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Dojazd do garaży przy ul. Żeromskiego 

Ukończenie Modernizacji Osiedla Morawka 

W dniu 31.11.2020 r. została podpisana umowa na 
realizacje zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
osiedla Morawka - etap IV”. Wykonawcą zadania 
jest firma Wasama sp. jawna. 
Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje: 
-wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. 
ok. 1 230 m2 

-budowę parkingów o nawierzchni z kostki betono-
wej, posiadających łącznie 85 miejsc postojowych o  
powierzchni ok. 2 287 m2 

-montaż oświetlenia ulicznego 20 szt., 
-budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 781 m, 
-podłączenie sieci wodociągowej o dł. 676 m, 
-wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 146 m. 
Całkowita wartość zadania to 3 334 569,40 zł w tym 
693 704,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, pozostała część nakładu finanso-
wego to środki gminne. 
Odbiór inwestycji przewidziany jest na dzień 
29.11.2021 r. 
Przeprowadzone inwestycje mają na celu podniesie-
nie poziomu jakości życia mieszkańców i wspieranie 
rozwoju Gminy Stronie Śląskie. 

Dnia 12.11.2021 r. została ukończona budowa 
drogi asfaltowej wokół garaży przy ul. Żeromskie-
go, która ma ułatwić mieszkańcom dojazd do ich 
garaży. 
Umowa na realizację powyższego zadania zawar-
ta została dnia 11.08.2021 r. z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo - Mostowych "Drogmost" sp. z 
o.o.  
Przedmiotem zamówienia był remont drogi dojaz-
dowej do garaży o powierzchni 1803 m2  
polegający na: 
-rozebraniu części istniejących korytek betono-
wych wraz z ławą betonową, 
-wykonaniu korytownia pod warstwy konstrukcyj-
ne, 
-wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych, 
-wykonaniu poboczy. 
Całkowita  wartość zamówienia to 173 958,17 zł. 
Środki na zadanie pokryte zostały w całości z bu-
dżetu gminy. 
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Nowa droga w  Bolesławowie 

Wręczenie dyplomów Stypendystom 

Wywóz beczek z toksycznymi odpadami 

Dnia 12.11.2021 r. po blisko czterech latach udało się 
zrealizować zadanie pn. "Usunięcie odpadów 
szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 
18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim". Całkowita 
wartość zadania to  1 448 280,00 zł,  z czego 158 
624,00 zł dofinansowane zostało z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
zaś 289 656,00 zł to pożyczka z Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Burmistrz Stronia Śląskiego apeluje do wszystkich 
Mieszkańców i Turystów o zwiększoną czujność i 
wrażliwość na wyrzucanie śmieci w miejscach 
niedozwolonych, podejrzane transporty odpadów, a 
także miejsca rozładunku i składowania odpadów 
niebezpiecznych i śmieci. Natychmiastowa reakcja 
może przerwać ten proceder. Chrońmy naszą 
planetę oraz miejsca gdzie żyjemy i mieszkamy! 

Dnia 29.10.2021 r. podczas XLI Sesji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego miało miejsce  uroczyste 
wręczenie dyplomów stypendystom Gminy Stronie 
Śląskie przez Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza 
Chromca oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Ryszarda Wiktora. W tym roku stypendia zostały 
przyznane: Antoniemu Szatanowi, Amelii Felusiak, 
Sylwi Bernaś, Dominice Śmiłowskiej, Zuzannie 
Matusik, Patrycji Jabłońskiej, Jakubowi 
Grzybowskiemu, Dorianowi Wiktorskiemu, Milenie 
Olszewskiej, Julii Lignarskiej, Dominikowi 
Sokołowskiemu, Idze Nuckowskiej, Jakubowi 
Dziubie, Julii Leszczyńskej, Laurze Zajączkowskej, 
Jackowi Ezeryńskiemu, Tomaszowi Kaweckiemu, 

Jakubowi Ziobro oraz Grzegorzowi Kitkowskiemu. 
Serdecznie Gratulujemy! 

