólna wartość 

zadania to kwota 2 839 710,25 

PLN, w tym dofinansowanie z 

programu Inwestycji 

Strategicznych 2 000 000,00 

PLN. Termin realizacji to koniec 

listopada 2023 roku. 

 

http://www.bip.stronie.pl/
http://www.bip.archiwum.stronie.pl/
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Projekt „Pod Biało-Czerwoną” 

Gmina Stronie Śląskie wzięła 
udział w akcji “Pod Biało-
Czerwoną”, w ramach której 
gminy w całej Polsce mogły skła-
dać wnioski o dofinansowanie na 
zakup i montaż masztu z biało-
czerwoną flagą. Warunkiem było 
uzyskanie odpowiedniej ilości 
głosów mieszkańców pod wnio-
skiem.  
Dzięki zebranym głosom gmina 
mogła złożyć wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn.: Zakup 
masztu i flagi wraz z ich instala-
cją w miejscowości Stronie Ślą-
skie w ramach projektu „Pod 
Biało-Czerwoną”.  
Po otrzymaniu dofinansowania 

na skwerze La Machine, przy ul. 
Kościuszki w Stroniu Śląskim po-
stawiony został maszt, na któ-
rym powiewa biało-czerwona 
flaga. 
 
W dniu 21 grudnia 2022 r. Bur-
mistrz Stronia Śląskiego dokonał 
uroczystego podniesienia flagi 
na nowopowstałym maszcie. W 
uroczystości brali udział: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Stroniu Śląskim i jednostek 
organizacyjnych.  
Maszt z flagą Rzeczypospolitej 
Polskiej został sfinansowany w 
ramach projektu "Pod biało-

czerwoną" pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego.  

Mieszkańcy zainteresowani usu-
nięciem azbestu z posesji powin-
ni do 9 lutego bieżącego roku zło-
żyć do Urzędu Miejskiego w Stro-
niu Śląskim wniosek o utylizację 
azbestu. 
Gmina Stronie Śląskie zamierza w 
2023 r. przystąpić do konkursu 
organizowanego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu w ramach Programu Prioryte-
towego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – 

Wsparcie działań ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej realizo-
wanych przez WFOŚiGW. Część 1) 
Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”. W ramach programu do-
finansowywane bę-
dą prace polegające 
na demontażu, zbie-
raniu, transporcie i 
utylizacji azbestu z 
posesji mieszkańców 
w 2023 roku. Wnio-
sek powinien zawie-

rać: imię nazwisko właściciela nie-
ruchomości, adres, nr telefonu, 
szacunkową ilość wyrażoną w m² 
oraz czy azbest jest już zdemonto-
wany czy do demontażu. 

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Stronie Śląskie 
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Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące 

w styczniu roku 2023 dla gospodarstw domowych  
w gminach na terenie powiatu kłodzkiego  

 

Cena łączna za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odebranych ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie wy-
nosi 10,29 zł brutto (z podatkiem VAT) i w porównaniu do innych gmin w Powiecie Kłodzkim jest najniż-
sza.  

  
Cena za 1m3 dostarczonej wody 
w zł brutto (z podatkiem VAT) 

Opłaty abonamentowe na odbiorcę w zł/ m-c brutto (z po-
datkiem VAT) 

grupa I grupa II grupa III 

Stronie Śląskie 4,33 6,02 5,05 2,71 

Lądek-Zdrój 6,78 10,03 10,03 10,03 

Kłodzko 5,25 18,08 14,30 21,32 

Gmina Kłodzko 5,63 8,37 7,96 7,80 

Polanica-Zdrój 6,27 8,85 3,61 6,99 

Międzylesie 4,46 6,50 6,50 6,50 

Kudowa-Zdrój 5,28 25,44 11,98 7,48 

Bystrzyca Kł. 7,01 9,84 7,56 6,47 

Nowa Ruda 6,67 9,17 6,04 6,04 

  
Cena za 1m3 odebranych ście-
ków w zł brutto (z podatkiem 
VAT) 

Opłaty abonamentowe na odbiorcę w zł/ m-c brutto (z 
podatkiem VAT) 

grupa I grupa II grupa III 

Stronie Śląskie 5,96 6,22 5,05 2,71 

Lądek-Zdrój 8,41 10,03 10,03 10,03 

Kłodzko 6,44 19,42 15,64 24,00 

Gmina Kłodzko 7,34 10,27 8,90 8,67 

Polanica-Zdrój 5,88 0,00 0,00 0,00 

Międzylesie 6,54 6,50 6,50 6,50 

Kudowa-Zdrój 7,15 25,83 13,86 5,87 

Bystrzyca Kł. 11,38 9,84 7,56 6,47 

Nowa Ruda 7,24 7,56 7,56 7,56 
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Z wielką przyjemnością informujemy, iż konkurs „Gmina Stronie Śląskie w obiektywie” na najlepsze zdjęcie 
został rozstrzygnięty. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. 
Celem konkursu było:  
● podkreślenie atutów regionu – Gminy Stronie Śląskie, 
● zachęta do lepszego poznania gminy, 
● propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy, rozwijanie 

wrażliwości artystycznej, 
● zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, 
● piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca i obiekty oraz tradycję i 

kulturę, 
● wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej 

gromadzenie i archiwizowanie, 
● promocja gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez organizatora. 

