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Informujemy, że w zakończonej edycji prowadzonego przez Związek Powiatów
Polskich Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2021 Gmina Stronie Śląskie znalazła się
w gronie laureatów zajmując wysokie 5 miejsce w kategorii gminy miejskie i WIADOMOŚCI ZE
9
miejsko-wiejskie. Jednocześnie Gmina Stronie Śląskie zdobyła honorowy tytuł SZKÓŁ I PRZED13
„Super Miasto 2021”.
SZKOLI
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do
naszego wspólnego sukcesu oraz gratulujemy pozostałym nagrodzonym i życzmy
WIADOMOŚCI Z
osiągnięć w pracy na rzecz Waszych Samorządów!
15
RADY MIEJSKIEJ
Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie 2.

8 marca dzień kobiet
Z okazji dnia kobiet wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,
pomyślności oraz spełnienia marzeń. Niech uśmiech bezustannie rozpromienia
wasze twarze, a życiowa mądrość daje siłę
i determinację w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stronia Śląskiego

Ryszard Wiktor

Dariusz Chromiec

wraz z Radnymi

Rok 2022, Numer 208

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

2

Ranking Gmin i Powiatów 2021
Ranking Związku Powiatów Polskich jest jedynym w
Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym
na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez
ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej;
promocja
rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Obecność w tak elitarnym gronie zwycięzców rankingu bezpośrednio świadczy o dużym zaangażowaniu na rzecz rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także poprawie warunków i jakości życia
wspólnoty mieszkańców zamieszkujących Gminę
Stronie Śląskie.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony
przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.
Ponadto Gmina Stronie Śląskie otrzymała w tegorocznej edycji Rankingu Powiatów Polskich tytuł
„Super Miasta 2021”. Tytuł Super Powiat, Super
Miasto i Super Gmina przyznawany jest tym JST,
które wykazały się największym procentowym
udziałem realizacji zadań zawartych w rankingu.
Świadczy to o zaangażowaniu w wielopłaszczyznowy
rozwój zarządzanej przez siebie jednostki.
To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".
"To ogromna radość i wyróżnienie dla Gminy Stronie
Śląskie. Tak wysokie miejsce w rankingu ZPP utwierdza mnie w przekonaniu, że samorządność jest właściwą drogą do rozwoju demokracji lokalnej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu" – powiedział Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec

rozstrzygnięcie przetargu na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i
drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o rozstrzygnięciu przetargu na budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie. Przetargi na realizację zadań wygrały:
1. Infrastruktura drogowa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” Sp. Z o.o. z Kłodzka
za kwotę 4 916 303,85 zł brutto,
2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna: firma „Wasama” D.K.Z. SADLIŃSCY SP. J. za kwotę 2 615 290,08 zł
brutto.
Gmina Stronie Śląskie rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do budynku nr 59 we wsi Stronie
Śląskie" współfinansowanego ze środków rządowych w ramach programu Polski Ład.
Wykonawcą zadania będzie firma „Wasama” D.K.Z. SADLIŃSCY SP. J. Planowana wartość inwestycji wynosi 164 675,01 zł brutto.

Utylizacja Azbestu
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że gmina przyj- Usuń azbest ze swojego dachu
muje wnioski na utylizację azbestu/eternitu do 30
kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości z której ma być odebrany lub demontowany azbest/eternit, nr. tel oraz
szacunkową ilość podaną w m2.
Więcej informacji można uzyskać pod nr
Nabór wniosków 2022
tel 74 811 77 20.
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WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJACH „ŚMIECIOWYCH”
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przystępują do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach
„śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy
Stronie Śląskie.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych
dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
Osoby deklarujące zaniżoną ilość osób, przerzucają
te opłaty na innych mieszkańców, co w konsekwencji ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki za
odbiór odpadów komunalnych za osobę. Innymi
słowy, te osoby, które rzetelnie deklarują ilość
osób, w jakiejś części finansują tych, którzy składają deklaracje niezgodnie ze stanem faktycznym.
Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Stronie Śląskie,
którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób
zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku

wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy,
akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne
należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się w zdalnie z
przyczyny pandemii koronawirusa.
Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
-dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+;
-dokumenty przyjęcia dzieci do szkół, przedszkola i
żłobka;
-dokumenty meldunkowe;
-dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków;
-wywiad środowiskowy, inne.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do
udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło
do wszczęcia postępowania i wydania decyzji naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz rozwoju dróg
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w W imieniu Samorządu Gminy Stronie Śląskie
ramach Rządowego Funduszu rozwoju dróg na dziękujemy za wsparcie naszych inwestycji.
następujące zadania:
●

●

Przebudowa drogi gminnej nr 119901D w
Strachocinie
kwota
dofinansowania
469 876,80 zł,
Przebudowa drogi w Goszowie - kwota
dofinansowania 244 767,00 zł.