Dnia 08.09.2021 r. została podpisana umowa na 
Remont drogi gruntowej na terenie działek nr 
153, 7/1  w Bolesławowie. 
Umowa została zawarta z firmą Par-Trans Trans-
port Handel Przemysław Parasiewicz. 
Przedmiotem zamówienia wykonanie nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi poboczami utwardzo-
nymi oraz remont drogi o szerokości zmiennej od 
2,2m do 3,5m. 
Planowana wartość zamówienia 200 000,00 zł. 
Środki na realizację zadania pokryte zostaną w 
całości z budżetu gminy. 
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Piękna wieś dolnośląska 2021 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, 
prosimy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie o zwró-
cenie  szczególnej uwagi  na osoby ze swojego oto-
czenia, które nie są w stanie samodzielnie zabezpie-
czyć się przed nadchodzącą zimą. 
Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy sa-
motne mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony 
rodziny czy instytucji publicznych. 
Dlatego zwracamy się z apelem aby wszelkie sygnały 
dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać 
do : 
-Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim -  
telefon 74/8141424 w godzinach od 7.30 do 15.30 
w dni robocze;    
        

-Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - telefony 
74/8143189 ; 600016417 
 

-Komisariatu Policji w Lądku - Zdroju  - telefon 
74/8752612. 

                                         Małgorzata Lech 

                                              Ośrodek Pomocy Społecznej 

                                               w Stroniu Śląskim 

             Komunikat z OPS 

Dnia 06.11.2021r. w gminie Sobótka odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 

2021 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy 

Wsi. Wyróżnienie otrzymało Sołectwo Kamienica za 

projekt "Zapomniane zawody: rzeźbiarz" . 

 Gratulujemy i dziękujemy! 
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Ostatni miesiąc na wypełnienie 
deklaracji  w sprawie kotła na 

paliwo stałe 

Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, iż do dnia 
31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą antysmogową  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, mieszkańcy 
Gminy Stronie Śląskie, którzy posiadają kotły na 
paliwo stałe zobligowani są do złożenia deklaracji 
odnośnie klasy kotła oraz rodzaju używanego pali-
wa. Osoby, które złożyły deklarację w ramach pro-
gramu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
(CEEB) nie są zobowiązane do składania kolejnej 
deklaracji. Deklarację można samodzielnie składać 
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 

Z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego składamy wszystkim 

pracownikom  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stroniu Śląskim 

podziękowania za zaangażowanie 

w służbę oraz pomoc osobom 

potrzebującym.  

Jest to wyjątkowa misja 

wymagająca ogromnej wrażliwości 

i zrozumienia ludzkich potrzeb. 

Doceniając Państwa pracę życzymy 

by była ona źródłem satysfakcji i 

spełnienia zawodowego. 

Burmistrz  

Stronia Śląskiego  

Dariusz Chromiec 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Stronia Śląskiego  

Ryszard Wiktor  

wraz z Radnymi 

Powiatowe dni turystyki 

Pracownicy CETiK-u uczestniczyli w Powiatowych 
Światowych Dniach Turystyki zorganizowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w Domu 
Krawca czyli w dawnym schronisku Kukułka. W trak-
cie trwania Dni Turystyki miała miejsce bardzo przy-
jemna okoliczność, otóż zostały wręczone nagrody 
dla najlepiej funkcjonujących Gospodarstw Agrotu-
rystycznych w Powiecie, z naszej Gminy zostały na-
grodzone: Ranczo u Jana z Goszowa oraz Agrotury-
styka Danielówka ze Stronia Wsi. Brawo 
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Niedziela na rowerze ze Strońską Grupą Rowerową 
czyli na wieżę w Suszynie i na gofry do Polanicy.  
10 października 2021 r. 16 rowerzystów ze Stroń-
skiej Grupy Rowerowej pojechało na wycieczkę ro-
werową do Suszyny na wieżę widokową 
"Suszynka", w drodze powrotnej zatrzymali się w 
Polanicy Zdroju na gofry. Doskonała, słoneczna po-
goda, umożliwiła przejechanie aż 115 km w pięknej 
scenerii i w super towarzystwie, obyło się bez awa-
rii. Wszyscy bezpiecznie wrócili do domów.   

