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W dniu 17 czerwca br. w kaplicy św. Onufrego odbyła się uroczystość nadania Odznak Ho-
norowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie. 
Uhonorowani zostali trenerzy związani z Klubem Sportowym „Kryształ Stronie Śląskie”, 
Pan Sławomir Bąk i Pan Zbigniew Lipkowski. Ciąg dalszy na stronie 2. 
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nia 8 czerwca br. odbyła się 
uroczysta gala wręczenia na-

gród w Ogólnopolskim Rankingu 
Gmin i Powiatów za 2021 rok, zor-
ganizowana przez Związek Powia-
tów Polskich. Gmina Stronie Ślą-
skie uplasowała się w skali kraju 

na 5 miejscu w kategorii gminy 
miejskie i miejsko - wiejskie. Po-
nadto Stronie Śląskie otrzymało 
po raz kolejny honorowy tytuł Su-
per Miasto.  
„Dziękuję wszystkim którzy przy-
czynili się do naszego wspólnego 

sukcesu, szczególnie pracownikom 
samorządowym, radnym oraz soł-
tysom, a nagrody dedykuję Miesz-
kańcom naszej gminy” -
powiedział Dariusz Chromiec Bur-
mistrz Stronia Śląskiego. 

D 
Ogólnopolski ranking gmin i powiatów  2022 

Pan Sławomir Bąk w Klubie 
Sportowym „Kryształ Stronie 
Śląskie” rozpoczął karierę od 
występów w drużynie juniorów, a 
następnie w drużynie seniorów. 
Po zakończeniu kariery 
zawodowej rozpoczął pracę jako 
trener, trenując drużyny 
młodzieżowe. Przez okres wielu 
lat wychował niezliczoną liczbę 
zawodników, którzy zasilali 
drużynę seniorów. 
Jego pierwszymi wychowankami 
byli m.in. późniejszy reprezentant 
Polski i zawodnik Górnika Zabrze - 
Ryszard Komornicki, jak również 
Zbigniew Skolarus, Ryszard 
Wosiak i wielu innych. 
Pan Zbigniew Lipkowski 
również występował w 
barwach Kryształu Stronie 
Śląskie jako zawodnik od 
roku 1965. Największym 
sukcesem Pana Zbigniewa 
jako zawodnika był awans do 
II ligi w sezonie 1980/1981. 
W tym sezonie drużyna 
Kryształu zajęła w lidze 16 
miejsce i spadła do niższej 
klasy rozgrywkowej. Pan 
Lipkowski zakończył karierę 
piłkarską w roku 1981. 

Wówczas przejął pierwszy zespół 
Kryształu i prowadził go do 2012 r. 
Największym osiągnięciem w 
historii klubu pod wodzą 
Zbigniewa Lipkowskiego był 
pamiętny mecz Pucharu Polski ze 
Stalą Mielec jesienią 1994 roku. 
Kryształ doszedł wówczas do 
1/16. Mecz w regulaminowym 
czasie gry zakończył się remisem 
2:2, w rzutach karnych 
skuteczniejszy okazał się 
pierwszoligowiec z Mielca, który 
wygrał 5:4.  
W Stroniu Śląskim, Zbigniew 
Lipkowski wychował dziesiątki, a 
może nawet setki piłkarzy. 
Największą karierę spośród 

wszystkich graczy Kryształu 
Stronie Śląskie zrobił pomocnik 
Ryszard Komornicki, który zagrał 
na mistrzostwach świata w 1986 
roku. 
Obaj Panowie posiadali 
umiejętność porozumienia się i 
współpracy. Tworzyli zgrany duet 
trenerski, którego pozazdrościły 
Kryształowi inne kluby sportowe z 
okolicy.  
Rada Miejska Stronia Śląskiego 
jednomyślnie podjęła uchwałę o 
nadaniu obu trenerom Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Gminy 
Stronie Śląskie.  
Dziękujemy i gratulujemy! 



Rok 2022, Numer 211 3 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI  GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

 dniach 4-5 oraz 17 czerw-
ca 2022 r. odbyły się Dni 

Stronia Śląskiego w ramach któ-
rych, 4 czerwca odbył się Stroński 
Festiwal Kapel Podwórkowych. 
Celem Festiwalu jest propagowa-
nie oraz pielęgnowanie sztuki 
ulicznego i podwórkowego muzy-
kowania.    
Do konkursu zgłosiły się 4 kapele   
Nad całością Festiwalu czuwało 
jury w składzie:  
Tadeusz Dymek – przewodniczący 
oraz członkowie - Jerzy Kaczmarek 
i Jakub Chilicki, które brało pod 
uwagę: tekst, skład instrumental-
ny, kontakt z publicznością, stroje 
oraz aktywność w terenie.  Pierw-
szy dzień Festiwalu zakończył się 
występem gwiazdy wieczoru FO-
CUS.  
Niedziela 5 czerwca br. rozpoczęła 