 
W konkursie wzięło udział 12 osób (łącznie 73 zdjęć). Komisja konkursowa zebrała się 18 stycznia 2023 r. 
Nagrodę otrzymali: 

  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!  

Laureat konkursu – Pan Marcin Kuziel  - nagroda pieniężna – 600 zł. 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 

II miejsce – Pani Katarzyna Plewa- nagro-
da pieniężna – 400 zł. 

III miejsce – Pan Paweł Wrona - nagroda pieniężna – 
200 zł. 
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Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci wo-
dociągowej na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2022 

Lp. Parametry Jednostka Wynik Dopuszczalna wartość 

1. Akryloamid µg/dm3 <0,075 ≤0,10 

2. Antymon µg/dm3 <1,0 ≤5 

3. Arsen µg/dm3 <1,0 ≤10 

4. Azotany mg/dm3 4,52 ≤50 

5. Azotyny mg/dm3 <0,03 ≤0,5 

6. Benzen µg/dm3 <0,30 ≤1,0 

7. Benzo(a)piren µg/dm3 <0,003 ≤0,010 

8. Bor mg/dm3 <0,050 ≤1,0 

9. Bromiany µg/dm3 <5,0 ≤10 

10. Chlorek winylu µg/dm3 <0,15 ≤0,50 

11. Chrom µg/dm3 <4,0 ≤50 

12. Cyjanki µg/dm3 <15 ≤50 

13. 1,2-dichloroetan µg/dm3 <0,80 ≤3,0 

14. Epichlorohydryna µg/dm3 <0,060 ≤0,10 

15. Fluorki mg/dm3 <0,10 ≤1,5 

16. Kadm µg/dm3 <0,30 ≤5 

17. Miedź mg/dm3 0,018 ≤2,0 

18. Nikiel µg/dm3 <5,0 ≤20 

19. Ołów µg/dm3 <1,0 ≤10 

20. S pestycydów µg/dm3   ≤0,50 

21. Rtęć µg/dm3 <0,050 ≤1,0 

22. Selen µg/dm3 <2,0 ≤10 

23. S trichloroetenu i tetrachloroete-
nu 

µg/dm3 <2,0 ≤10 

24. S wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych 

µg/dm3 <0,024 ≤0,10 

25. S THM µg/dm3 31 ≤100 

26. Amonowy jon mg/dm3 0,05-0,17 ≤0,5 

27. Barwa mgPt/dm3 <5 ≤15 

28. Chlorki mg/dm3 2,22 ≤250 

29. Glin µg/dm3 13,7-18,6 ≤200 

30. Mangan µg/dm3 6,1 ≤50 

31. Mętność NTU 0,10-0,16 ≤1 

32. Ogólny węgiel organiczny mg/dm3 <1,0 bez nieprawidłowych zmian 

33. pH - 7,2-7,8 6,5 – 9,5 

34. Przewodność µS/cm 69-83 ≤2500 

35. Siarczany mg/dm3 13,7 ≤250 

36. Liczba progowa smaku(TFN) - <1 - 

37. Sód mg/dm3 4,53 ≤200 

38. Indeks nadmanganianowy mg/dm3 0,77 ≤5 
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

Jednym z ostatnich naszych działań w ra-
mach projektu „Ciało człowieka to cudowna 
maszyna. Dbajmy o zdrowie zawsze” było 
zorganizowanie konkursu  plastycznego 
„Model człowieka” skierowanego do dzieci i 
rodziców zarówno naszego przedszkola, jak 
i Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w 
Bolesławowie. Celem konkursu było zaan-
gażowanie do wykonania pracy zarówno 
dzieci, jak i ich rodziców lub innych człon-
ków rodziny. Taka forma pracy pozwala nie 
tylko rozwijać umiejętności twórcze i wie-
dzę o organizmie człowieka, ale również 
umacnia więzi rodzinne. Dotarło do nas 
wiele wspaniałych modeli. Tak wyjątkowych 
i pracochłonnych, że musieliśmy nagrodzić 
wszystkich! Dziękujemy za zaangażowanie z 
jakim wykonaliście prace. Zapraszamy do 
udziału w kolejnych konkursach. 
 

