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21-22 STYCZNIA 
DZIEŃ BABCI  

I DZIADKA 
Drogim Babciom i Dziadkom  

z okazji Ich święta życzymy dużo 
zdrowia, radości i wszelkiej 

pomyślności. Wasza obecność  
w życiu rodziny jest niezmiernie 

ważna. Jesteście oparciem, skarbnicą 
wiedzy i źródłem dziecięcej radości. 
Życzymy, aby każdy dzień spędzony 

z wnuczętami przynosił 
zadowolenie i satysfakcję oraz 

dawały siły do dalszego działania.  

APEL O ZAKTU-

ALIZOWANIE 

NUMERÓW  

BUDYNKÓW 

2 

KRĘGIELNIA 

JUŻ GOTOWA! 

 

3 

28 FINAŁ WOŚP 

Z REKORDEM! 

 

10 

BUDŻET GMINY 

STRONIE  

ŚLĄSKIE  

NA ROK 2020 

 

12 

BUDŻET  

OBYWATELSKI 

2020 

 

13 



Rok 2020, Numer 183 2 
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę n/w 
nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie: 
obręb: Stary Gierałtów, 

działka Nr  288/2    o pow. 0,70 ha ,    SW1K/00043446/0  , kwota wadium –   50,00 zł. 
działka Nr  296/1    o pow. 0,47 ha ,    SW1K/00043446/0  , kwota wadium –   35,00 zł. 

       - obciążenia nieruchomości –  nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zadłużeń,                                          
       - przeznaczenie w  m.p.z.p  – 74R tereny użytków zielonych- dla części działki  brak planu,  
                                                        76R  teren użytków rolnych, 
       - wysokość stawki czynszu za każdą w/w działkę  w zł/ha rocznie   –   400,00 zł., 
       - termin wnoszenia czynszu   –  kwartalnie, 
  
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do 
wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu  
i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego 
każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o 
wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.                                  
1.Przetargi odbędą się w  dniu  14 lutego 2020 r. o godz.9:00 poz. 1, godz.9: 15 poz. 2 w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna).  
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ……”  należy wpłacić przelewem najpóźniej do 
dnia  10 lutego 2020 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 
O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu 
na konto gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, 
wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka 
Przetargi, ogłoszenia i komunikaty –przetargi – zbycie nieruchomości – 2020 r.  
Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 
Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-21 lub 15. 

     NAGRODY ZA OSIAGNIĘCIA  
W  D Z I E D Z I N I E 
U P O W R Z E C H N I A N I A  I 
O C H R O N Y  K U L T U R Y 
MATERIALNEJ 2020. 
Burmistrz Stronia Śląskiego 
przypomina, że można już zgłaszać 
kandydatury  do tegorocznej edycji 
p r z y zn a wa n i a  na g ró d  z a 
o s i ą g n i ę c i a  w  d z i e d z i n i e 
upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej na obszarze Gminy 
Stronie Śląskie. Zgłoszeń można 
dokonywać do 15 marca na 
formularzach dostępnych   w 
U r z ę d z i e  ( p o k ó j  n r  1 2 )  
i opublikowanych na  BIP-ie Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim. O 
przyznanych nagrodach Burmistrz 
powiadomi do 30 kwietnia i zaprosi 
na uroczyste wręczenie nagród: I 
miejsce – 15.000 zł, II miejsce – 
10.000 zł, III miejsce – 7.500 zł.  

   APEL O AKTUALIZACJĘ 
NUMERÓW PORZĄDKOWYCH 
BUDYNKÓW   
Uprzejmie informujemy, że  
w związku z planowanym na 2021 

rok Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań  
prosi się o aktualizację numerów porządkowych nieruchomości 
- zwłaszcza nowo wybudowanych budynków (Podstawa 
prawna: art. 47a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne -Dz. U. z 2019 r. , poz. 725 z późn. 
zm.) Zgodnie z art. 47b w/w ustawy właściciele i zarządcy 
nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania w 
widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z 
numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz 
numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu. Powyższe działanie jest 
niezbędne również w 
przypadku dojazdu służb takich 
jak pogotowie ratunkowe czy 
straży pożarna do posesji. 

ul. Adresowa 95 
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  nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zadłużeń,                                                                                  

wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.                                                                                                                                                                                                    

NOWY  H A RMO N O G RA M 
PRACY W PORZE NOCNEJ 
A P T E K 
O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 
FUNKCJONUJĄCYCH NA 

TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO NA ROK 
2020 
Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2019 
r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego pod pozycją 6306  została 
opublikowana uchwała nr  XI/111/2019 Rady 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 października 
2019 roku w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy oraz harmonogramu pracy w 
porze nocnej aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie powiatu 
kłodzkiego na rok 2020 r.  

 UWAGA !!! 
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r. 
zobowiązała samorządy do utworzenia 
wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat 
na następujący nr konta: 

 
11 9588 0004 0000 1850 2000 0390 

 
Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane 

dotychczas na poprzedni numer konta będą skuteczne. 

3 

     KRĘGIELNIA JUŻ  GOTOWA!      
Zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu 
użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali 
sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo– rekreacyjny z 
częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” - aktualnie 
realizowane są prace wykończeniowe, podwieszanie sufitów, 
wykończenie wraz z malowaniem ścian, montaż sanitariatów oraz 
kabin prysznicowych w łazienkach. W części piwnicznej powstała już 
kręgielnia- zamontowane zostały 2 tory do gry w kręgle wraz z 
monitorami. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 9 970 751,51 zł netto. 
Otwarcie nowego obiektu zaplanowane jest  na  
maj 2020.  