Strońska Grupa Rowerowa w Polanicy-Zdroju 

Długi listopadowy weekend członkowie Strońskiej 
grupy po raz kolejny spędzili aktywnie na rowerze  i 
pieszo. W święto Niepodległości odbyła się wyciecz-
ka na wieżę widokową na górę Borówkową. Trasa 
wiodła malowniczymi górskimi ścieżkami, przez Kąty 
Bystrzyckie, Trzebieszowice, Radochów, Orłowiec i 
wyniosła ok. 50 km. W wycieczce udział wzięło 15 
osób. 
Kolejnego dnia  część SGR wybrała się z przyjaciółmi 
z Krakowa na wycieczkę pieszą na Śnieżnik. Pokona-
liśmy trasę od Kamienicy, przez Głęboką Jamę, cha-
tę Navrsi, Kralicky Śnieżnik, Szczyt Śnieżnik i powrót 
do Kletna.  W sumie wyszło 20 km pieszej wędrówki 
przy wspaniałej pogodzie. Mogliśmy obserwować 
zjawisko inwersji. Otaczało nas morze chmur.  
A w sobotę rowerzyści wybrali się na singletracki do 
Lądka-Zdroju. Przejechaliśmy pętlę Trojak i Zdrój. 
Wieczorową porą odbyło się oficjalne zakończenie 
sezonu rowerowego. Dzięki uprzejmości Pani Sołtys 
ze Stronia Wsi mogliśmy skorzystać z chaty sołeckiej 
i zorganizować wieczorne spotkanie, w którym 
udział wzięło około 40 osób. 
Niedziela przebiegała w atmosferze zadumy i wspo-
mnień. Wybraliśmy się do Bielic, by przywiesić tabli-
cę upamiętniającą naszego kolegę śp. Andrzeja Kro-

stę. W gronie rodziny i przyjaciół tablica zawisła na 
skale w miejscu wypadku z 2020 r.  

ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO PRZEZ STROŃSKĄ GRUPĘ ROWEROWĄ 
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Z ŻYCIA KLUBU „SENIOR +” 

Jesień zawitała już na dobre. Świadczą o tym już nie 
tylko dekoracje w klubie, ale też aura za oknem i 
spadające z drzew liście i kasztany. Powitaliśmy ją 
wspólnym ogniskiem, na którym nie mogło zabrak-
nąć pieczonego ziemniaka i wspólnego śpiewania. 
Korzystając ze słonecznych dni, spacerowaliśmy po 
parku i okolicy z kijkami do Nordic -Walking, zbiera-
jąc przy okazji dary natury do naszych jesiennych 
dekoracji. Podczas zajęć plastycznych seniorzy zro-
bili przepiękne liście i żołędzie, do których wykorzy-
stali sznurek, ziarna kawy i swój talent, który tak 
wielu z nas u siebie odkrywa. Oczywiście wykonane 
prace zdobią nasze okna. Klubowicze słyszą słowa 
uznania i podziwu od przechodniów, co jest moty-
wujące i bardzo miłe. W czasie zajęć kulinarnych 
powstała przepyszna zupa dyniowa z imbirem, któ-
ra rozgrzała nas w chłodny dzień. 
 16 października w Klubie obchodziliśmy "Światowy 
Dzień Chleba". W tym dniu seniorzy piekli chleby 
według swoich przepisów. Kiedy czekaliśmy na pie-
kące się bochenki, a zapach chleba unosił się w po-
wietrzu, wśród seniorów powróciły miłe wspomnie-
nia z dzieciństwa, kiedy to ich mamy piekły w domu 
chleb. Ten dzień był kolejnym dniem sentymental-
nych wspomnień i świetnym tematem do wspól-
nych rozmów. 
W październiku gościliśmy w klubie uczniów Szkoły 
Podstawowej. Tym razem, to młodzież pod okiem 
seniorów uczyła się robić piękne kaktusy z kamieni, 
którymi obdarowali swoich nauczycieli z okazji Ich 
święta. Seniorzy mogli także zobaczyć i podziwiać 
wnętrze Kaplicy Onufrego , która swym pięknem i 
dekoracjami ujęła wielu z nich.  
W związku ze Świętem Wszystkich Zmarłych klubo-

wicze posprzątali cztery opuszczone groby, zapalili 
na nich znicze i postawili własnoręcznie zrobione 
stroiki. Po raz kolejny pokazali swoje wielkie serce i 
zaangażowanie w sprawy naszej gminy. W klubie 
kontynuujemy zajęcia rehabilitacyjne oraz zumby 
pod czujnym okiem instruktorki pani Agnieszki. W 
listopadzie planowana jest uroczystość z okazji 
„Światowego Dnia Seniora ", Andrzejki , wspólne 
wyjście na kręgle oraz warsztaty zdobienia bombek, 
w ramach projektu „Działaj Lokalnie 2021” pod na-
zwą „Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce lepiej 
bije”. Projekt realizowany przez Polsko - Amerykań-
ską Fundację Wolności i Fundusz Lokalny Masywu 
Śnieżnika. A więc ruszmy dalej… 
                              
                                                  Opiekun w Klubie Senior + 
 

Uczestnictwo w Klubie: 
 
