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VI EDYCJA MARATONU ULTRABIEL 2022
W dniu 19 lutego br. Odbędzie się VI edycja maratonu narciarskiego ULTRABIEL 2022, tak
jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji w Bielicach. Zawodnicy pobiegną na trzech
dystansach: 60 km, 20 km oraz na 13 km. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów,
opłat startowych oraz regulaminu zawodów znaleźć można na stronie ultrabiel.pl. Trzymamy kciuki za duży opad śniegu w najbliższych dniach i do zobaczenia w Bielicach. Organizatorami wydarzenia są:
Stronie
Śląskie

6
7
9
10
12

15

Rok 2022, Numer 207

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
TRWA PIERWSZY ETAP MODERNIZACJI PARKU MORAWKA

Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim
wraz z terenem przyległym.
Informujemy, iż w chwili obecnej przygotowywany
jest teren pod budowie stawu wodnego - w
pierwszej kolejności wykonana będzie konstrukcja
żelbetowa monolityczna. Trwają prace przy
budowie ścieżek spacerowych i alejek. Wykonawca
podpisał również umowę z podwykonawcą, firmą
Techramps z Krakowa na budowę skateparku, który
zlokalizowany będzie przy ulicy Sportowej.

STYPENDIA NAUKOWE, SPORTOWE I
ARTYSTYCZNE

PRZEDSIEBIORCO PAMIETAJ O
ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH!
Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają
obowiązek złożenia do dnia 31.01.2022 r. oświadczenia o wielkości sprzedanego alkoholu w 2021 r.
Na tej podstawie zostanie wyliczona wysokość
opłaty na 2022 r. Należy również pamiętać, iż termin płatności I raty opłaty za posiadane zezwolenie
ubiega 31.01.2022 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
31.01.2022 r.
W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasają.

Przypominamy, że termin składania wniosków o
stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia
artystyczne oraz osiągnięcia sportowe, upływa 1
marca 2022 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 naukowych i artystycznych dla
uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z
terenu Gminy Stronie Śląskie.
W celu uzyskania stypendium naukowego lub artystycznego dla studenta należy spełnić warunki
zawarte w Uchwale nr XVII/137/20 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie.
Zasady przyznawania stypendium sportowego
zawarte są w Uchwale nr XVII/138/20 z dnia
31.01.2020 r., w sprawie szczegółowych zasad,
trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych.
Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów
oraz wnioski można znaleźć na stronie
www.stronie.pl, w zakładce stypendia.
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
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 nazwą 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 Stroniu Śląskim
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.

PRZYPOMINAMY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Gmina Stronie Śląskie przypomina, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy siedzibie Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie 38C, 57-550
Stronie Śląskie.
PSZOK jest czynny w godzinach:
Poniedziałek, piątek – 11:30 – 15:30,
Środa – 14:00 – 18:00,
Wtorek, czwartek– 7:30 – 11:30.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/20 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2020r. (w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług…..) zostały wprowadzone roczne limity bezpłatnie przyjmowanych niektórych odpadów według
wagi. Rodzaje odpadów objętych limitem w PSZOK:
- odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo w
ilości do 1 tony na rok,
- zużyte opony, jednorazowo do 4 szt. na rok.
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OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nie można podzielić stanowiska, że nieobecność
mieszkańca dłuższa niż miesiąc powoduje ustanie
obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stanowi podstawę do złożenia nowej deklaracji w celu zmiany danych. Ustawa wiąże bowiem obowiązek ponoszenia opłaty za
gospodarowanie z faktem zamieszkiwania na nieruchomości, którego nie uchyla nawet długotrwała
faktyczna nieobecność mieszkańca.
Zgodnie z art. 6c ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Artykuł 6h ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są
obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast
zgodnie z art. 6i pkt 1 ustawy obowiązek ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje, w przypadku nieruchomości, o których
mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Ustawa wiąże więc konieczność ponoszenia opłat z
zamieszkiwaniem na nieruchomości.
Ustawa nie zawiera definicji legalnej terminu
„zamieszkiwania” lub „miejsca zamieszkania”, co
powoduje konieczność sięgnięcia do definicji zawartej w art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym
przepisem miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu. Definicja cywilnoprawna
dotyczy, co prawda, miejscowości, a nie konkretnej
nieruchomości, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, jednakże uwagi dotyczące
wykładni tego przepisu mogą znaleźć zastosowanie
w przedmiotowej sprawie. O miejscu zamieszkania
decydują dwa czynniki, czyli faktyczne przebywanie
w określonym miejscu oraz zamiar stałego pobytu w
tym miejscu. Obie te przesłanki muszą zachodzić
łącznie. Innymi słowy miejscem zamieszkania jest
miejsce stanowiące centrum spraw życiowych danej
osoby. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i piśmiennictwie nawet
długotrwała przerwa w faktycznym przebywaniu w
miejscu zamieszkania nie pozbawia danej osoby
tego miejsca zamieszkania.
Tym samym nawet wyjazd na studia, do pracy za
granicą, do sanatorium lub na wakacje nie zmienia