Subregion Wałbrzyski, do którego nalży Gmina
Stronie Śląskie otrzymał najwięcej wsparcia na
Dolny Śląsk w tegorocznej edycji Funduszu.
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Informacja w sprawie segregacji odpadów na terenie Gminy Stronie Śląskie
Zwracamy się z prośbą o zwrócenie
szczególnej uwagi na prawidłową
segregację odpadów prowadzoną przez
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Od
dłuższego czasu zauważamy szczególny
brak dbałości o jakość segregacji w przypadku
odpadów zielonych. Praktycznie każdy transport
odpadów zielonych pochodzących z Gminy Stronie
Śląskie jest odrzucany w BDO z powodu
zanieczyszczenia odpadów i kwalifikowany pod
kodem zmieszanych odpadów komunalnych.
Ekipy odbierające odpady będą w dalszym ciągu
wykonywać dokumentację fotograficzną przy
nieruchomościach, których właściciele stosują takie
praktyki. Następnie raporty te będą przekazywane
do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim celem
podjęcia odpowiednich środków, mających na celu
egzekwowanie prawidłowej segregacji odpadów. W
przypadku braku rozwiązania tego problemu
wykonawca będzie zmuszony do podniesienia
stawki za wywóz odpadów komunalnych na terenie

Gminy Stronie Śląskie.
Konieczność rozwiązania sytuacji jest również
bardzo istotna z punktu widzenia zarówno
względów ekonomicznych, ale również ze względu
na obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów
recyklingu.

Fotorelacja z pierwszego etapu modernizacji Parku Morawka

Rok 2022, Numer 208

5

WIADOMOŚCI Z GMINY
Życzenia z okazji dnia sołtysa

11 Marca
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim
Paniom i Panom Sołtysom z
naszej gminy składamy
podziękowania za dbałość o
wspólne dobro i zaangażowanie
w rozwój społeczności lokalnej.
Życzymy Wam wielu sukcesów,
wytrwałości i zadowolenia z
pełnionej funkcji.
Współpraca z Wami
to dla nas zaszczyt.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stronia Śląskiego

Ryszard Wiktor wraz z Radnymi

Dariusz Chromiec

Ogólnopolska karta seniora
Informacja dla seniorów

Informacja dla przedsiębiorców

Przypominamy, że w Bibliotece Miejskiej CETIK
można nieodpłatnie uzyskać „OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA” – edycja lokalna Gminy Stronie Śląskie.
Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Gminy
Stronie Śląskie , który ukończył 60 rok życia i wypełnił formularz zgłoszeniowy (formularz nie jest skomplikowany, do wypełnienia na miejscu, gdzie od razu
odbiera się kartę). Dzięki kartom seniorzy korzystają
ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy na
terenie całej Polski, które przystąpiły do Programu
Ogólnopolska Karta Seniora.

Zapraszamy również przedsiębiorców naszej gminy
do bycia Partnerami Programu Ogólnopolska Karta
Seniora, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania do Stowarzyszenia MANKO
(poczta lub w wersji elektronicznej). Formularze dostępne są na gminnej stronie internetowej stronie.pl
w zakładce seniorzy/ ogólnopolska karta seniora edycja lokalna Gminy Stronie Śląskie - informacja
dla przedsiębiorców lub na stronie partnera gloseniora.pl/informacje dla przedsiębiorców. Wspierajmy seniorów, oferując np. dowolne rabaty, zniżki
oraz oferty specjalne. Dla przedsiębiorców z terenu
Gminy Stronie Śląskie zgłoszenie do programu w
ramach pakietu podstawowego jest bezpłatne, ponieważ gmina jest partnerem w programie.
Zapraszamy do przystąpienia do programu.
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Runda wiosenna w Krysztale Stronie Śląskie
Już niebawem, bo 12 marca 2022 r. rozpocznie się
runda wiosenna sezonu 2021/22. Nasz klub zgłosił
do rozgrywek trzy drużyny. Oprócz seniorów w rundzie wiosennej wystartują dwie drużyny młodzieżowe: młodzicy oraz trampkarze. Grający w wałbrzyskiej okręgówce seniorzy intensywnie przygotowują
się do rozgrywek. Za nami trzy sparingi, w których
Kryształ pokonał kolejno 5:0 Zjednoczeni Ścinawka i
6:0 Śnieżnik Domaszków oraz zremisował z Włókniarzem Kudowa 4:4.
W planie do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze sparingowe z Pogonią Pieszyce oraz Polonią By-

