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„Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach 
i pamięci naszej”. 
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Dnia  23.08.2021 r. Pomiędzy Dariuszem Chromcem 
Burmistrzem Stronia Śląskiego , a Panem Maciejem 
Awiżeń Starostą Powiatu Kłodzkiego oraz Piotrem 
Marchewką Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu 
Kłodzkiego została zawarta umowa na budowę 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D przy 
ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim, o łącznej długości  
316m (od skrzyżowania z ul. Klonową do końca 
ogrodów działkowych). Zakres inwestycji obejmuje 
również  wykonanie nowego odcinka kanalizacji 
deszczowej i przebudowę istniejących zjazdów. 
Wartość zadania wynosi 300 000,00 zł bruOo z 
czego: 
-150 000,00 zł wynosi udział Gminy Stronie Śląskie, 
-150 000,00 zł wynosi udział Powiatu Kłodzkiego. 
Termin rzeczowego wykonania zadania określa się 
na 29.10.2021 r. 
Zadanie jest realizowane m. in. na wniosek 
Zarządu R.O.D. „Krokus” w Stroniu Śląskim. 

Dnia 25.10.2021 r. w Piławie Górnej odbyła się uro-
czystość ogłoszenia wyników i wręczenia symbolicz-
nych promes Programu Inwestycji Strategicznych - 
POLSKI ŁAD dla Samorządów z udziałem Szefa KPRM 
Michała Dworczyka, Ministra Ireneusza Zyski, Posła 
Marcina Gwoździa, Senatora Aleksandra Szweda, 
Wicewojewody Jarosława Kresy, Wicemarszałka 
Grzegorza Macko oraz burmistrzów, wójtów i staro-
stów powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżo-
niowskiego. 
Gmina Stronie Śląskie otrzymała 6 270 000 PLN. 
Środki zostaną przeznaczone na budowę infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie 
naszej gminy. Zadania jakie zostały zaplanowane do 
realizacji w ramach programu „Polski Ład” w Gminie 
Stronie Śląskie to: 

1. Modernizacja i remont dróg gminnych w obrę-
bach: Strachocin, Stronie Lasy, Stara Morawa, Go-
szów, Kletno, Stronie Śląskie miasto.  
Łączna długość dróg to 6,4  km. 
2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitar-
nej w obrębach: Goszów, Stary Gierałtów, Stronie 
Wieś. Łączna długość sieci kanalizacyjnych to ok. 5,8 
km. Długość sieci wodociągowej to ok. 5 km.  
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Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że na nieo-
płaconych grobach znajdujących się na Cmentarzu 
Komunalnym w Strachocinie pojawiły się naklejki z 
informacją o przeznaczeniu grobów do likwidacji. 
Wszystkich, którzy są zainteresowani przedłuże-
niem ważności grobu o kolejne 20 lat, prosimy o 
pilny kontakt z Urzędem Miejskim w Stroniu Ślą-
skim, tel. 748117721. 

Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie obowią-
zujących uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
sportowych, naukowych i artystycznych dla stu-
dentów oraz uczniów przyznał stypendia sportowe 
i naukowe, na okres od października 2021 do lute-
go 2022 r.  
Wysokość stypendiów wynosi 100 zł miesięcznie 
dla stypendiów sportowych, 150 zł miesięcznie dla 
stypendiów naukowych dla uczniów oraz 200 zł dla 
stypendiów naukowych dla studentów. Wśród sty-
pendystów znaleźli się: Antoni Szatan, Amelia Felu-
siak, Sylwia Bernaś, Dominika Śmiłowska, Zuzanna 
Matusik, Patrycja Jabłońska, Jakub Grzybowski, Do-
rian Wiktorski, Milena Olszewska, Julia Lignarska, 
Dominik Sokołowski, Iga Nuckowska, Jakub Dziuba, 
Julia Leszczyńska, Laura Zajączkowska, Jacek Eze-
ryński, Tomasz Kawecki, Jakub Ziobro oraz Grze-
gorz Kitkowski.  
 Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluje-
my! 
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W październiku br. został oddany do użytku nowy 
plac zabaw w Parku Morawka w Stroniu Śląskim. 
Umowa na realizację zadania została podpisana 
dnia 30.07.2021 r. z Firmą Buglo Play sp. z o.o., ul. 
Bojowników o Wolność i Demokrację 4, 75-209 
Koszalin.  
Wartość inwestycji obejmującej zakup urządzeń 
oraz ich montaż wynosi 42 670,30 zł bruOo.  
Środki finansowe przeznaczone na realizację 
zadania pochodzą z budżetu gminy. 