się od udekorowania Finalistów 
Strońskiego Festiwalu Kapel Po-
dwórkowych:  
-IV miejsce zajęła Kapela Podwór-
kowa „Biesiadni”, która otrzymała 
500 zł, 
-III miejsce zajęła Kapela Płocka, 
która otrzymała 1000 zł, 
-II miejsce zajęła Kapela Podwór-
kowa „Złoczewianie” otrzymując 
1500 zł, 
-I miejsce przypadło Kapeli Po-
dwórkowej „Kumpele Wróbele” z 
nagrodą 2000 zł. 
Wszystkie kapele otrzymały rów-
nież pamiątkowe dyplomy.  
Kapele zagrały koncerty finałowe. 
Gwiazdą dnia był zespół LIBER & 
INOROS, który zagrał niezapo-
mniany koncert. 
17 czerwca br. zakończyliśmy ob-
chody Dni Stronia Śląskiego. 

Ten dzień obfitował w liczne wy-
stępy amatorów i profesjonali-
stów. W ramach cyklu Dzieci Na-
szemu Miastu wystąpiły przed-
szkolaki z Przedszkola Miejskiego 
im. Jana Pawła II, uczniowie z Ze-
społu Szkół Samorządowych, gru-
py działające przy CETiK- takie jak: 
grupa tańca nowoczesnego, grupy 
Baletowe, Młodzi Teatralni oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta MINI 
BAND. Na scenie zaprezentował 
się Klub SENIOR + oraz Zespół SIE-
KIERECZKI.  
Na deser w wielkim show zapre-
zentowała się DARIA, która pode-
rwała tłum do wspólnej zabawy.  
Całości towarzyszyły liczne kier-
masze i atrakcje dla dzieci. 

                                                                                                                
Natalia Gancarz                                                                                                           

CETiK 

W 

Dni Stronia Śląskiego 2022 - 55-lecie nadania praw miejskich 
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nia 14 czerwca br. W Cen-
trum Edukacji, Turystyki i Kul-

tury na zaproszenie Dyrekcji Wo-
jewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej w Stroniu Ślą-
skim, odbyły się obchody 70-lecia 
funkcjonowania Wojewódzkiego 
Centrum Psychiatrii Długotermi-
nowej w Stroniu Śląskim. Swoją 
obecnością podczas uroczystości 
zaszczycili: Zbigniew Łopusiewicz - 
Przewodniczący Rady Powiatu, 
Małgorzata Jędrzejewska-
Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki, 
Piotr Marchewka – Etatowy Czło-
nek Zarządu, Kazimierz Drożdż – 
Członek Zarządu Powiatu w latach 
2014-2018 oraz Zbigniew Szczygieł 
–  przedstawiciel Samorządu Wo-
jewódzkiego, Burmistrz Stronia 

Śląskiego Dariusz Chromiec i Prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej Ryszard Wiktor.  
Podczas uroczystości została 
przedstawiona prezentacja doty-
cząca bogatej historii szpitala ilu-
strująca zmiany zachodzące w 
ośrodku na przestrzeni lat. W 
okresie swojej siedemdziesięcio-
letniej działalności centrum ulega-
ło różnym przemianom zmieniając 
swoją nazwę. W 1999 r. otrzymało 
status samodzielnej jednostki 
przyjmując jednocześnie nazwę 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Stroniu Śląskim.   
Podczas obchodów miały miejsce 
występy artystyczne przygotowa-

ne przez pensjonariuszy szpitala. 
Gościnnie wystąpił również zespół 
śpiewaczy ludowych LZS 
„Siekiereczki”.  
W  uroczystości udział wzięła naj-
starsza, przebywająca w ośrodku 
od roku 1957, podopieczna WCPD 
Pani Helga. 
Na ręce Dyrektor Wojewódzkiego 
Centrum Psychiatrii Długotermi-
nowej Pani Joanny Chromiec zo-
stały złożone przez zarząd powiatu 
gratulacje oraz słowa uznania za 
liczne zasługi i dokonania na rzecz 
rozwoju ośrodka, w których czyn-
ny udział brała cała kadra  pracow-
nicza szpitala.  
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów w kolejnych latach 
pracy . 

Obchody jubileuszu 70 - lecia wojewódzkiego centrum psychiatrii 
długoterminowej w Stroniu Śląskim. 