faktu, że osoba wyjeżdżająca nadal zamieszkuje na
nieruchomości, w związku, z czym brak jest podstaw
do przyjęcia, że w przypadku tego rodzaju nieobecności na nieruchomości jest zwolniona z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiona wyżej interpretacja przepisów nie rozwiązuje
wszystkich wątpliwości związanych z pobieraniem
opłat i bardzo ogranicza mieszkańcom możliwość
zwolnienia się z tych opłat, pomimo że w rzeczywistości w związku z ich absencją mogą oni faktycznie
nie produkować odpadów komunalnych przez określony czas. Ponieważ jednak kryterium obowiązku
ponoszenia opłaty ustawodawca ustanowił fakt
zamieszkiwania na nieruchomości, więc wszelka
nieobecność na niej, która nie wiąże się ze zmianą
miejsca zamieszkania, nie powinna i nie może mieć
wpływu na obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„WALCZ Z KLESZCZEM !”
Gmina Stronie Śląskie wspiera projekt „Walcz z
kleszczem !” polegający m.in. na bezpłatnych
Szczepieniach przeciw kleszczowemu zapaleniu
mózgu (trzy dawki). Projekt skierowany jest do
osób pracujących (w wieku 18-64). Szczegóły na
stronie http://walczzkleszczem.pl lub https://
stronie.pl/4185/walcz-z-kleszczem.html
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PROMUJĄCEGO SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
W dniu 16 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w
konkursie plastycznym promującym szczepienia
przeciw COVID-19. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec wraz z Zastępcą Lechem Kaweckim,
który przewodniczył komisji konkursowej, wręczyli
laureatom dyplomy oraz nagrody.
W konkursie złożonych zostało 16 prac. Decyzją komisji zostało przyznanych 5 miejsc (w tym 5 miejsce
ex aequo), pozostałe wszystkie prace zostały wyróżnione. Wszyscy autorzy otrzymali dyplomy atrakcyjne nagrody, a w tym nagroda główna za I miejsce –
hulajnoga elektryczna.
Laureaci konkursu:
-Miejsce I - Kinga Janukowicz (uczennica Szkoły
Podstawowej ZSS w Stroniu Śląskim);
-Miejsce II - Zuzanna Cudera (uczennica Szkoły Podstawowej ZSS w Stroniu Śląskim);
-Miejsce III - Joanna Malcharek;
-Miejsce IV - Amelia Felusiak (uczennica Szkoły Podstawowej ZSS w Stroniu Śląskim);
-Miejsce V - Konrad Kaim (uczeń Szkoły Podstawowej ZSS w Stroniu Śląskim)- Iwona Kielka.
Wyróżnieni:
-Michał Cudera (uczeń Szkoły Podstawowej ZSS w
Stroniu Śląskim),
-Wiktoria Konopelska (uczennica Szkoły Podstawowej ZSS w Stroniu Śląskim),