2 lipca 2018 r. Prezes Zarządu SM „Nasza Spółdziel-
nia” Tomasz Mazurek, zwrócił się z wnioskiem doty-
czącym budowy kolejnych miejsc parkingowych u 
zbiegu ulic Sudeckiej i Krótkiej.  
Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec przy-
chylił się do ww. wniosku i zlecił wykonanie doku-
mentacji projektowej. Dnia 22 lipca 2021 r. została 
podpisana umowa z wykonawcą zadania–firmą 
STANBUD sp. z o.o. Środki przeznaczone na realiza-
cję inwestycji to 304 000,00 zł bruOo, z których 303 
660,00 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W wyniku realizacji zadania 
powstało 29 miejsc parkingowych. 
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Z początkiem roku Burmistrz Stronia Śląskiego ogło-
sił konkurs na PROJEKT maskotki gminnej. 
Celem konkursu było wyłonienie projektu maskotki 
wraz z jej nazwą i uzasadnieniem. 
Maskotka stanie się wizytówką gminy i będzie wyko-
rzystywana do promocji na różnych płaszczyznach. 
Decyzją Jury zwyciężyła praca Pani Małgorzaty 
Drozdowskiej – niedźwiadek STRONISŁAW dla przy-
jaciół STRONIU.  
Gratulujemy serdecznie Zwyciężczyni.  
Było o co walczyć, gdyż główną nagrodą była nagro-
da pieniężna w wysokości 1 000,00 zł. 
Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 
po odbiór upominków (w celu doprecyzowania wizy-
ty, z każdym z uczestników biorących udział w kon-
kursie będziemy się kontaktować mailowo). 
Stronisław–dla przyjaciół Stroniu MIAŁ SWÓJ DEBIUT 
14 października 2021 r. Jego wizerunek został wyko-
rzystany na magnesach wręczanych pierwszoklasi-
stom podczas uroczystości PASOWANIA NA UCZNIA 
w Szkole Podstawowej im Bohaterów WesterplaNe 
w Stroniu Śląskim. 

Oddział Bystrzyca Kłodzka zrzesza  hodowców gołębi 
w sekcjach Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, 
Jaszkowa Dolna, Ołdrzychowice Kłodzkie i Stronie 
Śląskie. We wrześniu br. Odbył się lot gołębi 
młodych z miejscowości Cybinka pod patronatem 
Burmistrza Stronia Śląskiego. Hodowcy gołębi 
pocztowych zrzeszeni w sekcji Stronie Śląskie 
zdobyli kolejno 7 miejsce (Kol. Marek Owczarek) i 9 
miejsce (Kol. Rafał Lechwar). Krzysztof Franasowicz 
z Sekcji Stronie Śląskie zdobył również wysokie 3 
miejsce w Oddziale Bystrzyca Kłodzka w kategorii 
Generalne Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych. 

Zarząd Okręgu w Wałbrzychu odznaczył naszych 
długoletnich hodowców Antoniego Pitucha, 
Henryka Króla oraz Dariusza Chromca Burmistrza 
Stronia Śląskiego srebrną odznaką za zasługi dla 
sportu gołębiarstwa pocztowego. Wszystkim  
hodowcom życzymy bezpiecznych i dobrych lotów 
oraz powrotów wszystkich gołębi.  
Serdeczne gratulacje. 
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W poniedziałek 27 września br. w Jaskini Niedźwie-
dziej w Kletnie odbyła się prezentacja planowanej 
od kilku lat, ale bardzo kosztownej inwestycji pod 
nazwą „Udostępnienie podziemnej trasy turystycz-
nej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: ParPe Mastodonta”. 
Jeśli Gminie Stronie Śląskie uda się zdobyć dofinan-
sowanie, dla ruchu turystycznego otwarte zostaną 
nowo odkryte parPe jaskini. 
W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Stronia Ślą-

skiego Dariusza Chromca uczestniczyli m.in. Szef 
Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, Sena-
tor Aleksander Szwed, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocła-
wiu Tomasz Olszewski, Dyrektor Biura Poselskiego 
Marcina Gwoździa Bogdan Tuła, Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciech 
Rejman wraz z Zastępcą i Regionalnym Konserwato-
rem Przyrody Katarzyną Łapińską, Wiceprezes 
KGHM CUPRUM Lech Szyszkowicz, Członek Rady 
Naukowej KGHM CUPRUM dr hab. inż. Maciej Ma-

dziarz, Prezes Uzdrowiska Lądek–Długopole 
S.A. Joanna Walaszczyk, Dyrektor Departamentu 
Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Kra-
jowego Mariusz Denkiewicz i Dyrektor Regionu Dol-
nośląskiego BGK Ewa Nowak–Iskra, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zbigniew Łopusiewicz oraz naukowcy 
od lat związani z badaniami w Jaskini Niedźwie-
dziej: prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkow-
ski oraz prof. dr hab. Krzysztof Stefaniak. 
Zaproszeni goście zwiedzali m.in. trasę turystyczną, 
o której bardzo ciekawie opowiadali prof. Wojciech 
Ciężkowski z Zakładu Geologii i Wód Mineralnych 
Politechniki Wrocławskiej oraz Kierownik Wydziału 
Paleozologii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. 
Krzysztof Stefaniak, a także zapoznali się z planami 
udostępnienia nowo odkrytych parPi Jaskini Nie-
dźwiedziej: – Jest to bardzo ważny projekt, a inwe-
stycja jest już przygotowana do realizacji. Czekamy 