D 
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70-lecie klubu sportowego kryształ Stronie Śląskie 

 dniu 18 czerwca 2022 r. o 
godz. 10:00 na stadionie 

sportowym odbył się jubileusz 70-
lecia powstania klubu sportowego 
Kryształ Stronie Śląskie. Można 
było spotkać wielu byłych i obec-
nych działaczy, trenerów jak i za-
wodników, którzy na przestrzeni 
lat mieli styczność z klubem. Po 
oficjalnym odczycie z działalności 
klubu - od jego powstania do dnia 
dzisiejszego (kawał ciekawej histo-
rii w naszym mieście), byliśmy 
świadkami odsłonięcia pięknego 
herbu klubu w postaci muralu na 
budynku stadionu. Były także 
atrakcje dla najmłodszych sympa-
tyków piłki nożnej - dmuchany 
zamek i konkursy prowadzone 
przez trenerów "młodzieżówki". 
Za doznania kulinarne w postaci 

cateringu, zadbała restauracja Ho-
telu Stronie. Ale tak naprawdę 
głównym punktem imprezy było 
wspaniale widowisko piłkarskie: 
Turniej Oldbojów w piłkę nożną o 
Puchar Burmistrza Stronia Śląskie-
go. Kto nie był - niech żałuje. Na 
płycie boiska stawiło się 6 - dru-
żyn: Oldboys Lądek-Zdrój, Złota 
Marka Złoty Stok, GKS Polonia 
Trzebnica, Oldboys Polonia Nysa, 
Oldboys 
Nysa Kłodz-
ko i gospo-
darze Old-
boys Krysz-
tał Stronie 
Śląskie w 
składzie: T. 
Wietrzy-
chowski, Z. 

Margowniczy, K. Piechnik, T. Ol-
szewski, K. Bugajski, W. Targosz, 
W. Woś, P. Matkowski, A. Adam-
czewski, M. Kuziel, J. Rapacz. Dru-
żyny grały systemem każdy z każ-
dym. Wyniki rozgrywek były na-
stępująco: pierwsze miejsce dru-
żyna ze Złotego Stoku, drugie z 
Kłodzka, trzecie drużyna z Nysy, 
czwarte miejsce zdobyła drużyna z 
Trzebnicy, piąte Stronie Śląskie a 
szóste Lądek-Zdrój.  
Wyłonieni zostali również: najstar-
szy zawodnik i królowie strzelców. 
Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy, nagrody i upominki oraz 
ten najważniejszy dla zwycięz-
ców  "Puchar Burmistrza Stronia 
Śląskiego" z rąk Burmistrza  Dariu-
sza Chromca. Impreza zakończyła 
się poczęstunkiem dla zawodni-
ków i gości, gdzie mogli ostudzić 
emocje, odpocząć i cieszyć tym 
niepowtarzalnym dniem w pięknej 
scenerii Kaplicy Św. Onufrego.     

Dnia 17 maja br. ramach 
współpracy na rzecz pomocy 
osobom poszkodowanym  wojną 
na Ukrainie miasto partnerskie La 
machine przekazało naszej gminie 
wsparcie rzeczowe w postaci 
produktów pierwszej potrzeby, 
które zostały przekazane do 
Strońskiego Parku Aktywności SPA 
Jaskinia Niedźwiedzia, a następnie  
wydane uchodźcom 

przebywającym na terenie Gminy 
Stronie Śląskie. Serdecznie 
dziękujemy naszym darczyńcom 
na czele z Burmistrzem Danielem 
Barbier za okazaną pomoc. 
Podziękowania należą się także 
Joli Nowak i Mateuszowi Mikicie 
naszym mieszkańcom, dzięki 
którym pomoc ta dotarła z Francji 
do Stronia Śląskiego. 

Pomoc dla Ukrainy w ramach współpracy miast partnerskich 

W 
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iesiąc maj  rozpoczęliśmy  
wyjściem do Muzeum Mi-

nerałów w Stroniu Śląskim. Dla 
wielu z nas była to pierwsza wizy-
ta w tym miejscu oraz okazja, aby 
zobaczyć wystawę minerałów i 
kamieni pochodzących z całego 
świata i wykonane z nich przed-
mioty. W klubie gościliśmy wy-
kwalifikowaną i doświadczoną  
fryzjerkę, Panią Patrycję Nowacką, 
która dzięki swej uprzejmości 
przeprowadziła z seniorami lekcję 
na temat pielęgnacji włosów, skó-
ry głowy i  doboru odpowiednich  
kosmetyków.  Dodatkowo Pani 
Patrycja na dwóch modelkach wy-
konała cięcie i pokazała w jak 
szybki i łatwy sposób wymodelo-
wać włosy i ułożyć fryzurę. Myślę, 
że dzięki tej wizycie  wielu z nas 
wyniosło cenne rady i wskazówki. 
Podczas warsztatów kulinarnych z 
cyklu „Zapomniane, ogrzewane i 

nowo poznane” 
uczestnicy klubu  
mieli okazję goto-
wać w ZSS w Stro-
niu Śląskim pod 
okiem doświadczo-
nej  i utalentowanej 
nauczycielki  Pani 
Agnieszki Kukin oraz 
jej uczniów. Podczas  
warsztatów powsta-
ły przepyszne obwa-
rzanki krakowskie, które były ser-
wowane z humusem z czerwo-
nych buraków i soczewicy, pastą 
twarogową, jajkiem sadzonym i 
szparagami. Po raz kolejny mieli-
śmy okazję spędzić miło i w do-
skonałej atmosferze czas ze stroń-
ską młodzieżą. 6 maja obchodzili-
śmy w klubie Międzynarodowy 
Dzień Bez Diety. Tego dnia pod-
czas zajęć kulinarnych seniorzy 
piekli gofry, dekorowane bitą 

śmietaną i owocami. Dostarczone 
kalorie oczywiście spaliliśmy pod-
czas trwających zajęć zumby. Se-
niorzy podczas VII Międzygminnej 
Spartakiady Sportowej, na którą 
zostali zaproszeni wystąpili w roli 
kibiców z przygotowanym podczas 
zajęć plastycznych transparentem 
oraz pomponami z bibuły. Wszy-
scy świetnie się bawili, a okrzyki i 
doping dodawały przedszkolakom 
siły i motywacji do  rywalizacji.  