     REMIZA STRAŻACKA ROŚNIE W OCZACH! 
Budowa remizy strażackiej przy ul. Sudeckiej przebiega 
zgodnie z harmonogramem.  Aktualnie trwa montaż 
więźby drewnianej, membrany dachowej nad częścią 
garażową budynku, trwa zalewanie betonem 
elementów konstrukcyjnych kolejnych poziomów wieży 
alarmowej budynku. Wykonano już przekrycie  
z dachówki cementowej nad częścią socjalną budynku, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonywane są prace 
związane z kanalizacją deszczową. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 2 887 802,93 zł, a środki w całości 
pochodzą z budżetu Gminy Stronie Śląskie. 
Przewidywany termin zakończenia pracy to październik 
2020.  
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     LUTY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
►10 lutego 2020r. w godz. 10:00 - 13:00 
(poniedziałek) KHDK "BRYLANT" zaprasza na 
pobór krwi do CETiK-u. Organizatorem akcji jest 
KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim.  
►Ferie z CETiK-iem i Biblioteką Miejską CETiK  
w terminie od 10 do 23 lutego.  
Wszystkie warsztaty, spektakle, seanse filmowe 
odbywają się bezpłatnie. Przygotowaliśmy dla 
Państwa następujący program:   
♠ 10 lutego o godz. 11:00 - zapraszamy do CETiK-u 
na spotkanie organizacyjne warsztatów z tańca 
nowoczesnego. Zajęcia będą się odbywać w sali 
widowiskowej Centrum w terminie 10-14 lutego. 
Prowadzenie zajęć Pani Agnieszka Mucha.  
♠ w dniach 10 - 12 i 14 lutego w godz. 12:00 - 14:00 
zapraszamy dzieci do Biblioteki Miejskiej na 
warsztaty kreatywne pn. "Papier i tektura". 
Prowadzenie zajęć Pani Alicja Witczak.  
♠ zapraszamy na warsztaty mydlarskie dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat. Prowadzenie Pani Natalia 
Gancarz. Szczegóły już wkrótce dostępne będą na 
plakatach.   
♠ w dniach 4,11,18,25 lutego (wtorki) w godz. 
17:00 - 18:00 zapraszamy na zajęcia pn. "Aktywna 
Zima- gimnastyka dla seniorów w CETiK-u". 
Zajęcia poprowadzi Pani Dorota Adamczyk. Na 
zajęcia prosimy o zabranie karimat.  
♠ 13 lutego  o godz. 11:00 odbędzie się 
przedstawienie w wykonaniu teatru "Kultureska" 
pt. "Bukiet talentów". Serdecznie zapraszamy 
rodziny z dziećmi. Uwaga liczba miejsc 
ograniczona!   
♠ w dniach 12,14,19,21 lutego o godz. 16:00 
zapraszamy do CETiK-u na seanse filmowe. 
Informacja o wyświetlanych filmach pod nr. 
telefonu 74 8143 205.   
♠ w dniach 17 - 21 lutego o godz. 9:00 zapraszamy 
do CETiK-u na poranki z bajką dla dzieci. 
Informacja o wyświetlanych bajkach pod nr. 
telefonu 74 8143 205.   
♠ w dniach 17 - 21 lutego w godz. 11:00 13:00 
zapraszamy do CETiK-u na zajęcia z baletu. 
P r o w a d z e n i e  P a n i  M a r i a  K i j a k .  
♠20 lutego o godz. 9:00 zapraszamy do Biblioteki 
Miejskiej na spektakl w wykonaniu Teatru 
"Blaszany Bębenek"pt. "Renifer Niko ratuje zimę".  
 
(Informujemy, że do uczestnictwa dziecka w 
zajęciach potrzebna jest pisemna zgoda prawnego 
opiekuna)   
 
► 23 lutego 2020r. Stroński Park Aktywności oraz 
Strońska Grupa Rowerowa zapraszają na 
WYCIECZKĘ NA BIEGÓWKACH. Spotkanie 
uczestników odbędzie się na parkingu w Kletnie. 
Uczestnictwo bezpłatne. Uwaga!!! W przypadku 
braku śniegu wycieczka zostanie odwołana. 

Szczegóły dotyczące wycieczki już wkrótce będą 
dostępne na plakatach.   
 
Szczegółowa informacja o wszystkich 
wydarzeniach w CETiK-u dostępna jest na stronie 
www.cetik.stronie.pl  

Uwaga! 
Zapraszamy na Zimowe Jarmarki w sali 
"Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie 7.   

W każdą sobotę w godz. 12-14  
(od 7 grudnia 2019r. do 29 lutego 2020r). 
Organizatorzy: Stary Gierałtów "Zielone 

Wrota do Wypoczynku Rodzinnego"  
i Agroturystyka Trzy Siostry.  

Z okazji Światowego Dnia Chorego 
składamy wszystkim cierpiącym 

życzenia szybkiego powrotu  
do zdrowia, wytrwałości,  

cierpliwości i nadziei,  
która nigdy nie gaśnie.  

