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Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia, 
radości, zdrowia, uśmiechu i wytrwałości w osiąganiu celów. 

Pragniemy serdecznie podziękować Wam za troskę, ciepło i 
mądrość, które  okazujecie swoim dzieciom każdego dnia. 

Życzymy Wam, aby miłość i zaangażowanie, jakie wkładacie 
w  wychowanie Waszych dzieci były doceniane i wracały do 

Was ze zdwojoną siłą. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Dariusz Chromiec 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor wraz z Radnymi 

 8 kwietnia br. ogłoszono 
zwycięzców oraz wręczono 
doroczne nagrody Starosty 
Kłodzkiego „Róże Kłodzkie” 
za rok 2021. 
W ramach dorocznego 
konkursu uhonorowane 
zostały osoby, instytucje 
oraz organizacje, które w 
2021 roku w szczególny 
sposób zasłużyły się dla 
społeczności powiatu 
kłodzkiego.  
W kategorii  „wieś/ 
sołectwo” – wygrała wieś 
Kamienica. 
W kategorii „produkt 
promocyjny/turystyczny” – 
szlaki narciarstwa 
biegowego w Górach 
Bialskich oraz rozwój 
infrastruktury rowerowej 
w Gminie Stronie Śląskie! 

W kategorii „społecznik”  
wyróżniona została  Pani  
Irena Foremnik, która jest 
jednocześnie sołtysem 
zwycięskiej wsi Kamienica! 
Nagrody w poszczególnych 
kategoriach odebrali: 
Dariusz Chromiec-Burmistrz 
Stronia Śląskiego, Ryszard 
Wiktor-Przewodniczący 

Rady Miejskiej oraz Irena 
Foremnik-Sołtys wsi 
Kamienica wraz z mężem 
Piotrem Foremnikiem–
Przedstawicielem Rady 
Sołeckiej. 
Gratulujemy serdecznie 
wszystkim Laureatom i 
Nominowanym! 
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Drogi w ramach programu „Polski Ład” 

Sieć sanitarna przy ulicy kościelnej 

Rozpoczęła się realizacja inwesty-

cji pn.: „Budowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej i drogowej 
na terenie Gminy Stronie Śląskie” 
w ramach programu rządowego  
Polski Ład. Zaplanowano do reali-
zacji trzy zadania związane z bu-
dową sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych oraz dziewięć zadań 
polegających na remoncie i mo-
dernizacji dróg gminnych. 
Wartość zadań wynosi 7 805 
802,14 zł, z czego dofinansowanie 
z Polskiego Ładu wynosi  
6 270 000 zł. 
Obecnie realizowane są zadania:  
- budowa kanalizacji sanitarnej w 
Starym Gierałtowie w drodze nr 
ew. gruntów 302 oraz terenów 
przyległych, 
-remont drogi gminnej we wsi 

Strachocin (dz. 89), 
-przebudowa drogi gminnej we 
wsi Stara Morawa (działki nr 110 i 
117) 
-przebudowa drogi nr ew. grun-
tów 100 we wsi Goszów. 
 
Wykonawcą sieci kanalizacyjnych 
jest firma Wasama Sp. z o.o. z 
Lądka-Zdroju, wykonawcą robót 
drogowych jest firma Drogmost 
Sp. z o.o. z Kłodzka.  

 

Trwa budowa przyłącza kanaliza-

cji sanitarne w części ulicy Kościel-
nej w Stroniu Śląskim. 
Wykonywany jest odcinek przyłą-

cza o długości 227 m. Koszt zada-
nia wynosi 164 675,01 zł. Zadanie 
jest finansowane w całości ze 
środków budżetu Gminy Stronie 
Śląskie. Zakończenie planowane 
jest na koniec maja br. Po zakoń-
czeniu budowy sieci wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia na 
drodze na odcinku od ul. Tury-
stycznej do ul. Szkolnej. Przebudo-
wa drogi współfinansowana jest  
w ramach programu rządowego  
Polski Ład. 
 

Wykonawcą sieci kanalizacyjnych 
jest firma Wasama Sp. z o.o.  
z Lądka-Zdroju, wykonawcą robót 
drogowych jest firma Drogmost z 
Kłodzka. 
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Przetargi na sprzedaże 
nieruchomości 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że ogłosił 

przetargi na sprzedaż poniższych nieruchomości:  
- działka w Goszowie o nr 63/6 i pow. 1824 m2, MPZP 
- GO.10.MNn (zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na), cena wywoławcza: 127 680,00 zł +VAT, wadium: 
25 500,00 zł, 
 - działka w Starym Gierałtowie nr 281/7 i pow. 6658 
m2, MPZP - 70 MN/MR/U (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z 
usługami), 1 KD-L (tereny dróg lokalnych), cena wy-
woławcza:  
466 060,00 zł + VAT, wadium: 47 000,00 zł. 
Przetargi odbędą się 23 maja o godzinie 09:00 i 
09:30, termin wpłaty wadiów mija 17 maja.  
 