M 
Z życia klubu Senior+ 
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I ŚNIEŻNICKA SETKA 

I Śnieżnicka Setka już za nami. 
Piękna i zarazem bardzo selektyw-
na, jedna z najtrudniejszych w Pol-
sce tras poprowadzona przez Kro-
wiarki, Masyw Śnieżnika, Góry 
Bialskie oraz Złote, spowodowała 
że nie było łatwo. Na czterech 
punktach żywieniowych zawodni-
cy mogli się zregenerować, uzu-
pełnić zapasy żywności i wody, 
oraz poradzić się obsługi w kwestii 
dalszej trasy, porozmawiać o trud-
nościach. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała Grupa Su-
decka GOPR. Na szczęście obyło 
się bez większych problemów 
zdrowotnych, niestety było kilka 
kontuzji w postaci skręcenia kostki 
czy też lekkich urazów związanych 
z obtarciami stóp. Pierwsi na metę 
przyszli ok godziny 16 w sobotę 

po prawie 22 godzinach ciężkiego 
marszu, ostatnia osoba dotarła na 
metę w niedzielę ok. godziny 3 
rano. Uczestnicy SETKI zdobyli 
Skowronią Górę, Czarną Górę, ze-
szli do Międzygórza, wdrapali się 
na Śnieżnik, Przełęcz Płoszczyna, 
Rudawiec oraz Przełęcz Suchą. 
Start i meta znajdowały się nad 
Zalewem w Starej Morawie. Gra-
tulacje dla uczestników zawodów 
(uczestników było 85 osób) za wy-
trwałość oraz ukończenie tak 
trudnej trasy. Wydarzenie miało 
miejsce w dniach 3-5 czerwca 
2022 r. Pomysłodawcą trasy był 
pracownik CETiK-u Paweł Dywań-
ski. Organizatorem wydarzenia 
było Wrocławskie Stowarzyszenie 
Nordic-Walking. 

Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy 
Klubu Senior + przygotowali dla 
dzieci z Przedszkola Miejskiego w 
Stroniu Śląskim, Niepublicznego 

Przedszkola „Bajlandia” w Bolesła-
wowie i uczniów klas 1-2 Szkoły 
Podstawowej w Stroniu Śląskim 
bajkę pt. „ Zamieszanie w krainie 
bajek”.  
 
Seniorzy wcielili się w postacie 
bajkowe i przenieśli widzów  w 
krainę baśni.  
Klubowicze zachwycili wszystkich 
swoim talentem, kostiumami i de-

koracją , które powstały w klubie 
w czasie zajęć plastycznych oraz z 
szycia. Podarowali przedszkola-
kom piękne patchworki przedsta-
wiające akwarium a w nim koloro-
we ryby, które również powstały 
podczas zajęć. W najbliższym cza-
sie  planowane jest ognisko inte-
gracyjne i wyjazd do Minieurolan-
du w Kłodzku. 
 

 Opiekun Klubu „Senior+” 
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DZIEŃ DZIECKA NA ORLIKU 

olejny „Dzień dziecka na Orli-
ku” za nami. Jak tak dalej 

pójdzie będziemy musieli rozsze-
rzyć obiekt aby wszystkich pomie-
ścić. Z roku na rok jest Was coraz 
więcej i dobrze, znaczy, że się po-
doba co bardzo mnie cieszy. Bo 
jest to praca wielu ludzi, którzy 
czerpią energię z uśmiechu na-
szych najmłodszych. Orlik to boi-
ska sportowe, ale w tym szcze-
gólnym dniu zamieniamy go w 
plac zabaw z wieloma atrakcjami, 
na które składają się dmuchane 
zamki, pokazy straży pożarnej, 
ogromne mydlane bańki, które 
tworzy na poczekaniu Pani Alicja. 
Gwoździem programu była wata 
cukrowa i latające balony serwo-
wane przez Klub Radnych 
„Wspólnie dla Stronia” – którym 
dziękuje za coroczne wsparcie i 
pomoc :) 
Wielkie podziękowania należą się  
Urzędowi Miejskiemu w Stroniu 

Śląskim i Burmistrzowi Stronia Ślą-
skiego Dariuszowi Chromcowi, 
który wziął na swoje barki sfinan-
sowanie w dużej części tej impre-
zy. Dziękuje również naszym 
sponsorom: marketowi REMA, 
SPA J.N. sp. z .o.o., CETiK Stronie 
Śl., nowo otwartej  Las Vegas Piz-

za oraz ZSS Stronie Śląskie i jej 
pracownikom.  
Największe brawa i podziękowa-
nia należą się grupie uczniów z 
ZSS Stronie Śl., którzy poświęcili 
swój wolny czas i swój „dzień 
dziecka”, aby pomóc nam spraw-
nie wszystko przeprowadzić. 