jedynie na źródła finansowania – podkreśla Dariusz 
Chromiec, Burmistrz Stronia Śląskiego. – Złożyliśmy 
wniosek do programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych i czekamy na de-
cyzję. To ważna inwestycja nie tylko dla Gminy Stro-
nie Śląskie, ale i dla całego regionu. Rocznie przyjeż-
dża do jaskini około 80 tysięcy turystów, a urucho-
mienie nowych parPi spowoduje wzrost o dodatko-
we 100 tysięcy. 
Szacunkowy koszt uruchomienia nowych parPi Ja-
skini Niedźwiedziej to ok. 26 mln zł, czyli prawie 
roczny budżet gminy. Gmina ma już przygotowaną 
całą koncepcję i dokumentację oraz decyzje środo-
wiskowe. – W razie nieuzyskania wsparcia w ramach 
Polskiego ładu, rozważamy wypuszczenie w gminie 
obligacji przychodowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego – dodaje burmistrz D. Chromiec. 
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I Śnieżnicka Pięćdziesiątka za nami. To pierwsza edy-
cja pięćdziesięciokilometrowego marszu górskiego, 
o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, a jednak…
trochę mimo wszystko wyrypy górskiej! 
2 października 2021 r., kilka minut po godzinie 7:00, 
linię startu przekroczyło 101 uczestników. Wszyscy 
szczęśliwie dotarli do mety, a pierwsza para gór-
skich pasjonatów była już po niespełna 10 godzi-
nach na dole! Niesamowite tempo, dobra kondycja 
oraz brak zmęczenia na twarzach, zrobiły na nas 
ogromne wrażenie! Gratulacje należą się wszystkim, 
ponieważ czas w jakim ukończyli marsz, był sporo 
krótszy od zakładanego limitu (limit wynosił 16 go-
dzin). Prawie połowa osób pokonała trasę w czasie 
zbliżonym do 11,5-12 godzin, a reszta między 13-14. 
Co daje bardzo dobry ogólny wynik. 
A trasa nie była łatwa… Sporo ostrych podejść, mię-
dzy innymi na Czarną Górę oraz zejść, takich jak na 
przykład na końcówce marszu.  
Z relacji uczestników, ciepła zupa w Schronisku „Na 
Śnieżniku” okazała się dobrym zastrzykiem dodatko-
wej energii, pod warunkiem, że zaraz po zjedzeniu 
ruszyło się w dalszą drogę. Bo ciepły posiłek potrafi 
też przyjemnie ukołysać.  
Na mecie każdy uczestnik został udekorowany pa-
miątkowym medalem. A pierwszych 10 osób otrzy-
mało również drobne upominki, przygotowane 
przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. 
Natomiast dzięki zaangażowaniu Strońskiego Parku 
Aktywności nasi piechurzy po wymagającym dniu, 
mogli zjeść kiełbaskę z grilla oraz napić się ciepłej 
herbaty oraz kawy. 
Cieszy niezmiernie fakt, że z każdym udało się za-
mienić choćby kilka zdań, posłuchać relacji z trasy i 
sugesPi. Pochlebne opinie i zadowolenie dodało 
nam skrzydeł! To piękne zakończenie pierwszej edy-
cji Pięćdziesiątki…, ale nie ostatniej! 
Ogromne podziękowania należą się Panu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiego, Dariuszowi Chromcowi, za 

możliwość organizacji marszu, w tej pięknej, uroczej 
górskiej gminie.  
Panom Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Olszewskie-
mu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszar-
dowi Wiktor za obecność, przywitanie uczestników i 
otwarcie imprezy. 
Ekipie urzędu, a w szczególności Pani Krystynie Łycz-
kowskiej, za dopilnowanie spraw organizacyjnych, 
m.in. przygotowań do startu oraz upominki.  
Panu Jackowi Fastnachtowi i Schronisku „Na Śnież-
niku”, za przepyszną ciepłą zupę na trasie. 
Podziękowania również dla Pani Prezes Strońskiego 
Parku Aktywności, Renaty Nowak oraz reszty ekipy, 
za zaangażowanie i sprawne przygotowanie poczę-
stunku dla strudzonych marszem uczestników.  
Na trasie towarzyszył grupie Przewodnik Sudecki, 
Paweł Dywański, autor naszego pięćdziesięciokilo-
metrowego śladu. Dla Pawła szczególne podzięko-
wania, za to, że cierpliwie odpowiadał na wszystkie 
pytania, za wszelkie rady, wskazówki i pomoc mery-
toryczną w kwesPach wyboru i poprowadzenia tra-
sy. 
Jesteśmy wdzięczni za okazaną nam życzliwość i 
chęć współorganizacji naszego wydarzenia. A to 
jeszcze nie koniec naszych pomysłów! Do zobacze-
nia wkrótce! 

I Ś65:_65CB7 50-?B7 

Cyfrowa Gmina to rządowy program, który został 
uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, ma na celu wsparcie samorządów 
w zakresie cyfryzacji i jest skierowany do wszyst-
kich gmin w Polsce. Wysokość grantu została obli-
czona w oparciu o liczbę mieszkańców w gminie 
oraz wskaźnik podstawowych dochodów podatko-
wych na 1 mieszkańca co w przypadku naszej Gmi-
ny dało kwotę: 223 530,00 zł. Środki te chcemy 
przeznaczyć na wymianę sprzętu komputerowego 
oraz modernizację serwerowni w celu zwiększenia 
cyber bezpieczeństwa i poprawę jakości świadczo-
nych usług.  
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Serdecznie  zapraszamy do Biblioteki 
Miejskiej CETiK rodziców z dziećmi w 
wieku przedszkolnym  po odbiór 
darmowych Wyprawek Czytelni-
czych .  
W projekcie Instytutu Książki "Mała 
Książka - Wielki Człowiek" mogą uczestniczyć zarówno 
nowe dzieci, jak i przedszkolaki, które brały udział w po-
przednich odsłonach akcji promującej czytelnictwo. 