11 lutego  
 Światowy Dzień Chorego 
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BAJLANDIA 
► W grudniu projekt „Magiczna moc bajek” 
przebiegał pod hasłem „Czy inny znaczy gorszy”. 
Dzieci zajmowały się tolerancją. Słuchały czytanych 
przez odważnych rodziców bajek i opowiadań, m.in. 
Brzydkie kaczątko. 
►  W ramach projektu „Zdrowo i sportowo” dzieci 
uczestniczyły w zajęciach Pomocnicy Mikołaja. 
►  23 grudnia odbyło się w przedszkolu spotkanie 
wigilijne. Rodzice urządzili przedświąteczną 
degustację ciast. Pani dyrektor Irena Foremnik 
dostała specjalną laurkę z życzeniami wykonaną 
przez wszystkie dzieci. Wspólnie odśpiewaliśmy 
kolędy i złożyliśmy sobie życzenia przy opłatku. 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 
► Jasełka w przedszkolu 
20 grudnia 2019 roku odbyła się w naszym przedszkolu wspólna 
Wigilia,  która zakończyła czas oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia. Oprócz obecności dzieci i pracowników przedszkola na 
wigilijną uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście. Tego dnia 
grupy: "Żabki" i "Słoneczka"  przedstawiły „Jasełka”. Dzieci ubrane  
w piękne stroje opowiedziały wierszem i piosenką historię narodzin 
Jezusa, a dzieci z grupy "Motylki" i "Jeżyki" zatańczyły do piosenki: 
„Mario czy ty wiesz”. Wspólne kolędowanie z „Siekiereczkami”, 
dzielenie się opłatkiem, jak również rozmowy przy wigilijnym stole 
wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, 
nadziei i życzliwości. Po złożonych życzeniach świątecznych przez 
Burmistrza Stronia Śląskiego - Dariusza Chromca oraz przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej - Ryszarda Wiktora i księdza 
proboszcza - Grzegorza Górę, wszyscy smakowali barszczyk, uszka  
z kapustą i grzybami i inne świąteczne specjały. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom 
znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze - wzmacniają bliskie  
i serdeczne relacje. 

► Świąteczne dekoracje  
Rozpoczynając okres przedświąteczny nauczycielki przedszkola 
stworzyły magiczny nastrój w holu Przedszkola Miejskiego poprzez 
przygotowanie szczególnej bo odświętnej dekoracji. Nie można było 
przejść obojętnie obok domku ze słodyczami, renifera i pięknej białej 
choinki.   
Z początkiem grudnia przedszkole 
uczestn i czy ło  również  w Sto łach 
Bożonarodzeniowych organizowanych przez 
CETiK, w ramach czego przygotowaliśmy we 
wspó łpracy z  rodz icami  naszych 

podopiecznych wyjątkowe, dekoracyjne nakrycie stołu świątecznego, który 
oczywiście suto zastawiliśmy. Zachęcaliśmy do wspólnego świętowania, a 

degustacje potraw wigilijnych umilały 
występy sceniczne naszych zdolnych 
przedszkolaków   
► Pasowanie w Żłobku. 
6  grudnia 2019 r. w żłobku przy Przedszkolu Miejskim w Stroniu 
Śląskim odbyło się pasowanie dzieci. Przybyli rodzice naszych 
podopiecznych mieli okazję obejrzeć naprawdę ciekawą 
prezentację filmu dotyczącego codziennego pobytu najmłodszych 
milusińskich w strońskim żłobku. Na uroczystość pasowania przybył 
również Burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec, który  
w prezencie przyniósł każdemu maluchowi jajko niespodziankę. 
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► Wizyta Mikołaja w Przedszkolu 
Jak co roku, w dniu 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził 
św. Mikołaj i roznosił dzieciom prezenty! Radość i uśmiech 
malowały się na buziach przedszkolaków, a to wszystko 
dzięki niezastąpionej pomocy Pana Mateusza 
Grzegorzewskiego, który charytatywnie odgrywał rolę 
Mikołaja :) i od długiego czasu jest przyjacielem naszego 
przedszkola oraz dzięki zaangażowaniu uczennic z 
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, które 
jako "Śnieżynki" towarzyszyły Mikołajowi. Serdecznie 
dziękujemy w imieniu dzieci za czas, który został im 

poświęcony i za piękne wspomnienia, które zostaną na długo w ich 
pamięci. 
► Prezentacja zawodu Strażaka 
18 grudnia 2019 r. w ramach projektu "Jakie początki, takie będzie 
wszystko" odwiedził nas Pan Grzegorz Derwiński, który opowiedział 
dzieciom z grup: "Żabki" i "Słoneczka" o swoim zawodzie  
i zaprezentował ciekawe rekwizyty potrzebne do codziennej pracy 
strażaka. Zajęcia wywarły duże wrażenie na dzieciach. Bardzo 
dziękujemy Panu Grzegorzowi za przybliżenie nam swojego zawodu. 

       Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi 
się przedszkolak” 
Za nami kolejne działania projektowe. Dzieci z najstarszych 
grup uczestniczą w zajęciach z języka czeskiego, aby móc 
porozumieć się z kolegami z czeskiego przedszkola. Zajęcia 
językowe będą trwały do kwietnia. Odbyły się również zajęcia 
z kodowania, w których uczestniczyły polskie i czeskie dzieci. 
W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na 
wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), przez co wzrasta 
ich poczucie własnej wartości. Czują się zauważone  
i docenione, co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej 
efektywnym proces przyswajania przez nie informacji  
i rozwoju nowych umiejętności.  Zabawy z kodowaniem są 
pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności 
logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą 
wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań 
grupowych, dzięki czemu już kilkulatki rozwijają się społecznie. 
Dzieci tak były zachwycone zajęciami, że nie mogą już się 
doczekać kolejnych zajęć projektowych.   

Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się 
przedszkolak” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
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Grudzień upłynął uczniom pod znakiem przygotowań do okresu 
świąteczno-noworocznego. 
► O tym , że miłym sposobem na długie, chłodne wieczory jest 
ciekawa lektura – przekonywali rodzice uczniów klasy I a; tym 
razem p. A. Perzyńska czytała dzieciom znane i lubiane utwory J. 
Brzechwy i J. Tuwima. Bardziej  niecierpliwych i ciekawych 
świata – p. A. Adamczyk wprowadziła w świat eksperymentów; 
pokazała jak jajko może znaleźć się  w butelce,  a balonik sam 
przykleja się do ściany. 

 
 

►Uczniowie klas starszych, pod czujnym okiem ks. Michalskiego, przedstawili 
Jasełka; obejrzeli je wszyscy uczniowie i  nauczyciele klas I-VIII i technikum. 
Dzieci młodsze odśpiewały dodatkowo kolędy, zachęcając widownię do 
wspólnego celebrowania nadchodzących świąt. 
► Kolędy rozbrzmiewały również w czasie kolejnej już edycji „Konkursu kolęd”, 
w którym chętnie wzięli udział uczniowie kl. I – VI. 
► Pamiętając o samotnych i starszych mieszkańcach naszej Gminy, uczniowie 
ZSS przygotowali występy na Wigilię zorganizowaną w Dworku Galosa przez 
MOPS. Miłym akcentem było rozdanie drobnych świątecznych upominków  
 i kartek z życzeniami. 

► Wszystkim nam nie jest obojętna 
sytuacja zwierząt w zimie. Przed 
świąteczną przerwą p. Ł. Głowacki 
przeprowadził dla dzieci zajęcia, na 
których uczył zasad dokarmiania 
ptaków i sposoby komponowania 
pokarmu. Po warsztatach uczniowie 
byli bogatsi o wiedzę na temat 
różnorodności ptaków zimujących 
w naszej okolicy i rozwiesili 

samodzielnie wykonane kulki  z pokarmem. 
► Po powrocie z przerwy świątecznej ucieszyło nas II miejsce w XIX edycji 
Ponadgimnazjalnego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”; 
natomiast 40 wolontariuszy wraz z chętnymi nauczycielami przygotowywało 
finał 28 WOŚP-u, którego efekty można było podziwiać w niedzielę  12.01.2020 r. 

► W poszukiwaniu zimy i zimowych zabaw, uczniowie kl. I b pojechali do 
Kłodzka na lodowisko. Przez około 2 godziny dzieci cieszyły się 
szaleństwami na lodzie, niektórzy  uczyli się stawiać na łyżwach pierwsze 
kroki. 
► Nadal w budynku szkoły podstawowej trwają prace remontowe. 
Odnowiony został gabinet 31 oraz świetlica. Dziękujemy rodzicom: p. J. i K. 
Pawełkom, p. J.Nowakowskiej, p. K.Pliniewiczowi oraz  p. M. i P. Kowalczykom  
za pomoc w malowaniu. 
► Od 13.12.2019 r.  starsi i młodsi  uczniowie przygotowywali gipsowe odlewy 
aniołków i je malowali. Część prac można było podziwiać i zakupić w czasie 
Stołów Bożonarodzeniowych w CETiKu. Część znalazła miejsce na 
klasowych choinkach. W sprzedaży podczas imprezy w Cetiku znalazły się 
również pyszne uszka  i pierogi – wykonane przez uczniów technikum. 
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    Stronie Wieś zwyciężyło w Konkursie na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie 
Śląskie w 2019 roku! 
W VIII edycji do konkursu zgłosiły się trzy sołectwa: Kletno, Nowy 
Gierałtów oraz Stronie Wieś. Kryteria oceny dotyczyły 
następujących elementów: ogólny wygląd wsi, utrzymanie zieleni 
wiejskiej, celowość i trafność wykorzystania funduszu sołeckiego za 
2018 rok, estetyka i czystość zabudowań oraz obejść 
gospodarczych, estetyka ulic i poboczy, pomysłowość oraz 
nowatorskie rozwiązania dekoracyjne. W wyniku przeprowadzonej 
wizji i podliczenia punktów, zwycięzcą zostało Sołectwo Stronie 
Wieś, zdobywając 50,4 pkt na 60 możliwych. Podczas XIV Sesji 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na ręce Pani Sołtys Czesławy 
Piechnik został przekazany dyplom oraz symboliczny czek na 
kwotę 10 000 zł. Nagroda finansowa powinna zostać przeznaczona 
na zakup niezbędnych materiałów do zwiększenia atrakcyjności i 
estetyki wsi, a wydatkowanie powinno nastąpić w roku 2020. 
Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać jedno 
wyróżnienie dla sołectwa Nowy Gierałtów (44 pkt), przekazując 
czek na 2 000 zł. Sołectwo Kletno otrzymało 38,6 pkt. Zachęcamy 
serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w kolejnych edycjach 
Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie ! 

     GMINA STRONIE ŚLĄSKIE RAJEM DLA 
NARCIARZY BIEGOWYCH 
Trasy biegowe w Gminie Stronie Śląskie to doskonałe 
warunki do uprawiania narciarstwa biegowego dla 
amatorów i wyczynowców. Oferujemy Państwu trasy 
biegowe o różnym stopniu trudności w malowniczej i 
ciągnącej się kilometrami pięknej perspektywie 
przyrodniczej. Doskonale spędzą tu zatem czasem 
zarówno początkujący narciarze, jak i wprawieni  
w boju i szukający na biegówkach wyzwań następcy 
Justyny Kowalczyk. Trasy są regularnie ratrakowane 
(jeśli warunki śniegowe pozwalają na wyjazd ratraka) 
UWAGA! Przebieg wyratrakowanych odcinków po 
polskiej i czeskiej stronie gór dostępny jest 
na: www.bilestopy.cz  

    Zakończono remont budynku szatniowego przy 
stadionie miejskim w Stroniu Śląskim.  
W ramach modernizacji wyremontowano łazienki 
wraz z sanitariatami, pomieszczenie sędziów oraz 
salę klubową. Obecnie trwają prace remontowe  
w części mieszkalnej budynku. Zakończenie prac 

zaplanowane jest na koniec 
lutego 2020 r. całkowita 
wartość prac wynosi 
212,137,00zł a środki w całości 
pochodzą z budżety gminy . 