Jakość wody pod względem bakteriologicznym: 

 

ZWiK Sp. z o.o. prowadzi regularne badania parametrów fizyko – chemicznych i bakteriologicznych mające 
na celu nadzór nad jakością wody dostarczanej odbiorcom. Jakość wody jest również kontrolowana przez 
inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Jakość wody dostarczanej 
mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 
r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 
2294 ze zm.). 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 

Dopuszczalna wartość 

wg Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia 

1. Escherichia coli 1) jtk/100ml 0 0 

2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 

3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 

4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C 
po 72 h 

jtk/1ml 0-3 bez nieprawidło-wych zmian 

5. Clostridium perfringens (łącznie ze spora-
mi) 

jtk/100ml 0 0 

KONKURS „MODEL CZŁOWIEKA” 

39. Liczba progowa zapachu 
(TON) 

- <1 - 

40. Żelazo µg/dm3 131 ≤200 

41. Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 28,0 60-500 

42. Chlor wolny mg/dm3 0,07 ≤0,3 

43. Ozon mg/dm3 <0,01 ≤0,05 
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Od 1 września do końca grudnia 
2022 r. w Przedszkolu Miejskim 
w Stroniu Śląskim im. Jana Pawła 
II realizowany był projekt „Ciało 
człowieka to cudowna maszyna. 
Dbajmy o zdrowie zawsze”. Dofi-
nansowany ze środków progra-
mu "Działaj Lokalnie" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika. 
Celem projektu było wzbogace-
nie wiedzy dzieci, wykształcenie 
u nich postawy prozdrowotnej, 
przyswojenie prawidłowych na-
wyków higienicznych i żywienio-
wych. Przez ten czas przekazywa-
no wiedzę o budowie i funkcjach 
wybranych części ciała i mocniej 
niż zwykle motywowano dzieci 
do dbania o zdrowie. 
       Do realizacji projektu zapro-
szono przedstawicieli różnych 
instytucji oraz rodziców przed-
szkolaków. Dzieci odwiedziły 
przychodnię, gdzie brały udział w 

spotkaniu z pielęgniarką 
oraz z lekarzem-
pediatrą, podczas które-
go przedstawiono zasa-
dy przestrzegania higie-
ny w celu przeciwdziała-
nia rozprzestrzeniania 
wirusów i bakterii. 
W przedszkolu we 
wszystkich grupach od-
były się spotkania z cy-
klu „Jak prawidłowo 
siedzieć, stać, leżeć”. Odbyły się 
również zajęcia, podczas których 
dzieci poznawały nazwy i funkcje 
poszczególnych części ciała, do-
wiedziały się, co dzieje się z je-
dzeniem po połknięciu, jak wy-
gląda i z czego się składa układ 
pokarmowy. Przeprowadzono 
rozmowy na temat zdrowego od-
żywiania. 
Dzieci mogły poznawać tajniki 
ludzkiego ciała wykorzystując 
pomoce zakupione dzięki środ-
kom pozyskanym na realizację 
projektu: szkielet człowieka czy 
tablicę magnetyczną przedsta-
wiającą anatomię człowieka. 
Przydatny okazał się również 
fantom do nauki pierwszej po-
mocy i model jamy ustnej 
(służący do nauki właściwego 
szczotkowania zębów), które 
wraz z różnorodnymi kartami 
pracy przygotowanymi dla dzieci 
pozwoliły uatrakcyjnić zajęcia z 
dziedziny zdrowia. Wiedzę zdo-
bytą  podczas zajęć dzieci mogły 
wykorzystać w praktyce przygo-

towując wraz z całymi rodzinami 
prace na konkurs plastyczny 
„Model człowieka”. 
Prezentacje i pogadanki na temat 
zdrowia i bezpieczeństwa odbyły 
się również podczas wizyty ratow-
nika medycznego GOPR, spotka-
nia z przedstawicielem Straży 
Miejskiej oraz wizyty w pracowni 
biologicznej w ZSS w Stroniu Ślą-
skim. 
Wiele uwagi poświęcono na pro-
mowanie zdrowego stylu życia, 
ruchu na świeżym powietrzu. Po-
kazywano korzyści płynące z ogra-
niczenia czas spędzonego przed 
ekranem na rzecz aktywnych form 
wypoczynku. Przy wsparciu rodzi-
ców udało się po raz kolejny zor-
ganizować „Bieg Przedszkolaka”, 
który był okazją do propagowania 
aktywności fizycznej w praktyce. 
Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w realizację projektu, 
szczególnie dzieciom, ich rodzi-
com oraz osobom i instytucjom, 
które wsparły nasze działania. 

