
W sobotę 18 lutego po raz szó-
sty  w Górach Bialskich w Gminie 
Stronie Śląskie został zorganizo-
wany najdłuższy bieg narciarski w 
Polsce - SGB UTRABIEL 2023. Dy-
stans koronny - 60 km oraz biegi 
towarzyszące 20 km i 17 km 
techniką klasyczną.  
Tydzień przed zawodami na liście 
startowej zapisanych zawodni-
ków było ponad 300. Część z nich 
przeniosła swój start z ubiegłego 
roku, gdyż impreza się nie odby-
ła, ponieważ na to nie pozwoliły 

warunki pogodowe. Góry Bialskie 
kryją wiele tajemnic... W dniu 
zawodów na linii startu stanęło 
ponad 100 zawodników. Zabra-
kło tym razem  tych bardziej zna-
nych z tytułów i nazwisk. Zapo-
wiedzi meteorologów i alerty po-
godowe na pewno na to też 
wpłynęły. Ale dla mocarzy -
narciarzy nie ma złej pogody. Do 
boju!  
W dzień startu trasy były przygo-
towane perfekcyjnie; operator 
ratraka Pan Piotr wyjechał o 

godz. 3 nad ranem, siatki założo-
ne, newralgiczne punkty zabez-
pieczone, służby medyczne w 
pogotowiu! 30 zawodników star-
tujących na 60 km  mieli do po-
konania 3 pętle po 20 km. Na tra-
sie były 2 punkty żywieniowe - 
ciepłe napoje, owoce i suche 
przekąski - obsługa profesjonal-
na. Ratownicy medyczni na trasie 
i linii mety czuwali w ciągłym po-
gotowiu. Warunki pogodowe 
zmieniały się co godzinę.  
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Podsumowanie I etapu rewitalizacji Parku Morawka 

W ubiegłym roku zakończyliśmy I 
etap Rewitalizacji Parku 
Morawka w Stroniu Śląskim wraz 
z terenem przyległym. 
W ramach tej inwestycji 
wykonano: 
- alejki parkowe o nawierzchni 
szutrowej, 
- żelbetonowe ławki i leżaki 
parkowe, 
- 2 kładki o konstrukcji 
żelbetonowej nad rzeką 
Morawka, 

- nadbrzeże (bulwar) o długości 
110 mb wraz z pomostami do 
wodowania kajaków, 
- oczko wodne (zimą lodowisko), 
- stoły do gier planszowych, 
szachy terenowe, 
- skatepark, 
- oświetlenie ledowe ławek i 
alejek parkowych. 
Całkowity koszt realizacji 
inwestycji to 5 519 423, 99 PLN, 
w tym dofinansowanie ze 
środków Covid-19:  

3 275 640,00 PLN 
„Jestem przekonany, iż 
prowadzona inwestycja przyczyni 
się do stworzenia nowoczesnej 
przestrzeni publicznej w naszym 
mieście dla mieszkańców i 
turystów w celu poprawy jakości  
życia oraz nowej formy rekreacji i 
odpoczynku młodzieży i 
seniorów” - powiedział Burmistrz 
Stronia Śląskiego Dariusz 
Chromiec 
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Pomóżmy gościom z Ukrainy w segregacji odpadów 

W ciągu ostatniego roku 
do naszej gminy 
przyjechało wiele osób, 
które uciekły przed 
wojną w Ukrainie.  
Dla obywateli Ukrainy 
niektóre 
reguły obowiązujące w 
naszym kraju są nowe i 
trudne do zrozumienia. 
Tak właśnie jest np. z 
segregacją odpadów 
komunalnych, która dla 
naszych gości może 
stanowić nie lada 
wyzwanie. I to z myślą o 
nich postanowiliśmy 
przygotować podręczną 
ulotkę, która pomoże 
naszym gościom z 
Ukrainy 
lepiej zrozumieć zasady 
selektywnej zbiórki 
śmieci. 
W Gminie Stronie 
Śląskie, jak i w całej 
Polsce, obowiązuje 
jednolity system 
segregacji 
odpadów komunalnych 
na pięć frakcji: papier, 
metale i tworzywa 
sztuczne, szkło, 
bioodpady i odpady 
zmieszane.  
Wierzymy, że ulotka w 
wersji ukraińskiej 
pomoże w zrozumieniu 
podstawowych zasad 
segregacji 
odpadów komunalnych 
obowiązujących na terenie 
Gminy Stronie Śląskie. 
Ulotkę można pobrać na naszej 

stronie internetowej Stronie.pl w 
zakładce pomoc dla Ukrainy. 
Zachęcamy do jej pobrania, 
wydrukowania i umieszczenia w 
widocznym miejscu. 

Ulotki są również dostępne w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Stroniu Śląskim. 
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Gmina Stronie Śląskie laureatem konkursu  
„Róża Kłodzka” 2022 

31 stycznia br. podczas spotkania 
noworocznego Powiatu Kłodzkiego Gmina 
Stronie Śląskie została laureatem dorocznej 
nagrody Starosty Kłodzkiego "Róża Kłodzka 
2022" w kategorii Produkt 
Promocyjny/Turystyczny za „Odbudowę 
wieży widokowej na Śnieżniku”. 
„Dziękujemy Kapitule Konkursowej za to 
zaszczytne wyróżnienie, które potwierdza, że 
tak wyjątkowa i nowoczesna inwestycja 
przyczyni się do promocji Masywu Śnieżnika 
oraz całego regionu Ziemi Kłodzkiej” - 
powiedział Burmistrz Stronia Śląskiego 
Dariusz Chromiec 

