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OD 1 STYCZNIA 2022 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.
W dniu 10 grudnia 2021r. na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego została podjęta uchwała
zmieniająca stawki za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Nowe stawki obowiązują od
1 stycznia 2022 r. Wysokość stawek, jakie dotychczas obowiązywały w Gminie Stronie Śląskie w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych ustanowiona była na poziomie znacznie niższym niż koszty generowane
przez właścicieli ww. nieruchomości. Jedną ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest wzrost maksymalnych stawek opłaty za odpady komunalne zbierane
i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemnik. Dlatego konieczne jest wprowadzenie zmiany
w naliczaniu opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy takich jak hotele, pensjonaty, restauracje, lokale usługowe, sklepy, placówki oświatowe, kulturowe itp. opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień wynikającej
z częstotliwości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z w/w uchwały kształtują się
dla nieruchomości niezamieszkałych w następujący sposób:
Wielkość pojemnika
Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 1100 l

Jeżeli odpady komunalne są zbierane Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania
i odbierane w spo- odpadów komunalnych w sposób selektywny
sób selektywny
13,00 zł
26,00 zł
26,00 zł
52,00 zł
110,00 zł
220,00 zł

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Stronie Śląskie odbierała odpady
z ich nieruchomości po 1 stycznia 2022r., powinni złożyć w terminie do 20 stycznia pisemną zgodę
na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeżeli
właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość niezamieszkałą, winien złożyć oświadczenie
wraz z deklaracją oddzielnie na każdą nieruchomość.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie złożą ww. dokumentów we wskazanym terminie,
zostaną usunięci z gminnego systemu gospodarki odpadami, a z ich posesji zostaną zabrane użyczone
pojemniki na odpady komunalne. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, lecz będzie musiał udokumentować (zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zawarcie umowy
na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wraz ze stosownymi dowodami
uiszczania opłat za te usługi.

Nowe ujęcie wody w kletnie
W dniu 30.07.2021 r. rozpoczęła się budowa pompowni wody w Kletnie. Przedmiotem powyższego zadania było wybudowanie studni ujęciowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1/28, 270/2 oraz
przyłącza wodociągowego na działkach nr 1/2, 270/2, 2/3, 2/4, 2/5, 303/6, 1/28, 313, 314
w obrębie Stronie Lasy w miejscowości Kletno w Gminie Stronie Śląskie. Celem realizacji inwestycji było
zaopatrzenie mieszkańców oraz obiektów towarzyszących Jaskini Niedźwiedziej w wodę dla celów pitnych, z otworu hydrogeologicznego - źródła Marianny.
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W wyniku realizacji tego zadania powstało przyłącze
wodociągowe o łącznej długości 679,90 m.
Inwestycja realizowana była na podstawie umowy nr
GKP.272.34.2021.JC zawartej z firmą "Wasama" sp. j.
i zakończyła się z dniem 30.11.2021 r. Całkowita wartość zadania to 184 198,82 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 175 540,00 zł, pozostałe środki pokryte zostały z budżetu gminy.

do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi
Drogi na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeśli nie
znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech podmiotów. Sprawdź,
do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi.
1. DROGI WOJEWÓDZKIE
392 (Kłodzko-Stronie Śląskie - Sienna),
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
Tel. 71 39 17 100, 101, 102
Dyspozytura :
tel. 74 814 65 97,
www.dsdik.wroc.pl

oraz doga gminna do granicy państwa Nowa Morawa - Zakład Komunalny P. Janusz Lignarski
W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia
drogi gminnej należy zgłosić sołtysom:
1. Tomasz Kudła, Kletno 7C, tel. 604 106 854
2. Jan Kluza, Goszów 23, tel. 607 245 253
3. Monika Kardynał-Makselan, Bolesławów 22
tel. 516391952
4. Krzysztof Soboń, Stary Gierałtów 23
tel. 794 964922
5. Krystyna Brzezicka, Strachocin 48/1
tel. 691 816 479
6. Marzena Stołypko, Stara Morawa 9
tel. 784 907 123
7. Zbigniew Draus, Nowy Gierałtów 20
tel. 74 814 29 63
8. Czesława Piechnik, Stronie Wieś 48
tel. 663 388 392
9. Irena Foremnik, Kamienica 13, tel. 695 582 852

2. DROGI POWIATOWE
1. 3229D Stronie Śląskie – Bielice
2. 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec
3. 3255D Bolesławów – Kamienica
4. 3256S Stara Morawa - Kletno
5. 3230D Stronie Śląskie – Nowa Morwa (Granica
Państwa) z dniem 01.01.2021 r. zmiana drogi powia- W przypadku braku kontaktu z zarządcą drogi lub
towej na drogę gminną.
sołtysem prosimy o kontakt z:
-Referatem Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 8) przy ul. Koul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko
ściuszki 55:
tel. 74 868 01 80
- Kierownik Referatu Lech Sadowski— tel. 74 811 77
Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 2 –
14;
Bystrzyca Kłodzk
- Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel. 74 811 19 23,
Krzysztof Bugajski— tel. 74 811 77 20.
www.zdp.bip.klodzko.pl