Wszystkich informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich, 
  
tel. 74 811 77 15,  
email: 
nieruchomosci@stronie.pl 

Trwa modernizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim 

Trwa realizacja zadania pn: Mo-

dernizacja  parku Morawka w 
Stroniu Śląskim etap I. Zadanie to 
realizowane jest przy udziale 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W ramach 
etapu pierwszego wykonane zo-
stanie:  
-oczko wodne o wymiarach  13 m 
x 46 m, 
-kapliczka – obiekt małej architek-
tury,  
-dwie kładki o  rozpiętości 11 m i 
szer. 1,5 m, 
-elementy małej architektury, 
-stoły do gier planszowych - 4 szt., 
-szachy terenowe - 2 szt., 
-ławki parkowe - 28 szt., 
-poszerzenie zalewu, nabrzeże 
betonowe z pomostami dla kaja-
ków, 

-ścieżki piesze  o nawierzchni żwi-
rowej - pow. 3 032,5 m2, 
-schody terenowe  na ścieżkach 
pieszych, 
-oświetlenie zewnętrzne i linie 
kablowe zasilające, 
-skatepark, 
-parking dla 5 stanowisk postojo-
wych. 
Wartość zadania wynosi 
4 925 350,00 zł.  Planowany ter-
min zakończenia  to październik 
2022 r.  
Wykonawcą robót jest Firma ARES 
Daniel Łopatyński z Trzebieszowic. 

 

 Przypominamy  
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 Stypendyści naszej gminy 

Dnia 30 marca  br. podczas XLVIII sesji Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego miało miejsce uroczyste 
wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
Zuzanna Matusik, Amelia Felusiak, Patrycja 
Jabłońska, Maja Ścisłowska, Julia Leszczyńska, 
Aleksandra Soroko, Sylwia Bernaś, Milena Aneta 
Skowron, Zuzanna Urbaniak, Jakub Ziobro. 
 Serdecznie wszystkim gratulujemy osiągniętych 
wyników w nauce i sporcie. Niech przyznane 
stypendia staną się bodźcem do dalszej pracy i 
rozwoju! 

W imieniu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie 
składamy serdeczne podziękowania dla  

Pana Jarosława Kwiatkowskiego  
za zaangażowanie  

i bezinteresowną pomoc w zabezpieczeniu 
pojazdów samochodowych podczas pożaru 

wiaty na pojemniki na odpady komunalne, który 
miał miejsce dnia 22.04.2022 r.  

podziękowania 

 

Kondolencje z powodu śmierci śp. 
Bolesławy Zdrojewskiej—członkini 

rady seniorów Stronia Śląskiego 

Z wielkim smutkiem informujemy, iż w 
dniu 11 kwietnia 2022 r. zmarła 
Pani Bolesława Zdrojewska - Członkini Rady Senio-
rów Gminy Stronie Śląskie I kadencji.  

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu 
śmierci  śp. Bolesławy Zdrojewskiej Członkini   

Rady Seniorów. 

 

Przypominamy, że z dniem 31.05.2022 roku upływa 
termin zapłaty II raty za posiadane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Opłaty za zezwolenia prosimy kierować na konto 
bankowe Gminy Stronie Śląskie. 
 

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stro-
nie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym 
terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych wygasają. 

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych  

Przewodnicząca  
Jolanta  Bogiel   

oraz członkowie Rady Seniorów   
  w Stroniu Śląskim   

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

Dariusz Chromiec 
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Z życia klubu „senior +” 
W marzec weszliśmy tanecznym 
krokiem, ponieważ już 1 marca  
w klubie odbyła się zabawa karna-
wałowa. Odwiedziło nas wiele cu-
downych osób, dzięki którym mo-
gliśmy się sporo nauczyć, posłu-
chać ciekawych opowieści, poroz-
mawiać na różne tematy, a z nie-
którymi osobami spotkać po la-
tach. Mogliśmy również nawiązać  
nowe znajomości. 
Dnia 8 marca w dniu Święta Ko-
biet naszymi gośćmi byli uczestni-
cy Dziennego Domu „Senior +” z  
Lądka-Zdroju. Nasi goście przygo-
towali dla pań występ artystyczny. 
Nie zabrakło również życzeń i 
kwiatów. Bawiliśmy się doskonale 
przy muzyce i wspólnym śpiewie. 
Ten dzień był dla niektórych spo-
tkaniem po latach, bo wielu senio-
rów znało się z dawnych lat. Zo-
stając w klimacie Święta Kobiet, 
kolejnym wspaniałym i ciekawym 
gościem była mieszkanka naszej 
gminy Pani Teresa Ćwik–
Maszczyńska. To kobieta, która 
wykonywała niecodzienny zawód - 
pilota śmigłowca. Z ciekawością 
oglądaliśmy zdjęcia oraz słuchali-
śmy tego, co miała do  przekaza-
nia nam Pani Teresa.  Podziwiali-
śmy jej odwagę, charakter i radość 