AKCJA SEGREGACJA 

Segregacja odpadów jest bardzo 
ważna ze względu na lepsze wy-
korzystywanie zasobów,  posza-
nowanie środowiska, oszczęd-
ność energii i wody. Ale jest to 
istotne także ze względu na ko-
nieczność osiągnięcia przez gmi-
ny  wyższego poziomu recyklingu 
odpadów. Nie osiągniemy tego 
celu bez pokazania młodym lu-
dziom jak poprawnie segregować 
śmieci i bez uświadomienia im 
znaczenia selektywnej zbiórki 
odpadów. 
W związku z tym w dniach 23-
26.01.2023 r. uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim oraz 5 - 6 latki z Przed-

szkola Miejskiego w Stroniu Ślą-
skim wzięli udział w szkoleniu 
edukacyjnym na temat segrego-
wania śmieci, zatytułowanym 
„Akcja segregacja”, której inicja-
torem był Urząd Miejski w Stro-
niu Śląskim. Koordynatorem dzia-
łań byli pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Stroniu Śląskim, którzy 
przygotowali książeczki edukacyj-
ne, ulotki oraz zakładki do ksią-
żek promujące segregowanie od-
padów. Segregacja śmieci i recy-
kling to bardzo ważne problemy 
dla naszej planety, dlatego to na 
nich właśnie skupił się prowadzą-
cy akcję Wojciech Ziobro Strażnik 
Miejski ze Stronia Śląskiego. 

Najmłodsi mogli obejrzeć eduka-
cyjną prezentację, która uczyła, 
jak należy prawidłowo segrego-
wać śmieci. Nie mogło zabraknąć 
naszego „Stronisława”, który 
wspólnie z dziećmi zatańczył do 
piosenki ”Kubuś piosenka o tym 
jak segregujemy śmieci”. Następ-
nie uczniowie sami rozpoznawali 
kolorowe pojemniki i decydowali, 
jakie śmieci powinny się w nich 
znaleźć. 
Mamy nadzieję, że olbrzymia 
dawka informacji będzie nam na 
co dzień ułatwiać segregację i już 
nikt nie pomyli koloru kosza, w 
którym mają się znaleźć poszcze-
gólne odpady . 
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   Z ŻYCIA KLUBU SENIOR + 

W pierwszych dniach dnia 
stycznia pozostaliśmy jeszcze w 
klimacie Świąt Bożego 
Narodzenia, ponieważ  
uczestnicy klubu wystąpili  ze 
śpiewem kolęd i pastorałek w 
Kościele Parafialnym oraz w 
Wojewódzkim Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej w 
Stroniu Śląskim. Spędziliśmy 
miło i w świątecznej atmosferze 
czas wśród osób, od których bije 
niesamowite ciepło i szczerość. 
Mieszkańcy  WCPD  przedstawili 
dla nas jasełka pełne wzruszeń i 
przesłania. Dla nas wszystkich 
był to cudowny dzień. W tym 
miesiącu przypadało święto 
Dnia Babci i Dziadka. O 
seniorach nie zapomniały  dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w 
Stroniu Ślaskim, które uświetniły 
ten dzień swoimi występami w 
Cetiku, a dodatkową 
niespodzianką był drobny 
upominek dla  każdego z 
klubowiczów. W klubie trwa 
kontynuacja zajęć  taneczno – 
ruchowych  i jako integracja z 
nowymi uczestnikami klubu 
odbyła się zumba karnawałowa , 
na której doskonale bawiliśmy 
się w rytm muzyki, jednocześnie 

dbając o swoją kondycję. 
Podczas tegorocznego finału 
WOŚP seniorzy wystąpili po raz 
pierwszy na scenie i 
zaprezentowali się w tańcu. 
Nowością w klubie są zajęcia 
muzyczne  prowadzone przez 
pana Piotra Szczepanka, który 
swym talentem i miłością do 
muzyki daje mnóstwo 
pozytywnej energii do śpiewu, 
który tak bardzo seniorzy 
kochają. 
W grudniu najważniejszym 
wydarzeniem była wigilia 
klubowa, którą przeżyliśmy w 
swoim  gronie wraz  z 
zaproszonymi gośćmi. Jedną z 
atrakcji było mikołajkowe 
wyjście na kręgle, gdzie 
spędziliśmy aktywnie czas. 
Odbyło się spotkanie pt „Sama 
w Himalajach”, a jego autorką i 
bohaterką była pani Agnieszka 
Malik, która w pojedynkę 
zdobyła jeden ze szczytów w 
Himalajach. Byliśmy pod 
ogromnym  wrażeniem jej 
wytrwałości odwagi i 
determinacji . 
 
 
 

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. W 2023 roku 
zajęcia w klubie są prowadzone 
dla grupy  20 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. 74 8141 
424, lub z opiekunem Klubu 
Senior + w Strachocinie 4a tel. 
798 507 273 . 

 
                                                                                                               

Opiekun                                                                                         
Klubu Senior + 
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Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie powiatu  

Potrzebujesz pomocy prawnika, 
doradcy, mediatora?  Jesteś w 
trudnej życiowej sytuacji? Sko-
rzystaj z systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego lub 
nieodpłatnej mediacji. Co to zna-
czy, że pomoc jest nieodpłatna? 
Wszystkie z podejmowanych 
działań w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej są darmowe i to 
niezależnie od tego czy sprawa 
będzie miała finał w sądzie. Dar-
mową pomoc uzyskasz w punk-
tach nieodpłatnej pomocy praw-
nej, w całym kraju. Punkty znaj-

dują się w każdym powiecie. Kto 
może skorzystać z darmowej po-
mocy? Gdy uważasz, że koszty 
pomocy prawnika są dla Ciebie 
zbyt duże, składasz wykonawcy, 
którego spotkasz w punkcie, pi-
semne oświadczenie, że nie je-
steś w stanie ponieść takich kosz-
tów. Nie musisz zabierać ze sobą 
nic z wyjątkiem dowodu osobi-
stego. Wzór oświadczenia da Ci 
osoba udzielająca pomocy. 
 Aby skorzystać z pomocy skła-
dasz: a) pisemne oświadczenie, 
że nie jesteś w stanie ponieść 
tych kosztów, oraz b)    oświad-

czenie o niezatrudnianiu innych 
osób w ciągu ostatniego roku, a 
także c) wszystkie zaświadczenia 
o pomocy de minimis oraz pomo-
cy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, otrzymanej w ro-
ku, w którym ubiegasz się o nie-
odpłatną pomoc prawną oraz 
otrzymanej w ciągu dwóch po-
przedzających ją lat podatko-
wych, albo oświadczenia o wiel-
kości tej pomocy otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w 
tym okresie.  
 