3. DROGI GMINNE
Bielice, Nowy Gierałtów – P. Tadeusz Konowalczuk,
Stary Gierałtów, część Goszowa – P. Alicja Karpińska,
Nowa Morawa, Stara Morawa, Kletno, Młynowiec,
Bolesławów, Kamienica – P. Bartosz Gulij
Sienna, Janowa Góra – P. Piotr Pajor
Stronie Śląskie Wieś – P. Józef Pajor,
Stronie Śląskie Miasto, Strachocin, część Goszowa

4. DROGI KRAJOWE
Poza terenem Gminy Stronie Śląskie znajduje się
także droga krajowa nr 8, od przejścia granicznego
Kudowa Zdrój – Budzisk.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. 22 375 88 88,
informacja drogowa 19 111
www.gddkia.gov.pl
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Sub-Regionalny Program
Modernizacji Budynków
Burmistrz Stronia Śląskiego, informuje iż Gmina
Stronie Śląskie wraz z grupą gmin z terenu byłego
województwa wałbrzyskiego, we współpracy z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy postanawia uruchomić program pod nazwa SubRegionalny Program Modernizacji Budynków. Finansowanie programu ma zapewnić między innymi
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z kwotą blisko
2,5 mld zł, który będzie dostępny już w 2022 roku
dla wybranych gmin i powiatów na Dolnym Śląsku.
W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia
ankiety, która ma na celu ustalić Państwa potrzeby
w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków. Druki ankiet i deklaracje dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskie
www.stronie.pl w zakładce „dla mieszkańca” (ankieta piece) oraz na portalu https://
dobrebudynki.pl/ i w wersji papierowej w biurze obsługi interesanta tutejszego urzędu (pokój nr 15)
Wypełnione ankiety należy dostarczyć w terminie do
15 Lutego 2022 r.

Podziękowania
Stowarzyszenie "Złoty Kasztan" dziękuje serdecznie Panu Arturowi Szumiło za spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Stroniu Śląskim, które odbyło się
dnia 09.12.2021 r., jednocześnie informuje, że w
związku z dużym zainteresowaniem tą interesującą
dyscypliną jaką jest sztuka poruszania się dronu i
wykonywania artystycznych zdjęć, na podstawie
których powstają tworzone specjalną techniką obrazy, planowane jest spotkanie w większym gronie
pozostałych członków stowarzyszenia, sekcji klubowej "3 x K" , Klubu "Senior +" oraz zainteresowanych osób na początku 2022 r.
Odbędzie się na nim prezentacja zdjęć na dużym
ekranie, wernisaż obrazów które będzie można zakupić, pokaz sprzętu oraz prelekcja, na które to
wydarzenie już dziś serdecznie zapraszam.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz 2022 Roku
życzę WSZEKLIEJ SZCZĘŚLIWOŚCI.
Prezes Stowarzyszenia "ZŁOTY KASZTAN"
Przewodnicząca Rady Seniorów w
Stroniu Śląskim

OGŁOSZENIE OPS
Osoby, które chcą korzystać z ZAJĘĆ DLA OSÓB
DOROSŁYCH NA KRYTEJ PŁYWALNI w roku 2022
proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy
Społecznej z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza
pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
Uwaga ! Zaświadczenia złożone w OPS a niewykorzystane w 2021 roku tracą ważność i nie są brane
pod uwagę przy układaniu list uczestników w 2022
roku. O kolejności osób na liście decyduje data
wpływu zaświadczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami,
jedna osoba może złożyć dwa zaświadczenia na rok.
Na odwrocie zaświadczenia należy wpisać aktualny
numer telefonu do kontaktu i zaświadczenia wrzucić
do skrzynki pocztowej w holu ośrodka.
Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok
rozpoczyna się od 15 grudnia 2021 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74
8141 424.
Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim

Rok 2021, Numer 206

WIADOMOŚCI Z KLUBU SENIOR+/GMINY

5

Listopad w klubie senior+

Kolejny miesiąc za nami. Listopad upłynął nam szybko i był pracowity, ale też bardzo przyjemny i pełen
niespodzianek. W dniu 9 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Seniorzy otrzymali mnóstwo życzeń, usłyszeli wiele ciepłych słów oraz zostali obdarowani prezentami. Ten dzień świętowaliśmy wspólnie z Burmistrzem Stronia Śląskiego Panem Dariuszem Chromcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej
Panem Ryszardem Wiktorem oraz Kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Małgorzatą Lech.
Nie zabrakło też najmłodszych mieszkańców naszego miasta czyli przedszkolaków z nauczycielami
i Panią Dyrektor Celiną Chęś-Drańczuk. To oni śpiewali, recytowali i tańczyli dla seniorów. Radość
i wzruszenie na twarzach seniorów było bezcenne.
W listopadzie przypadało Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym seniorzy
w ramach zajęć plastycznych zrobili kotyliony, które
zdobiły pierś podczas odśpiewania Hymnu Polskie-