     PROGRAM WYMIANY PIECÓW — CZYSTE 
POWIETRZE ZIEMIA KŁODZKA 
Gmina Stronie Śląskie jest w trakcie  ustalania 
szczegółów związanych z podpisaniem umowy  
z Urzędem Marszałkowskim na  gminny 
program wymiany pieców w ramach programu 
”Czyste Powietrze Ziemia Kłodzka”, który jest 
dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej.  
W roku 2018 do Urzędu Miejskiego trafiło 47 
wniosków naszych mieszkańców o 
dofinansowanie wymiany pieca, na łączną kwotę 
599 079,38 zł, dofinansowanie Gminy Stronie 
Śląskie wyniosło 299 539,70 zł. W ubiegłym roku 
do Urzędu Miejskiego trafiłu aż 93 wnioski, na 
łączną kwotę 1 404 178,06 zł, dofinansowanie 
gminy w tym przypadku wyniesie 702 089,06 zł. 
Do tej pory wypłacono środki za pierwsze 54 
wnioski. Wnioski, które przekroczyły wartość 
programu gminnego zostaną przesunięte do 
programu ”Czyste Powietrze Ziemia Kłodzka 
2020” 
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      Wigilia w Bolesławowie 
Tradycyjnie już, przed świętami, w dniu 15 grudnia 2019 r., sołtys Eugeniusz Tarnowski oraz proboszcz 
ks. Krzysztof Kauf zaprosili mieszkańców i parafian na spotkanie wigilijne, które odbyło się w 
gościnnych progach państwa Violetty i Dariusza Gulij. I jak co roku tłumnie przybyli mieszkańcy i 
zaproszeni goście: burmistrz oraz radni. Zebrani obejrzeli przedstawienie wigilijne Aniołkowy chór 
przygotowane przez świetlicę środowiskową w Bolesławowie oraz występ w wykonaniu podopiecznych 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Ogromną niespodzianką i zaskoczeniem był 
występ świąteczny w wykonaniu 
Gospodarzy. Na koniec wystąpił zespół 
„Gwiazdeczki”, który dwukrotnie w ciągu 
tego wieczoru wystąpił z piosenkami o 
tematyce bożonarodzeniowej. W miłej, 
rodzinnej atmosferze wszyscy nasycili się 
przedświątecznym klimatem: przełamali się 
opłatkiem oraz zjedli świąteczne potrawy i 
słodkości. 
    Sołectwo Bolesławów 

      28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stroniu Śląskim 
12.01.2020 w CETiK-u odbył się 28 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graliśmy razem dla 
„Dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w  Dziecięcej Medycynie 
Zabiegowej”. W tym dniu od rana, 38 wolontariuszy z 
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 
kwestowało na ulicach naszego miasta i gminy, łącznie 
zebrali kwotę 17 012,13 zł. Po południu odbyły się 
licytacje fantów przekazanych przez licznych 
sponsorów. Można było też wziąć udział w loterii 
fantowej lub nabyć serduszka, świeczniki oraz inne 
ozdoby przygotowane specjalnie na 28 Finał WOŚP, a 
także zakupić pyszne ciasta upieczone przez rodziców 
ZSS oraz Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.  

W kawiarence serwowano kawę, herbatę, chleb ze smalcem i ogórkiem, bigos oraz żurek.  Na scenie 
sali widowiskowej CETiK-u wystąpili wspaniali artyści: Zespół Tańca Nowoczesnego, grupy baletowe 
„Balerinki” i „Arabesque” p. Marii Kijak, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, zespół Laser Dance z Wojewódzkiego 
Centrum Psychiatrii Długoterminowej, Opałek – Dominik Opałkowski oraz Zumba Aga Malik Team. 
Dzięki wszystkim ludziom dobrego serca udało nam się zebrać i przekazać na konto Fundacji WOŚP 
niebagatelną kwotę 39 721,06. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, ofiarodawców i 
sponsorów, artystów, rodziców oraz uczniów ZSS w Stroniu Śląskim i Przedszkola Miejskiego za pomoc 
w organizacji, szczególnie dla Wiktorii Bobko. Dziękujemy również pracownikom CETiK-u p. Pawłowi 
Dywańskiemu, p. Jakubowi Chilckiemu oraz p. Mateuszowi Grzegorzewskiemu, a także wszystkim 
zaangażowanym nauczycielom z ZSS i Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, w szczególności p. M. 
Wijatyk, p. A. Maczkowskiej, p, A. Soroko, p. R. Kaweckiej, p. E. Ślifirz,  p. E. Waszak, p. D. Olszewskiej, p. K. 
Ziobro, p. R. Drebshok, p. M. Jezierskiej, p. K. Gałosz, p. Semik, p. A Mrozek, p. B. Śmiłowskiej, p. C. 
Drańczuk-Chęś, p. M. Lasce, p. M. Kuziel, p. M. Wontor, p. M. Zdanewicz, p. D. 
Śmiertka, p. M. Gwizdała,  oraz p. pielęgniarce I. Kolczyńskiej. Za 
przygotowanie ciepłych przekąsek dziękujemy p. Kamili Majce i Restauracji 
„Puchaczówka” oraz p. Katarzynie Kalinowskiej-Ratajczyk z restauracji 
„Jaskinia”. Przede wszystkim, wielkie podziękowania dla mieszkańców oraz 
turystów odwiedzających gminę Stronie Śląskie, którzy wzięli udział w 28 
Finale WOŚP!!! Graliśmy razem, byliśmy razem w szlachetnym celu -  „Dla 
zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych  
w  Dziecięcej Medycynie Zabiegowej”.  
         Dorota Rakoczy-Bałys 
       Szef Sztabu WOŚP przy ZSS w Stroniu 
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Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 