Lp. 
Miejsce świadczenia bez-

płatnej obsługi prawnej 

 Kontakt bezpo-

średnio do punktu 

Godziny otwarcia 

Pn Wt Śr Cz P 

1 STRONIE ŚLĄSKIE, 

ul. Zielona 5  kom. 533 379 675  1400-1900  1300-1815  1500-2015  1300-1800  800-1330 

Lokalizacja punktu 
Poniedziałek 14.00-

19.00 
Wtorek  13.00-18.15 Środa 15.00-20.15 Czwartek 13.00-18.00 Piątek  8.00-13.30 

 Stronie Śląskie ul. 

Zielona 5 

Radca Prawny 

Piotr Murzyniak 

Adwokat 

Katarzyna Stupak 

( doradca obywatel-

mgr prawa 

Agnieszka Klikie-

wicz-Daszek 

Adwokat 

Katarzyna Stupak 

( doradca obywatelski) 

Radca Prawny 

Piotr Murzyniak 

W ostatnim czasie Ryszard 
Wiktor Członek Zarządu 
DZPN przekazał  pierwsze 
wydanie magazynu 
"Dolnośląska Piłka". Pro-
jekt ten zrodził się na I Dol-
nośląskim Kongresie Ama-
torskiej Piłki Nożnej dzięki 
inicjatywie dolnośląskich 
samorządowców i działa-
czy DZPN. „To krok milowy 
w utrzymaniu stałego kon-
taktu pomiędzy nami, bo 
amatorska piłka nożna nie-
rozłącznie łączy się z samo-
rządem. 
Dziękuję Andrzejowi Pad-
ewskiemu Prezesowi Dol-
nośląskiego Związku Piłki 

Nożnej za ten projekt, który przy-
bliży nam sprawy związane z dol-
nośląskim futbolem i całym śro-
dowiskiem piłkarskim” - powie-
dział Burmistrz Stronia Śląskiego 
Dariusz Chromiec 

Dolnośląska piłka nożna 
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Defibrylator na terenie Gminy Stronie Śląskie 

W miesiącu styczniu br. na bu-
dynku przy ul. Mickiewicza 2 w 
Stroniu Śląskim zamontowano 
automatyczny defobrylator AED. 
Jest to przenośne urządzenie słu-
żące do defibrylacji, stosowane w 
przypadku nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK). 
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) 
może wystąpić wszędzie, z wielu 

powodów, powinniśmy być za-
tem zawsze przygotowani na ko-
nieczność udzielenia pierwszej 
pomocy, a z użyciem defibrylato-
ra AED możemy to zrobić bardzo 
skutecznie. 
W przypadku zatrzymania krąże-
nia, każda minuta, ba KAŻDA SE-
KUNDA jest na wagę zło-
ta.  Wykonanie defibrylacji w cią-

gu kilku pierwszych minut od wy-
stąpienia NZK znacząco zwiększa 
szanse na przeżycie. Im szybciej 
będziemy w stanie zdefibrylować 
osobę w stanie nagłego zatrzy-
mania krążenia, tym większe jej 
szanse na powrót do pełni zdro-
wia. 

Gmina Stronie Śląskie realizuje projekt 
finansowany przez Ministra Cyfryzacji pt. 
"CYFROWY KLUB SENIORA" . 
W ramach przyznanej dotacji w wysokości  
15 000 PLN zakupiono 5 laptopów na 
wyposażenie Klubu Senior+ . 
 
Projekt będzie służył nabyciu praktycznych 
umiejętności poruszania się w wirtualnym 
świecie cyfrowym, a tym samym pozwoli cieszyć 
się naszym seniorom dobrodziejstwem 
Internetu i korzystania z IT.  
W dniu 30 stycznia br. Burmistrz Stronia 
Śląskiego Dariusz Chromiec wspólnie z 
Małgorzatą Lech Kierownikiem Klubu Seniora 
przekazali laptopy seniorom. 

"CYFROWY KLUB SENIORA"  
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Stroński Park Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. 
o. w Stroniu Śląskim rozstrzygnął 
postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pt.: 
 „Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego polegającego na 
udostępnieniu nowych partii 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie 
(Partie Mastodonta) dla ruchu 
turystycznego w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie, 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, pozwolenia na 
użytkowanie”. 
Zadanie zostanie zrealizowane w 
formule zaprojektuj i wybuduj. 
W przeprowadzonym, drugim (w 
pierwszym przetargu nie została 
zgłoszona żadna oferta) 

postępowaniu wybrano do 
realizacji zamówienia ofertę 
złożoną przez Wykonawcę pod 
nazwą: 
Firma Ogólno-budowlana Marcin 
Skoczeń, ul. Kolejowa 20/3, 57-
256, Bardo 
Cena oferty wynosi: 
31 115 916,00 zł netto. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w celu  
udostępnienia nowych partii 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie 
(Partie Mastodonta) dla ruchu 
turystycznego, rozbudowa i 
modernizacja pawilonu do 
obsługi ruchu turystycznego w 
Jaskini Niedźwiedziej i 
dostosowanie do 
obowiązujących przepisów 
prawa, wykonanie parkingu w 

Kletnie. Obecnie trwają 
formalności proceduralne 
związane z podpisaniem umowy i 
rozpoczęciem inwestycji. 
Termin wykonania całości 
przedmiotu zamówienia zgodnie 
z ofertą Wykonawcy wynosi: do 
50 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 
 
 
        Zarząd SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. 

z o.o. 
 

Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

Mówi się, że aby 
wychować dziecko 
potrzebna jest cała 
wioska. Cóż to zna-
czy? Każdy rodzic 
wie, jak wiele sił i 
czasu trzeba po-
święcić, aby nasze 
pociechy były szczę-
śliwe, bezpieczne i 
dobrze się rozwijały. 
Całe szczęście z po-
mocą przychodzą 
najbliżsi. Babcia i 
Dziadek, którzy otaczają wnuczę-
ta miłością i troską, pokazują im 
świat, dają ciepło i wsparcie w 
różnych sytuacjach. Niejedno-
krotnie są też wzorami zacho-
wań, postaw. Jako nauczyciele 
przedszkola mamy wiele okazji, 

by to zaobserwować. Nic zatem 
dziwnego, że od wielu lat Dzień 
Babci i Dziadka obchodzony jest 
uroczyście również w naszym 
przedszkolu.  20 stycznia nasi po-
dopieczni zaprosili swoich dziad-
ków i swoje babcie na występy, 

podczas których 
wszyscy chcieli-
śmy im podzię-
kować za ich 
ogromne serce. 
Dzieci przygoto-
wywały się dłu-
go i wytrwale - 
dla babci i 
dziadka wszyst-
ko musi wyjść 
wyjątkowo! 
Część wystę-
pów wywoły-

wała uśmiech, inne wzruszenie. 
Było pięknie, ale najbardziej 
wzruszający był moment, w któ-
rym wnuczęta składały swoim 
dziadkom życzenia osobiście. To 
musi być miłość. 
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Nowe partie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie 
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▪ Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przedszkolaki przygotowały pro-
gram artystyczny, który został 
opublikowany w internecie. Dzie-
ci śpiewały piosenkę i mówiły 
wiersze, a prezentem były Dyplo-
my Super Babci i Dziadka, które 
zostały dostarczone do adresa-
tów. 
▪ Serdeczną karteczkę w styczniu 
– dla lokalnego włodarza – otrzy-
mała nasza pani dyrektor Irena 
Foremnik, która jest sołtysem 
Kamienicy. 
▪ 26 lutego gościliśmy pracowni-
ków Śnieżnickiego Parku Krajo-
brazowego, z którymi dzieci sa-
modzielnie przygotowały kulki z 
karmą dla ptaków. 
▪ 1 lutego do naszego przedszko-

la przyjechał teatrzyk Herbi z 
przedstawieniem „Dwanaście 
miesięcy”. Oprócz aktorów kilko-
ro dzieci również brało udział w 
spektaklu. 
▪ 9 lutego z okazji Dnia Pizzy 
przedszkolaki zostały ugoszczone 

przez Ośrodek Violetta w Bolesła-
wowie przepyszną pizzą. Dzie-
ciom bardzo smakowało, mówiły, 
że to najlepsza pizza, lepsza od 
margarity. Dziękujemy za te 
wspaniałości! 

Wiadomości z niepublicznego przedszkola „Bajlandia”  
w Bolesławowie  

Karnawał to czas za-
baw i balów. 10 lutego 
bal karnawałowy od-
był się również w 
Przedszkolu w Stroniu 
Śląskim. Przystrojona 
sala, wesoła muzyka, 
pyszne przekąski oraz 
roześmiani przebie-
rańcy. Było wiele 
atrakcji: tańce, wspól-
ne zabawy, konkursy. 
Co tam Wenecja? Co 
tam Rio? W naszym 
przedszkolu jest rów-
nie wesoło! 

1 lutego do naszego przedszkola zawitali przedsta-
wiciele Nadleśnictwa  Lądek-Zdrój. Przynieśli ze so-
bą dziwne skarby: plansze z wizerunkami ptaków, 
różnorodne ziarna oraz...smalec. Tak, tak. Robiliśmy 
(a właściwie lepiliśmy) kulki z pokarmem dla pta-
ków. Zabawa była doskonała. Znalazł się też czas na 
naukę o ptakach i ich zwyczajach. Dziękujemy!  W 
kolejnych dniach 
przedszkolaki rozwie-
szały ptasie przysmaki 
na drzewach rosną-
cych w parku. 

DOKARMIANIE  
PTAKÓW 
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Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

Uczniu! Marzysz o karierze w po-
licji? Chcesz zostać strażakiem? 
Myślisz o założeniu własnej re-
stauracji? A może jeszcze się nie 
zdecydowałeś i chciałbyś mieć 
więcej czasu na decyzję? Zapra-
szamy zatem do Zespołu Szkół 
Samorządowych w Stroniu Ślą-
skim, gdzie pomożemy Ci spełnić 
zawodowe marzenia. 
Zespół Szkół w Stroniu to nowo-
czesna szkoła, otwarta na potrze-
by swoich wychowanków. W ro-
ku szkolnym 2023/2024 zapra-
szamy do klas ogólnokształcą-
cych o profilu: mundurowym i 
technicznych o profilu gastrono-
micznym. Taka forma kształcenia 
zapewnia naszym uczniom uzy-
skanie ciekawego zawodu ale 
równocześnie umożliwia zdoby-
cie ogólnego wykształcenia. 
Liceum Ogólnokształcące - klasa 
o profilu mundurowym. 
Uczniowie klas mundurowych 
uczestniczą w zajęciach prowa-
dzonych przez wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę: wojskowych, poli-
cjantów, strażaków. Rozwijają 
swoją sprawność fizyczną po-