go. Uczestnicy klubu wzięli udział w warsztatach
w Bibliotece Miejskiej, przygotowanych przez
Panią Alicję Witczak. Mogli sami zaprojektować i
ozdobić torbę ekologiczną przy użyciu liści i farb.
Jak zwykle seniorzy okazali się bardzo kreatywni.
Mogliśmy się na chwilę zatrzymać w biegu życia
codziennego i poczytać wiersze polskich poetów
o tematyce jesieni. Seniorzy spotkali się z uczennicami oraz Panią Agnieszką Tatarynowicz z ZSS
w Stroniu Śląskim, aby wspólnie przepisać fragment książki pt. " Władca Pierścieni ". W ten sposób uczczono 130 rocznicę urodzin autora tego dzieła J.R.R Tolkiena. Po raz kolejny udało się nam zintegrować z młodszym pokoleniem. W klubie po raz
pierwszy były obchodzone „ Andrzejki”. W związku z
tym w ramach zajęć kulinarnych seniorzy piekli ciasta, pizzę oraz robili deser. Bawiliśmy się doskonale
przy różnych grach, wróżbach i tańcach. Uczestnicy
klubu dzięki wyjściu na kręgle do Hotelu Stronie mogli poznać technikę i zasady tej gry oraz spędzić miło
i aktywnie czas.
W klubie trwają warsztaty zdobienia bombek choinkowych w ramach projektu "Działaj Lokalnie ". Seniorzy pod okiem pani Elżbiety Grabowskiej malują i
zdobią bombki, które przystroją choinkę w klubie
oraz będą świątecznym podarunkiem dla klubowych
przyjaciół. Podczas zajęć manualnych seniorzy robili
przepiękne ozdoby bożonarodzeniowe, które zdobią
wnętrze klubu. Obecnie trwają intensywne przygotowania do jasełek oraz pierwszej wspólnej Wigilii.

Jubileusze 50 lat pożycia małżeńskiego
Dnia 4 grudnia Burmistrz Stronia Śląskiego w
imieniu Prezydenta RP wręczył medale za
długoletnie pożycie małżeńskie Państwu
Helenie i Józefowi Zając oraz
Państwu Marii i Tadeuszowi Lifke.
Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu, jakim jest
50 Rocznica Waszego Ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz kolejnych lat w dostatku i zdrowiu.
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rodzinne konkury bożonarodzeniowe
W ramach VIII Polsko – Czeskich Stołów Bo-wyróżnienie NATALIA PIECHNIK lat 9
żonarodzeniowych CETiK zorganizował rodzinne
-wyróżnienie TYMON KOLUS lat 3
konkury bożonarodzeniowe: Bożonarodzeniowa
-wyróżnienie OLIWKA KUS lat 7
Ozdoba z Piernika oraz Bombka Bożonarodzeniowa.
-wyróżnienie DOROTA ZADORA lat 10
Wpłynęły aż 46 prac, w tym 17 prac na
-wyróżnienie ANTONI KRÓL lat 5
ozdobę z piernika i 26 prac na bombkę bożonaro-wyróżnienie ZUZANNA RYZEWICZ lat 4
dzeniową. Dziękujemy za tak liczne zainteresowa-wyróżnienie ALICJA RYZEWICZ lat 8
nie. Wszystkie prace nas zachwyciły i z tego względu
-wyróżnienie MILENA BOBER lat 10
wyróżnienie w postaci nagród i dyplomów zostały
-wyróżnienie JULIA CIEŚLAK lat 14
przyznane wszystkim uczestnikom:
-wyróżnienie DAMIAN NARUSZEWICZ lat 7
Ozdoba z piernika:
-IV MIEJSCE WOJTEK CIEŚLAK lat 2
-wyróżnienie SZYMON MALCHAREK lat 15
-IV MIEJSCE ANTONI SUMIK lat 3,5
-IV MIEJSCE ALEKSANDRA KONIAK lat 4
-IV MIEJSCE WOJTEK GANCARZ lat 4
-IV MIEJSCE ANTONI SUMIK lat 3,5
-IV MIEJSCE BARTOSZ ZAMOJSKI lat 6
-IV MIEJSCE JULIA CIEŚLAK lat 14
-III MIEJSCE ALEKSY MISIEWICZ lat 7
-IV MIEJSCE DAMIAN NARUSZEWICZ lat 7
-III MIEJSCE HANIA DERWIŃSKA lat 3
-III MIEJSCE ANTONI KRÓL lat 5
-III MIEJSCE BARTOSZ KRÓL LAT 7
-III MIEJSCE FILIP KOLUS lat 8
-III MIEJSCE KLARA STOCKA lat 5
-III MIEJSCE BARTOSZ KRÓL LAT 7
-II MIEJSCE ZOFIA BURSZTA lat 8
-III MIEJSCE KLARA STOCKA lat 5
-II MIEJSCE DOROTA CIEŚLAK lat 7
-II MIEJSCE BARTOSZ ZAMOJSKI lat 6
-II MIEJSCE NIKODEM ŻYLAK lat 8
-II MIEJSCE DOROTA CIEŚLAK lat 7
-II MIEJSCE KAJA GULIJ lat 9
-II MIEJSCE NIKODEM ŻYLAK lat 8
-I MIEJSCE FILIP KOLUS lat 8
-II MIEJSCE BARTOSZ MIZERA lat 10
-I MIEJSCE ALEKSANDER KUZIEL lat 5
RADOSŁAW MIZERA lat 7
-I MIEJSCE BARTOSZ MIZERA lat 10
-I MIEJSCE DOROTA ZADORA lat 10
RADOSŁAW MIZERA lat 7
-I MIEJSCE MIKOŁAJ KRÓL lat 9
-I MIEJSCE LAURA ZACHARKÓW lat 9
-I MIEJSCE OLIWKA KUS lat 7
-I MIEJSCE HANIA GAŁOSZ lat 6
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
Bombka bożonarodzeniowa:
Natalia Gancarz
wyróżnienie STANISŁAW BURSZTA lat 6
CETiK
wyróżnienie HANIA GAŁOSZ lat 6
-wyróżnienie ALEKSANDRA KONIAK lat 4
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VIII Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe
5 grudnia 2021 r. na placu przy CETiK-u odbyły się
VIII Polsko – Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe. Ze
względu na sytuację pandemiczną w tym roku zostały zorganizowane w formie jarmarku świątecznego.
Swoje stoły – domki wystawiennicze zaprezentowało 8 wystawców, częstując przepysznymi potrawami
odwiedzających imprezę. Z wyrobami rękodzielniczymi i wypiekami zaprezentowało się w tym roku
aż 16 stoisk. Każdy domek, za ogromny wkład w
przygotowanie potraw i dekoracji, dostał upominek
od organizatora. Zostały ufundowane również nagrody przez fundatorów, które otrzymali:
-nagrodę Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Dariusza Chromca –Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
-nagrody Zarządu Powiatu Kłodzkiego – Hotel Stronie, KGW Śnieżniczanki,
-nagrody Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:
Sołectwo Bolesławów, LZŚ Siekiereczki,
-nagrodę Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie z filią w Stroniu Śląskim Pana
Zdzisława Kozickiego - Przedszkole Miejskie im. Jana
Pawła II,
-nagrodę Pana Stanisława Jurcewicza Radnego Sejmiku Dolnośląskiego–Sołectwo Strachocin,
-nagrodę Parafii Bolesławów i Ks. Proboszcza Krzysztofa Kaufa – Sołectwo Strachocin,
-nagrodę Parafii Stronie Śląskie i Ks. Proboszcza
Grzegorza Góry – Sołectwo Bolesławów,
-nagrodę ufundowaną przez Pana Andrzeja Lizureja
sklep ELDOM - Hotel Stronie,
-nagrodę Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim - Wojewódzkie Centrum
Psychiatrii Długoterminowej,