-Barbara Konopelska,
-Tatiana Stercuła (uczennica Szkoły Podstawowej
ZSS w Stroniu Śląskim),
-Szymon Malcharek (uczeń technikum w ZSS w Stroniu Śląskim),
-Jacek Malcharek,
-Michał Chodzin (uczeń Szkoły Podstawowej ZSS w
Stroniu Śląskim),
-Iwona Rygiel,
-Barbara Lewandowska,
-Elżbieta Bitner.
Był to drugi konkurs związany z promowaniem
szczepień przeciw COVID-19.
Gmina na ten cel otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego dotację w wysokości 10.000 złotych. Środki z
budżetu państwa zostały przeznaczone na zakup
nagród w konkursach promujących szczepienia
(literacki i plastyczny) oraz został wynajęty namiot
profilaktyczny „Szczepimy się COVID”, gdzie prócz
różnych gadżetów można było uzyskać informacje i
porozmawiać w sprawie szczepień podczas imprezy
gminnej „Ludowe Stronie”, która odbyła się w parku miejskim w Stroniu Śląskim w dniu 1 sierpnia
2021 r.
W ramach promocji szczepień przeciw COVID-19
wykonano wiele działań w 2021 roku, m.in 3 akcje
szczepień na terenie Gminy Stronie Śląskie, podczas
których zostały zaszczepione 94 osoby.
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WIADOMOŚCI Z CETiK-u
ZIMOWE FERIE W CETIKU
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WIADOMOŚCI Z CETiK-u/GMINY
STAND-UP PAWEŁ RESZELA W CETiK-u

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

21-22 Stycznia Dzień
Babci i Dziadka
Drogie Babcie oraz drodzy
Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta życzymy
Wam dużo zdrowia, młodzieńczej
energii i uśmiechu na co dzień oraz
wiele dumy i radości z Waszych
wnucząt.

Burmistrz
Stronia Śląskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Chromiec

Ryszard Wiktor
Wraz z Radnymi
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Z ŻYCIA KLUBU SENIOR+

Miesiąc grudzień to dla każdego z nas czas pełen
wrażeń, spotkań , życzliwości a przede wszystkim
czas wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia.
Ten miesiąc zaczęliśmy od ubrania choinki , którą
zdobią ręcznie wykonane ozdoby , zrobione przez
klubowiczów podczas zajęć manualnych. Jeszcze
bardziej świąteczny klimat zapanował, gdy pod
drzewkiem znalazły się prezenty, o których nie zapomniał Święty Mikołaj.
W dniu 15 grudnia miała miejsce nasza pierwsza
wspólna Wigilia. Ten wyjątkowy dzień przeżywaliśmy wspólnie z Burmistrzem Stronia Śląskiego Panem Dariuszem Chromcem , Przewodniczącym Rady
Miejskiej Panem Ryszardem Wiktorem, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Małgorzatą
Lech oraz z księdzem proboszczem Grzegorzem Górą. Tego dnia seniorzy wystąpili w Jasełkach , które
sprawiły, że ten dzień był jeszcze bardziej uroczysty.
Klubowicze przygotowali potrawy wigilijne według
swoich przepisów, więc mogliśmy degustować wyjątkowe smaki i podziwiać pięknie nakryty stół. Nie
zabrakło również wspólnego kolędowania i prezentów. Uczestnicy klubu zostali zaproszeni na „Kolację
wigilijną” dla osób samotnych, gdzie ten wyjątkowy
wieczór upiększyli wystawieniem jasełek i wspólnym śpiewaniem kolęd. W tym natłoku zajęć i intensywnych przygotowań znalazł się czas, aby zrelaksować się podczas seansu filmowego w kinie w Kłodzku. Razem pożegnaliśmy stary rok przy dobrej muzyce, zabawie i tańcach.
Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2022.
Opiekun w Klubie Senior +