Przyjęcie do Klubu “Senior+” wymaga złożenia wniosku 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub w 
Klubie Senior + w Strachocinie 4a. Uczestnikami klubu 
mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne 
zawodowo. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zajęcia 
w klubie przewidziane zostały dla grupy 15 seniorów, 
natomiast kolejni uczestnicy przyjmowani będą do klu-
bu 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 osobiste-
go kontaktu w siedzibie OPS, ul. Zielona 5, 57 – 550 
Stronie Śląskie lub pod numerem tel. 748141424, lub z 
opiekunem Klubu Senior + w Strachocinie 4a tel. 
798 507 273.    
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    Przedszkolaki odwiedziły seniorów 

Remont sal w przedszkolu 

Wiadomości z przedszkola miejskiego „wesołe przedszkolaki” 

„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, ja-
kim dla człowieka jest drugi człowiek”– Jan Paweł II. 

 Pomni zacytowanych słów naszego wielkiego Pola-
ka, w imię wdzięczności za ten dar jakim są dla nas 
seniorzy w dniu 9 listopada 2021 r. dzieci z Przed-
szkola Miejskiego im. Jana Pawła II odwiedziły Klub 
Seniora w Stroniu Śląskim. Okazją były uroczyste 
obchody "Dnia Seniora", które zostały uświetnione 
występem przedszkolaków z grup "Jeżyki", 
"Motylki" i "Słoneczka". Dzieci śpiewały piosenki, 
tańczyły oraz recytowały seniorom wiersze. Była to 
też okazja do złożenia seniorom z naszej gminy ser-
decznych życzeń oraz wręczenia im własnoręcznie 
przygotowanych przez dzieci upominków. 
 Uśmiech, radość i wzruszenie widoczne na twarzach 
seniorów były dla dzieci i ich wychowawców naj-
większym podziękowaniem.  
Gospodarze natomiast ugościli przedszkolaków 
pysznym ciastem i słodyczami. 

 

Miesiąc październik obfitował w naszym przedszko-
lu w remonty. Dzięki inicjatywie P. Marty Kuziel i P. 
Doroty Brandiuk oraz wielkiemu zaangażowaniu 
rodziców grup Żabki i Motylki salę otrzymały nowy 
wygląd. Składamy serdeczne podziękowania rodzi-
com za poświęcony czas i pracę na rzecz przedszko-
la. 

 W dniu 14.10.2021 roku w Przedszkolu Miejskim 
im. Jana Pawła II obchodzony był Dzień Edukacji 
Narodowej – święto wszystkich pracowników 
oświaty. Dzień ten jest uroczyście obchodzony we 
wszystkich instytucjach związanych z oświatą. Jest 
też okazją do nagradzania wyróżniających się nau-
czycieli i pracowników niepedagogicznych. Święto 
miało na celu utrwalenie i przypomnienie przed-
szkolakom jak ważną rolę w ich życiu i nauce odgry-
wa nauczyciel - wychowawca. 
 Podczas uroczystego apelu dyrektor przedszkola 
Celina Chęś – Drańczuk przywitała wszystkich 
uczestników, w tym Burmistrza Stronia Śląskiego – 
Dariusza Chromca. Włodarz gminy podziękował 
wszystkim pracownikom placówki za solidną pracę, 
składając jednocześnie serdeczne życzenia. Po czę-
ści oficjalnej przedszkolaki zaprezentowały program 
artystyczny składający się z piosenek, wierszy i tań-
ców.   

Dzień Edukacji Narodowej 
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W dniu 24 października 2021 r. o godz. 10.30 w 
kościele parafialnym odbyła się msza święta w in-
tencji patrona Przedszkola Miejskiego w Stroniu 
Śląskim – Świętego Jana Pawła II, pracowników 
placówki, dzieci oraz rodziców.  Liturgię uświetniły 
występy przedszkolaków, przygotowane przez ka-
techetę Jarosława Grzybowskiego. 

W dniu 27 października 2021 r. W Przedszkolu 
Miejskim im. Jana Pawła II obchodzony był Dzień 
Różowej Wstążki.  Jest to międzynarodowy symbol 
oznaczający walkę z rakiem piersi. Z tej okazji 
dziewczynki ubrane były na różowo. Odbył się rów-
nież przemarsz dzieci ulicami miasta, które trzyma-
ły różowe balony. Napotkanym kobietom rozdawa-
ne były ulotki zawierające informacje dotyczące 
profilaktyki w zakresie walki z rakiem piersi. 