-nagrodę Państwa Beaty i Zbigniewa Łopusiewiczów
- Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej,
-nagrodę Pana Tomasza Mazurka Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia”
otrzymało KGW Śnieżniczanki.
Nagrodzeni zostali również uczestnicy rodzinnych
konkursów bożonarodzeniowych takich jak: Bożonarodzeniowa ozdoba z piernika oraz Bombka bożonarodzeniowa. Na konkurs wpłynęły 44 prace w
tym 28 prac na ozdobę z piernika i 16 prac na
bombkę bożonarodzeniową. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
Imprezie towarzyszyły przepiękne występy zespołów działających przy CETiK-u: Kapeli z Ulicy Hutniczej, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki”
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej MINI BAND.
Wydarzenie było poprzedzone bożonarodzeniowymi warsztatami dla dzieci – dekorowania pierników.
Działania współfinansowane były w ramach projektu „Kultura w powiecie kłodzkim”.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację Imprezy
oraz wszystkim odwiedzającym jarmark świąteczny.
Natalia Gancarz
CETiK
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Mikołajki z CETiK-iem
6 grudnia Mikołaje z CETiK-u odwiedzili domy dzieci, aby wręczyć im paczki. Paczki zostały zakupione
przez CETiK, dziękujemy serdecznie Market Rema za zapakowanie paczek oraz "dobrą cenę". Rozdanych
zostało 66 paczek.