K 
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Mouflon Tracks 

ouflon Tracks już za nami. W dniach 27-29 
maja gościliśmy amatorów rowerowych 

przełajów na naszych trasach typu singletrack gla-
censis oraz na trasach Parku Rowerowego Czarna 
Góra Resort. W zawodach udział wzięło kilkuset za-
wodników z Polski oraz zagranicy. Współorganizato-
rem zawodów był Stroński Park Aktywności 
"Jaskinia Niedźwiedzia". 

M 

Odjazdowy Bibliotekarz 2022 

 dniu 12 czerwca br., trady-
cyjnie już jak co roku, odbył 

się Rodzinny Rajd Rowerowy pn. 
"ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ". W 
rajdzie udział wzięło 34 rowerzy-
stów z Gminy Stronie Śląskie, Lą-
dek Zdrój oraz z Wrocławia, w tym 
8 dzieci i młodzieży. Jak tradycja 
każe, wyjazd miał miejsce sprzed 
CETIKU w Stroniu Śląskim. Trasa, 
która prowadziła przez Lądek 
Zdrój, Radochów, Trzebieszowice i 
z powrotem do Lądka Zdroju, o 
długości ok. 30 km, nie sprawiła 
uczestnikom większych proble-
mów. Po drodze zaplanowanych 
było kilka przerw, jedna z dłuż-
szych w Coffee Ride, na pyszne 
lody, kolejna w Trzebieszowicach 
w Zamku na Skale, na terenie za-

bytkowego parku. Trasa poprowa-
dzona była po ścieżkach rowero-
wych, drogach szutrowych, bocz-
nych asfaltowych oraz fragmen-
tem singletrack glacensis Pętli 
Zdrój. Na zakończenie wycieczki 
na terenie Biskupich Stawów od-
było się ognisko z pieczeniem kieł-
basek oraz z animacjami dla dzieci 
i młodzieży. Za udział w wyciecz-
ce, dzieci oraz młodzież, otrzyma-
ły dzwonki rowerowe, sfinanso-
wane z projektu pn. 
"ROWERZYSTO BĄDŹ WIDOCZNY 
NA DRODZE - CYKL WIECZORNYCH 
I DZIENNYCH WYCIECZEK ROWE-
ROWYCH DLA RODZIN Z DZIEĆMI" 
w ramach programu Działaj Lokal-
nie. Projekt realizowany jest przez 
Strońską Grupę Rowerową. 

Uczestnictwo w wycieczce było 
całkowicie bezpłatne dzięki pomo-
cy: Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika (dzięki któremu mogli-
śmy zakupić dzwonki rowerowe i 
krótkofalówki służące do łączności 
na trasie), CETIKU w Stroniu Ślą-
skim, Strońskiej Grupy Rowero-
wej, która pilotowała uczestników 
na trasie i przygotowała wyjazd, 
Gminie Lądek Zdrój, która zakupi-
ła kiełbaski oraz wszystkie produk-
ty na ognisko, właścicielowi Bisku-
pich Stawów w Lądku Zdroju, któ-
ry udostępnił nam teren na ogni-
sko, Tomkowi Walęciakowi za pro-
wadzenie animacji dla najmłod-
szych uczestników, bibliotekom w 
Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim za 
wypożyczenie sprzętu do anima-
cji. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za uczestnictwo oraz wspania-
łą atmosferę podczas Rajdu♥️♥️♥️. 
Kolejne rajdy odbędą się już nie-
długo, o szczegółach poinformuje-
my w formie plakatów i na Face-
booku Strońskiej Grupy Rowero-
wej oraz CETiK-u. 

W 
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Kulminacyjnym momentem był 
piknik rodzinny z okazji Dnia Ma-
my, Taty i Dziecka, który zorgani-
zowaliśmy w Wiosce Indiańskiej 
„HOWGH” w Starym Waliszowie, 
który po pogodowych perturba-
cjach odbył się 14 czerwca. Zaba-
wa była przednia: indiańskie har-

ce, malowanie twarzy, przeciąga-
nie liny, puszczanie baniek, dmu-
chańce, wesoła, rodzinna atmos-
fera. Na koniec było wspólne 
ognisko, na które prowiant oraz 
słodkości dla dzieci zapewnili nam 
członkowie Klubu Radnych 
„Wspólnie dla Stronia” – Panowie: 

Marek Balicki, Szymon Bora, Ma-
rek Chmurzyński, Tomasz Erdmań-
ski, Krzysztof Kujawiak i Remigiusz 
Sławik. Serdecznie dziękujemy 
Panom za wsparcie naszej imprezy 
– uśmiechy naszych Przedszkola-
ków są najlepszym dowodem 
wdzięczności za ten piękny gest. 

dniu 18 maja nasze przed-
szkolaki po raz kolejny 

wzięły udział w Spartakiadzie 
Przedszkolaków w Stroniu Ślą-
skim, zorganizowanym przez 
Przedszkole Miejskie. 