z tego co robiła.  
W czasie zajęć plastycz-
nych seniorzy wykonali 
mapę Ukrainy metodą 
kolaż, do której wykorzy-
staliśmy zdjęcia trwającej 
tam wojny. W klubie  
miała także miejsce wizy-
ta Przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej  Stronia Ślą-
skiego Pana  Ryszarda 
Wiktora oraz  naszych 
radnych, Pani Krystyny 
Brzezickiej i Pana Wiesła-
wa Ryczka. Spędziliśmy 
miło czas na rozmowie  
na temat działalności klu-
bu, inwestycji w gminie 
oraz na tematy życia co-
dziennego. W akcie soli-
darności z walczącą 
Ukrainą wraz z radnymi 
zrobiliśmy wspólne zdję-
cie z wcześniej wykonanym kola-
żem. Tego dnia przypadało także 
święto sołtysa. Wspólnie  z radny-
mi odśpiewaliśmy głośne sto lat 
naszym wspaniałym paniom, któ-
re są sołtysami w naszej gminie. 
Podczas kolejnych zajęć manual-
nych, dzięki uprzejmości Pani Hen-
ryki Natanek seniorzy poznali no-
wą metodę pracy jaką jest filco-

wanie na sucho i mokro. 
Pod okiem prowadzącej 
nasi bardzo kreatywni 
seniorzy mogli stworzyć 
własną biżuterię, bre-
loczki i różne ozdoby. W 
dniu 18 marca obcho-
dziliśmy Światowy Dzień 
Recyklingu. W tym dniu 
zostały wykonane pra-
ce, którym daliśmy dru-
gie życie. Zrobiliśmy 
podkładki pod garnki z 
zakrętek, pojemniki na 
długopisy z puszek i 
piękne dekoracyjne pu-

dełka, do których wykorzystaliśmy 
wiklinę papierową ze starych ga-
zet. W tym miesiącu odbyły się 
warsztaty  krawieckie, podczas 
których została uszyta wielkanoc-
na kura i kogut. Bedą one dekora-
cją klubu wraz z wykonanymi pi-
sankami, które są pięknie ozdo-
bione różnymi metodami. Podczas 
zajęć kulinarnych z cyklu 
„Odgrzebane, odgrzewane i nowo 
poznane” klubowicze gotowali 
barszcz ukraiński według przepisu 
z 1970 roku oraz piekli moskale z 
twarogiem i żurawiną, które są 
przysmakiem kuchni zakopiań-
skiej. A w dniu 21 marca powitali-
śmy wiosnę wspólnym spacerem, 
ogniskiem i śpiewem. Obecnie w 
klubie trwają próby i przygotowa-
nia do bajki pt. „Zamieszanie w 
krainie bajek” , które będzie nie-
spodzianką dla najmłodszego po-
kolenia w naszej gminie. 
 

Opiekun w Klubie Senior + 
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W ramach Polsko–Czesko-Ukraińskich Stołów Wiel-
kanocnych CETiK zorganizował dwa konkursy:  na 
NAJPIĘKNIEJSZE ZWIERZĄTKO WIELKANOCNE i na 
NAJPIEKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. 
 
Na konkurs wpłynęło 57 prac plastycznych z terenu 
Gminy Stronie Śląskie, w tym 27 prac na PALMĘ 
WIELKANOCNĄ i 30 prac na ZWIERZĄTKO WIELKA-
NOCNE. 
Podczas oceniania prac Jury (w składzie: Przewodni-
czący: Lech Kawecki – Zastępca Burmistrza Stronia 
Śląskiego, Członkowie: Celina Chęś-Drańczuk – Dy-
rektor Przedszkola Miejskiego i Jakub Chilicki – Dy-
rektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stro-
niu Śląskim) brało pod uwagę: technikę wykonanej 
pracy, oryginalność, pomysłowość i estetykę. Po 
obejrzeniu prac Jury postanowiło przyznać nagrody i 
wyróżnienia: 
 
NAJPIĘNIEJSZA PALMA WIELKANCNA: 
I miejsce:  
-MARLENA CZERKAS lat 10 z babcią, 
-ALEKSY MISIEWICZ lat 7 z tatą, 
-BARTOSZ ZAMOJSKI lat 6 z mamą. 
II miejsce  
-SZYMON MALCHAREK lat 15 z mamą, 
-ALEKSANDER KUZIEL  lat 5 z mamą, 
-WOJTEK GANCARZ lat 4 z tatą. 
III miejsce  
-HANIA GAŁOSZ lat 6 z mamą, 
-KLARA STOCKA lat 5 z mamą, 
-ANTONI SOROKO lat 5 z mamą, 
-BARBARA SOROKO lat 4 z mamą. 
 