Kolejny etap projektu „ożywić tradycję”

Projekt „ Ożywić Tradycję“ współfinasowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Kolejnym
etapem
realizacji
mikroprojektu
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002246 pn. „Ożywić
Tradycję” była realizacja polsko – czeskich warsztatów bożonarodzeniowych. Ze względu na sytuację
pandemiczną warsztaty zostały zrealizowane hybrydowo. Polscy uczestnicy tworzyli dzieła w CETiK-u, a
czescy w domu kultury w Starym Mescie, komunikując się za pomocą Teamsa. Podczas zajęć polskoczeskie dzieci i młodzież tworzyły kartki bożonarodzeniowe, malowały bombki oraz dekorowały pierniki. Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Efekt warsztatów zostanie zaprezentowany podczas wystawy zorganizowanej w CETiK-u.
Natalia Gancarz
Koordynator projektu
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Wiadomości z przedszkola miejskiego „wesołe przedszkolaki”
Mikołaj zawitał do przedszkola
Poniedziałek… szóstego grudnia… długo wyczekiwany dzień, w którym dzieci jak zaczarowane same
szybko wstały i bez żadnego ociągania pojawiły się
w przedszkolu. Każde dziecko cały rok ciężko pracowało na to, aby właśnie w tym dniu spotkać Świętego Mikołaja i móc odebrać od niego podarunek.
Od samego rana podekscytowane maluchy wyczekiwały Mikołaja nasłuchując radosnego okrzyku: „ho,
ho, ho!” i odgłosów dzwonków sań. Za każdym razem, gdy tylko otwierały się drzwi do sali wszystkie
dzieci zatrzymywały oddech z wrażenia. Aż w końcu
rozległo się mocne pukanie do drzwi, te uchyliły się,
a w progu stanął On… Święty Mikołaj! Gdy zasiadł
wygodnie na specjalnie przygotowanym fotelu
w towarzystwie aniołów i elfów nastała cisza. Dzieci
przywitały gościa i nastąpił długo wyczekiwany moment… wręczania prezentów. Mikołaj niczym gwiazdor dzielnie pozował do zdjęć, biorąc na kolana po
kolei dzieci. Każda z grup w ramach podziękowania
za przybycie i otrzymane podarunki wyrecytowała
dla Świętego Mikołaja wierszyk lub zaśpiewała piosenkę. Atmosfera spotkania była magiczna. Każdy
w tym dniu został obdarowany prezentem.

Pasowanie na żłobkowicza
Dnia 3 grudnia w grupie Jagódek odbyło się pasowanie na żłobkowicza. Po części artystycznej pani dyrektor przystąpiła do uroczystego pasowania. Radości było co niemiara. Na pamiątkę tego wydarzenia
każde z dzieci zostało obdarowane kuferkami słodkości, które ufundowała Rada Rodziców.

„Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny
i za radość jaką podarowałeś naszym podopiecznym. Do zobaczenia za rok”!
Elżbieta Słotwińska

Bajeczne mikołajki w Nysie
W dniu 3 grudnia 2021 r. dzieci z grup przedszkolnych Jeżyki i Motylki wzięły udział w wycieczce do
Studio Kids w Nysie na „Bajeczne Mikołajki”. W zabawach towarzyszyły im elfy - pomocnicy Świętego
Mikołaja. Każdy maluch otrzymał upragniony prezent od Świętego Mikołaja oraz wziął udział w
warsztatach z dekorowania kubków. Dzieci jak i
rodzice byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

Konkurs „Jesienne liściaki''
W dniu 19 listopada został zakończony
konkurs „Jesienne liściaki'' na najpiękniejszą pracę plastyczną stworzoną z liści
oraz innych naturalnych surowców przyrodniczych. Wpłynęły 43 prace, z czego 7 z przedszkola
nr 136 "Mały sportowiec'' z Wrocławia. Mali autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni dyplomami,
kolorowankami oraz puzzlami. Dzieła te wystawiono w Przedszkolu Miejskim, a następnie przeniesiono do Hotelu Stronie.
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Przedszkole na jarmarku świątecznym
W niedzielę 5 grudnia przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim odbył się Jarmark
Świąteczny w ramach VIII Polsko-Czeskich Stołów
Bożonarodzeniowych. Wielu wystawców prezentowało tradycyjne produkty, nie tylko bożonarodzeniowe. Nie zabrakło przysmaków świątecznych i występów. Nasze przedszkole również wystawiło swój
piękny bożonarodzeniowy stół. Wspaniała impreza,

w zimowej scenerii, przyciągnęła licznie przybywających mieszkańców i turystów. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia przeprowadzony został konkurs
na najładniej udekorowany domek wystawienniczy
oraz najsmaczniejszą potrawę bożonarodzeniową.
Przedszkole również otrzymało nagrody: blender,
frytownicę oraz sokowirówkę wolnoobrotową.