W dniu 8 listopada 2021 r. w Przedszkolu Miejskim 
im. Jana Pawła II obchodzony był „Dzień Zdrowego 
Śniadania”. Z tej okazji dzieci z grupy "Motylki" sa-
modzielnie przygotowywały zdrowe kanapki, skła-
dające się przede wszystkim z razowego chleba oraz 
ogromnej ilości świeżych warzyw (pomidor, ogórek, 
sałata, rzodkiewka, kiełki).  Natomiast "Pszczółki" 
wraz z wychowawcami przygotowały owsianki z jo-
gurtem, owocami i bakaliami. Uzupełnieniem były 
pogadanki z dziećmi na temat zdrowego żywienia. 

Dzień Zdrowego Śniadania 

Informujemy, że nominacje do tytułu Nauczyciel 
na Medal otrzymały: Marta Kuziel oraz Natalia 
Gawlas – pracownice naszej placówki. 
 Zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie. 
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UCZYMY SIĘ PRZEZ ZBAWĘ  

    Wiadomości z przedszkola „bajlandia” w Bolesławowie 

W dniach 11-24 października nasze przedszkole bra-
ło udział w Europejskim Tygodniu Kodowania 2021 
(EU Code Week). W czasie dwóch tygodni dzieci rea-
lizowały zadania z zakresu kodowania – w sumie 10 
zadań. 

W dniu 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 
dzieci odśpiewały cztery zwrotki hymnu państwo-
wego w ramach akcji #SzkołaDoHymnu. 

W Święto Niepodległości, 11 listopada, dzieci wzięły 
udział w gminnych obchodach tego święta, podczas 
występu powiedziały wiersz Władysława Bełzy Kate-
chizm polskiego dziecka oraz zaśpiewały piosenkę 
Przybyli ułani. 

Z okazji Święta Zmarłych dzieci odwiedziły cmen-
tarz parafialny w Bolesławowie, na którym zapaliły 
znicze. 

„Bajlandia” uczestniczyła w 
zbiórce plastikowych nakrętek 
dla Fundacji pod Psią Gwiazdą 
– w dwa tygodnie zebraliśmy 

trzy worki nakrętek. Zbiórkę poszerzyliśmy też o 
karmę i ciepłe koce dla zwierząt z tej fundacji. 

Wiadomości z zespołu szkół samorządowych 

W październiku uczniowie z klasy 1c, 2c, 3a, 3c 
uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, które 
odbyły się na terenie Stacji Oczyszczania Wody w 
Stroniu Śląskim. 
Przygotowanych zostało kilka stanowisk badaw-
czych, na których dzieci m.in. sprawdzały czystość 
wody pochodzącej z różnych źródeł, badały tempe-
raturę wody, powietrza, określały jego wilgotność, 
natężenie światła, wysokość n.p.m. Pracowały z in-

terfejsem COBRA 4. W trakcie zajęć, dzieci przypo-
mniały sobie również o rodzajach lasów i gatunkach 
drzew oraz o warstwach lasu. Zwiedziły stację 
oczyszczania wody i dowiedziały się jaka drogę prze-
mierza woda, która płynie do naszych kranów. Dzie-
ci zbierały również próbki biologiczne, które badały 
za pomocą lupy. Zajęcia były bardzo ciekawe. Na 
zakończenie wszyscy spotkali się przy wspólnym 
ognisku i pieczeniu kiełbasek.  
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ZWIEDZANIE JASKINI NIEDŹWIEDZIA  MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA  

ŚWIĘTO DRZEWA  

TOLKIEN  

Bardzo dziękujemy Prezesowi Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji sp. Z o.o. P. Krzysztofowi Irzyń-
skiemu za serdeczne przyjęcie uczniów naszej 
szkoły na teren stacji , P. Stanisławowi Jaśkiewiczo-
wi z ZWiK i P. Łukaszowi Głowackiemu z Dolnoślą-
ski Zespół Parków Krajobrazowych za ciekawe 
przeprowadzenie zajęć oraz p. Krzysztofowi Bąko-
wi za przygotowanie ogniska.  
 

Organizatorki A.Oostenbrink,  

S.Madejczyk oraz E.Kozłowska 

W ramach Święta Drzewa 8 października uczniowie 
kl. 2b, przy współpracy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego posadzili 3 
świerki na terenie szkolnym. Podzieleni na zespoły 
dzielnie kopali dołki i sadzili drzewka. Na koniec 
odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę 
przyrodniczą. Była to świetna okazja aby wzbogacić 
naukę konkretnymi działaniami i przybliżyć dzie-
ciom znaczenie drzew w naszym życiu. Dziękujemy 
Pani Irenie Foremnik za cenne informacje.  
                                         Klasa 2b z wychowawcą. 