Do Klubu Senior + zawitała jesień. Świadczą o tym 
dekoracje nawiązujące do pory roku, które uczestni-
cy wykonali podczas zajęć plastycznych. I choć je-
sień  dla niektórych może wydawać się czasem 
smutnym i pełnym melancholii, to jednak seniorom 
nie brakuje uśmiechu na twarzy i zaangażowania w 
życie klubu. Lato pożegnaliśmy ogniskiem i wspólną 
zabawą. Korzystając z tak pięknych i słonecznych dni 
chodziliśmy na kijki, na spacery do lasu, zbieraliśmy 
grzyby i podziwialiśmy piękno naszych gór jesienią. 
Seniorzy wzięli udział w szkoleniu „Bezpieczny Se-
nior” zorganizowanym przez Fundację Przyszłość 
Pokoleń i Fundację Projekty Lokalne, na którym mo-
gli dowiedzieć się w jaki sposób ustrzec się przed 
niebezpieczeństwami, jakie mogą nas spotkać w ży-
ciu codziennym. W klubie rozpoczęła się gimnastyka 
dla seniorów, które prowadzi pani Agnieszka Malik. 
Seniorzy mogą ćwiczyć również tańcząc „Zumbę” 
pod okiem instruktorki. Wzięliśmy udział w ogólno-

polskiej akcji „Sprzątanie  Świata”. Dzięki chęci i za-
angażowaniu klubowiczów udało się posprzątać 
choć część naszego otoczenia. 29 września, w dniu 
Ogólnopolskiego Głośnego Czytania, nasi seniorzy 
czytali bajkę pt. „Królewna Śnieżka” zaproszonym 
do nas przedszkolakom z grupy „Słoneczka” z Przed-
szkola Miejskiego. Był to bardzo miło spędzony czas 
z najmłodszymi. Oprócz czytania nie zabrakło wspól-
nych rozmów i oczywiście śpiewania. W tym miesią-
cu seniorzy mieli okazję zwiedzić Kopalnię Uranu w 
Kletnie i poznać choć trochę niesamowitej historii 
naszej Kotliny Kłodzkiej. Miesiąc wrzesień zakończy-
liśmy świętowaniem Dnia Chłopaka. Panie seniorki 
przygotowały dla panów plakat niespodziankę oraz 
skromny upominek. Radość ale i zaskoczenie na 
twarzach panów była bezcenna. 
 

                                   Opiekun w Klubie Senior + 
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W dniu 15 września w Przedszkolu Miejskim 

im. Jana Pawła II w  Stroniu Śląskim odbył się 

Międzynarodowy Dzień Kropki-święto kreatyw-

ności, odwagi i zabawy. Kropka jako motyw 

przewodni i punkt wyjściowy miała za zadanie 

pobudzać kreatywność młodych ludzi i zachę-

cać ich do tworzenia. Nasze przedszkolaki po-

przez uczestnictwo w zajęciach miały okazję do 

budowania pewności siebie, odkrywania swo-

ich talentów i pobudzania wyobraźni twórczej. 

Dzieci z wielką ochotą i radością  przystąpiły do 

powierzonych im zadań. 

W dniu 8 października w Przedszkolu Miejskim od-

była się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. 

To ważne wydarzenie dla każdego podopiecznego 

naszego przedszkola. W części oficjalnej Burmistrz 

Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec miłymi słowami 

powitał dzieci i pracowników przedszkola, życząc 

samych sukcesów i częstując pasowanych słodycza-

mi. W części artystycznej występowały dzieci, które 

tańczyły, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. 

Maluszki zaprezentowały swoje umiejętności, dając 

dowód swoim nauczycielom i rodzicom jak wiele 

już potrafią. Po części artystycznej dyrektor przed-

szkola dokonała uroczystego pasowania każdego 

dziecka na przedszkolaka. Dodatkową atrakcją było 

przedstawienie teatru „Herbi’’ z Leszna.  

    DJ5:C5 GCJA @3;J5Cg9 

    P7839765: 67 E@J:;8JB3<7B7 

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci 

Uczą Rodziców", która ma na celu poszerzenie 

świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, przedszkolaki z grupy "Słoneczek" obej-

rzały prezentacje na ten temat.  

Wysłuchały między innymi wierszy "Tadek przecho-
dzi przez jezdnię" oraz "Sygnalizacja świetlna", a na 
koniec wykonały pracę plastyczną dotyczącą bez-
piecznego poruszania się po drodze. Ponadto mło-
dzi słuchacze otrzymali zadanie domowe, polegają-
ce na wykonaniu rysunku przedstawiającego naji-
stotniejsze numery alarmowe. 

W57;3=3`C5 J E@J:;8JB3<7 =5:K8B5:F3 „9:83^: E@J:;8JB3<7B5” 
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W dniu 20.09.2021 roku w Przedszkolu Miejskim 
im. Jana Pawła II  obchodzono Dzień Przedszkolaka. 
Była to znakomita okazja dla dzieci do świętowania, 
wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przed-
szkolakiem. Ponadto celem przedsięwzięcia było 
wdrażanie do aktywności oraz aktywizowanie podo-
piecznych do twórczej ekspresji ruchowej. Uczestni-
czyli więc w różnych grach i konkurencjach spraw-
nościowych. Dodatkową atrakcją był słodki poczę-
stunek oraz pop corn. Dzieciom zostały wręczone 
medale ,,Super Przedszkolaka.’’ 