Zabawa andrzejkowa
We wtorek 30 listo- i emocji. Stał się także okazją do rozbudzenia ciekapada w naszym wości oraz chęci poznawania ludowych tradycji.
przedszkolu odbyła
się zabawa andrzejkowa. Właśnie w
tym dniu dzieci miały okazję przenieść
się w magiczny świat
wróżb i zabaw związanych z andrzejkową tradycją.
Wszystkie przedszkolaki z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia i brały udział w licznych
wróżbach. Swoją przyszłość odkrywały losując
przedmioty, które przepowiadały w jakim zawodzie
będą pracowały kiedy dorosną. Same też wróżyły
układając buty oraz wybierały serduszka z imionami.
Oczywiście wróżbom i zabawom towarzyszyła muzyObchody Święta Niepodległości
ka i tańce. Dzień dostarczył wszystkim wielu przeżyć
11 listopada 1918 to bardzo szczęśliwa data dla
Konkurs Przyrodniczy
wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, po 123
"Mój pierwszy zielnik"
latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy
W dniu 26 listopada miało miejsce rozdanasze święto narodowe – Święto Niepodległości.
nie nagród Rodzinnego Konkursu PrzyW przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci
rodniczego "Mój pierwszy zielnik".
patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do
W konkursie wzięły udział dzieci z Przedziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich
szkola Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz
symboli.
Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowi10 listopada w naszym przedszkolu, odbyła się urocach Kłodzkich wraz z rodzicami. Uczestnicy konkursu wykonali prace z liści, traw, nasion, czystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki od paru tygodni przygotowywakwiatów i innych naturalnych elementów przyrody.
ły się do tego ważnego wydarzenia. Wszystkie
Wyróżniono najlepsze prace i ich autorów:
-1 miejsce: Mateusz Boroń (Żabki) – Przedszkole dzieci tego dnia wyglądały odświętnie.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu
Miejskie w Stroniu Śląskim,
-2 miejsce: Jasiu Hućko - Przedszkole Gminne w narodowego. W dalszej części młodzi aktorzy prezentowali tańce, wiersze i piosenki związane ze
Ołdrzychowicach Kłodzkich,
-3 miejsce: Luiza Pęcka (Misie) – Przedszkole Miej- świętem naszej ojczyzny. Ten uroczysty dzień był
dla przedszkolaków lekcją patriotyzmu.
skie w Stroniu Śląskim.
Ponadto 38 prac zostało wyróżnionych i można je
„Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna.
wszystkie obejrzeć w hotelu Stronie. Fundatorem
Językiem mym – piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz najcenniejsza dla mnie jest,
nagród było Nadleśnictwo Lądek Zdrój.
zawsze będę mieszkać tutaj”.
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"Jak ja kocham misia swego, nie potrafię żyć bez niego"
W dniu 25 listopada w Przedszkolu Miejskim obchodzono urodziny Pluszowego Misia. Z tej okazji każdy
przedszkolak przyniósł pluszowego misia, a niektóre
dzieci były z tej okazji przebrane w zwierzaczka.
Przed budynkiem przedszkola dzieci witał duży
stroński miś, przedstawiona była historia pluszowego misia, wybrzmiewała misiowa muzyka oraz w
placówce maszerowały misiowe korowody. Dzieci
otrzymały nagrody "Misie Lubisie'' oraz
delektowały się czekoladowo - misiowym ciastem. W tym dniu królowały bajki: "Miś Uszatek", "Kubuś Puchatek" oraz
"Miś Koralgol".

Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie
„Leśne barwy, leśne melodie…”
26 listopada troje naszych przedszkolaków wzięło
udział w konkursie recytatorskim „Leśne barwy,
leśne melodie…”, który odbył się w Lądku-Zdroju.
Dzieci przepięknie zaprezentowały wiersze i w kategorii przedszkole Lilou zajęła pierwsze miejsce,
Iga – drugie, a Remik – wyróżnienie. Gratulujemy i
jesteśmy dumni!

Dokarmianie ptaków zimą
10 grudnia odbyły się w przedszkolu
zajęcia przyrodnicze dotyczące dokarmiania ptaków zimą. Dzieci wspólnie z
Panią Ireną Foremnik i Panem Łukaszem Głowackim
własnoręcznie zrobili kulki z karmą dla
ptaków, które zawiesiły na oknach w swoich domach.

Święty Mikołaj w bajlandii
6 grudnia do „Bajlandii” zawitał długo oczekiwany
Święty Mikołaj. Dzieci radośnie go powitały, a że były grzeczne, to wręczył im mikołajkowe paczki. Dziękujemy Mikołaju – do zobaczenia za rok!

Przedszkolaki oraz załoga „Bajlandii” życzą
wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Indianie w przedszkolu
13 grudnia gościliśmy Panie z Wioski Indiańskiej
HOWGH, które przeprowadziły bardzo ciekawe zajęcia i zabawy: maluszki bawiły się bańkami, chustą
animacyjną i ozdabiały drewniane ozdoby choinkowe, a starszaki miały warsztaty bombkowe – zamykały w bombkach samodzielnie zrobiony sztuczny
śnieg i drewniane ozdoby.
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30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 30.01.2022 w Stroniu Śląskim
Przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim powstał Sztab 30 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Cel jak zawsze szlachetny dlatego utworzyliśmy grupę 40 wolontariuszy, którzy
30.01.2022 r.mbędą prowadzić zbiórkę na terenie
Stronia Śląskiego.
Szefem Sztabu przy ZSS jest Pani Dorota RakoczyBałys. W obecnej sytuacji epidemiologicznej
wszystkie działania podczas 30 Finału będą przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Serdecznie zapraszamy.