strzyca Kłodzka. Do drużyny dołączyli Łukasz Brzeziński z Trojanu Lądek – Zdrój oraz Kacper Pocion z
Zamku Trzebieszowice. Przygotowania rozpoczęły również drużyny
młodzieżowe, które w planie mają
mecze sparingowe oraz halowe turnieje. Klub cały
rok prowadzi nabór do drużyn młodzieżowych. Zajęcia są bezpłatne.
Wszystkie chętne dzieci serdecznie zapraszamy.
Kontakt do trenera: 721 489 199.

Z życia klubu senior +
W styczniu jeszcze przez kilka dni pozostaliśmy w
klimacie świąt, gdyż po raz kolejny przedstawialiśmy
Jasełka w Kościele Parafialnym oraz starszym grupom dzieci z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim. Seniorzy usłyszeli mnóstwo ciepłych komenta-

rzy i słów uznania od widzów, co jest bardzo budujące i miłe oraz daje mnóstwo energii do podjęcia
kolejnych wyzwań. W klubie zostały wznowione zajęcia ruchowe z panią Agnieszką, dzięki którym seniorzy mogą dbać o zdrowie i poprawić swoją kondycję fizyczną. Uczestnicy klubu po raz kolejny pokazali swoje wielkie serce i zaangażowanie. Nagrali
krótki filmik z pozdrowieniami dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i przekazali na aukcję ręcznie
robiony patchwork, który przedstawia Stronisława –
maskotkę Stronia Śląskiego. W tym miesiącu także
świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Podczas wizyty naszych przedszkolaków seniorzy zostali obdarowani laurkami, uśmiechem i dobrą, wspólną zabawą. Podczas zajęć plastycznych klubowicze stworzyli
nową galerię obrazów wykonanych na styropianie,
metodą patchworkową, które zdobią klub. Mogli
również wykonać własnego anioła z masy solnej. W
styczniu obchodzony był w klubie Światowy Dzień
Pizzy. Podczas zajęć kulinarnych seniorzy mogli
stworzyć własną kompozycję tego dania na pysznym
cieście, które zostało nam podarowane przez Pizzerię Cherry Pepperoni w Stroniu Śląskim. Nie zabrakło również dobrej zabawy i nauki podczas przygotowanego quizu na temat pizzy. 28 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Puzzli i Łamigłówek. Tego dnia odbyły się zawody w układaniu puzzli na czas. Każda drużyna otrzymała dyplom i mnóstwo dobrej zabawy. W przyszłym miesiącu planowane jest spotkanie a dietetykiem.
Opiekun w Klubie Senior +
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Kozice Górskie w Sudetach
Kozice górskie można podziwiać nie tylko w Tatrach.
Mało kto wie, ale kozice zadomowiły się także w Sudetach Wschodnich przy masywie Śnieżnika. To dosyć płochliwe zwierzątka. Przyrodnikom w ich obserwacji pomagają foto-pułapki.
Kozice górskie zostały sprowadzone do Czech prosto z Alp na początku XX wieku. W 1972 roku przywędrowały do Polski osiedlając się przy masywie
Śnieżnika. Stado liczy około 25 osobników. – Jest to
niewielka populacja, bardzo mało liczna, więc w
sposób istotny na trwałość ekosystemu nie wpływa.
W moim odczuciu jak najbardziej perełka, którą powinniśmy w jakiś sposób otoczyć uwagą, troską –
twierdzi nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój Łukasz Pogoński.
Kozice nie są wybredne jeżeli chodzi o jadłospis.
Zadowolą się pędami roślin, a nawet mchem czy porostami. W sezonie jesienno-zimowym jest trudniej
o jedzenie, dlatego można je spotkać bliżej turystycznych szlaków.
Kozice górskie są fascynujące ze względu na ich budowę ciała. Z miejsca potrafią wykonać skok na 3
metry do góry, a w biegu pokonują nawet 7metrowe zapadliny. – To co ją na pewno wyróżnia,

to uzbrojenie w odpowiedniej budowy racice. Krawędzie racicy są zrogowaciałe, ona bezpośrednio w
okresie zimowym wbija się w ten trudny zmrożony
śnieg. W okresie letnim podeszwa racicy niejako jak
guma potrafi się przystosować do tych trudnych warunków skalnych – informuje Łukasz Pogoński.
Turyści a nawet sami mieszkańcy są zaskoczeni, że
w Sudetach można spotkać kozice. Dla turystów,
którzy chcieliby zobaczyć kozice przy Śnieżku, mamy
podpowiedź. Najlepiej wybrać się z samego rana na
szlaki przy otwartych zboczach góry.
Źródło: Fakty TVP3 Wrocław

"Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim"
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w roku 2021 w miesiącach od kwietnia do października brało udział w projekcie pn. "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim". Projekt miał na celu
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych
pracowników gminnych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat oraz wyposażenie placówek
w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia
zajęć i warsztatów.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu
operacyjnego
Polska
Cyfrowa.
CETiK otrzymał 6 komputerów, z których część przekazana zostanie Bibliotece Miejskiej CETiK w Stroniu
Śląskim, z przeznaczeniem do obsługi stanowisk
komputerowych dla mieszkańców gminy oraz turystów.
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FOTORELACJA Z WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CETiK W OSTATNIM miesiącu
Koncert w wykonaniu Czeskiego chóru „Staráček”

Spektakl pt. „BAJECZNA FIESTA” w wykonaniu
teatru „Kultureska”
Nocny półmaraton na biegówkach

Spotkanie podróżnicze z
Ewą Chwalko pt. „Łuk Karpat”

Stand-up
Pawła Reszeli
Nocny półmaraton na biegówkach

Wspólne próby zespołów Morka
z Ustronia Morskiego oraz Mini
Bandu ze Stronia Śląskiego

Nocny półmaraton na biegówkach

Spotkanie podróżnicze z
Ewą Chwalko pt. „Łuk Karpat”

8
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,, Dzień Babci i Dziadka’’
21 stycznia, jak co roku w CETIK-U zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W tym dniu dzieci zaprosiły do CETIK-u swoje kochane babcie i dziadków. Dzieci przygotowały dla nich
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i
wspólnie spędzone chwile z wnukami. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki. Dziękujemy !!!
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii w Stroniu śląskim
Ferie zimowe przedszkolaków
Tegoroczne ferie zimowe trwały od 31 stycznia do 11 lutego. Na ten czas zaplanowano i zrealizowano
szereg zajęć oraz wyjść integracyjnych, mających na celu zapewnienie kreatywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego. W pierwszym tygodniu ferii dzieci uczestniczyły w szeregu zabaw muzycznoruchowych wg M. Tomaszewskiej. Kilka razy wybraliśmy się na spacer do CETIK -u na poranek filmowy. W
drugim tygodniu atrakcją było spotkanie z panią Natalią Gancarz na warsztatach mydlarskich. Dzieci z zaciekawieniem słuchały poleceń prowadzącej a następnie tworzyły swoje piękne kolorowe i pachnące mydełka. Dziękujemy pani Natalii za ogromne zaangażowanie i ciekawe doświadczenie.
Głównym celem tegorocznych ferii zimowych była dobra zabawa, dzięki której na twarzy każdego przedszkolaka miał zagościć uśmiech. Plan ferii był na tyle ciekawy i odmienny od typowych zajęć w przedszkolu, że stwarzał dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzał ich rozwój, rozszerzał zainteresowania, pogłębiał wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez poznawanie nowych ciekawych osób i zdobywanie interesujących doświadczeń.

Osiągnięcia Naszych przedszkolaków

"Skrzat Lolek "

Osiągnięcia Naszych przedszkolaków w Ogólnopolskim Konkursie "Szkolne Przygody Gangu Swojaków". Grupa Żabki oraz Słoneczka znalazły się
wśród 450 wyróżnionych przedszkoli w konkursie
Gangu Swojaków. Gratulacje dla naszych przedszkolaków oraz podziękowania dla rodziców i wychowawców p. Marty Kuziel i D. Śmiertki za zaangażowanie w przygotowaniu dzieci do konkursu.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w
postaci maskotek oraz pamiątkowe dyplomy.

W miesiącu grudniu w
naszym przedszkolu
odbyła się Akcja Charytatywna "Skrzat Lolek ". Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w
tworzeniu skrzatów i
wielkiemu sercu rodziców, którzy zakupili "Lolki" udało się
zebrać kwotę 800 zł.
Cała suma została
przekazana na zakup
przyborów plastycznych dla Domu Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieży w
Ścinawce Dolnej.