wyróżnienia: 
-ANTONI KRÓL lat 5 z mamą, 
-BARTOSZ KRÓL lat 7 z tatą, 
-MIKOŁAJ KRÓL lat 9 z mamą, 
-DAMIAN NARUSZEWICZ lat 7 z mamą, 
-BARTOSZ MIZERA lat 10 z mama,  
-RADOSŁAW MIZERA lat 7 z mamą, 
-ANTONI SUMIK lat 3,5 z mamą i tatą, 
-STANISŁAW BURSZTA lat 6  z mamą, 
-ZOFIA BURSZTA lat 8 z mamą, 
-KAJA GULIJ lat 9  z mamą, 
-JULIAN GULIJ lat 3 z mamą, 
-MARTYNA KONIK lat 7 z mamą, 
-KAJETAN STEBLEJ lat 4 z mamą, 
-NIKODEM ŻYLAK lat 8 z mamą, 
-PAWEŁ MATKOWSKI lat 6 z mamą, 
-JAN MATKOWSKI lat 5 z mamą, 

-WOJCIECH SKOWRON lat 10, MILENA lat 6, DAWID 
KACZMAREK lat 3 z mamą. 
 
NAJPIĘKNIEJSZE ZWIERZĄTKO WIELKANOCNE 
I miejsce:          
-FILIP lat 3.5, ANTONINA lat 5, DAWID BRYG lat 3 z 
mamą, 
-KAJA GULIJ lat 9  z mamą i JULIAN GULIJ lat 3 z tatą, 
-ELLA DAVYDOVYCH lat 4 z mamą, 
-ANASTASIIA DAVYDOVYCH lat 12 z mamą.  
II miejsce:          
-NIKODEM ŻYLAK lat 8 z mamą, 
-WOJCIECH CIEŚLA lat 2,5 z mamą, 
-OLIWIA KUS lat 7 z mamą. 
III miejsce:         
-MIKOŁAJ KRÓL lat 9 z mamą, 
-BARTOSZ MIZERA lat 10 z mama, 
-ELIANA BAJRAK lat 8 z mamą. 
 
wyróżnienia: 
-SZYMON MALCHAREK lat 15 z mamą, 
-HANIA GAŁOSZ lat 6 z mamą, 
-ANTONI KRÓL lat 5 z mamą, 
-BARTOSZ KRÓL lat 7 z tatą, 
-DAMIAN NARUSZEWICZ lat 7 z mamą, 
-WOJCIECH GANCARZ lat 4  z tatą, 
-RADOSŁAW MIZERA lat 7 z mamą, 
-KLARA STOCKA lat 5 z mamą, 
-ANTONI SUMIK lat 3,5 z mamą i tatą, 
-BARTOSZ ZAMOJSKI lat 6 z mamą, 
-STANISŁAW BURSZTA lat 6  z mamą, 
-ZOFIA BURSZTA lat 8 z mamą, 
-FRANCISZEK WITCZAK lat 5 z mamą, 
-MARTYNA KONIK lat 7 z mamą, 
-ALICJA KUS lat 3 z mamą, 
-WOJCIECH SKOWRON lat 10, MILENA lat 6, DAWID 
KACZMAREK lat 3 z mamą,  
-PAWEŁ MATKOWSKI lat 6 z mamą, 
-JAN MATKOWSKI lat 5 z mamą,  
-ANTONI MAJRZAK lat 9 z mamą, 
-DOROTA CIEŚLA lat 7 z mamą. 
 
Komisja Konkursowa oraz organizatorzy konkursu 
składają serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom za udział w konkursie. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych 

konkursach organizowanych przez CETiK.  
 

Natalia Gancarz 

CETiK 
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VIII polsko-czesko-ukraińskie stoły wielkanocne w CETiK 
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Wszystkim strażakom Gminy Stronie Śląskie z 

okazji ich święta składamy serdeczne 

podziękowania za wielki trud i poświęcenie w 

służbie na rzecz porządku i bezpieczeństwa naszej 

lokalnej społeczności.  

Życzymy Wam zdrowia, wytrwałości i siły,  

a także dumy i satysfakcji  

z wykonywanej pracy. 

   4 maja międzynarodowy    
dzień strażaka 

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

Dariusz Chromiec 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor wraz z Radnymi 
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21 marca obchodziliśmy po-
dwójne święto: witaliśmy 

wiosnę oraz solidaryzowaliśmy się 
osobami z zespołem Downa. W 
barwnym korowodzie przeszliśmy 
po okolicy z radosnymi okrzykami 
obwieszczając koniec zimy. W tym 
dniu dzieci na znak solidarności 
założyły dwie różne kolorowe 
skarpetki. 