przez rozszerzone zajęcia m.in. 
na basenie czy na nartach biego-
wych i zjazdowych. Rozszerzenie 
również z języka angielskiego i 
wiedzy o społeczeństwie. Biorą 
udział w różnorodnych wyjaz-
dach, na których poznają specyfi-
kę pracy służb mundurowych. 
Dzięki doświadczonej kadrze i 
innowacyjnym metodom dydak-
tycznym zapewniamy naszym 
wychowankom przygotowanie 
do testów sprawnościowych, któ-
re są niezbędnym elementem 
przy aplikacji do pracy w służ-
bach mundurowych, na wybrane 
uczelnie mundurowe, a także na 
inne uczelnie wyższe.  
Technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych z elementami 
dietetyki i cukiernictwa. 
Zespół Szkół w Stroniu Śląskim 
zapewnia swoim adeptom świet-
nie wyposażone pracownie ga-
stronomiczne, nowoczesny 
sprzęt, a także naukę pod okiem 
mistrzów. Naszą kadrę stanowią 
wybitni kucharze, bariści i restau-
ratorzy, co zapewnia najwyższą 
jakoś kształcenia, a także otwiera 

drogę do 
pewnego za-
trudnienia. 
Nasi ucznio-
wie mają 
możliwość 
uczestnictwa 
w różnych 
projektach 
unijnych, 
podczas któ-
rych zdoby-
wają nowe 
doświadcze-
nia i umiejęt-
ności np. kur-

sy barmańskie, baristyczne czy 
carvingu, co zdecydowanie pod-
nosi atrakcyjność absolwentów 
na rynku pracy. Szkoła oprócz 
warsztatowych metod nauczania 
zapewnia ciekawe staże zagra-
niczne w ramach ERASMUSa, wy-
jazdy i praktyki w renomowanych 
restauracjach. Dodatkowe przed-
mioty proponowane w ramach 
tego kierunku to dietetyka oraz 
podstawy cukiernictwa. Absol-
wenci naszej szkoły są doskonale 
przygotowani do kontynuacji na-
uki na uczelniach wyższych np. 
na kierunku dietetyka. Dodatko-
wo uczniowie naszej placówki w 
sposób praktyczny wprawiani są 
do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej, dzięki admi-
nistrowaniu kawiarenką na tere-
nie szkoły. 
Zespół Szkół w Stroniu Śląskim to 
dobry wybór na trudne czasy. Z 
nami zdobędziesz dobre wy-
kształcenie, rozwiniesz swoje pa-
sje, poznasz ciekawych ludzi i 
otworzysz się na nowe możliwo-
ści. Czekamy na ciebie. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Samorządowych 

http://m.in/
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W poniedziałek, 23.01 uczniowie kl. III A 
S.P. zaprosili swoje babcie i swoich dziadków do 
celebrowania Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
Dla honorowych gości zostało przygotowanych 
mnóstwo atrakcji. Babcie i dziadkowie mogli podzi-
wiać galerię obrazków namalowanych przez wnu-
częta. Galeria została zatytułowana „Czas spędzany 
z babcią, dziadkiem”. Każda praca była opatrzona 
ręcznymi podpisami ilustracji, przygotowanymi 
przez autorów prac. 
Życzenia rozpoczęła piosenka „U babci jest słod-
ko”, przedstawiona razem z choreografią. Później 
rozpoczęły się występy indywidualne. Każdy uczeń 
przepięknie wyrecytował wierszyk dedykowany 
babciom i dziadkom. A na koniec goście obejrzeli 
„Taniec tupaniec” w wykonaniu całej klasy. Od-
świętny charakter uroczystości podkreślały prze-
piękne stroje ludowe. 
Do świętowania przyłączyli się również rodzice. 
Jako niespodziankę wystawili przedstawienie pt.: 
„Czerwony Kapturek”. Rodzice spisali się na medal, 
włożyli serce w grę aktorską, nauczyli się piosenek, 
a także przygotowali dekoracje i kostiumy, które 
wprowadziły widzów w bajkowy świat. 
Oczywiście nie zabrakło kolorowych laurek z życze-
niami, całusów i uścisków. Zwieńczeniem spotkania 
był słodki poczęstunek, który sprzyjał rozmowom. 
Koordynatorem wydarzenia była wychowawczyni 
klasy III A – Elżbieta Wądrzyk. 
 
 

Obchody Dnia  
Babci i Dziadka 

8 lutego  uczniowie klasy 2 b uczestniczyli w warsz-
tatach z kodowania "Scottie Go" w ramach projektu 
"Na dobry początek". Podczas zajęć dzieci nauczyły 
się kodować polecenia dla robota, ćwiczyły orienta-
cję przestrzenną oraz wykonywały proste oblicze-
nia matematyczne. Warsztaty odbyły się w Bibliote-
ce Miejskiej w Stroniu Śląskim. Serdecznie dziękuje-
my za inspirującą lekcję p. Alicji Witczak.  

2 lutego w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój odbył się 3 
etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Pol-
ski”. Naszą szkołę reprezentowała 3 osobowa dru-
żyna w składzie: Róża Adamczyk, Hanna Pomykała, 
Antoni Szatan. Rywalizowaliśmy z uczniami z nastę-
pujących szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Do-
maszkowie, Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, 
Zespół Szkół Publicznych w Lądku- Zdroju. Ucznio-
wie rozwiązywali test składający się z 25 pytań za-
mkniętych, z których: 
10 pytań to tzw. pytania ogólne, dotyczące wie-
dzy z zakresu podstawy programowej dla klas IV- 
VIII szkoły podstawowej dla biologii i geografii, 
związanych z tegorocznym hasłem konkursu, tj. 
Ptaki parków krajobrazowych. 15 pytań dotyczyły 
parków krajobrazowych z województwa dolnoślą-
skiego. Zajęliśmy 4 miejsce. 