Nasza szkoła znalazła się w gronie niemal 1100 pla-
cówek, w których zostanie uczczona 130 rocznica 
urodzin Tolkiena w postaci ręcznego przepisywania 
jego dzieł. Będziemy zajmować się kaligrafią, a 
przede wszystkim dobrze bawić! W akcji może 
wziąć każdy uczeń kl. 7-8, nauczyciel, a nawet ro-
dzic/opiekun. Wystarczy tylko zgłosić się do Pań 
polonistek na ul. Kościelnej.  

Koordynator: Agnieszka Tatarynowicz 

1 października obchodziliśmy Światowy Dzień Ta-
bliczki Mnożenia. W związku z tym Zespół Matema-
tyków zorganizował i przeprowadził szkolny kon-
kurs "Mistrz Tabliczki Mnożenia". Wzięli w nim 
udział wszyscy uczniowie klas IV - VIII. Sześcioro z 
nich - Jacek Ezeryński 7B, Tomasz Kawecki 7C, Da-
mian Jurczak 8B, Adrian Kamiński 8D, Zuzanna Ma-
tusik 8D i Kacper Serafin - Fluder 8D - uzyskało mak-
symalny wynik i wzięło udział w finale szkolnym. 
Szkolnym Mistrzem Tabliczki Mnożenia została Zu-
zanna Matusik, która uzyskała 100% wynik.  
GRATULUJEMY! 

W piątek , dnia 05.11.2021 r. uczniowie Zespołu 
Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach 
realizacji programu turystyczno- rekreacyjnego 
"Siedmiomilowe Buty" zwiedzali Jaskinie Niedźwie-
dzią.  
W trakcie wędrówki oraz zwiedzania uczniowie 
mieli możliwość międzyklasowej  integracji.  
Spędzanie wolnego czasu w racjonalny sposób 
sprzyjało odbudowywaniu relacji społecznych po 
izolacji związanej z Covid-19, było elementem pro-
filaktyki uzależnień, w tym od wszelkiego rodzaju 
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Święto Niepodległości 11 listopada w Gminie Stronie Śląskie  

Nowości w bibliotece miejskiej w Stroniu Śląskim. Zapraszamy! 

11 listopada 2021 r. w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim odbyły się uroczystości 
związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Przed licznie przybyłą pu-
blicznością zaprezentowały się następujące zespoły i grupy młodzieżowe: Przedszkole "Bajlandia" z Bole-
sławowa, Przedszkole Miejskie im. "Jana Pawła II" ze Stronia Śląskiego, Zespół Szkół Samorządowych ze 
Stronia Śląskiego, Chór "Gwiazdeczki" z Bolesławowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy "Siekiereczki" oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta "Mini Band" działająca przy CETiK-u.  
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021 

e-marketing w informacji turystycznej Regionu Dolnego Śląska 

W dniach 4 i 5 listopada w Wałbrzychu odbyło się 

szkolenie dla pracowników informacji turystycznych 

z terenu Dolnego Śląska, w szkoleniu udział wzięli 

też przedstawiciele Gminy Stronie Śląskie, 

pracownicy: Urzędu Miejskiego- Specjalista do 

Spraw Strategii i Rozwoju Gminy Pani Krystyna 

Łyczkowska oraz Centrum Edukacji Turystyki i 

Kultury Pan Paweł Dywański. Szkolenie dotyczyło e-

marketingu w informacji turystycznej Regionu 

Dolnego Śląska i prowadzenia mediów 

społecznościowych.  

Data 

  
Godzina Temat wykładu Wykładowca 

24.11.2021 16:00 – 18:00 Ćwiczenia tybetańskie dla zdrowia. Mgr Danuta Lecheńka-Das 

08.12.2021 16:00 – 18:00 Bioptron nowe odkrycie. Mgr Grażyna Popowicz 

15.12.2021 16:00 – 18:00 

Jarosław Iwaszkiewicz 
- poeta, prozaik i działacz na rzecz 

kultury. 

  

Mgr Dariusz Pawlicki 

12.01.2022 16:00 – 18:00 

Wywiad Armii Krajowej. Wymaza-
ne sukcesy, zapomniane Polskie 

Bohaterki wywiadu. 
Mgr Maria Dziewiecka 

26.01.2022 16:00 – 18:00  Niezwykłe właściwości wody. Mgr Danuta Lecheńka-Das 

09.02.2022 16:00 – 18:00 
  

Znaki zodiakalne w Feng-Shui. 