19 maja dzięki uprzejmości straża-
ków z OSP Stary Gierałtów w na-
szym przedszkolu odbył się kurs 
pierwszej pomocy dla dzieci. 
Przedszkolaki uczyły się m.in. jak 
przeprowadzić sztuczne oddycha-
nie i otrzymały przedszkolną od-
znakę Ratownika. 
26 maja połączyliśmy Dzień Mamy 
i Taty. Z tej okazji dzieci zaśpiewa-
ły piosenkę przygotowywaną w 

wielkiej tajemnicy w przedszkolu 
oraz przekazały własnoręcznie 
zrobione laurki. 

Dzień Dziecka w tym roku trwał 
kilka dni. 31 maja zostaliśmy za-
proszeni przez Klub Senior+ do 
CETiK-u na przedstawienie z okazji 
Dnia Dziecka pt. „Zamieszanie w 
Krainie Bajek”. W prezencie do-
staliśmy od Seniorów piękny mor-
ski obraz. 
1 czerwca dołączyliśmy do ogólno-
polskiej akcji „Sprintem do mara-
tonu”. Dzieci wspólnie przebiegły 
18 kilometrów. Brawo! 
 
 

3 czerwca gościliśmy w przedszko-
lu teatrzyk „Blaszany Bębenek” z 
przedstawieniem „Czarnoksiężnik 
z krainy Oz”. 

 

W 
Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie 
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  
w Stroniu Śląskim 

Program „ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA” pt. „Mniej medialnie – więcej realnie” 
realizowany przez PM im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. 

finansowany z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów alkoholowych i narkomanii na lata       
2022 – 2025 

nia 18 maja 2022 r., odbyła 
się siódma Międzygminna 

Spartakiada Sportowa, która jest 
kolejnym działaniem realizacji 
projektu „Mniej medialnie- więcej 
realnie”.   
W zawodach sportowych wzięło 
udział 110 dzieci z czterech placó-
wek: Przedszkole Miejskie im. Ja-
na Pawła II w Stroniu Śląskim, Nie-
publiczne Przedszkole Bajlandia w 
Bolesławowie, Przedszkole z Od-
działami Integracyjnymi w Lądku -

Zdroju i Oddział Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej im. Bohate-
rów Monte Cassino  w Polanicy- 
Zdroju. W przedsięwzięciu udział 
wzięli również zaproszeni goście, 
uczniowie z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Stroniu Śląskim oraz 
Klub Senior+ z pięknymi pompo-
nami, który dodawał otuchy na-
szym małym zawodnikom. Dzięku-
jemy  fundatorom nagród oraz 
wszystkim, którzy pomogli zorga-
nizować te wspaniałe zawody. 

D 

 

„SZYKUJEMY SIĘ DO WIOSNY”  

13 maja chętne „rodzinki przedszkolne” zebrały się w 

ogrodzie, aby w miłej atmosferze przygotować teren 

ogrodu do wiosny. Trochę trzeba było pokopać - pa-

nowie, pograbić - panie, posiać, posadzić – dzieci, 

i…..wspólnie  zjeść coś słodkiego i grillowanego !!!! 

 Wszyscy uczestnicy tego działania mają posadzone 

imienne drzewko iglaste w ogrodzie przedszkolnym - 

łącznie jest to 40 ” iglaków”. 

30 maja dzieci z kółka kulinarnego wraz z rodzica-
mi brały udział w warsztatach kulinarnych w ra-

mach programu  
„ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA” 

 
pt. „Mniej medialnie – więcej realnie” realizowa-
nego przez PM im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim 
finansowanego z gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywana problemów alkoholowych  i narko-
manii na lata 2022 – 2025. 
Dzieci wraz z rodzicami i pod czujnym okiem Pani 
dietetyk Marceliny 
Nowik przygotowywa-
ły smaczne, zdrowe i 
kolorowe przekąski. 
Było to ostatnie spo-
tkanie koła kulinarne-
go w roku szkolnym 
2021/22. Na zakoń-
czenie dzieci otrzyma-
ły przepiękne 
dyplomy oraz 
niespodzianki, 
które ułatwią 
odkrywanie no-
wych smaków 
małym kucha-
rzom. 
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Mama i tata to wielkie słowa, któ-
re są synonimem miłości, dobra, 
ciepła rodzinnego i szczęścia. Ma-
ma i tata to pierwsze słowa każde-
go dziecka. Dla małego dziecka 
rodzice to najważniejsze osoby w 
jego życiu, należy więc dbać, 
troszczyć się i pielęgnować więź 
między dzieckiem a rodzicem. Dla-
tego też co roku w naszym przed-
szkolu nauczycielki pomagają dzie-
ciom wyrazić ich miłość do rodzi-
ców organizując Dzień Matki i Oj-
ca.  
Z tej właśnie okazji 26 maja 2022 
roku odbyła się uroczysta akade-
mia w każdej grupie. Sala przed-
szkolna stała się sceną, na której 
dzieci w pięknych strojach zapre-
zentowały bogaty program arty-
styczny.  
 Podczas wręczania własnoręcznie 
wykonanych upominków całusom 
i uściskom nie było końca. Po pre-
zentacji słowno-muzycznej wszy-
scy zasiedli do słodkiego poczę-
stunku. Atmosfera tej uroczystości 
była podniosła i niezwykle rodzin-
na.  