Uczestnictwo w Klubie:
Przyjęcie do Klubu “Senior+” wymaga złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub w Klubie Senior + w Strachocinie 4a.
Uczestnikami klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Udział
w zajęciach jest nieodpłatny. Zajęcia w klubie przewidziane zostały dla grupy 15 seniorów, natomiast
kolejni uczestnicy przyjmowani będą do klubu pod
warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Spotkania odbywają się pięć razy w tygodniu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do
osobistego kontaktu w siedzibie OPS, ul. Zielona 5,
57 – 550 Stronie Śląskie lub pod numerem tel. 748141424, lub z opiekunem Klubu Senior + w Strachocinie 4a tel. 798 507 273.
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO „WESOŁE PRZEDSZKOLAKI”
PRZEDSZKOLNA WIGILIIA
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dniu w roku, na który czekamy i przeżywamy
go uroczyście w naszym przedszkolu. Dzieci każdego
roku poznają tradycje i zwyczaje świąteczne, aktywnie uczestniczą w przygotowaniach, wykonują ozdoby świąteczne, łańcuchy choinkowe oraz stroiki.
W dzień przedszkolnej wigilii w całym przedszkolu
panowała radosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne
dekoracje oraz dzieci w galowych strojach wprowadzały nastrój oczekiwania na wyjątkowe, niecodzienne wydarzenie. Ten wyjątkowy dzień uświetniły występy naszych przedszkolaków. Dzieci wraz ze
swoimi wychowawcami przygotowały i zaśpiewały
znane polskie kolędy i piosenki świąteczne. Nie zabrakło również Jasełek w wykonaniu starszych
grup, oraz świątecznych pięknych tańców.
O wyznaczonej godzinie w sali zebrały się wszystkie
dzieci, personel przedszkola oraz Pani Dyrektor z
zaproszonymi gośćmi, którzy złożyli dzieciom i pracownikom najlepsze bożonarodzeniowe życzenia.
Wszyscy podzielili się opłatkiem, a następnie wspólnie zjedli świąteczny obiad.

KÓŁKO KULINARNE W PRZEDSZKOLU
nie nawyków zdrowego odżywiania. Podczas tych
zajęć dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną, a także uczą się planowania swoich działań. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do aktywnego współdziałania w
grupie i sprawia dzieciom mnóstwo radości.

Dla naszych dzieci jest to niesamowita podróż do
świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki tej zabawie można wspierać zdolności poznawcze zmysłów – węchu, smaku,
dotyku, wzroku. Celem
zajęć kulinarnych jest
nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania
posiłków oraz wyrobie-
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „BAJLANDIA” W BOLESŁAWOWIE
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W BAJLANDII

„SERDECZNA KARTECZKA”
W grudniu w ramach projektu „Serdeczna Karteczka” dzieci obdarowały świątecznymi kartkami seniorów ze strońskiego Klubu „Senior+”. W podziękowaniu otrzymaliśmy ręcznie zrobione ozdoby
świąteczne.

13 stycznia przedszkolaków odwiedziła pani Alicja
Witczak z Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim. Pani
Alicja przeprowadziła zajęcia pod nazwą „Koty i kotki”. Był teatrzyk Kamishibai, dzieci oglądały zdjęcia
kotów, był wyścig, kto szybciej nawinie na kredkę
sznurek z papierową rolką na końcu oraz wykonały z
rolek sylwetki kotków.

II PRZEDSZKOLNY KONKURS KOLĘD
23 grudnia odbył się II Przedszkolny Konkurs Kolęd.
W tym roku wystąpiło dziewięcioro dzieci. Wybór
zwycięzcy był bardzo trudny, w związku z tym wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

WIADOMOŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
NARTY ZJAZDOWE
W grudniu 2021 i w styczniu br. uczniowie naszej
szkoły brali udział w wyjazdach na narty zajazdowe.
Swoje pierwsze kroki na tym polu stawiała klasa I c
u s p o r t o w i o n a .

Możliwość udziału w białym szaleństwie mieli
również inni chętni uczniowie.
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KONKURS RECYTATORSKI
wyborem utworów często niełatwych oraz zachwycili oryginalnym zaprezentowaniem wierszy. Wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy: nauczyciele j. polskiego B. Śmiłowska, A.
Michorczyk oraz historii: E. Waszak, E. Konik.

20 grudnia 2021 r., w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej odbył się konkurs recytatorski w ramach
programu ,,Młodzi Patrioci”. Do udziału zgłosiło się
19 uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych.
Uczestnicy wykazali się bardzo dobrym, pamięciowym opanowaniem tekstów, zaskoczyli dokonanym
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„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”
Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego
programu czytelniczego. Pierwszoklasiści w prezencie gwiazdkowym otrzymali pakiet książek
w ramach kampanii „Mała książka-wielki człowiek”.
Celem akcji jest rozwój czytelnictwa dzieci w różnych grupach wiekowych. Projekt realizowany jest
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Przyjemności czerpania z lektury życzą: wychowawcy klas pierwszych i nauczyciel biblioteki szkolnej
ZSS.