  

Mgr Małgorzata Tumiłowicz 

02.03.2022 16:00 – 18:00 

Wywiad Armii Krajowej. Wymaza-
ne sukcesy, zapomniani Polscy 

Bohaterowie wywiadu. 
Mgr Maria Dziewiecka 

Nagroda od pary prezydenckiej 

11 września w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w 
Stroniu Śląskim odbył się spektakl pt. "Panie i panny 
Dulskie" w reżyserii Pauliny Bagińskiej i produkcji 
Biblioteki Miejskiej CETiK, spektakl został zrealizowany 
w ramach Narodowego Czytania. Kilka dni temu 
otrzymaliśmy podziękowania oraz książkę "Moralność 
Pani Dulskiej" od Pary Prezydenckiej za uczestnictwo 
w w/w wydarzeniu. Książkę przekazujemy do Biblioteki 
Miejskiej CETIK w Stroniu Śląskim. 
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DNI DZIAŁKOWCA R.O.D. „POD ŚWIERKIEM” 

„PIECZONY ZIEMNIAK” 

W dniu 25.09.2021 r. odbyła się impreza na terenie 
R.O.D. „Krokus” w Stroniu Śląskim pt. „Pieczony 
Ziemniak”, podczas której miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą i najlepiej 
zagospodarowaną działkę. W programie imprezy 
zaplanowane zostało: 
-wręczenie nagród, które zostały ufundowane 
przez Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Zarząd 
R.O.D. „Krokus”, 
-występ zespołu „Siekiereczki”, 
-muzyka do tańca, 
-poczęstunek dla uczestników. 
W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Stronia 
Śląskiego Dariusz Chromiec, Radni Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego oraz ludowy zespół „Siekiereczki”. 
Po słowie wstępu i przywitaniu nastąpiło rozdanie 
nagród dla osób, które zostały wytypowane przez 
Zarząd R.O.D „Krokus”. Pierwszą nagrodę z rąk 
Pana Burmistrza odebrała Pani Małgorzata Olczyk. 
Wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez 
Zarząd R.O.D. „Krokus” otrzymali Państwo Halina i 
Krzysztof Przytulscy oraz  Państwo Krystyna i 
Tadeusz Staszakowie. 
Zarząd R.O.D. „Krokus” pragnie serdecznie 
podziękować Burmistrzowi Stronia Śląskiego, 
Radnym Rady Miejskiej, kierownictwu i zespołowi 
„Siekiereczki”, firmie handlowej „Rema” oraz 
Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim. 

              W imieniu Zarządu R.O.D. „Krokus” 

             Prezes Zbigniew Wodzyński 

W dniu 11.09 2021 Hymnem Związkowym, rozpo-
częła się uroczystość w  R.O.D. „Pod Świerkiem”.  
Spotkanie działkowców odbyło się pod hasłami:                                                                                                                         
- Dni Działkowca, 
- 40-lecia P.Z.D.,    
- Ukończenia I –etapu zabudowy placu rekreacyjne-
go.  
Po słowie wstępnym, zaczęto realizować część ofi-
cjalną  z udziałem Burmistrza Stronia Śląskiego Da-
riusza Chromca. 
Na wniosek Zarządu zostały wręczone puchary,  
ufundowane przez Burmistrza Stronia Śląskiego:  
-za działkę warzywną - Państwu Śledzionom, 
-za działkę  rekreacyjną—Pani Hill. 
Ponadto wręczyliśmy 7 dyplomów przyznanych  
Uchwałą Zarządu R.O.D. ”Pod Świerkiem”: Państwu  
Halinie i Zbigniewowi Głuszczyńskim, Państwu Szli-
firz  Państwu Reginie i Zdzisławowi Grzelak Pani Sta-
nisławie Tomków - Krosta, Panu Ireneuszowi Kus,   
Państwu Danucie i Danielowi Włodarskwim oraz 
Państwu Barbarze i Januszowi Łętek. Na zakończe-
nie głos zabrał  Burmistrz składając gratulacje wy-
różnionym i życzenia kierowane do wszystkich dział-
kowców. Pozostałą część wieczoru działkowcy spę-
dzili bawiąc się przy muzyce. 