III Etap Konkursu Biologicznego- 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

Kodowanie z „Scottie Go”. 
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PODSUMOWANIE ULTRABIEL 2023  
W południe, w górnych partiach 
zaczęło mocno wiać, rzęsisty 
deszcz kosił prosto w twarz, na 
torach leżało mnóstwo igliwia, 
mchu, poruszanie się na nartach 
biegowych było trudne. Na mecie 
zameldowało się 25 zawodników 
i 3 zawodniczki. Zwycięzcami byli 
WSZYSCY! Na dystansie koron-
nym 60 km tradycyjnie  nagradza 
się 6 pierwszych zawodników 
wśród pań i panów. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody finansowe od 
50 zł do 1000 zł, które ufundował 
Bank SGB  oraz wartościowe na-
grody rzeczowe przygotowane 
przez Gminę Stronie Śląskie. Mę-
skie podium – 3 pierwsze miejsca 
zajęli zawodnicy z Czech:  
1. Malik Tomas -  M30,  czas 
03:44:10, 
2.Molva Frantisek M20, czas 
03:52:23, 
3.Kaźlik Petr  M40,czas 03:54:16,  
4.Wieczorkiewicz Sergiusz M40,  
czas 03:55:54,  
5.Skowron Piotr  M30, czas 
04:01:39,  
6.Pająk Stanisław M5, czas  
04:20:36,  
Na liście startowej było 6 kobiet, 
wystartowały 3  i pomyślnie do-
tarły do mety.  
1.Jadwiga Grynkiewicz-Tokarczyk 
K50, czas 4:46:52, 
 2.Sylwia Skrzypek K30, czas 
5:49:29, 
3.Beata Dziura K40, czas  6:04:06.  
Na dystansie 20 km zarejestro-
wanych było 178 uczestników; 
wystartowało 72, w tym 9 kobiet.  
Dekoracja open mężczyzn: naj-
szybciej do mety doleciał Sikora 
Sławomir M40 z XC- SPORT TE-
AM, z czasem 01:15:58. Drugie 
miejsce - Skowron Mieczysław 
M50 z MIETEK- RETROSKI z cza-
sem 01:20:52. Trzecie miejsce - 
Majka Roman z Team Nabiegow-
kach.pl  czas 01:21:01.  
Wśród kobiet najwyższe podium 

dla Brzezińskiej Joanny K40, czas 
01:48:12, druga lokata - Łubik 
Renata z Team MT-SPORT  
Miejsce trzecie - Nowak Jolanta 
K60, czas 02:05:15.  
Dystans 13 km  wydłużył się do 
17 km, co nie stanowiło kłopo-
tów dla zawodników. Pomyślnie 
ukończyło 18 mężczyzn i 9 ko-
biet. Nagrody rzeczowe otrzymali 
uczestnicy w kategorii open 1-3. 
Podium męskie:  
1.Majka Wojciech M 20 z Team 
Nabiegowkach.pl  czas 01:05:48,  
2.Szlendak Łukasz M40 z Kowary 
Biegają, czas 01:11:43, 
 3.Kowal Krzysztof M 50, czas 
01:40:26. 
Podium kobiet:  
1 miejsce Kraus Maria K20, czas 
01:32:09,  
2 miejsce Kowalska Katarzyna, 
czas 01:52:53,  
3 miejsce Schmidt Marzena, czas 
01:57:30.  
Od początku organizacji zawo-
dów SGB ULTRABIEL są klasyfiko-
wani w poszczególnych biegach 
mieszkańcy Gminy Stronie Ślą-
skie. W tym roku na dystansie 
20km wyróżnieni byli: Bartosz 
Bulka M 40, czas- 01:30:38, Jo-
lanta Nowak K30 z czasem 
02:05:15 i Data Marek z czasem 
02:36:07. Natomiast na dystansie 
17km 2 przedstawicieli Gminy 

zostali udekorowani: 
Urbaniak Józef M50, czas-
01:52:27 oraz Schmidt Marzena 
K40, czas- 01:57:30.  
Zostali  również uhonorowani  
najstarsi zawodnicy SGB ULTRA-
BIEL 2023 - Pani Nowak Jolanta i 
Pan Łapiak Ryszard, którzy są 
mieszkańcami Gminy Stronie Ślą-
skie. SGB ULRABIEL ukończyło 
106 zawodników. Precyzyjny po-
miar czasu, dokonany przez firmę 
DATASPORT.PL sprzyjał temu, że 
dekoracja poszczególnych bie-
gów i kategorii wiekowych odby-
wała się sprawnie na bieżąco. 
Pozytywne  emocje towarzyszyły 
wszystkim zawodnikom, którzy 
zostali do końca imprezy i uczest-
niczyli w losowaniu wartościo-
wych nagród, które również 
ufundowała Gmina Stronie Ślą-
skie.  
Na dystansie 60 km i 20 km  
uczestnicy również byli dekoro-
wani w poszczególnych katego-
riach wiekowych co 10 lat. Ser-
deczne słowa podziękowania za 
współpracę, za angażowanie, za 
współorganizację najdłuższego 
biegu narciarskiego w Polsce SGB 
ULTRABIEL 2023 ślemy do osób i 
podmiotów bez których organi-
zacja tej imprezy byłaby niemoż-
liwa.  
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      Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 

30  stycznia bieżącego roku od-
była się pierwsza akcja honoro-
wego oddawania krwi, tradycyj-
nie krew pobierana była w Cen-
trum Edukacji   Turystyki i Kultu-
ry. Chętnych do oddania krwi 
zgłosiło się 23 osoby, oddało 18 
dawców. Pięciu dawców lekarz 
nie dopuścił do oddania krwi z 
powodu niskiego poziomu he-
moglobiny.   Następna akcja od-
dawania krwi odbędzie się 24 
kwietnia. 
Pod koniec stycznia otrzymali-
śmy od Zarządu Oddziału Rejo-
nowego  Polskiego  Czerwonego  
Krzyża  w  Kłodzku,  że są do 
odebrania paczki dla osób z 
Ukrainy. Długo szukaliśmy trans-
portu tych paczek. Były to paczki 
żywnościowe oraz paczki z ko-
smetykami dla kobiet.  Chcieli-
śmy zwrócić osobie, która prze-
wiezie paczki z Wrocławia kosz-
ty za paliwo, niestety wciąż nie 
zgłosiła się osoba chętna do 
przewiezienia.  Aż tu niespodzie-
wanie przyszła informacja od 
naszego zaprzyjaźnionego z 
krwiodawcami Radnego Wiesła-
wa Ryczka. Paczki nam prze-