 

Wszyscy swoje święto mają, tańczą, skaczą i 
śpiewają  

Przedszkolaki przykład dają,  
I też swoje święto mają. 

 

Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj, 
to święto Ani, Basi i Krzysia. 

W dzień przedszkolaka każdy to wie, 
Bawi się z nami, kto tylko chce. 

    DJ5:f E@J:;8JB3<7B7 

    W57;3=3`C5 J E@J:;8JB3<7 „a7K<76;57” 9 B3<:8^79395: 

Pasowanie na przedszkolaka 
 

14 października odbyło się w pasowanie na 
przedszkolaka. Wszystkie maluchy z przejęciem 
czekały na ten doniosły moment, pasowania do-
konała pani dyrek-
tor Irena Foremnik. 
Na koniec dzieci 
otrzymały dyplomy, 
pamiątkowe ma-
gnesy i słodkości. 
Od Radnych z Klubu 
Radnych „Wspólnie 
dla Stronia” dostali-
śmy 500 zł. Za te 
środki zakupiliśmy upominki dla dzieci – z okazji 
zakończenia roku oraz pasowania na przedszkola-
ka. W podziękowaniu za ten miły gest przedszko-
laki przyznały odznakę Przyjaciela „Bajlandii”. 

    Przedszkolaki w jaskini 
 
11 października 
przedszkolaki 
wraz z rodzicami 
odwiedziły Jaski-
nię Niedźwiedzią 
w Kletnie. Małe 
nóżki szybko po-
konały drogę do jaskini tam i z powrotem, a w 
środku nikt się nie bał – wszyscy byli zachwyceni. 
Po zwiedzaniu przejechaliśmy na plac wiejski w 
Kletnie, na którym czekało na nas ognisko. Po ta-
kiej wycieczce pieczone kiełbaski smakowały re-
welacyjnie. Dziękujemy SPA Jaskinia Niedźwiedzia 
za możliwość odwiedzenia tego pięknego miejsca. 

    #sadziMY  
 
1 października w ra-
mach akcji społecznej 
#sadziMY przedszkolaki 
przy boisku w Bolesła-
wowie posadziły dwa 
drzewka – buka i świer-
ka. Obiecały też, że bę-
dą tych drzewek doglą-
dać i pielęgnować. 

Dzień przedszkolaka 
 

20 września z okazji Dnia Przedszkolaka nasze dzie-
ci wzięły udział w akcji „Dzień Przedszkolaka to 
ważne święto, uczcijmy je razem tańcem i piosen-
ką”. Zaśpiewaliśmy konkursową piosenkę, a nagra-
nie wysłaliśmy do organizatorów. W akcji wzięło 
udział prawie 3000 przedszkoli, a nasze zostało wy-
różnione jedną z 30 nagród. 
8 października odwiedził nas teatrzyk Herbi z Lesz-
na z przedstawieniem „Dyzio i choroby”. 

Sukcesy przedszkolaków 
 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole 
bierze udział w 11 ogólnopolskich i międzynarodo-
wych projektach edukacyjnych, m.in. „Mamo, tato 
wolę wodę”, „Z kulturą mi do twarzy”, „Wyzwania 
Teodora”, „Uczymy dzieci programować”. 
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Wh;@GK J 67=5! 

W sobotę, dnia 25.09.2021 r. uczniowie Zespołu 

Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach 

realizacji programu turystyczno-rekreacyjnego 

"Siedmiomilowe Buty" dołączyli do XXXV "Rajdu 

Spadającego Liścia". Organizatorem był p. Janusz 

Laska we współpracy z Kłodzkim Towarzystwem 

Oświatowym. Uczestnikami  byli  uczniowie szkół 

województwa dolnośląskiego i opolskiego. 

Tegoroczna trasa rajdu wiodła urokliwymi szlakami 
Gór Bystrzyckich z Pokrzywna (okolice Polanicy 
Zdrój) do Młotów (okolica Bystrzycy Kłodzkiej), w 
sumie 16 km. 
W trakcie wędrówki uczniowie i opiekunowie mieli 
możliwość międzypokoleniowej integracji poprzez 
udział w konkurencjach zręcznościowych przygoto-
wanych przez organizatorów. Na zakończenie 
wspólnej wędrówki wszyscy zasiedli w klimatycznym 
kamieniołomie  przy ognisku. Rodzinną, miłą atmos-
ferę dopełniła obecność rodziców, uczniów naszej 
szkoły. 
Spędzanie wolnego czasu w racjonalny sposób 
sprzyjało odbudowywaniu relacji społecznych po 
izolacji związanej z Covid-19, było elementem profi-
laktyki uzależnień, w tym od wszelkiego rodzaju ko-
munikatorów. Uczestnicy rajdu otrzymali pamiątko-
we odznaki. 
Szczególne podziękowania składamy Panu Burmi-
strzowi Stronia Śląskiego Dariuszowi Chromcowi za 
sfinansowanie kosztów przejazdu, w tym również 

następnego–transportu uczniów do Jaskini Nie-
dźwiedziej, której zwiedzanie jest kolejnym punk-
tem naszego programu. 