Wycieczka na Bielice
14.02.2022 grupa Żabek wzięła udział w wycieczce na Bielice. Dzieci miło spędziły czas bawiąc się na
śniegu. Miały zapewnione wiele atrakcji takich jak
przejazd ratrakiem czy skuterem śnieżnym. Podsumowaniem wycieczki było wspólne ognisko i słodki
poczęstunek. Serdeczne podziękowania składamy
dla Pani Marty Maj oraz całej rodziny Państwa Majów za wszystkie atrakcje zapewnione dzieciom.
Dziękujemy—wychowawca gr. Marta Kuziel.
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Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie
Dzień Babci i Dziadka w „Bajlandii”
W dniu 21 stycznia w naszym przedszkolu przygotowaliśmy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z
racji pandemii miała ona formę wirtualną. Dzieci nauczyły się wierszy i piosenek, które zostały nagrane i
opublikowane w Internecie. Zadaniem przedszkolaków było zaprezentowanie nagrania podczas wizyty u
babć i dziadków. Dzieci również wykonały samodzielnie kilka upominków: słoikowe lampiony, laurki oraz
kalendarze.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod
hasłem „Przejrzyj na oczy” już za nami!!! W dniu
finału 30.01.2022 trzydziestu sześciu wolontariuszy
wyruszyło z puszkami aby kwestować na terenie
Gminy Stronie Śląskie. Sztab działający w budynku
ZSS w Stroniu Śląskim przygotował 205 aukcji internetowych oraz loterię fantową.
Część przekazanych przedmiotów wystawiono do
licytacji w trakcie transmisji live, przeprowadzonej z
siedziby sztabu. Dzięki uprzejmości Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra Resort oraz zaangażowaniu
członków ULKS „Czarna Góra”, w dniu finału zostały
przeprowadzone zawody narciarskie dla osób w różnych kategoriach wiekowych, a wpisowe przekazano w formie datków do puszek kwestujących wolontariuszy. Dzięki hojności sponsorów oraz darczyńców udało się w tym roku zebrać rekordową kwotę
43 172,43 zł. Sztab działający przy ZSS w Stroniu
Śląskim serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, a także osobom licytującym. To tylko dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu, udało się zebrać tak imponującą kwotę
podczas jubileuszowego, 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy również Restauracji „Puchaczówka” oraz załodze Pizzerii Cherry
Pepperoni za pyszne słodkości oraz znakomitą pizzę
dla wolontariuszy i członków Sztabu. Serdeczne podziękowania również dla osób działających w Sztabie. Pamiętajcie Gramy Razem do końca świata i
jeden dzień dużej…

SUKCES UCZENNIC KLASY 8 „D” w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Amelia Felusiak, Zuzanna Matusik , Domanika Śmiłowska dostały się do IV - wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się 17 marca 2022 r.
Zadania uczennic to:
Test: Część ogólna - 15 pytań, w tym:
● 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,
● 5 pytań – zadania rozbudowane np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, uzupełnienie.
Część „parkowa” – 10 pytań, w tym:
● 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
● 5 pytań – zadania rozbudowane np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, uzupełnienie.
Rozpoznawanie gatunków 10 gatunków roślin chronionych 10 gatunków zwierząt chronionych .
Gratuluję i trzymam kciuki.
Maria Zimna-nauczyciel biologii.
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Spotkanie z pracownikami
Teleplatforma Pierwszego
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
Kontaktu
w klasie 3c
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatfor-

We wtorek 18 stycznia 2021 r. uczniowie utrwalili
nazwy ptaków, jakie można zobaczyć w naszych
karmnikach oraz wykonali kule pokarmowe dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Serdecznie dziękujemy
pani Irenie Foremnik i panu Łukaszowi Głowackiemu
za ciekawie przeprowadzone zajęcia.

mę pierwszego kontaktu (TPK).
TPK zapewnia niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00
rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ, w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza
godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej,
pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Aby skorzystać z TPK, pacjent może zadzwonić pod bezpłatny,
ogólnopolski numer 800 137 200 lub wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej ZUS. Po
wypełnieniu formularza z chorym skontaktuje się
konsultant, a następnie pielęgniarka/położna, a w
razie potrzeby lekarz.
Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki
lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy
dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne
i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ
platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy
nie są obsługiwane.