„Ciało człowieka to cudowna maszyna.  
Dbajmy o zdrowie zawsze”.  
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Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

Grudzień to wyjątkowy miesiąc. 
To okres przedświątecznej krzą-
taniny. W naszym przedszkolu 
przez cały ten czas unosił się za-
pach pieczonych pierniczków, 
słychać było dźwięk dzwonecz-
ków a dzieci z zapałem tworzyły 
świąteczne ozdoby, śpiewały, 
tańczyły. 
Do czego te przygotowania? 
Oczywiście do Wigilii! Jak co ro-
ku odbyła się uroczysta Wigilia 
dla dzieci oraz zapraszanych go-
ści. Były tradycyjne potrawy, wy-
stępy oraz... Nastrój - cudowny 

nastrój, o którym nie sposób nie 
napisać. Na scenie zobaczyliśmy 
Maryję z dzieciątkiem, do które-
go przybywali goście. Dzieci 
przygotowały piosenki i tańce- 
niektóre nastrojowe, inne na gó-
ralską nutę. Wszystkie wykonane 
z wielkim zaangażowaniem. Wy-
stęp zachwycił nie tylko nas, z 
przyjemnością więc przyjęliśmy 
zaproszenie proboszcza i 8 stycz-
nia dzieci zaprezentowały swoje 
talenty w Kościele Matki Bożej 
Królowej Polski i św. Maternusa 
w Stroniu Śląskim. Dziękujemy 

wszystkim  gościom za gorące 
przyjęcie. 

Warsztaty dekorowania 
bombek. 

 Klasa 2c uczestniczyła w warszta-
tach dekorowania bombek pro-
wadzonych przez panią Halinę 
Kulbicką. Podczas spotkania dzie-
ci dowiedziały się, jak powstaje 
szklana ozdoba, która zdobi na-
sze choinki. Następnie każdy 
przystąpił do dekorowania swojej 
bombki. Bardzo dziękujemy za 
ciekawe zajęcia. 
 
 

Szkolny wolontariat 
W ramach działań Szkolnego Wo-
lontariatu, uczniowie ZSS wyko-
nali wraz z opiekunami świetlic 
szkolnych oraz wychowawcami  
200 kartek świątecznych dla Wo-
jewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej  i 50 kartek dla 
podopiecznych OPS-u  do kartek 
dołączono świąteczne pierniczki. 
 
 

Dzień Hiszpański 
15 listopada w naszej szkole mia-
ło miejsce podsumowanie pro-
jektu ERASMUS +. Odbył się 
"Dzień Hiszpański". Uczestnicy 
przygotowali prezentację multi-
medialną i poczęstunek. Oczywi-
ście wszystko w klimacie Hiszpa-
nii. Była paella, gazpacho, ziem-
niaczki kanaryjskie z sosami i 
chorizo, tapas i słodkości do ka-
wy. Serdecznie dziękujemy za 
przybycie zaproszonych gości, 
cieszymy się, że mogliśmy po-
dzielić się naszymi wrażeniami z 
pobytu na Fuerteventurze oraz 
zdobytymi umiejętnościami kul-
turalnymi.    

Dokarmianie ptaków 

02.01.2023r. uczniowie VIII c  po 
raz kolejny włączyli się do akcji 
„Dokarmiamy ptaki” organizowa-
nej przez Nadleśnictwo Lądek-
Zdrój i Śnieżnicki Park Krajobra-
zowy. Na drzewach w Parku 
Miejskim dzieci wywiesiły mie-
szankę tłuszczowo -łojową- kule z 
łoju oraz nasion słonecznika, lnu, 
prosa. Opiekunowie grupy: p. 
Łukasz Głowacki- pracownik ŚPK, 
P. Maria Zimna-nauczyciel biolo-
gii. 

WIGILIA 
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Jasełka szkolne 

W dniu 05.01.2023 r. w sali gimnastycznej ZSS przy ul. Kościuszki odbyło się przedstawienie "Dziecię się 
nam narodziło". Jasełka przygotowali i przedstawili uczniowie klas: IVc z wychowawcą Panią Dorotą Jezier-
ską, IIIc z wychowawcą Panią Sylwią Madejczyk oraz Ib z wychowawcą Panią Marzeną Balicką. Piękna de-
koracja świąteczna, blask choinkowych światełek, wspaniałe stroje oraz występ małych artystów zachwy-
cił licznie zebraną publiczność. 
Bardzo dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu przedstawienia. Gratulujemy przede wszystkim 
dzieciom udanego występu.  Wszystkim  życzymy szczęścia w Nowym Roku. 