                      Z turystycznym pozdrowieniem: 
                     Ewa Kozłowska, Aleksandra Dumańska 

W7@8J?7?> E@J>@3;65CJ:  

Uczniowie klasy 2c uczestniczyli w warsztatach przy-

rodniczych w Nowym Gierałtowie. 

Zajęcia prowadził p. Łukasz Głowacki-pracownik Dol-

nośląskich Parków Krajobrazowych. W czasie zajęć w 

terenie dzieci zdobyły informacje o rodzajach lasów, 

zwyczajach zwierząt, sposobach przygotowywania się 

do zimy oraz o roli człowieka w życiu roślin i zwierząt. 

Był też czas na wspólny posiłek i zabawy na świeżym 

powietrzu. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzy-

mało sadzonkę świerku, które zasadziło przy swoim 

domu oraz paczkę upominków tematycznych. Bardzo 

dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji i 

przygotowaniu tej lekcji w terenie.  

                                                                   wych. S. Madejczyk 
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W7@8J?7?> 56?:F@7C>K6:  

Klasy ósme oraz klasy technikum wzięły udział w in-

tegracyjnych warsztatach kulinarnych. Pod czujnym 

okiem p. Agnieszki Kukin uczniowie wspólnie przygo-

towali pyszne dania obiadowe oraz desery. Smako-

wało wybornie! 

O?95:@7=> ;@J95 678J:K 8JB3^> 

W niedzielę 03.10.2021 roku w ramach akcji promo-

cyjnej „Otwieramy drzwi naszej szkoły” odbyła się 

sprzedaż ciast . Uzyskany dochód będzie przeznaczo-

ny na zakup produktów do szkolnej kawiarenki oraz 

warsztaty kulinarne dla klas. 

W piątek 17 września 2021 roku wszystkie klasy ZSS 
wzięły udział w ogólnopolskiej „Akcji Sprzątania 
Świata”.  
Każda grupa porządkowała wyznaczony teren nasze-
go miasta oraz utrwalała zasady segregacji śmieci.   

SE@JA?765: `957?7  

Nasi uczniowie zajęli I miejsce w Rejonowych Za-
wodach w Piłce Nożnej w Bystrzycy Kłodzkiej w 
dniu 11.10.2021 roku i II miejsce w Powiatowych 
Zawodach w Piłce Nożnej w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich w dniu 13.10.2021 roku.   
Zostali drugą najlepszą szkolną drużyną w powiecie 
kłodzkim. 

SGBC:8> 678J>CD GCJ65g9! 
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PASOWANIE NA UCZNIA 2021 - PIERWSZOKLASIŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
BOHATERÓW WESTERPLATTE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  

W STRONIU ŚLĄSKIM 

W dniu Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Stroniu Śląskim Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów WesterplaNe odbyła się uroczystość 
PASOWANIA NA UCZNIA. 
Obecny na uroczystości  Burmistrz Stronia Śląskie-
go podkreślił, że jest to SZCZEGÓLNY DZIEŃ, który 
na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy 
pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zo-
stały do grona uczniów szkoły. 
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w ser-
cach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane 
wierszyki  i zaśpiewali piosenki. 
Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy 
czekali było ślubowanie oraz pasowanie przez Dy-
rektora Szkoły Panią Monikę Ostrowską. 
Pierwszoklasiści przyrzekali być dobrymi i pilnymi 
uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, 
o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. 
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów oraz upominków i słodko-
ści. Wszystkim pierwszakom w tak ważnym dla nich 
dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obo-
wiązków szkolnych. 

Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, iż do dnia 
31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą antysmogową Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego, mieszkańcy Gmi-
ny Stronie Śląskie, którzy posiadają kotły na paliwo 
stałe zobligowani są do złożenia deklaracji odnośnie 
klasy kotła oraz rodzaju używanego paliwa. Osoby, 
które złożyły deklarację w ramach programu Central-
na Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) nie są 
zobowiązane do składania kolejnej deklaracji. Dekla-
rację można samodzielnie składać w Urzędzie Miej-
skim w Stroniu Śląskim. 

U������ ��	
�����  
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BEZPŁATNY TRANSPORT DO PUNKTÓW  

SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID 19 

3 DAWKA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID 19 

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze 
zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wy-
stawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia 
dawką przypominającą dla wszystkich osób, które 
ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony 
zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjen-
tem lub w warunkach laboratoryjnych z materia-
łem zakaźnym SARS-CoV-2. 
Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pra-
cownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdro-
wotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonu-
jący zawody niemedyczne w tym personel pomocni-
czy czy administracyjny placówek leczniczych taki 
jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warun-
kiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy 
polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem 
lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem 
zakaźnym SARS-CoV-2. 
Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki 
przypominającej są również uczniowie szkół oraz 
studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć 
dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjen-
tem. Przypominającą dawkę należy podać nie wcze-

śniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schema-
tu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną 
szczepionką do realizacji szczepienia przypominjące-
go jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech. 
W przypadku braku automatycznie wystawionego 
e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może 
samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepie-
nie osobom uprawnionym. Do czasu wydania decy-
zji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń 
Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europej-
skiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych 
Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą 
kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych 
certyfikatów nie ulega zmianie. 