Porady udzielane są wyłącznie w języku polskim.
Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych
Ogólnopolska olimpiada biologiczna przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której
zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podob"Olimpus".
nych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdro14 stycznia 13 uczniów z klas 7-8 z Zespołu Szkół Sa- wotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez
morządowych w Stroniu Śląskim przystąpiło do ogól- telefon.
nopolskiej olimpiady - sesja zimowa. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby,
30 pytań zamkniętych. Oczekujemy na wyniki. pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie
lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna
Szkolny organizator: Maria Zimna.
okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
•
wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
•
kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach
pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku),
•
a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
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"MIŁE SPOTKANIA"
27 stycznia jak w każdy czwartek miesiąca grupa
członkiń Klubu "3xK" (Książka, Kobieta, Kultura)
Stowarzyszenia "Złoty Kasztan" z siedzibą w Bibliotece Miejskiej w Stroniu Śląskim wykonała 3 projekty "LETNIEJ BIBLIOTEKI" . Skwerek przy bibliotece pomysł poddany pod rozwagę przez dyr. CETiK-u P.
J. Chilickiego ma być miłym kwiatowo - książkowym
miejscem relaksu, wiedzy i chwili odpoczynku. Znając się na uprawie kwiatów i roślin zielonych - (panie
to ogrodniczki z długoletnim stażem), miały moc
pomysłów na tzw. skwerek japoński, w stylu angielskim czy nostalgicznym polskim.
Polski styl najbliższy sercu, bo cudownym jest "Świat
w malwy malowany" jak w wierszu p. Agnieszki
Osieckiej. Dodatkowego przeżycia dostarczyła nam
przedstawiona przez koleżanki twórczość w/w autorki ze zbiorku poezji "IMIENNIK Z KWIATEM" i
grafikami p. Franciszka Starowieyskiego. Projekty są
do wglądu.
Następne zajęcia 03 lutego z prac manualnych czyli
zdobienia drewnianych skrzyneczek techniką decoupage malowanie, naklejanie i lakierowanie poprowadziła z nami pracowniczka biblioteki p. A.Witczak,
której serdecznie dziękujemy za ich zakup, fachową
pomoc i instrukcję wykonania. Och ,było co robić palce całe w farbach i kleju ale rezultat jak na pierwszy raz był znakomity.
Walentynkowy wieczór upłynął na czytaniu poezji
miłosnej - ochotniczki w nagrodę otrzymały czerwone serduszka - lizaki np. B. Leśmiana "W malinowym chruśniaku", J. Lechonia "Pytasz co w moim
życiu ", M. Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej "Miłość",
W. Szymborskiej "Nic dwa razy...", L. K. Gałczyńskiego "Prośba o Wyspy Szczęśliwe" itd.

Nie zabrakło pięknych piosenek walentynkowych
czyli hitów sprzed lat duetu V.Villas, M. Wiśniewskiego - "Tango dla Kowalskiej", "Kobieta".
Każde trzy godziny uciekają " jak z bicza strzelił " i
byle tak dalej przy współudziale naszej koleżanki i
pracowniczki biblioteki A. OBAJTEK .
DZIĘKUJĘ
prezes Stowarzyszenia " Złoty Kasztan "
Jolanta Bogiel
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Widomości z rady miejskiej
W dniu 31 stycznia 2022 r. odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto
uchwały:
Uchwała nr XLVI/203/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
●
Uchwała nr XLVI/204/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie.
●
Uchwała nr XLVI/205/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Lądku - Zdroju, stanowiącej własność osoby fizycznej.
●
Uchwała nr XLVI/206/22 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.
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali „za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie).
●

Jak co roku Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego ufundowali tort z przeznaczeniem na licytację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, nabywcy serdeczne dziękujemy!
Bardzo ubolewamy, iż, jak co roku nie mogliśmy poczęstować Państwa tortem, ale mamy nadzieję, że w
przyszłym roku wszyscy spotkamy się osobiście na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury. Czego Państwu i nam życzę.
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 sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która
odbędzie się 31 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00
w trybie zdalnym.
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
4. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych,
gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kletno
– projekt nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt
nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie
Śląskie w 2022 roku – projekt nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XLVI/306/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31
stycznia 2022 r. 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 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie przez Gminę Stronie Śląskie wkładu niepieniężnego do SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości – projekt nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Osłonowego Gminy Stronie Śląskie „Teleopieka dla
Seniorów” – projekt nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej
podjęcia uchwały w przedmiocie wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości, o zakazie stosowania kwarantann i
izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA
(wszystkich producentów) – projekt nr 10.
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
19. 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

16
16

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 marca 2022 roku w godz. 10.00-11.00,
w dniu 2 kwietnia 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 marcu 2022 roku,
kwietniu 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.