20 grudnia  2019 r. w siedzibie klubu 
odbyło się zebranie sprawozdawczo - 
wyborcze. Prezesem pozostał nadal 
Antoni Cygan, wiceprezesem Wł Jacek 

Matyszkiewicz, skarbnikiem został Kazimierz 
Dąbrowski, dwie nowe osoby w zarządzie klubu to 
Małgorzata Perlak i Piotr Pawliński - członkowie 
klubu. Na zebraniu zatwierdzono Plan Pracy na 
rok 2020 w którym, między innymi zapisano, aby 
zintensyfikować działania promujące honorowe 
krwiodawstwo oraz idee Polskiego Czerwonego 
Krzyża, poprzez dotarcie do młodzieży zwłaszcza 
w Zespole Szkół Samorządowych oraz nawiązać 
współpracę z  harcerzami. Poczynić starania, aby 
pozyskać sponsorów celem zorganizowania 
Jubileuszu 45 Lecia działalności Klubu HDK 
„Brylant”. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą 
się 20 czerwca 2020 roku. Rozpoczniemy 
uroczystą mszą św.  o godzinie 16.00, następnie 
przejdziemy do Centrum Edukacji Turystyki i 
Kultury na uroczystą akademię, następnie 
podjedziemy do pensjonatu „Górski Poranek” 
celem dalszych obchodów jubileuszu. 
Zaplanowaliśmy udział 120 osób -  będą to 
delegaci zaprzyjaźnionych klubów, zaproszeni 
goście oraz krwiodawcy naszego klubu. W planie 
pracy zapisaliśmy spotkanie krwiodawców z 
okazji Dnia Kobiet. Drużyna szachistów pojedzie 

na Mistrzostwa Polski   w Szachach, zawsze 
mieścimy się tak w połowie tabeli czyli około 12 
miejsca. Drużyny  strzeleckie wezmą udział  w 
strzelaniu w Kruszwicy jest to turniej w randze 
Mistrzostw Polski, w roku 2019 drużyna nasza 
z a j ę ł a  d r u g i e  m i e j s c e ,  n a t o mia s t  
w drużynie kobiet klub nasz zajął pierwsze 
miejsce. Będziemy brali udział w zawodach  
w sportach obronnych na Jamrozowej Polanie, 
przy okazji jest to piknik rodzinny. Będziemy brali 
udział w rozgrywkach w Bule w Lądku Zdroju oraz  
w kręgle w Kłodzku. W tym roku przypada nam 
organizować rozgrywki piłkarskie pomiędzy 
klubami HDK Kudowa Zdrój, Kłodzko no  
i przypuszczam, że od tego roku zagrają z nami 
koledzy nowo powstałego klubu z OSP Pławnica. 
Plan Pracy jest bardzo obszerny, jestem 
przekonany że do zrealizowania. Do wglądu  
w siedzibie klubu.       
 Honorowi Dawcy Krwi w okresie czteroletniej 
kadencji na akcjach organizowanych w CETiK-u w 
Stroniu Śląskim oraz w punkcie krwiodawstwa   
w Kłodzku oddali 267,600 ml. krwi. Naszym 
zdaniem jest to na średnim poziomie, nowo 
wybrany zarząd musi poczynić większe starania, 
by podwoić  ilość oddanej krwi. Liczymy na 
młodzież.  Oddawania krwi nie trzeba się bać, a 
satysfakcja że można komuś uratować życie jest 
bardzo duża.                                                          
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BUDŻET GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2020 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2019 r. został uchwalony jednogłośnie budżet Gminy 
Stronie Śląskie na 2020 rok. Dochody budżetu ustalono na kwotę 30 454 444,00 PLN. Natomiast 
wydatki przyjęto na poziomie 33 451 995,79 PLN, w tym: wydatki bieżące 28 109 302,79 PLN, wydatki 
majątkowe 5 342 693,00 PLN. Deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 PLN zostanie pokryty przychodami 
z kredytów i pożyczek.  

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać  
w słowa….. `wtedy proste– dziękujemy – zawiera 
wszystko co chcemy wyrazić..”   
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Siekiereczki” 
chciałby podziękować za bezcenne wsparcie 
wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do 
naszego sukcesu, jakim było zdobycie  
I miejsca w jesiennej edycji Listy Przebojów 
Ludowych RADIA WROCŁAW. Dzięki Państwa 
3509 głosom sms-owym nagramy płytę  
z piosenkami ludowymi, którymi będziemy 
dzielić się sukcesem i sławić naszą gminę.  
 

SIEKIERECZKI DZIĘKUJĄ ZA GŁOSY! 