Burmistrz Stronia Śląskiego  informuje, że w dalszym 
ciągu istnieje możliwość bezpłatnego dowozu do 
punktu szczepień w celu szczepienia przeciwko Co-
vid-19: 
- osób niepełnosprawnych, 
- osób powyżej 70 roku życia, 
- innych osób mających obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr in-
folinii Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Ślą-
skim, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 
15.00, tel. 533 360 034. 
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SZCZEPIENIA NA GRYPĘ 

 ,,Alternatywny Dzień Dziecka’’ w Parafii Matki Bożej 
Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim 
został zorganizowany z okazji wspomnienia 18 wrze-
śnia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzie-
ży polskiej. Św. Stanisław Kostka został ogłoszony 
patronem dzieci i młodzieży polskiej ponieważ mi-
mo, iż żył krótko, cały czas dążył do tego żeby być 
lepszym. Nie imponowały mu mody i wpływy oto-
czenia. Żył z pasją a tych cech często brakuje współ-
czesnej młodzieży. Obecnie dzieci i młodzież nieste-
ty często ulegają złym wpływom otoczenia, popada-
jąc w uzależnienia- alkohol i nikotyna to jedne z naj-
bardziej rozpowszechnionych środków odurzają-
cych. 
Zaprosiłem dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 
konkursach z profilaktyki uzależnień. Wśród dzieci z 
Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim i uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Stroniu Śląskim przeprowadzono  
„Konkurs plastyczny o szkodliwości nikotynizmu”.  
Nagrodą dla 43 laureatów tego konkursu był wyjazd 
na wycieczkę do Bobolandii we Wrocławiu, dnia 5 
września 2021 roku. Drugi konkurs- ,,Konkurs z pro-
filaktyki antyalkoholowej’’ był skierowany do 
uczniów klas IV-VIII S.P. i technikum w Zespole Szkół 

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby 
przebywające w placówkach opiekuńczych lub w 
nich zatrudnione mają prawo do darmowego szcze-
pienia na grypę. W czasie pandemii szczególnie 
wskazane jest zapobieganie zachorowaniu. Sezon 
zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a 
kończy w kwietniu. Wirusem grypy łatwo się zakazić. 
Przenosi się drogą kropelkową, dlatego noszenie ma-
seczek, częste mycie rąk i niedotykanie twarzy, kiedy 
jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograni-
czać zakażenia. Szczepienie przeciwko grypie nie 
chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki 
niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej 
przebieg będzie łagodniejszy. Najlepiej zaszczepić się 
na początku sezonu grypowego, czyli jesienią. Po po-
daniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu 
dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.  
Punkt szczepień przeciwko grypie w Stroniu Śląskim: 
Grupowa Praktyka Lekarzy POZ MEDICUS A. Zając, 
U. Łączyńska-Ramza, P. Podłowski Spółka Cywilna 
ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śląskie. 
 tel. 74 814 13 89  

,, Alternatywny Dzień Dziecka’’ 

Zadaniem uczestników konkursu było ułożyć 
wiersz lub fraszkę, który informowałby o złych 
skutkach spożywania alkoholu. Nagrodą dla 41 
laureatów tego konkursu był wyjazd do Energylan-
dii w Zatorze, w dniu 7 września 2021 roku. Wy-
cieczki dostarczyły dzieciom mnóstwo niezapo-
mnianych wrażeń i rozrywki. Dziękuję  P. Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim i P. Dy-
rektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śląskim za umożliwienie przeprowadzenia konkur-
sów. Bóg zapłać P. Burmistrzowi Stronia Śląskiego 
za dofinansowanie nagród dla laureatów konkur-
su. 
                             Proboszcz ks. Grzegorz Góra 

W5:_7 A;7=7 

Zapraszamy mieszkańców Stronia Śląskiego i 
okolic do odwiedzenia miejsca przy posesji nr 53 w 
Sołectwie Stronie Wieś. Stoi tam miniatura starej 
wieży ze Śnieżnika, która jest całkowitym 
odzwierciedleniem budowli wieży z lat 60-tych. 
Wykonana została przez znakomitego twórcę 
Adama Witukiewicza, który włożył całe serce w 
wykonanie tej pracy. Składamy mu serdeczne 
podziękowania za trud i gratulujemy wspaniale 
wykonanej pracy. 