Dzień Dziecka to święto, które 
uwielbiają wszystkie dzieci, te ma-
łe i te duże. To dzień pełen uśmie-
chów, zabawy, niespodzianek, ra-
dości i wielu niezapomnianych 
wrażeń! W Naszym Przedszkolu 
tego dnia również nie zabrakło 
atrakcji. Były tańce, zabawy z chu-
stą, upominki, wata cukrowa, za-
mek dmuchany, kolorowe balony, 
wesoły Miś Stronisław  i wiele in-
nych niespodzianek. Niezwykłe 
atrakcje przygotowali również 
strażacy którzy zawsze wywołują 

ogromną radość u dzieci.  
To był wspaniały dzień, to jeden z 
najradośniejszych dni, na który 
czekają młodsze i starsze przed-
szkolaki.  

 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 
Powiatowy konkurs profilaktyczny „jedno zdrowie mamy więc o nie dbamy” 

 Za nami II etap Powiatowego 
Konkursu Profilaktycznego „Jedno 
zdrowie mamy więc o nie dbamy”. 
W konkursie wzięły udział cztery 
Szkoły Podstawowe. Drużyny  
miały za zadanie wykonanie krzy-
żówki, plakatu oraz napisanie 

wiersza o tematyce zdrowotnej. 
Nagrody zostały ufundowane 
przez Urząd Miejski w Stroniu Ślą-
skim.  
-I miejsce   
Szkoła Podstawowa w Lądku – 
Zdroju,  

-II miejsce  
Szkoła Podstawowa w Ołdrzycho-
wicach Kłodzkich, 
-III miejsce  
Szkoła Podstawowa nr 2 Polanica 
–Zdrój.  
GRATULUJEMY !  
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Rajd do Kątów Bystrzyckich 

W sobotę 4 czerwca w ramach Pro-
gramu Turystycznego 
„Siedmiomilowe Buty” odbył się 
rajd pieszy do Kątów Bystrzyckich. 
Uczniowie przeszli dzielnie ścieżka 
geologiczną. Odbyło się spotkanie z 
geologiem Panem Piotrem Gutem.  
Podsumowaniem wyjścia było 
wspólne ognisko. Dziękujemy Panu 
Piotrowi Gutowi oraz Sołtysowi 
Kątów Bystrzyckich Panu Jackowi 
Gąsiorowi za przekazaną wiedzę i 
przygotowane atrakcje.  

Potyczki angielsko- niemieckie! 

Dnia 10.06.2022 odbył się w na-
szej szkole konkurs językowy, 
który miał na celu wzbogacenie u 

uczniów repertuaru środków lek-
sykalnych w j. obcym z tematyki 
uzależnień i profilaktyki oraz pod-
niesienie świadomości w zakresie 
zdrowotnych, psychologicznych i 
społecznych konsekwencji uzależ-
nień. 
Wyniki konkursu: 
1 miejsce: Dominika Śmiłowska 
8d 
2 miejsce: Oskar Królikowski 8b 
3 miejsce: Zuzanna Urbaniak 8a 

8 czerwca 2022 roku w naszej 

szkole odbył się finał gry profilak-

tycznej ,,Jeden z dziesięciu’’. Do II 

etapu finałowego zakwalifikowali 

się uczniowie klas 6 z SP w Polani-

cy-Zdroju, SP Lądka-Zdroju, SP 

Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz 

nasi reprezentanci. Uczestnicy 

gry musieli wykazać się wiedzą z 

profilaktyki uzależnień od alkoho-

lu, nikotyny, dopalaczy i narkoty-

ków, Internetu i telefonu komór-

kowego oraz cyberprzemocy. 

Pierwsze miejsce zdobyła uczen-

nica naszej szkoły Paula Młynar-

czyk kl. 6a, II miejsce Lena Brodka 

z Ołdrzychowic Kłodzkich ex 

aequo z Julią Szczurek z Polanicy- 

Zdroju, miejsca trzeciego nie 

przyznano. 

,,Jeden z dziesięciu’’! 