     ANKIETY DLA SENIORÓW 
 Rada Seniorów Gminy Stronie Śląskie informuje, że od 
dnia  3 lutego 2020 roku będą zbierane anonimowe ankiety 
będące formą uzyskania informacji, dotyczących spraw 
związanych z seniorami Gminy Stronie Śląskie.  Ankiety będą 
zbierane do opisanych i oznakowanych herbem gminy 
pudełek, wyłożonych w okresie luty – kwiecień 2020 r.  
w następujących miejscach w Stroniu Śląskim: Urząd 
Miejski; Biblioteka Miejska; CETiK; przychodnie zdrowia. 
Zachęcamy do wypełniania ankiet, dzięki którym będziemy 
mogli uzyskać informacje i propozycje do poprawy jakości 
życia Seniorów naszej gminy, poprzez podejmowanie przez 
Radę Seniorów Gminy Stronie Śląskiego działań zgodnych  
z sugestiami, pochodzącymi z anonimowych ankiet.  
 Ponadto informuję, iż członkowie Rady Seniorów Gminy 
Stronie Śląskie wykonują swoje funkcje społecznie,  
nie pobierając żadnego wynagrodzenia. 
                     Jolanta Bogiel Przewodnicząca Rady Seniorów  
                                            Gminy Stronie Śląskie 
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L.p. Opis czynności Termin 

1. Kampania informacyjna. 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości  
środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.,  

w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków  
finansowych  przeznaczonych na realizację jednego projektu  

oraz o terminie zgłaszania propozycji projektów  
do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

 
 
 

Od wejścia w życie uchwały 31 
grudnia 2019 r. 

2. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów  
do Budżetu Obywatelskiego. 

Od 6 stycznia 2020 r. 
do 24 stycznia 2020 r. 

3. Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów  
do Budżetu Obywatelskiego. 

Od 27 stycznia 2020 r. 
do 31 stycznia 2020 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej  
listy projektów. 

Do 31 stycznia 2020 r. 

5. Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu  
projektu do głosowania. 

Do 3 lutego 2020 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwier-
dzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego listy projektów. 

 
Do 10 lutego 2020 r. 

7. Głosowanie nad propozycjami projektów Od 17 lutego 2020 r. 
do 6 marca 2020 r. 

8. Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych Do 13 marca 2020 r. 

9. Ogłoszenie wyników konsultacji Do 20 marca 2020 r. 

     BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XV/109/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  

z dnia 29 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 
2020, na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego została zabezpieczona 
kwota w wysokości 120 000,00 zł. Zgłaszane do realizacji mogły być wyłącznie 
projekty inwestycyjne, których wartość musiała być większa niż 10 000 złotych  
i nie mogła przekroczyć kwoty 30 000 złotych. Przedsięwzięcia wskazane  
w projektach musiały należeć do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie i mieć charakter inwestycji, 
realizowanych na mieniu Gminy Stronie Śląskie.  
 Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogli zgłaszać stali, pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie. 
 Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone wymagania, pełnoletni mieszkańcy Gminy 
Stronie Śląskie, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. 
 Nowością jest, że głosowanie nad wyborem projektów do realizacji będzie odbywało się 
wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej. Każda uprawniona osoba 
będzie mogła oddać jeden głos. W ankiecie osoba głosująca podaje swoje dane poprzez wypełnienie 
pól: imię i nazwisko głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury Budżetu 
Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
w Biurze Obsługi Klienta na czas głosowania nad projektami, będzie udostępniony publicznie 
komputer z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu drogą elektroniczną za 
pośrednictwem ankiety internetowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się 
na stronie internetowej: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce 
BUDŻET OBYWATELSKI. 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 
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Komunikat Głównego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego do właścicieli, 
zarządców i użytkowników 
obiektów budowlanych  
w związku z trwającym sezonem 
jesienno-zimowym. 

Szanowni Państwo, brak szczelności i sprawności 
urządzeń spalających paliwa, instalacji 
kominowych i  gazowych oraz brak drożności i 
właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są 
najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem 
węgla (czadem) oraz wybuchów gazu 
i pożarów. Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym dla człowieka. 
Dlatego przypominam, w związku z rozpoczęciem 
sezonu ogrzewczego 2019/2020, że na 
właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych 
ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w 
roku kontroli stanu technicznego użytkowanego 
obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 
ustawy – Prawo budowlane).  
W szczególności sprawdzenie stanu technicznego 
przewodów kominowych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego 
przewodów kominowych powinny przeprowadzać 
– w odniesieniu do przewodów dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do 
kominów przemysłowych i kominów wolno 
stojących oraz kominów lub przewodów 

kominowych, w których ciąg kominowy jest 
wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – 
tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. 
Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą 
przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, jak 
również osoby posiadające kwalifikacje 
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
gazowych. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków 
właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu 
budowlanego, na których spoczywają obowiązki w 
zakresie napraw, określone w przepisach 
odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie 
lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli 
usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę 
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 
ustawy – Prawo budowlane). 
Przypominam również, że właściciele i zarządcy 
obiektów mają obowiązek usuwania 
zanieczyszczeń z przewodów dymowych  
i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów - Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

            Norbert Książek 
Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

KOLACJA WIGILIJNA DLA OSÓB SAMOTNYCH 
Już po raz 25 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 
zorganizował „KOLACJĘ WIGILIJNĄ” dla osób samotnych  
z Gminy Stronie Śląskie.  W spotkaniu uczestniczyli także 
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Pan Ryszard 
Wiktor oraz Ks. Proboszcz Grzegorz Góra. Spotkanie odbyło się 
w Dworku Galosa, który przygotował pyszne potrawy wigilijne 
oraz zadbał o świąteczną oprawę sali. Dzieci z Zespołu Szkół 
Samorządowych pod czujnym okiem Pani Anity Mrozek oraz 
Pana Jarosława Grzybowskiego przygotowały piękny program  
artystyczny oraz wręczyły wszystkim uczestnikom spotkania 
własnoręcznie wykonane figurki aniołków oraz kartki  
z życzeniami.  Kolacja Wigilijna przebiegła w świątecznej, ciepłej 

i rodzinnej atmosferze. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które 
włączyły się  w organizację tego wyjątkowego 
wieczoru. 
            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
     Małgorzata Lech 