"CZAR ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"!
Aby tradycji stało się zadość, by w klasie IA zagościła iście świąteczna atmosfera uczniowie wzięli
udział w projekcie "Czar Świąt Bożego Narodzenia".
Powstały pełne uroku, piękne i niepowtarzalne
ozdoby świąteczne.
Uczniowie przemienili się w prawdziwych artystów,
wykazując się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością. Powstały zarówno ekologiczne ozdoby choinkowe, jak i dekorowane brokatem, tradycyjne
bombki choinkowe. Warsztaty dekorowania lukrem
aromatycznych pierniczków podsumowały efekt
kilkudniowych działań.

Wychowawca A.Mrozek

Z KALIGRAFIĄ ZA PAN BRAT
18 listopada grupa uczennic z klas 8 b i 8 c wybrała się do Klubu Seniora. Celem tej wizyty było
wspólne przepisywanie fragmentu "Władcy Pierścieni", by uczcić 130. rocznicę urodzin autora tego dzieła- J.R.R. Tolkiena. Zabawa była przednia,
zaangażowanie ogromne, a efekty wspaniałe tego
międzypokoleniowego pisania. Palce zostały rozruszane, pióra poszły w ruch i okazało się, że każdy potrafi pięknie pisać (bez względu na wiek).
Udało się przepisać wówczas część tekstu. Tekst
został ozdobiony rysunkami i odesłany do organizatora, czyli Biblioteki w Wawrze.
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Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ”
Miesiąc grudzień jest miesiącem podsumowań,
działalności efektów realizacji planu pracy, który
założyliśmy sobie na rok 2021. Wykonaliśmy 95 %
planu. Mimo pandemii zorganizowaliśmy 6 zebrań
zarządu klubu, zorganizowaliśmy obchody jubileuszu 45-lecia działalności klubu HDK „Brylant”. Spotkanie to mogło się odbyć dzięki sponsorom – darczyńcom, którym bardzo dziękujemy oraz dużemu
zaangażowaniu członków zarządu klubu. Uczestniczyliśmy wraz ze sztandarem na jubileuszach klubów HDK między innymi w Polkowicach, Murowanej Goślinie. Braliśmy udział w rozgrywkach w bule
w których udało nam się osiągnąć bardzo dobry wynik. Rozgrywki organizowane były przez Gminny
Klub HDK oraz Związek Rencistów i Emerytów w
Lądku-Zdroju. Zaangażowaliśmy do tego osoby z
niepełnosprawnością, uczestniczyliśmy w zawodach
strzeleckich, również z bardzo dobrym wynikiem,
drużyna szachistów brała udział w mistrzostwach
Polski w szachach z wynikiem zadawalającym. Zorganizowaliśmy promocję honorowego krwiodawstwa podczas obchodów Jubileuszu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia”, zaangażował
się do tego cały zarząd klubu oraz przyjaciele krwiodawców. Zorganizowaliśmy 6 Akcji poboru krwi, na
których zgłosiło się 140 dawców chętnych do oddania krwi, a oddało ją 109 dawców. Krwi pozyskanej
od dawców było 49, 050 ml. Krwiodawcy oddawali
również krew w Punkcie Krwiodawstwa w Kłodzku –

krew oddało tam 49 dawców. W sumie krew oddało
158 dawców, co stanowi 68,389 ml oddanej krwi.
W miesiącu grudniu zorganizowaliśmy spotkanie
opłatkowe, na którym to ustaliliśmy plan pracy na
rok 2022 (plan do wglądu w siedzibie klubu). Nie
wszystko z założonego planu pracy w roku minionym wykonaliśmy, między innymi nie prowadziliśmy
promocji honorowego krwiodawstwa oraz idei Polskiego Czerwonego Krzyża w szkołach – powodem
była pandemia Covid-19. Mimo wszystko uważam
rok 2021 za dobry. W tym miejscu muszę podziękować krwiodawcom, sponsorom za pomoc i zaangażowanie się w działalność klubową. Dziękuję koledze Andrzejowi Kacikowi za pomoc prawną, za pomoc w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji, za
dobre słowo mimo swoich kłopotów zdrowotnych.
Pragnę też podziękować kol. Marianowi i jego żonie
za rozwieszanie plakatów o poborze krwi. Dziękuję
koleżance Zofii Piekarskiej za dbanie o porządek, ład
i dezynfekcję w klubie, co dziś w dobie pandemii
jest bardzo trudne.
Myślę, że rok 2022 będzie rokiem lepszym, da nam
większe możliwości realizacji planu założonego a
krwiodawcom ich rodzinom, przyjaciołom życzę
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w roku 2022.
Jacek M.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY W STRONIU ŚLĄSKIM
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00
mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mogą
korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
W ostatnim okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 8 porad dotyczących:
●
możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych,
●
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia
dla Osób Uzależnionych,
●
motywowania do udziału w Grupie Wsparcia
dla Rodzin Osób Uzależnionych,
●
pomocy w sporządzaniu stosownych pism –
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
●
wspierania w utrzymywaniu wczesnej absty-