Mikołajki dla podopiecznych Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” 
6 grudnia uczniowie kl. 3b w ramach wolontariatu dostarczyli do 
schroniska „Pod Psią Gwiazdą” mikołajkowy podarunek. Przez 3 ty-
godnie cała społeczność naszej szkoły zbierała karmę i potrzebne ak-
cesoria dla zwierząt, aby naszym czworonożnym przyjaciołom urzą-
dzić Mikołaja. Do akcji włączyli się również rodzice i pracownicy szpi-
tala. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Uczniowie przekonali się, że 
Mikołajem może zostać każdy z nas! 

Warsztaty w naszej szkole 

15.12.2022 r. klasy 1Tż, 2Tż, 6a i 
6b na lekcjach wychowania fi-
zycznego brały udział w warszta-
tach aktywizujących z kinezytera-
pii, które poprowadził Pan M. 
Adamczyk. Wszystko  dzięki 
członkom KGW Śnieżniczanki - 
Stara Morawa, które otrzymaną 
dotację z ARiMR przeznaczyli na 
warsztaty z młodzieżą naszej 
szkoły. Dziękujemy!!! 

Konkurs 

16.12.2022 r. odbył się konkurs z 

j. angielskiego i j. niemieckiego 

dla klas 6 "Świąteczne potyczki 

językowe”. 

Uczniowie rywalizowali w zakre-

sie znajomości słownictwa świą-

tecznego, wiedzy na temat świąt 

oraz śpiewali świąteczne piosenki 

w języku angielskim i niemieckim. 

Zwyciężyła klasa 6b. Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy. 
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Wydarzenia organizowane przez centrum edukacji, turystyki i 
kultury w Stroniu Śląskim 

4 stycznia 2023 r. w sali widowi-
skowej CETiK odbyło się Forum 
Kulturalne, w którym udział wzię-
li przedstawiciele gminnych in-
stytucji zajmujących się turysty-
ką, kulturą oraz sportem a także 
lokalnych działaczy organizują-
cych wydarzenia sportowe oraz 
turystyczne. Został ustalony ka-
lendarz wydarzeń w Gminie Stro-
nie Śląskie na rok 2023. Kalen-
darz znajduje się na stronie CETiK
-u: www.cetik.stronie.pl w za-
kładce IMPREZY. Jeżeli ktoś 
chciałby zgłosić wydarzenie orga-
nizowane przez siebie to prosimy 
o przesłanie informacji na maila: 
it.kultura@stronie.pl. 
 

Wykaz styczniwo/lutowych 
wydarzeń w Gminie Stronie 

Śląskie:  
 
- 29.01.2023 r. - Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy - sala wido-
wiskowa CETiK. W programie wy-
stępy i licytacje. Szczegóły już 
wkrótce na plakatach.  
- 04.02.2023 r.- II Bialski Nocny 
Półmaraton na biegówkach im. 
Tomka Zamojskiego - to druga 
edycja wydarzenia, kiedy uczest-

nicy pokonują trasę około 22 km 
na trasach biegówkowych w Gó-
rach Bialskich. Niezaprzeczalną 
atrakcją tego wydarzenia sporto-
wego jest pora dnia, mianowicie 
trasę pokonuje się z czołówkami 
gdy jest już ciemno. Organizato-
rem wydarzenia jest Wrocław-
skie stowarzyszenie Nordic Wal-
king. Informacja o wydarzeniu 
pod nr. telefonu 74 8143 242.  
- 11.02.2023 r.- Zimowy górski 
rajd pograniczem polsko - cze-
skim - to kolejne już wyjście w 
góry w zimie. Trasa prowadzi 
przy granicy z Czechami, ma oko-
ło 30 km. Piękna i atrakcyjności 
dodaje jej zimowy klimat. Organi-
zatorem wydarzenia jest Wro-
cławskie stowarzyszenie Nordic 
Walking. Informacja o wydarze-

niu pod nr. telefonu 74 8143 242.  
- 13 - 27.02.2023 r. - FERIE w CE-
TiK-u i Bibliotece Miejskiej CETiK. 
W programie warsztaty dla dzieci 
i dorosłych. Szczegóły już wkrót-
ce na plakatach.  
- 18.02.2023 r. - ULTRABIEL w 
Bielicach. Najdłuższy bieg nar-
ciarski w Polsce na dystansie 60 
km oraz biegi towarzyszące na 20 
i 13 km.szczegóły dotyczące zapi-
sów i regulaminu wydarzenia 
znajdują się na stronie 
www.ultrabiel.pl.  
 