 

2 kwietnia był dzień świado-
mości autyzmu. Tego dnia 

nasze przedszkole zaświeciło na 
niebiesko. 

10 kwietnia przedszkolaki 
brały udział w Stołach Wiel-

kanocnych w Stroniu Śląskim. 
Dzieci tańczyły, śpiewały i mówiły 
wierszyki. Nasz występ był wyjąt-
kowy także z tego powodu, że 
brały w nim udział również przed-
szkolaki z Ukrainy, które chodzą 
do naszego przedszkola. 

W naszej sali powstał mały 
ogródek, w którym dzieci po-

siały i posadziły rośliny. Niektóre z 
nich już zajadają do posiłków. 

 

Pokaz Mody Sportowej lat 80’ 

„Wiosną modnie i wygodnie” od-

był się 18.03.2022r.  W pokazie 

brały udział: Weronika Szymocha, 

Julia Gołojuch, Michalina Bryk, 

Luiza Pęcka, Hania Jurczak, Matyl-

da Ścisłowska, Wojciech Gancarz, 

Weronika Szłapak, Wiktoria Szła-

pak, Hania Apponowicz -

Kolenkiewicz, Julia Serafińska, 

Wiktoria Kapusta, Milena Kaczma-

rek, Kornelia Kosmalska, Kalina 

Tomkiewicz, Demi Furtak, Jan Śli-

firz, Aleksander Kuziel, Hania Ga-

łosz, Julia Furtak, Aleksandra Jad-

czyk. 

Wszystkie dzieci przebrały się w 

kolorowe stroje sportowe. Zapre-

zentowały się wspaniale na wybie-

gu modowym do muzyki z lat 80’. 

Dało się zauważyć wrodzone ta-

lenty modelingu! Panie organiza-

torki jak i  Pani Dyrektor również 

przebrały się w kolorowe stroje 

sportowe  z tamtych lat. Po poka-

zie zostały rozdane nagrody i dy-

plomy oraz były wspólne zdjęcia. 

Wszyscy świetnie się bawili. 

Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

Pokaz Mody Sportowej lat 80 „ Wiosną modnie i wygodnie”.  

 Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie 
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pożegnanie zimy- powitanie wiosny  

W dniu 21 marca 2022r dzieci z 
naszego przedszkola wzięły udział 

w tradycyjnym obrzę-
dzie ,,pożegnania zi-
my- powitania wio-
sny”. Powitanie wio-

sny to dla każde-
go przedszkolaka 
wyjątkowe wyda-
rzenie. Ogromne 
emocje wśród 
naszych przed-
szkolaków, wzbu-
dziły już same 
przygotowania. 
Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem 
pomagały w wy-
konaniu kukły 

Marzanny oraz kolorowych, wio-
sennych gaików. 
Kiedy wszystko było już gotowe 
ulicami miasta ruszył barwny ko-
rowód. Dzieci radośnie śpiewały 
piosenki wiosenne i skandowały 

hasła: Precz zimo zła…, Wiosno 
przybywaj, nie zwlekaj, każdy na 
Ciebie już czeka… Na zakończenie 
pochodu powitano wiosnę koloro-
wymi gaikami. Obrzędom tym to-
warzyszyła piękna słoneczna po-
goda. 
Dzieci stwierdziły zgodnie, że wio-
sna już przybyła i mamy nadzieję 
że zagości u nas na dobre. 

We wtorek 12 kwietnia br. nasze przedszkolaki z grup 
”0”- Słoneczka i Żabki  odwiedziły  Szkołę Podstawo-
wą w ZSS w Stroniu Śl. Celem  wizyty było zapoznanie 
z budynkiem szkolnym i z atmosferą panującą w szko-
le przed i po „dzwonku”.   
Dzieci odwiedziły m.in. salę gimnastyczną, szkolną 
bibliotekę, gabinet pani pielęgniarki, były też w świe-
tlicy. Na zakończenie odwiedziły kilka sal lekcyjnych, 
gdzie mogły zobaczyć, jak w czasie lekcji pracują ich 
starsi koledzy z klas II i III.  
Przedszkolaki gościła również wychowawczyni klasy I 
a, pani  Anitka, która zaprosiła dzieci na przedstawie-
nie w wykonaniu uczniów swojej klasy. Dzieci opusz-
czały szkołę z obietnicą, że chętnie do niej powrócą.  

Przedszkolaki z wizytą w szkole podstawowej 

11 kwietnia br. komisja rekrutacyjna wywiesiła do 

wglądu w przedsionku przedszkola listy dzieci za-

kwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego na rok 

2022/23. Ogółem złożono 121 deklaracji kontynuo-

wania przedszkola i 39 nowych wniosków. Na 

dzień dzisiejszy PM dysponuje 15 wolnymi miejsca-

mi od września dla dzieci 3-6 letnich. 