nencji,
●
wspieranie w sytuacji przerwania abstynencji
●
działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem – porady dotyczyły
osób uzależnionych,
●
wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi,
●
problemów związanych z przemocą domową
We wtorki od 17.00 do 18.00 ( dwa razy w miesiącu) odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym.
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.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
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WIDOMOŚCI Z RADY MIEJSKIEJ
W dniu 30 grudnia 2021 r. odbyła się XLIV sesja
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto
uchwały:
- Uchwała nr XLIV/288/21 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
Śląskie na lata 2022 – 2035.
- Uchwała nr XLIV/289/21 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
- Uchwała nr XLIV/290/21 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 XLIV/291/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2021.
- Uchwała nr XLIV/292/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr XLIV/293/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
- Uchwała nr XLIV/294/21 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla
Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- Uchwała nr XLIV/295/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie
Śląskie.
- Uchwała nr XLIV/296/21 w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata
2022-2026.
- Uchwała nr XLIV/297/21 w sprawie określenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
- Uchwała nr XLIV/298/21 w sprawie ustalenia na
2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i zespole szkół, prowadzonych przez
Gminę Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XLIV/299/21 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2022 roku.
- Obwieszczenie nr XLIV/288/21 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.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali
„za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie).
W dniu 10 stycznia br. odbyła się Nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na której
podjęto uchwały:
- Uchwała nr XLV/301/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2022.
- Uchwała nr XLV/302/22 w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali
„za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie).
W dniu 14 stycznia br. reprezentowałem Radę
Miejską Stronia Śląskiego na spotkaniu roboczym z
delegacją ze Starégo Města i Šumperka.
Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Balicki Marek marek-balicki@wp.pl
Bora Szymon szymonbora29@interia.pl
Brzezicka Krystyna tel: 691 816 479
Chmurzyński Marek tel: 667 884 551 radny@wp.pl
Dobrowolski Stanisław tel: 604 993 745
Erdmański Tomasz tel: 720 721 517
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
Gulij Dariusz tel: 604 635 538
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof tel: 794 989 555
kkujawiak@interia.pl
Laskowska Magdalena tel: 575 780 427
magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław tel: 609 142 133
Ryczek Wiesław tel: 661 204 395
Serafin Jacek tel: 602 450 823
jacekserafin75@wp.pl
Sławik Remigiusz
remigiuszslawik@gmail.com
Wiktor Ryszard tel: 601 259 900, 74 81 41 552
ryszardwiktor@vp.pl

Plan XLIV sesji Rady Miejskiej
XLVI sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która odbędzie się 31 stycznia 2022 roku o godzinie
10:00 w trybie zdalnym.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
za 2021 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 1.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie –
projekt nr 2.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie
udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Lądku - Zdroju, stanowiącej
własność osoby fizycznej – projekt nr 3.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach – projekt nr 4.
9.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z
bieżącej działalności
w okresie między sesjami.
10.Interpelacje radnych.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
13.Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

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 5 lutego 2022 roku w godz. 10.00-11.00,
w dniu 5 marca 2022 roku w godz. 10.00-11.00, Radni
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W.
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN, organizują bezpłatnie,
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUSowskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu
Śląskim. Obowiązkowo w maseczkach. Wizyty prosimy
uzgadniać pod nr tel. 601 259 900, ilość osób ograniczona.
BIURO RADNYCH W LUTYM i MARCU NIECZYNNE
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła, z przykrością informują,
że z powodu pandemii w miesiącu lutym 2022 roku,
marcu 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

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55,
57- 550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12
email: biuroburmistrza@stronie.pl

Redaktor
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Olszewski,
DTP (layout):
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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.