Szczegółowa informacja o wyda-
rzeniach gminnych dostępna jest 
na stronie www.cetik.stronie.pl 
oraz pod nr tel. 748 143 242. 

http://www.cetik.stronie.pl
mailto:it.kultura@stronie.pl
http://www.ultrabiel.pl
http://www.cetik.stronie.pl
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Rok 2023 w Klubie HDK PCK 
„Brylant” rozpoczął się mocnym 
akcentem.            
14 stycznia w siedzibie klubu od-
było się spotkanie przedstawicie-
li klubów zrzeszonych w Oddziale 
Rejonowym Polskiego Czerwone-
go Krzyża Kłodzko. Spotkanie to 
jako gospodarz rozpoczął Prezes 
Klubu HDK „Brylant” Antoni Cy-
gan witając gości takich jak: Pre-
zes OR PCK w Kłodzku Kazimierz 
Drożdż, Sekretarz OR PCK w 
Kłodzku Andrzej Kacik , Przewod-
niczący Rady Miejskiej Stronie 
Śląskie Ryszard Wiktor,  Radny 
Jacek Serafin,  Dyrektor Centrum 

Edukacji Turystyki i Kultury  w 
Stroniu Śląskim Jakub Chilicki,  
Pan Radosław Michalak oraz Pre-
zesi klubów . Wszystkie te osoby 
to znamienici goście, łączy ich 
sympatia do krwiodawców. 
Główną okazją do spotkania było 
uhonorowanie  kilkorga osób 
Odznaką Honorową Polskiego 
Czerwonego Krzyża Odznaki wrę-
czali Prezes Kazimierz Drożdż 
oraz Prezes Antoni Cygan.  Od-
znakę Honorową PCK III Stopnia 
otrzymał Kozłowski Marian – 
HDK „Brylant”, Odznakę Honoro-
wą PCK IV Stopnia otrzymali  An-
na Witos – Prezes Gminnego Klu-

bu HDK z Lądka-Zdroju,  Bury 
Mateusz – Prezes Klubu HDK  
„Florian” z Pławnicy  oraz Jakub 
Chilicki – Dyrektor CETIK-u Stro-
nie Śląskie. Krwiodawców ze 
Stronia Śląskiego spotkała jesz-
cze jedna przyjemna niespo-
dzianka, a mianowicie Pan Rado-
sław Michalak ufundował klubo-
wi namiot, który będziemy wie-
lokrotnie w skali roku używać 
podczas spartakiad krwiodaw-
ców, zawodach w sportach 
obronnych, promocji honorowe-
go krwiodawstwa, itd. 

                                                                                              
Jacek Matyszkiewicz  

     Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 

W naszym mieście od wielu już lat działa Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  
Spotkania Grupy  odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 
20.00. Zajęcia mają charakter otwarty, terapeutyczny, do grupy można dołączyć w każdym momencie. 
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: 
● 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  utrzymywaniu  wczesnej abstynencji  
● wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji 
● działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu sobie z nawrotem  – porady dotyczyły osób uza-

leżnionych 
● 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 razy w miesiącu) odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin 
Osób z Problemem Alkoholowym. 
 Osoby uczestniczące w spotkaniach w większości są po odbytych terapiach w systemie stacjonarnym lub 
odbywające terapię w systemie niestacjonarnym tj. w Poradni Odwykowej w Kłodzku.  Ostatnio do grupy 
dołączyły 3 osoby po zakończonej terapii stacjonarnej oraz 2 osoby bez terapii. Uczestnictwo w grupie 
wsparcia jest pomocą w utrzymywaniu trzeźwości i budowaniu lepszej jakości życia.  
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. Powyższe działania odbywają się w budynku przy ulicy Mickiewicza 2, do-
mofon nr 3.  

               mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
      Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

Raport  z działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  

w Stroniu Śląskim  za II półrocze  2022 
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Końcówka miesiąca grudnia i 
styczeń każdego roku to okres 
bardzo pracowity dla Zarządów 
klubów HDK. Jest to okres pod-
sumowań  wyników działalności 
za miniony czyli 2022 rok. Pod-
sumowujemy sukcesy, porażki 
oraz czy plan pracy w roku 2022 
został wykonany. Działalność 
naszą określa statut, między in-
nymi promocja honorowego 
krwiodawstwa poprzez działania 
promocyjne ruch honorowego 
krwiodawstwa PCK, spotkania i 
pogadanki promujące honorowe 
krwiodawstwo oraz inne działa-
nia klubu HDK PCK w obszarze 
działań czerwonokrzyskich.                                                                                
To jest ten czas, w którym trzeba 
uznać za porażkę częściowe nie 
wykonanie planu pracy za rok 
2022, w punkcie spotkania poga-
danki promujące honorowe 
krwiodawstwo. Dlaczego piszę 
„częściowe„? A to dlatego, że 
powinniśmy wziąć udział w tym 
temacie w szkołach z młodzieżą. 
Natomiast mówiąc ogólnie pro-
mocję honorowego krwiodaw-
stwa prowadziliśmy np. w mie-
siącu czerwcu, otworzyliśmy sto-
isko promujące honorowe 
krwiodawstwo podczas organi-
zowanych przez  Urząd oraz Cen-
trum Edukacji, Turystyki i Kultu-
ry. Były to Dni Stronia Śląskiego 
oraz Przegląd Kapel. (fotorelacja 
z tych imprez była w Nowinkach 
Strońskich ).  Promocję honoro-
wego krwiodawstwa oraz gminy 
prowadzimy podczas  spotkań 
integracyjnych, podczas wyjaz-
dów do zaprzyjaźnionych klu-
bów, podczas  rozgrywek w piłkę 
nożną, podczas  udziału w spor-
tach obronnych,  podczas roz-
mów z krwiodawcami w siedzi-
bie klubu itd. Zarząd klubu jest 
organizatorem akcji honorowe-