wiózł, brał czynny udział w zała-
dunku i rozładunku. Po przyjeź-
dzie do Stronia zaproponowali-
śmy, że za koszty paliwa zwróci-
my.  Zaproponował abyśmy te 
pieniądze 250 zł przekazali na 
działalność klubu, za co jeste-
śmy Mu bardzo wdzięczni.  Na 
początku lutego 50 pakietów 
rozdaliśmy kobietom  z Ukrainy 
przebywającym w Gminie Stro-
nie Śląskie. Przy rozdawaniu pa-
czek pomogły nam panie z Ukra-
iny mówiące w języku polskim : 
Maryna Krylowa oraz Tatiana 
Konowalczuk, bardzo Im za to 
dziękujemy.            15 lutego  w 
siedzibie klubu odbyło się zebra-
nie zarządu klubu – informacja 
w następnym wydaniu Nowinek 
Strońskich. Zapraszamy do od-
wiedzania siedziby klubu, najle-
piej umówić się telefonicznie 
pod numerami 665 767 507 lub 
782 718 022.   Zapraszamy rów-
nież do korzystania z wydawalni 
PCK ul Kłodzka 37 posiadamy 
bardzo dużo odzieży dla małych 
dzieci. 
                                                                                                             

Jacek M. 

DZIĘKUJEMY Gospodarzom tere-
nu: Burmistrzowi Gminy Stronie 
Śląskie Dariuszowi Chromcowi, 
Nadleśnictwu Lądek - Zdrój, Panu 
Nadleśniczemu Łukaszowi Po-
gońskiemu i Pani  Zastępcy Nad-
leśniczego –- Ewelinie Suchodol-
skiej Sponsorowi tytularnemu 
grupie bankowej SGB, bankom 
SGB-Bank S.A. w Poznaniu oraz 
GBS Bank w Strzelinie Zaprzyjaź-
nionej firmie PCC Rokita z Brzegu 
Dolnego, Prezesowi Zarządu Wie-
sławowi Klimkowskiemu i Wice-
prezesowi Rafałowi Zdonowi, Dy-
rektorowi Jakubowi Chilickiemu i 

pracownikom Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury (CETiK) w Stro-
niu Śląskim. Pawłowi Dywańskie-
mu za prowadzenie Facebooka i 
strony internetowej.  
Druhom Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Stroniu Śląskim na czele 
z Komendantem, 
Zespołowi Szkół Samorządowych 
w Stroniu Śląskim; dyrekcji, pra-
cownikom, uczniomStrategiczne-
mu partnerowi SGB Ultrabiel - 
Strońskiemu Parku Aktywności 
Jaskinia Niedźwiedzia.  
Kierownikowi Spółki  SPA Jaskinia 
Niedźwiedzia Bogdanowi Birów-

ce oraz pracownikom  
Restauracji Orańskiej z Hotelu 
Stronie na czele z P. Magdaleną 
Laskowską, pracownikom kuchni 
i ekipie kelnerskiej WIELKIE BRA-
WA I PODZIĘKOWANIA  WSZYST-
KIM ZAWODNIKOM ZA UCZEST-
NICTWO, ZA ZAUFANIE, ZA 
WSPÓLNE CHWILE NIE TYLKO NA 
TRASIE..  
…do zobaczenia w Górach Bial-
skich na magicznych trasach Gmi-
ny Stronie Śląskie jeszcze w tym 
sezonie… Współorganizatorzy 
SGB ULTRABIEL 2023  MT-SPORT 
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11 marca  

Dzień Sołtysa 
 

Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa 

pragniemy podziękować wszystkim Sołtysom 

Gminy Stronie Śląskie za wieloletnią 

współpracę, trud podejmowanych działań 

oraz liczne inicjatywy prowadzone na rzecz 

naszej lokalnej społeczności. 

Niech nasza wzajemna współpraca przynosi 

satysfakcję i zadowolenie z realizacji nowych 

wyzwań. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Dariusz Chromiec 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Ryszard Wiktor wraz z Radnymi 

W niedzielę 29 stycznia odbył się 31. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W zeszłym roku zebraliśmy 43 
172,43zł, a w obecnym 2023 roku aż 49 
390,95zł! Serdecznie dziękujemy za Pań-
stwa hojność. Dziękujemy występują-
cym, darczyńcom, osobom licytującym 
fanty i vouchery, wolontariuszom, którzy 
dzielnie przemierzali Gminę Stronie Ślą-
skie oraz każdemu, kto dołożył swoją 
cegiełkę w ten wspólny sukces! Brawo 
my! Hasłem 31, Finału WOŚP było: Chce-
my wygrać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich - małych i dużych!  

31. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
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W dniu 31 stycznia 2023 r. odby-
ła się LXIII sesja Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego, na której pod-
jęto następujące uchwały: 
Uchwała nr LXIII/392/23 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2023 rok. 
Uchwała nr LXIII/393/23 w spra-
wie wprowadzenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LXIII/394/23 w spra-
wie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi od-
bierania odpadów komunalnych 
z  nieruchomości oraz opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków i transportu nieczystości cie-
kłych. 
Uchwała nr LXIII/395/23 w spra-
wie podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego do 
uzyskania wsparcia w ramach 
programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019 – 2023. 
Uchwała nr LXIII/396/23 w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskie-
go. 
Uchwała nr LXIII/397/23 w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskie-
go. 