 

Posumowanie rekrutacji  na rok 2022/2023 
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VIII POLSKO CZESKO UKRAIŃSKIE 
STOŁY WIELKANOCNE już za nami. To były wy-
jątkowe chwile, które wspólnie mogliśmy prze-

żyć przy świątecznie przygotowa-
nych stołach oraz wspaniałych występach na-
szych małych artystów.  
Na dużej scenie wystąpiły PSZCZÓŁKI  oraz ze-
spół taneczny. To było  piękne widowisko. 

 

Dzień działacza kultury 

29 maja 
Z okazji dnia  działacza kultury składamy 
najlepsze życzenia  animatorom i twórcom 

kultury w Gminie Stronie Śląskie 

Pragniemy serdecznie podziękować za 
zaangażowanie i poświęcenie jakie wkładacie 

w swoją pracę.  

Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych i 
osobistych oraz by Wasza pasja stała się 

źródłem inspiracji dla innych ludzi.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

Ryszard Wiktor  
wraz z Radnymi 

Burmistrz  
Stronia Śląskiego 

Dariusz Chromiec 

Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim bierze 
udział w programie „Mniej medialnie-więcej real-
nie”, który ma na celu podniesienie świadomości 
na temat szkodliwości nadużywania urządzeń cy-
frowych przez dzieci, profilaktykę uzależnień oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie 
aktywności ruchowej. 
 W marcu br. W ramach programu zostały zorgani-
zowane następujące działania  promocyjne: 
- „Mój dom bez uzależnień” prelekcja i konsultacje 
z psychologiem, 
- rozdawanie ulotek informacyjnych odnośnie skut-
ków uzależnień dla rodziców i mieszkańców, 
- informacje o sposobach spędzania wspólnie czasu 
wolnego bez „mediów”. 
Po więcej informacji na temat programu zaprasza-
my na stronę internetową Przedszkola Miejskiego 
w  Stroniu Śląskim przedszkole@stronie.pl. 
Program finansowany jest ze środków gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
lata 2022-2025. 

program ”Mniej medialnie - więcej 
realnie” 
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2 kwietnia w ośrodku narciarskim 
"Czarna Góra Resort" odbył się 

Finał Dolnośląski w narciarstwie 
alpejskim dla szkół z naszego wo-
jewództwa. Uczniowie strońskiej 
szkoły ponownie utrzymali wyso-
ką formę i uzyskali świetne wyniki 
zdobywając: 5x złoto, 1x srebro, 
1x brąz. Dwoje uczniów zdobyło 
tytuł Mistrza Dolnego Śląska - Zu-
zanna Urbaniak i Jakub Ziobro, 
wicemistrzem został Tomasz Ka-
wecki, a Hanna Pomykała zakoń-
czyła rywalizację z brązowym me-
dalem. W klasyfikacji drużynowej 
nasi reprezentanci aż trzy razy sta-
wali na najwyższym stopniu po-
dium: 

- Igrzyska Dzieci Dziewcząt (H. Po-
mykała, Ścisłowska, Brzezińska, D. 
Pomykała) 

- Igrzyska Młodzieży Dziewcząt 
(Urbaniak, Felusiak) 

- Igrzyska Młodzieży Chłopców 
(Ziobro, Kawecki, Gąsior, Jurczak) 

Najmłodsi chłopcy (Jania, Motyka, 
Szychalski, Kremer) zajęli 9 miej-
sce, a uczeń technikum (Jewulski) 
wywalczył dla szkoły 4 miejsce. 
Podczas zawodów sklasyfikowano 
również kluby narciarskie - stroń-
ski ULKS Czarna Góra zajął wyso-
kie III miejsce. To było udane za-
kończenie sezonu - gratulacje!!! 
Podziękowania dla p. Małgorzaty 
Wijatyk i p. Michała Urbaniaka 
oraz Rodziców za opiekę nad 
uczniami podczas zawodów.  

K. Ziobro 

 
W środę 16 marca 2022 r. uczniowie klasy III c 
uczestniczyli w ciekawej lekcji bibliotecznej. W po-
dziale na grupy rozwiązywali zadania związane z 
twórczością Juliana Tuwima. W trakcie wykonali 
również dwie inscenizacje do znanych wierszy tego 
artysty. Bardzo dziękujemy Pani Alicji Witczak za 
przygotowane i przeprowadzone zajęcia 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

Wspomnienia z wyjazdów na narty 
 

Uczniowie klasy 1c usportowionej rozpoczęli w tym 
roku szkolnym swoją przygodę z nartami. Wszyscy 
stawiali pierwsze kroki na stoku. Podczas zajęć po-
znali podstawowe umiejętności jazdy na nartach, 
obowiązujące na stoku zasady bezpieczeństwa, na-
uczyli się korzystać z wyciągu. Pomimo, że początki 
czasami były trudne wszyscy przekonali się, że jaz-
da na nartach to świetna zabawa. 