Czesława Piechnik                                                                                                            
Sołtys Stronia Wsi                                                                                                
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KOLEJNE SPOTKANIE RADNYCH Z MIESZKAŃCAMI 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Wiesław Ry-
czek, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła, Jacek 
Serafin i Ryszard Wiktor zorganizowali w sobotę 9 
października 2021 roku spotkanie z mieszkańcami 
poświęcone sprawom samorządowym. Spotkania z 
mieszkańcami organizowane są przez radnych dwa 
razy w roku z przerwą w roku 2020  z powodu epi-
demii COVID 19. Na spotkaniu Przewodniczący Rady 
Ryszard Wiktor, przedstawił informację z działalno-
ści Rady Miejskiej, poruszał też problemy komunika-
cji autobusowej, uruchomienia linii kolejowej do 
Stronia, działalności służby zdrowia. Przedstawił in-
formację o zabawie z okazji Dnia Seniora, a także 
inwestycji związanej z odbudową drogi do garaży 
przy ulicy Żeromskiego. Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Sportu i Zdrowia Magdalena Laskowska 
przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji, 
poinformowała o tematach jakimi komisja się zaj-
mowała, przedstawiła informację o szczepieniach i 
działaniach związanych z COVID 19, a także o pro-
wadzonej inwestycji modernizacji osiedla Morawka. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Pakuła 
przedstawił informację o kontrolach jakie prowadzi i 
prowadziła Komisja Rewizyjna, wynikach kontroli, 
poinformował o działaniach jakie gmina i Rada Miej-
ska podejmuje w sprawie udostępnienia nowo od-
krytych parPi Jaskini Niedźwiedziej. Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Ryczek poinfor-
mował o zakresie prac komisji, o ilości projektów i 
zarządzeń które komisja opiniowała, przedstawił 
informację o odbudowie wieży widokowej na Śnież-
niku, rewitalizacji parku Morawka, o działaniach po-
dejmowanych w celu zagospodarowania góry Krzyż-
nik wraz z budową na jej szczycie pla^ormy widoko-
wej. Członek Komisji Budżetu i Finansów, oraz Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego Jacek Serafin poinfor-
mował mieszkańców czym zajmuje się Komisja Roz-
woju Gospodarczego, przedstawił informację o do-
tychczas organizowanych przez grupę siedmiu rad-
nych, wycieczkach dla emerytów i  rencistów, zapo-
znał obecnych z inwestycją budowy miejsc parkin-
gowych przy ulicy Sudeckiej. Radni poinformowali 
również o działalności swoich biur, poradach ZUS 
które organizują, oraz  organizacjach i podmiotach 
które wspierają. W sprawach bieżących dyskutowa-
no o problemach mieszkańców, złożono kilka wnio-
sków do realizacji, zapoznano się z propozycją 
mieszkańców odnośnie miejsc jakie chcieliby odwie-
dzić na następnych wycieczkach. Spotkanie przebie-
gło w bardzo miłej atmosferze przy ciasteczkach, 
kawie i herbacie. Serdecznie dziękujemy za przyby-
cie wszystkim zainteresowanym i mamy nadzieję na 
kolejne tak udane spotkanie.  

W dniu 29 września br. odbyła się XL sesja Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto 
uchwały: 
- Uchwała nr XL/263/21 w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok. 
- Uchwała nr XL/264/21 w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inka-
sa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso. 
- Uchwała nr XL/265/21 w sprawie przyjęcia do rea-
lizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gierał-
tów w Gminie Stronie Śląskie na lata 2021-2030. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali 
„za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie). 
Reprezentowałem Radę Miejską Stronia Śląskiego 
na następujących wydarzeniach: 
- 25.09.2021 r. Rodzinny Ogród Działkowy 
„KROKUS” podczas imprezy „Pieczonego Ziemniaka” 
wraz z Radnymi Panią Magdaleną Laskowską oraz 
Panem Wiesławem Ryczkiem, 

- 27.09.2021 r. na prezentacji inwestycji pod nazwą 
„Udostępnienie podziemnej trasy turystycznej w 
Jaskini Niedźwiedziej pn. ParPe Mastodonta” w 
Kletnie, 
- 28.09.2021 r. wraz z Radnymi Rady Miejskiej 
uczestniczyłem w Lądku Zdroju w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w spotkaniu z Radnymi Rady 
Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie linii kolejowej 322 
Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie, 
- 02.10.2021 r. na inauguracji  I edycji Śnieżnickiej 
Pięćdziesiątki, 
- 08.10.2021 r. na pasowaniu Przedszkolaków w 
Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim im. Jana 
Pawła II, 
- 07.10.2021 r. na spotkaniu w siedzibie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z 
Radnym Panem Wiesławem Ryczkiem. 

                                                                                                                             
Ryszard Wiktor                                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej 

XL SESJA  RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
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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.  

BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 06 listopada 2021 roku w godz. 10.00-11.00, 

w dniu 04 grudnia 2021 roku w godz. 10.00-11.00, Radni 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. 
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, 
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN, organizują bezpłatnie, 
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-
owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. Obowiązkowo w maseczkach.  

BIURO RADNYCH W LISTOPADZIE  
i GRUDNIU NIECZYNNE 

Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Wiesław 
Ryczek i Zdzisław Pakuła, z przykrością informują,             
że z powodu pandemii w  miesiącu listopadzie 2021 roku, 
grudniu 2021 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. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor infor-

muje, że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca w godzinach 16,00 – 17,00. Biuro znaj-
duje 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 

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.  

 16 XXXIX sesja Rady Miejskiej  

XLI sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obę-
dzie się 29 października 2021 roku o godzinie 10:00. 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 
4. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gmi-
ny Stronie Śląskie  
za poprzedni rok szkolny 2020/2021 oraz analiza wyni-
ków nauczania  
w szkołach gminnych. 
5. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I 
półrocze 2021 r. 
6. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 
2020 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Stronie Śląskie  
na 2021 rok —projekt nr 1. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych Gminy Stronie 
Śląskie na lata 2021 –2031” – projekt nr 2. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 na 
terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 4. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - 
Obręb Lasy - Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 5. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gierałtów w Gmi-
nie Stronie Śląskie na lata 2021-2030 – projekt nr 6. 
13. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu uchwały nr XIX/136/12 Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie 
Śląskie – projekt nr 7. 
14. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu 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 8. 
15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżą-
cej działalności 
w okresie między sesjami. 
16. Interpelacje radnych.  
17. Zapytania i wolne wnioski.  
18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
19. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskie-
go.  

Ryszard Wiktor                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej 