Ogólnopolski Konkurs „Hej Kolęda,
Kolęda II Edycja.
Uczniowie klas 7c z Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie „Hej kolęda, kolęda” organizowanym
przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem
konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej
uczniów, kultury wspólnego śpiewania i kolędowania oraz ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych. Nagraliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Dziękujemy Panom: P. Szczepankowi , B. Lechowi , M. Komornickiemu oraz rodzicom: D.T. Huzar , M. Makowskiej, A. Ciężkowskiej-Mroczek, K.
Gonciarz, M. Kaim, A. Żurowskiej, P. Pawlińskiemu
za pomoc w przygotowaniach. Oczekujemy na wyniki.
Uczniowie klasy 7c i wychowawca-M. Zimna

WARSZTATY MIKOŁAJKOWE
08.12.2021 r. w klasie II c i III a odbyły się warsztaty , na których dzieci wykonały własnoręcznie piękne bombki. Były też zabawy integracyjne prowadzone przez asystentów Mikołaja.
Prowadziła Pani Olga Zdyb z Wioski Indiańskiej HOWGH. Dziękujemy.

Wydarzenie teatralne
Uczniowie klas: 1a z wychowawcą - A.Mrozek
i 2c z wychowawcą - S.Madejczyk przygotowali przedstawienie pt. "Jak Kolczatek szukał mieszkania na zimę" na podstawie opowiadania
H.Bechlerowej pod tym samym tytułem.
Treść sztuki zwracała uwagę na pożyteczność jeży
i na trudną sytuację tych zwierząt w okresie zimowym, a także na potrzebę ich wsparcia.
Przedstawienie pt. "Leśne opowieści" przygotowane przez dzieci z klasy IIIc z wychowawcą - P.
M.Balicką miało charakter bajki o tematyce ekologicznej. Przypomniało najmłodszym, jak ważny jest
szacunek wobec przyrody i poszerzyło wiedzę na
temat zasad segregacji odpadów.
Oba spektakle dzięki baśniowej atmosferze gwarantowały zaproszonym widzom, a mianowicie
uczniom klas 1-3 niezapomniane przeżycia i efektywną edukację ekologiczną.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu
wspaniałych strojów - przebrań dla małych aktorów, co jeszcze bardziej uświetniło imprezę promującą postawy proekologiczne wśród uczniów klas
I-III.
M. Balicka, S. Madejczyk, A. Mrozek

Warsztaty przyrodnicze
Uczniowie klasy Ia wzięli udział w warsztatach
przyrodniczych "Przygotowanie smakołyków do
ptasiej stołówki". Dzieci zrobiły dla ptaszków kulki
ze smalcu i ziaren zbóż, które zawiesiły na gałęziach drzew i krzewów parku szkolnego oraz w
przydomowych karmnikach. Dziękujemy pracownikom Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego: P.Irenie
Foremnik i Panu Ł.Głowackiemu za wspaniałe zajęcia przyrodnicze.
Klasa Ia z wychowawcą.
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VI Kongres Obywatelski
W dniu 27.10.2021 r. w Krzyżowej, koło Świdnicy odbył się VI Kongres Obywatelski. Kongres otworzył
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Głównymi tematami kongresu były kryzysy
zdrowotny, klimatyczny i migracyjny. Następnie uczestnicy pracowali w grupach tematycznych. W kongresie z terenu naszej gminy wziął udział przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej"Kruszynka".
Prezes Makarewicz Mieczysław

"NIECH KTOŚ POWIE, ŻE SPORT NA WESOŁO TO NIE SAMO ZDROWIE"
30.09.2021 r. w Bibliotece Miejskiej w Stroniu Śląskim odbyło się sentymentalne spotkanie uczestników III Igrzysk Sportowych Seniorów- Ziębice 19.09.
2021 r. Reprezentantki i reprezentanci Miasta i Gminy Stronie Śląskie zdobyli 8 medali - 4 złote, 2
srebrne i 2 brązowe.
I tak w pięciu dyscyplinach zwyciężyli:
1. Piłka nożna- panie:
- P. Łotyszonek Teresa - 2 miejsce
- P. Obajtek Ania - 3 miejsce
2. Boks- panie:
- P. Krosta Maryla - 1 miejsce
3. Boks- panowie:
- P. Majkowski Ryszard - 1 miejsce
- P. Łapiak Ryszard -3 miejsce
4. Siatkówka- panie:
- P. Mularczyk Bogusia - 1 miejsce
- P. Kołodziejczyk Jola - 2 miejsce
5. Badminton:
- P. Szymański Stefan - 1 miejsce
Swemu zadowoleniu dali upust ci, którzy byli pierwszy raz. Pozostali wspominali pierwsze i drugie spotkanie na stadionie i halach sportowych Ziębic.
Ogólna rozgrzewka przy muzyce po oficjalnym
otwarciu imprezy rozpoczyna zawody. Dużą sceną
"rządzą prowadzący" informując o różnych stoiskach np. kowala "własnego losu", klubu motorowego, z przeróżnymi wyrobami rzemieślniczymi, wypiekami, informacjami promującymi region. My też
mieliśmy swoje stoisko pt. "STRONIE ŚLĄSKIE ZAPRASZA". Każdy uczestnik dostaje zawsze bon na
posiłek regeneracyjny, butelkę wody mineralnej i
tym razem jabłka. Stoiska swój utarg przeznaczyły tym razem na akcję charytatywną dla chorej Ziębiczanki. Bardzo cenną inicjatywą jest ciąg 10 stanowisk promujący zdrowy styl życia. Można było między innymi zbadać swoją wydolność płuc po 3 minutowym wysiłku, zważyć się, zmierzyć ilość tkanki
tłuszczowej, doświadczyć 10-minutowego masażu
mięśni pleców i karku, dowiedzieć się ile trzeba wypić dziennie wody i czym jest ona dla organizmu,