Po raz kolejny spotkaliśmy się z  inicjatywą, jaką 
wykazali się Radni z Klubu – „Wspólnie dla Stro-
nia”- dziękujemy za wsparcie finansowe przekaza-
ne na rzecz ogrodu.  Dziękujemy Panu Piotrowi Du-
dziak, za  wsparcie przy organizowaniu tych uroczy-
stości. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom . 
 

                                                  Józef  Biernacki 
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XLI SESJA  RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

W dniu 29 października br. odbyła się XLI sesja Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto 
uchwały: 
- Uchwała nr XLI/266/21 w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok. 
- Uchwała nr XLI/267/21 w sprawie przyjęcia 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Stronie Śląskie na lata 2021 –2031”. 
- Uchwała nr XLI/268/21 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-
2024 na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
- Uchwała nr XLI/269/21 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości. 
- Uchwała nr XLI/270/21 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego 
we wsi Sienna - Obręb Lasy - Gmina Stronie Śląskie. 
- Uchwała nr XLI/270/21 w sprawie przyjęcia do 
realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gie-
rałtów w Gminie Stronie Śląskie na lata 2021-2030. 
- Obwieszczenie nr XLI/272/21 w sprawie ogłosze-
nia jednolitego 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 prowa-

dzącym jest Gmina Stronie Śląskie. 
- Obwieszczenie nr XLI/273/21 w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu uchwały nr XX/146/12 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. 
w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla któ-
rego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Ślą-
skie. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, głosowali 
„za” przyjęciem projektów uchwał (jednogłośnie). 
 
Reprezentowałem Radę Miejską Stronia Śląskiego 
na następujących wydarzeniach: 
- 21.10.2021 r. wraz z Radnymi Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego, podczas imprezy z okazji 
„Europejskiego Dnia Seniora”, organizowanego w 
Dworku Galosa przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 
- 09.11.2021 r. w obchodach „Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora” w Klubie Senior+. 
- 11.11.2021 r. w obchodach „Święta Niepodległości 
11 listopada” w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultu-
ry w Stroniu Śląskim. 

 
Ryszard Wiktor 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dnia 21 października seniorzy Gminy Stronie Śląskie 
spotkali się w „Dworku Galosa”, by przy kawie, 
wspólnym śpiewie i zabawie świętować 
Ogólnoeuropejski Dzień Seniora zorganizowany 
przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w „Dworku Galosa”. W imprezie 
uczestniczyło około 80 osób. Wieczór upłynął w 
sympatycznej atmosferze podgrzewanej przez 
muzykę DJ Jana Hoszko. W imieniu seniorów 
dziękujemy za bezinteresowną gościnę w tak 
pięknym przybytku Pani Monice Galos oraz jej 
przemiłej załodze. Dziękujemy również za finansowe 
wsparcie inicjatywy ze strony Burmistrza Stronia 
Śląskiego Pana Dariusza Chromca oraz Radnym M. 
Laskowskiej, K. Brzezickiej, G. Janiszewskiej, S. 
Dobrowolskiemu, M. Gulij Z. Pakule, W. Ryczkowi 
oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi 
Wiktorowi, Fundatorom, którzy hojnie wsparli naszą 
imprezę-Piotrowi Dudziakowi, Dyrektor ZSS  Monice 
Ostrowskiej i jej uczniom, właścicielom sklepu 
„Rema”, Delikatesy Centrum. 

                                            Zarząd PZER i I  
                                                    Oddział Rejonowy Stronie Śląskie 

Obchody ogólnoeuropejskiego dnia seniora 2021 
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zmiany tytułów, czy podtytułów i poprawek stylistycznych 
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z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego   
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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 XLII sesja Rady Miejskiej  

XLII sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
obędzie się 30 listopada 2021 roku o godzinie 
10:00 w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miej-
skiego, przy ul. Kościuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego. 
4. Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19 na 
terenie Gminy Stronie Śląskie oraz ogólna  sytua-
cja w Polsce. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok – projekt nr 1. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Ślą-
skie – projekt nr 2. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
ronda w Stroniu Śląskim –projekt nr 3. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu  zagospodaro-
wania przestrzennego  dla części obrębu Kletno-
Gmina Stronie Śląskie –projekt nr 4. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
"Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2022" – projekt nr 5.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XL/264/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 
dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru podat-
ku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodze-
nia za inkaso –projekt nr 6. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny meryto-
rycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej 
oraz przedłożonych wniosków –projekt nr 7. 
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
13. Interpelacje radnych.  
14. Zapytania i wolne wnioski.  
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
16. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 