Uchwała nr LXIII/398/23 w spra-
wie ustalenia stawki za 1 km 
przebiegu pojazdu, uwzględnia-
nej przy obliczaniu zwrotu rodzi-
com kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży, uczniów oraz rodzi-
ców. 
Uchwała nr LXIII/399/23 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Burmistrza Stronia Ślą-
skiego. 
Uchwała nr LXIII/400/23 w spra-
wie oceny merytorycznej i for-
malnej Komisji Rewizyjnej oraz 
przedłożonych wniosków. 
We wszystkich głosowaniach 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego obecni na sali głosowali 
„ZA” przyjęciem projektów 
uchwał jednogłośnie. W dniu 17 
lutego br. odbyła się LXIV nad-
zwyczajna sesja Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego, na której pod-
jęto uchwałę: 
Uchwała nr LXIII/401/23 w spra-
wie zmiany uchwały Nr 
LXII/381/22 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 30 grudnia 
2022 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LXIII/402/23 w spra-
wie uchylenia uchwały Nr 
LXIII/396/22 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 31 stycznia 
2023 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” przyjęciem 
projektów uchwał jednogłośnie. 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 31.01.2023 r. wraz z Radnymi 
na 31 Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy w CETiK-u. 
- 11.02.2023 r. na zebraniu spra-
wozdawczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starym Gierałtowie, 
- 18.02.2023 r. Radni Wiesław 
Ryczek oraz Zdzisław Pakuła god-
nie reprezentowali Radę Miejską 
Stronia Śląskiego w Maratonie 
Narciarskim - ULTRABIEL 2023, 
- 20.02.2023 r. wraz z Radnymi 
Krystyną Brzezicką, Magdaleną 
Laskowską, Gabrielą Janiszewską, 
Zdzisławem Pakułą, Wiesławem 
Ryczkiem w próbie dwóch or-
kiestr dętych ze Stronia Śląskiego 
„MINI BAND” oraz z Ustronia 
Morskiego „MORKA”. 
 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

 

Wiadomości z Rady Miejskiej 

Dnia 18 lutego 2023 r. Ludowy Zespół Śpiewaczy 
"Siekiereczki" działający przy CETiK-u wziął udział w 
biesiadzie zespołów ludowych w Sali Ludowej 
"Podhalanka" w Krosnowicach. Dziękujemy za pro-
mowanie na w/w wydarzeniu Gminy Stronie Śląskie.  
Zespół zaprasza nowe osoby, lubiące śpiewać oraz 
posiadające umiejętność gry na instrumentach mu-
zycznych na próby, które odbywają się w CETiK-u, w 
piątki o godzinie 17:00. W przypadku pytań prosimy 
o kontakt pod nr. telefonu 664 848 840. 

biesiada zespołów ludowych w Sali Ludowej "Podhalanka" w Krosnowicach 
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, 
zmiany tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych 
oraz odrzucania nadesłanych materiałów zgodnie               
z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego   
z dnia 30 października 2015 r. Nadesłany materiał winien 
cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz 
precyzyjnym i logicznym wywodem  myślowym.  
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego 
miesiąca na adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl   
lub dostarczyć osobiście.  

BEZPŁATNE PORADY ZUS  
Porady odbędą się w dniu 4 marca 2023 roku w godz. 
10.00 - 11.00.Od miesiąca kwietnia 2023 roku porady  
ZUS odbywać się będą na nowych zasadach, wizyty 
prosimy uzgadniać po 20-tym każdego miesiąca pod nr tel. 
601 259 900, przy rejestracji zostanie podany dzień i 
godzina, ilość osób ograniczona. 
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. 

BIURO RADNYCH  
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena 
Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, 
że otwarte jest Biuro Radnych w pomieszczeniu 
przychodni przy ul. Morawka 31 (obok apteki Słoneczna), 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 
17.00. W dniu 7 marca 2023 roku dyżur pełnić będzie 
Radny Wiesław Ryczek.  

Z Radnymi we wszystkich sprawach można kontaktować 
się telefonicznie: Magdalena Laskowska - 575 780 427, 
Wiesław Ryczek - 661 204 395, Zdzisław Pakuła - 609 
142 133.                       

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor informuje, 
że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00. Biuro znajduje się 
przy ul. Żeromskiego 6 B. 
Proszę o kontakt telefoniczny, celem umówienia spotka-
nia – tel. 601259900 lub 748141552. 

                                  BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO                                                                      
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie  
w  godz. 7:30-15:30, we wtorek 14:00-16:00.  
Skargi i wnioski można również kierować na adres  
e-mail burmistrz@stronie.pl lub  w zakładce zadaj pytanie 
burmistrzowi na stronie gminy  www.stronie.pl 

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy Gminy Stronie 
Śląskie „Nowinki Strońskie” jest dostępny również na stronie 

internetowej pod adresem www.stronie.pl → zakładka 
„aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn 

 
16 LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z LXIII i LXIV sesji Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego. 
4. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorze-
czu Odry i Wisły dla kontraktu 2B.2/1: Ochrona 
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i 
potoku Morawa. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok – projekt nr 1. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu 
kąpielowego na terenie Gminy Stronie Śląskie 
 – projekt nr 2. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie  
– projekt nr 3. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia gminno – powiatowego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Południowego Obszaru Funkcjonalnego  
– projekt nr 4. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033  
– projekt nr 5. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działal-
ność Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Stroniu Śląskim – projekt nr 6. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego  
– projekt nr 7. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego  
– projekt nr 8. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ro-
ku 2023 w Gminie Stronie Śląskie Rokiem Królew-
ny Marianny Orańskiej - projekt nr 10.  
14. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieżącej działalności 
w okresie między sesjami. 
15. Interpelacje radnych.  
16. Zapytania i wolne wnioski.  
17. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
18. Zakończenie LXV sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wiktor 

 

LXV sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
obędzie się 3 marca 2023 roku o godzinie 10:00 
w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, 
przy ul. Kościuszki 55. 