go oddawania krwi. W  2022 ro-
ku takich akcji odbyło się pięć i w 
roku 2023 również będzie pięć 
akcji (terminy akcji podam pod 
koniec artykułu). Jak już pisałem 
krew oddajemy w CETIK – u oraz 
w punkcie krwiodawstwa w 
Kłodzku (Szpital Główny). W ro-
ku 2022 oddaliśmy 33.657 ml. 
Krwi, to jest 17,350 ml. krwi na 
akcjach krwiodawstwa oraz 
16,307 ml. krwi w Punkcie 
krwiodawstwa w Kłodzku.  Jeste-
śmy niezadowoleni z tak małej 
ilości oddanej krwi. Chcieliby-
śmy, żeby w roku 2023 doszło 
do 100 donacji, co dawało by  
40,000 ml. oddanej krwi. Czy tak 
będzie? Zobaczymy. 
                                                                                                       
Przez cały rok 2022 prowadzili-
śmy punkt PCK  przy ul. Kościusz-
ki, w którym przyjmowaliśmy i 
wydawaliśmy odzież dla osób 
dorosłych i dzieci, sprzęt AGD 
oraz sprzęt gospodarstwa domo-
wego. Punkt ten cieszy się bar-
dzo dużym powodzeniem. Z 
punktu korzystają mieszkańcy 
Stronia, Lądka-Zdroju i okolic. 
Korzystają też uchodźcy z Ukrai-
ny. Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku od 10°° do 13°° 
natomiast teraz w okresie zimo-

wym do godz. 12°° z powodu 
zimna. Informujemy również, że 
dwa razy w roku  wiosną i  jesie-
nią prowadzimy też dystrybucję 
żywności. Zarząd klubu HDK 
„Brylant” zwraca się do miesz-
kańców Stronia i okolic, do mło-
dzieży, do harcerzy, do osób któ-
re ukończyły 18 lat o oddawanie 
krwi przyjdźcie chociaż raz spró-
bować oddać krew. Jestem pew-
ny, że ten kto raz odda krew-
krwiodawcom zostaje na długie 
lata. „Zostań Bohaterem Życia”             

                                                                     
Terminy Akcji honorowego od-
dawania krwi w roku 2023: 30 
styczeń, 24 kwiecień, 26 czer-
wiec, 04 wrzesień, 06 listopad. 

                                                                                                  
Jacek M. 

     Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 
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W dniu 30 grudnia 2022 r. odbyła 
się LXII sesja Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego, na której podjęto 
następujące uchwały: 
Uchwała nr LXII/381/22 w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Stronie Ślą-
skie na lata 2023 – 2035. 
Uchwała nr LXII/382/22 w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy 
Stronie Śląskie na 2023 rok. 
Uchwała nr LXII/383/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy Stro-
nie Śląskie na rok 2022. 
Uchwała nr LXII/384/22 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany nr XIX studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy 
Stronie Śląskie w granicach terenu 
oznaczonego w obowiązującym 
studium symbolem "US.MTU" 0. 
Wyniki głosowania: 
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBEC-
NI: 1 
Wyniki imienne: ZA (9) Krystyna 
Brzezicka, Stanisław Dobrowolski, 
Dariusz Gulij, Gabriela Janiszew-
ska, Magdalena Laskowska, Zdzi-
sław Pakuła, Wiesław Ryczek, Ja-
cek Serafin, Ryszard Wiktor. 
PRZECIW (4) Szymon Bora, To-
masz Erdmański, Krzysztof Kuja-
wiak, Remigiusz Sławik. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marek Balic-
ki. 
NIEOBECNI (1) Marek Chmurzyń-
ski. 
Uchwała nr LXII/385/22 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części 
obrębów Sienna i Stronie Lasy. 
Wyniki głosowania: 
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBEC-
NI: 1 
Wyniki imienne: ZA (9) Krystyna 
Brzezicka, Stanisław Dobrowolski, 
Dariusz Gulij, Gabriela Janiszew-