 
Szanowni Państwo, uprzejmie 

informujemy o trwającej 
przerwie technicznej tężni 

solankowej, znajdującej się  
w parku miejskim  

w Stroniu Śląskim.  
Przerwa potrwa do wiosny. 
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 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
 – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA GRUDZIEŃ 2019 

W miesiącu grudniu 2019 roku odbyło się  8  
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 
Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło  5 osób.  Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy 
poniedziałek i środę,  w godzinach od 17.00 – 
20.00.  
 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 omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym udzielono 15 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 Komisj i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
♦ wspierania  w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji 
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą   

w zajęciach  
terapeutycznych dla 
osób uzależnionych 
♦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 odbywają się 
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób  
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział bierze 
średnio  8—9 osób.  
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  uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia 
odwykowego, porad prawnych. 
             
                    
                         mgr Elżbieta Kordas, pedagog  
          Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

POSTERUNEK POLICJI W STRONIU ŚL. 
ul. Mickiewicza 2 tel. 748141172 lub 748146231, 
748120170 (Komisariat Policji w Lądku– Zdroju) 
Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Ślaskim 
asp.szt. Tomasz Erdmański pełni dyżur w każdy 
poniedziałek w godz. 10:00-14:00  
 
Dzielnicowy rej. służbowego nr III asp.szt. 
Sławomir Imiński 

e-mail:  d z i e l n i c o w y . l a d e k -
zdroj3@klodzko.wr.policja.gov.pl   
tel. służbowy:  797-306-358 (czynny w trakcie 
pełnienia służby) obsługiwany rejon służbowy 
Stronie Śląskie , ulice:  
Mickiewicza, Dolna, Kościuszki od nr 1 do 44, Górna, 
Hutnicza, Nadbrzeżna nr 1,3,5,7,9,11,22,24,26,28,30, 
34,32,36, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Zielona, ROD 
„Pod Świerkami”, wsie: Strachocin od nr 10-55, 
Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice. 

Dzielnicowy rej. służbowego nr IV 
asp.szt. Marcin Wdowiak 

e-mail:  d z i e l n i c o w y . l a d e k -
z d r o j 4 @ k l o d z k o . w r . p o l i c j a . g o v . p l   
tel. służbowy: 797-306-357 (czynny w trakcie 
pełnienia służby) 

obsługiwany rejon służbowy  Stronie Śląskie, 
ulice:  
Kościuszki od nr 46 do 91, Akacjowa, Jaworowa, 
Kościelna, Klonowa, Krótka, 
Łąkowa, Leśna, Kopernika, 
Nadbrzeżna nr 2,2a,4,8,10,12, 
12a,14,16,18,20, Morawka, 
Poziomkowa, Sportowa, 
Sudecka, Słoneczna, Stroma, 
Szkolna, Świerkowa, Wodna, 
Turystyczna, Żeromskiego, 
RDO „Krokus”, wsie: Janowa 
Góra, Kamienica, Kletno, 
Bolesławów, Stara Morawa, 
Nowa Morawa, Młynowiec, 
Sienna, Strachocin od nr 1 do 
9, Rogóżka 
 



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Fax:  74  811 77 32  email: 

biuroburmistrza@stronie.pl 

 
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 
k a ż d e g o  m i e s i ą c a  n a  a d r e s   
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 1 lutego 2020 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.  
 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700..  4 lutego 2020 roku dyżur  
w biurze pełni Pan Zdzisław Pakuła. 

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” - 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA  
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca  w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552 

       BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
       przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 
codziennie od  7:30 - 15:30,  
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
przyjmuje w każdy wtorek  od 15:00 - 16:00. 

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. 
 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA 
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 31 STYCZNIA 

2020 ROKU O GODZ.10:00 W SALI 
KONFERENCYJNEJ URZĘDU 

MIEJSKIEGO  W STRONIU ŚLĄSKIM. 
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Stronia  
Śląskiego.   
4.Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży w okresie ferii zimowych w Gminie Stronie 
Śląskie. 

     5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej   
Stronia Śląskiego za 2019 r. 

     6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2020 rok – projekt nr 1. 

     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XVI/116/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2. 

     8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stronie Śląskie 
– projekt nr 3. 

     9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 
będących w zarządzie Gminy Stronie Śląskie na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg – projekt nr 4.  
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 
5. 

     11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły 
podstawowej na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 6. 

     12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/146/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
28 maja 2012 r. w sprawie  utworzenia publicznego 
żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Stronie Śląskie – projekt nr 7. 

     13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie 
Gminy Stronie Śląskie Programu  "Gmina Stronie Śląskie 
Przyjazna Seniorom" – projekt nr 8. 

     14.Podjęcie uchwały 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 – projekt nr 9. 

     15.Podjęcie uchwały  określenia zasad udzielania 
stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z 
terenu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 10. 

     16.Podjęcie uchwały szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych – projekt nr 11. 

     17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z nr 
XVI/125/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 
zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego – projekt nr 12. 

     18.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
     z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
     19. Interpelacje radnych.  
     20. Zapytania i wolne wnioski.   
     21. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
     22. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej Stronia                      
   Śląskiego.  
                                         Przewodniczący Rady Miejskiej  
             Ryszard Wiktor 

 