 

Kolejne sukcesy młodych narciarzy ze Stronia Śląskiego!!! 

Wizyta w Bibliotece Miejskiej  
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1 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Samorządo-
wych odbyły się drzwi otwarte. Uczniowie klas 
ósmych mieli możliwość wzięcia udziału w poka-
zach , pogadankach , warsztatach oraz degustacji  
w szkolnej kawiarence.  

UWAGA !!!  Zmiana terminu 
rozpoczęcia kursu języka polskiego 

 

Z przyczyn niezależnych spotkanie organizacyjne 
kursu języka polskiego ulega przesunięciu  na dzień 
5 maja 2022 r. (czwartek) godz. 15.45 w budynku 
Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim (ul. 
Kościuszki 57). 
Za utrudnienia przepraszamy 
УВАГА !!! Зміна дати початку курсу польської 
мови 
З незалежних причин організаційне засідання 
курсу польської мови переноситься на 5 травня 
2022 року (четвер) о 15.45 у будівлі Початкової 
школи у Строне-Сльонських (вул. Костюшкі, 57). 
Просимо вибачення за незручності 
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”? 

Jak pisałem w marcowym wyda-
niu Nowinek Strońskich w siedzi-
bie klubu odbyło się zgodnie z 
Uchwałą nr 94/2022 Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego 
Krzyża zebranie jednostki podsta-
wowej PCK Klubu HDK „Brylant”.  
Zebranie otworzył prezes klubu 
Antoni Cygan, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności klubu 
za rok 2021. Z sprawozdania 
krwiodawcy dowiedzieli się, że 
odbyło się sześć akcji honorowego 
oddawania krwi, ponadto krwio-
dawcy w ubiegłym roku oddali 
117,439 mililitrów krwi, udzielili-
śmy dwóm osobom pomocy z od-
pisu  1%, przy współpracy z Odzia-
łem Rejonowym PCK w Kłodzku 
przekazaliśmy bardzo duże paczki 
żywnościowe dla dwóch rodzin 
krwiodawców. W ubiegłym roku 

udało nam się zorganizować prze-
sunięty o rok z powodu pandemii 
Jubileusz 45-lecia działalności klu-
bu. Jubileusz ten mógł się odbyć 
dzięki sponsorom–darczyńcom, 
którzy nas wspomogli finansowo.  
Obroniliśmy też tytuł mistrzowski 
w turnieju strzeleckim w Kobylni-
kach, uczestniczyliśmy w jubileu-
szach zaprzyjaźnionych klubach 
HDK w Bielawie, w Polkowicach i 
Murowanej Goślinie. Zawsze 
uczestniczyliśmy w nich  ze sztan-
darem promując  nasze Miasto i 
Gminę Stronie Śląskie. 
21 marca doszło do spotkania  z 
Burmistrzem Międzylesia, Toma-
szem Korczakiem,  Prezesem OSP 
Międzylesie Janem Bojda, Preze-
sem OR PCK Kłodzko Kazimierzem 
Drożdżem oraz Przedstawicielami 
naszego klubu Antonim  Cyganem 
i Jackiem Matyszkiewiczem. Ce-
lem spotkania była pomoc w zało-
żeniu Klubu HDK w Międzylesiu. 
Po rozmowach okazało się, że jest 
wola założenia klubu. Prezes Jan 
Bojda zobowiązał się przedstawić 
sprawę na zebraniach w oddzia-
łach OSP. O wynikach zostaniemy 
powiadomieni. My ze swojej stro-

ny zobowiązaliśmy się do pomocy 
merytorycznej i prawnej. 
W sobotę 23 kwietnia w Liceum B. 
Chrobrego w Kłodzku odbędzie się 
zjazd zwyczajny w oddziale Rejo-
nowym PCK w Kłodzku–relacja z 
zjazdu w następnym numerze No-
winkek Strońskich. 

Informujemy, że codziennie od 
godziny 9°° do godziny 13°° 
otwarty jest punkt Polskiego Czer-
wonego Krzyża  w którym wydaje-
my odzież, żywność oraz artykuły 
gospodarstwa domowego. 
 