ska, Magdalena Laskowska, Zdzi-
sław Pakuła, Wiesław Ryczek, Ja-
cek Serafin, Ryszard Wiktor. 
PRZECIW (4) Szymon Bora, To-
masz Erdmański, Krzysztof Kuja-
wiak, Remigiusz Sławik. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marek Balic-
ki. 
NIEOBECNI (1) Marek Chmurzyń-
ski. 
Uchwała nr LXII/386/22 w spra-
wie wyrażenia zgody na przekaza-
nie nieruchomości w formie daro-
wizny na rzecz Powiatu Kłodzkie-
go. 
Uchwała nr LXII/387/22 w spra-
wie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: ZA (11) Marek 
Balicki, Szymon Bora, Krystyna 
Brzezicka, Stanisław Dobrowolski, 
Dariusz Gulij, Gabriela Janiszew-
ska, Magdalena Laskowska, Zdzi-
sław Pakuła, Wiesław Ryczek, Ja-
cek Serafin, Ryszard Wiktor. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Tomasz 
Erdmański, Krzysztof Kujawiak, 
Remigiusz Sławik. 
NIEOBECNI (1) Marek Chmurzyń-
ski. 
Uchwała nr LXII/388/22 w spra-
wie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z wnioskiem 
o zmianę urzędowej nazwy miej-
scowości Stronie Śląskie (obręb 
Stronie Wieś) na Stronie Wieś, po-
łożonej w Gminie Stronie Śląskiej, 
w powiecie kłodzkim, 
w województwie dolnośląskim. 
Uchwała nr LXII/389/22 w spra-
wie ustalenia stawki za 1 km prze-
biegu pojazdu, uwzględnianej przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosz-
tów przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców. 
Uchwała nr LXII/390/22 w spra-

wie ustalenia na 2023 rok planu 
dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolu 
i zespole szkół, prowadzonych 
przez Gminę Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LXII/391/22 w spra-
wie zlecenia kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego na I półrocze 2023 roku. 
W pozostałych głosowaniach Rad-
ni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
obecni na sali głosowali „ZA” przy-
jęciem projektów uchwał jedno-
głośnie. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 14.01.2023 r. wraz z Radnym 
Jackiem Serafinem na spotkaniu 
Klubu HDK PCK Brylant w Stroniu 
Śląskim, 
- 11.01.2023 r. Radni uczestniczyli 
w spotkaniu z Burmistrzem Stro-
nia Śląskiego w sprawie finanso-
wania inwestycji „Udostępnienie 
nowoodkrytych partii Jaskini Nie-
dźwiedziej - Sali Mastodonta”, 
- 18.01.2023 r. wraz z Radną Mag-
daleną Laskowską w pracach ko-
misji konkursu fotograficznego 
„Gmina Stronie Śląskie w obiekty-
wie”. 
 
Przypominam mieszkańcom, że 
posiedzenia komisji oraz sesje Ra-
dy Miejskiej mają charakter 
otwarty i można uczestniczyć w 
posiedzeniach. Informacje o tema-
tach i terminach komisji Rady 
Miejskiej zamieszczone są w BIP-ie 
[Menu podmiotowe – Rada Miej-
ska - Zawiadomienie o posiedze-
niach Komisji oraz na tablicy infor-
macyjnej w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim] 
 
 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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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 4 lutego 2023 roku oraz w dniu  

4 marca 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 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 
Udzielanie porad prawnych odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty wyłącznie pod nr. 
tel. 74 865 75 11 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30). 
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PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego. 
4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stro-
nie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej 
oraz Policji. 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego za 2022 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Stronie Śląskie na 2023 rok – projekt nr 1.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Stronie Śląskie – projekt nr 2.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych sta-
wek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi odbierania odpadów komunalnych 
z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezod-
pływowych lub osadników w instalacjach przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych – projekt nr 3.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do uzyskania 
wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019 – 2023 – projekt nr 4.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego  
– projekt nr 5.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego  
– projekt nr 6.  
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 7.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Stronia Śląskiego  
LXIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obę-
dzie się 31 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w sali 
konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Ko-
ściuszki 55 – projekt nr 8.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i 
formalnej Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych 
wniosków – projekt nr 9.  
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżą-
cej działalności w okresie między sesjami. 
16. Interpelacje radnych.  
17. Zapytania i wolne wnioski.  
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
19. Zakończenie LXIII sesji Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wiktor 

LXIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
obędzie się 31 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 
w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, 
przy ul. Kościuszki 55. 