porozmawiać z psychologiem o osobistych celach,
myślach, lękach itp., spróbować herbaty z polskiego
zioła-kurdybanka i na końcu spotkać się z lekarzem
internistą. Po odbytych konkurencjach zabawiały
nas taneczne grupy cheerleaderki i tańców egzotycznych. Można było "przejechać się” na Harleyu. W każdej edycji Igrzysk można było znaleźć
coś dla siebie. Wspominaliśmy nasze zwycięstwa
racząc się owocami i słodkościami ale również oglądaliśmy i czytaliśmy wydawnictwa "Encyklopedia
Sportu", J. Engel „Futbol na tak", "Trekkingporadnik", "Bieganie nie tylko dla żółtodziobów",
"Psychologia sportu i aktywności fizycznej - zagadnienia kliniczne", "Psychologia sportu dla bystrzaków", "Historia sportu" i wspomnienia o polskich
wspaniałych sportowcach jak: Irena Szewińska,
Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubański, Władysław
Kozakiewicz, Jacek Wszoła, Maja Włoszczowska
itd.
Trzy godziny uciekły jak z bicza strzelił w miłej atmosferze. Zawarliśmy postanowienie, że przyszły
rok 2022 będzie również tym, w którym co drugi
wywoływany na scenę zwycięzca będzie ze Stronia
Śląskiego. Teraz "robimy" kondycję maszerując, jeżdżąc na rowerze, pływając aby nasze plany się ziściły. Zapraszamy do naszych szeregów seniorów
z Gminy Stronie Śląskie
Jolanta Bogiel
STOWARZYSZENIE "ZŁOTY KASZTAN",
KLUB K.K.K "SENIORiTY"
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Widomości z rady miejskiej
W dniu 30 listopada br. odbyła się XLII sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto
uchwały:
Uchwała nr XLII/274/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.
- Uchwała nr XLII/275/21 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XLII/276/21 w sprawie nadania nazwy
ronda w Stroniu Śląskim.
- Uchwała nr XLII/277/21 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kletno Gmina Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XLII/278/21 w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022".
- Uchwała nr XLII/279/21 w sprawie zmiany uchwały nr XL/264/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z
dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso.
- Uchwała nr XLII/280/21 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz
przedłożonych wniosków.
- Uchwała nr XLII/281/21 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali
„za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie).
W dniu 10 grudnia br. odbyła się Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto uchwały:
- Uchwała nr XLIII/282/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (z powodów technicznych jeden Radny nie uczestniczył
w głosowaniu).
- Uchwała nr XLIII/283/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- Uchwała nr XLIII/284/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Uchwała nr XLIII/285/21 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XLIII/286/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- Uchwała nr XLIII/287/21 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali „za” przyjęciem projektów uchwał
(jednogłośnie).
Reprezentowałem Radę Miejską Stronia Śląskiego
na następujących wydarzeniach:
05.12.2021 r. wraz z Radnymi Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego, podczas VIII Polsko-Czeskich Stołów Bożonarodzeniowych i Jarmarku Świątecznym organizowanych przez Centrum Edukacji Turystyki i Kultury.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego ufundowali
również dwie nagrody dla wybranego domku wystawienniczego.
- 09.12.2021 r. uczestniczyłem w spotkaniu z Sołtysami dotyczącym przystąpienia do projektu „Walcz
z kleszczem!", dotyczącego możliwości m.in. wykonania nieopłatnych szczepień naszych pracujących
mieszkańców.
- 08.12.2021 r. spotkałem się wraz z Burmistrzem
Stronia Śląskiego z Przewodniczącą Rady Seniorów
w celu omówienia celów statutowych Rady Seniorów.
Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan XLIV sesji Rady Miejskiej
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata
2022 – 2035 – projekt nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
- projekt nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2021 –projekt nr 4.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - projekt nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie
– projekt nr 8.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wielolet
niego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2022-2026
– projekt nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – projekt nr 10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i zespole
szkół, prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie
– projekt nr 11.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na
I półrocze 2022 roku – projekt nr 12.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 13.
17. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
21. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

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
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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 8 stycznia 2021 roku w godz. 10.00-11.00,
w dniu 5 lutego 2021 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 STYCZNIU I LUTYM NIECZYNNE
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła, z przykrością informują,
że z powodu pandemii w miesiącu styczniu 2022 roku,
lutym 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.