Jacek M. 
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Wiadomości z rady miejskiej 

W dniu 30 marca 2022 r. odbyła 
się XLVIII sesja Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego, na której podję-
to uchwały: 
- Uchwała nr XLVIII/317/22 w 
sprawie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2022 rok. 
- Uchwała nr XLVIII/318/22 w 
sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Województwa Dolno-
śląskiego. 
- Uchwała nr XLVIII/319/22 w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położone-
go w obrębie wsi Stara Morawa w 
Gminie Stronie Śląskie. 
- Uchwała nr XLVIII/320/22 w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Sienna i Janowa Góra. 
- Uchwała nr XLVIII/321/22 w 
sprawie określenia gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na 
lata 2022-2025. 
Za przyjęciem uchwał głosowało 
15 Radnych „za” jednogłośnie. 
- Uchwała nr XLVIII/322/22 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Stronia Ślą-
skiego. 
Wyniki głosowania: ZA: 14, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: ZA (15) Marek 
Balicki, Szymon Bora, Krystyna 
Brzezicka, Marek Chmurzyński, 
Stanisław Dobrowolski, Tomasz 

Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela 
Janiszewska, Krzysztof Kujawiak, 
Magdalena Laskowska, Zdzisław 
Pakuła, Wiesław Ryczek, Jacek 
Serafin, Ryszard Wiktor. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Remigiusz 
Sławik. 
W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyła 
się XLIX Nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, na 
której podjęto uchwałę nr 
XLIX/323/22 w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 
2022 rok. 
Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: ZA (13) Marek 
Balicki, Szymon Bora, Krystyna 
Brzezicka, Marek Chmurzyński, 
Stanisław Dobrowolski, Tomasz 
Erdmański, Dariusz Gulij, Gabriela 
Janiszewska, Magdalena La-
skowska, Zdzisław Pakuła, Wie-
sław Ryczek, Jacek Serafin, Ry-
szard Wiktor. 
NIEOBECNI (2) Krzysztof Kujawiak, 
Remigiusz Sławik. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 19.03.2022 r.  w  zebraniu OSP w 
Starym Gierałtowie.  
- 09.04.2022 r.  w  zebraniu OSP w 
Stroniu Śląskim. 
- 20.04.2022 r. wraz z Panią Ga-
brielą Janiszewską Wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej w spotka-
niu z Panią Małgorzata Majeran-
Kokot Redaktorką z Radia Wro-

cław 3 oraz Klubem Senior+ i Pol-
skim Związkiem Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Stroniu Ślą-
skim. 
 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Wiktor 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dane kontaktowe do Radnych  
VIII kadencji  

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
 
Balicki Marek   marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon      
szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna    tel: 691 816 479 
Chmurzyński Marek   tel: 667 884 
551    
radny@wp.pl 
Dobrowolski Stanisław  
tel: 604 993 745 
Erdmański Tomasz     tel: 720 721 517    
radny.tomasz.erdmanski@gmail.co
m    
Gulij Dariusz     tel: 604 635 538 
Janiszewska Gabriela  
tel: 697 278 572                                                                                                  
gabriela_janiszewska@interia.pl                              
Kujawiak Krzysztof       
tel: 794 989 555  
kkujawiak@interia.pl      
Laskowska Magdalena    
tel: 575 780 427   
magdalg@interia.pl 
Pakuła Zdzisław     tel: 609 142 133 
Ryczek Wiesław     tel: 661 204 395 
Serafin Jacek   tel: 602 450 823  
jacekserafin75@wp.pl 
Sławik Remigiusz   
remigiuszslawik@gmail.com 
Wiktor Ryszard  tel: 601 259 900,   
74 81 41 552  
ryszardwiktor@vp.pl 
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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 07 maja 2022 roku w godz. 10.00-11.00, w 

dniu 04 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-11.00, Radni 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. 
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, 
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN, organizują bezpłatnie, 
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-
owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 
259 900, ilość osób ograniczona. 

BIURO RADNYCH PONOWNIE OTWARTE 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena 

Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, 
że w związku ze zniesieniem przez rząd obostrzeń, od 
maja ponownie otwierają Biuro Radnych w pomieszczeniu 
przychodni przy ul. Morawka 31 (obok apteki Słoneczna), 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. W 
dniu 10 maja 2022 roku dyżur pełnić będzie Radna 
Magdalena Laskowska.  
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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.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 

 

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і 
паска, 

Шматочок сальця і запашна ковбаса. 
І яєця кілька корінчиком хрону, 

Хай лине достаток до Вашого дому. 
Христос Воскрес. .. З Великоднем! 

 
Миру, добра і злагоди вашим сім'ям 

та українській землі 
 

Вітання : 
мер міста Stronie Śląskie  

Dariusz Chromiec 
  Голова Міської Ради 

Ryszard Wiktor. 

L sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obę-
dzie się 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali 
konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Ko-
ściuszki 55. 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego. 
4. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dzie-
dzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej 
na obszarze Gminy Stronie Śląskie. 
5. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeń-
stwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia 
jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie. 
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego.  
6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stro-
nie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej 
oraz Policji.   
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 1. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie od osoby fizycznej udziału w prawie 
własności lokalu mieszkalnego w Stroniu Śląskim  
– projekt nr 2. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej 
i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożo-
nych wniosków – projekt nr 3. 
10. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżą-
cej działalności w okresie między sesjami. 
11. Interpelacje radnych.  
12. Zapytania i wolne wnioski.  
13. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
14. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskie-
go.  