Inkubator 
Przedsiębiorczości  

Uczniowie Technikum i przedstawi-
ciele klas 8, w dniu 09.06.2022 
uczestniczyli w projekcie organizo-
wanym, przez Stowarzyszenie 
Omnibus. Celem spotkania było 
rozwijanie kompetencji społecz-
nych młodzieży z ukierunkowa-
niem na możliwości jakie są w na-
szym regionie. Zostaliśmy zapro-
szeni do Inkubatora Przedsiębior-
czości w Lądku-Zdroju, gdzie prele-
genci prowadzili wykłady i zajęcia 
warsztatowe. Dziękujemy! 

Dzień dziecka  

W dniu 1 czerwca z wielkim suk-

cesem odbył się piknik integracyj-

ny „Przystanek zdrowie”. Ucznio-

wie klas 1-8 wykonali zadania na 

22 przystankach, których tematy-

ka dotyczyła profilaktyki, bezpie-

czeństwa, zdrowia, wiedzy o re-

gionie oraz zachęcała do zabaw 

ruchowych. Wśród dzieci i mło-

dzieży zadebiutował Stronisław, 

co wywołało radość i poruszenie 

wszystkich uczestników, również 

dorosłych. Rada Rodziców wspar-

ła organizacje przygotowaniem 

pysznego grilla. 
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Wiadomości z rady miejskiej 

o przerwie spowodowanej 

obostrzeniami, w związku z 

zagrożeniem epidemiologicznym, 

siedmioro Radnych Rady Miejskiej 

- Gabriela Janiszewska, Magdale-

na Laskowska, Krystyna Brzezic-

ka, Ryszard Wiktor, Zdzisław Pa-

kuła, Jacek Serafin i Wiesław Ry-

czek ponownie powróciło do or-

ganizacji wycieczek dla strońskich 

seniorów ze swoich okręgów. Wy-

cieczki dla uczestników są bezpłat-

ne, gdyż koszty jej organizacji po-

krywają z własnych prywatnych 

środków organizatorzy. Po wcze-

śniejszych wycieczkach do wro-

cławskiego ZOO i Afrykarium, Ar-

chikatedry Wrocławskiej, Zamku 

w Krzeszowie i Zamku w Mosz-

nej, seniorzy mieli okazję zoba-

czyć tym razem Panoramę Racła-

wicką we Wrocławiu, oraz zwie-

dzić Muzeum Narodowe we Wro-

cławiu. W środę 15 czerwca dwa 

autokary z seniorami wyruszyły do 

Wrocławia gdzie uczestnicy wy-

cieczki podziwiali obraz Bitwy pod 

Racławicami namalowany w la-

tach 1893–1894 przez zespół ma-

larzy pod kierunkiem Jana Styki i 

Wojciecha Kossaka, przedstawia-

jący zwycięską bitwę wojsk pol-

skich pod dowództwem gen. Ta-

deusza Kościuszki nad wojskami 

rosyjskimi w 1794 roku, będącej 

jednym z epizodów insurekcji ko-

ściuszkowskiej. Następnie senio-

rzy udali się do Muzeum Narodo-

wego gdzie zwiedzili wystawy Ślą-

skiej rzeźby Kamiennej XII-XVI w., 

Śląskiej sztuki XIV-XVI w., Sztuki 

Polskiej i Europejskiej XV-XX w. W 

drodze powrotnej na zakończenie 

wycieczki uczestnicy zaproszeni 

zostali na biesiadę przy kiełbasce, 

smalczyku i cieście, oraz na wspól-

ne śpiewanie i tańce, które były 

możliwe dzięki udostępnieniu lo-

kalu przez Pana Dariusza Gulija w 

Bolesławowie, za co dziękujemy. 

Seniorzy otrzymali też od organi-

zatorów zapewnienie, że wzorem 

lat ubiegłych również w przyszłym 

roku będą mogli liczyć na jakiś 

atrakcyjny bezpłatny wyjazd, aby 

mieć możliwość oderwania się od 

codziennych obowiązków oraz 

miłego i ciekawego spędzenia 

dnia w swoim towarzystwie.  

P 
KOLEJNA WYCIECZKA DLA STROŃSKICH SENIORÓW 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Styka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Kossak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
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 dniu 31.05.2022 odbyła 
się LI Sesja Rady Miejskiej 

Stronia Śląskiego na której podję-
to uchwały: 
-UCHWAŁA nr LI/327/22 w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek nr 
18,19,21,/1,162,163/2 i 164/1 po-
łożonych w obrębie Bolesławów 
Wynik głosowania : 
 
ZA – 11 , PRZECIW – 1 , WSTRZY-
MUJE SIĘ – 3 
 
WYNIKI IMIENNE : 
ZA – Krystyna Brzezicka, Dobro-
wolski Stanisław, Erdmański To-
masz, Gulij Dariusz, Janiszewska 
Gabriela, Kujawiak Krzysztof, La-
skowska Magdalena, Pakuła Zdzi-
sław, Ryczek Wiesław, 
Serafin Jacek, Wiktor Ryszard 
 
PRZECIW – Remigiusz Sławik 
 
WSTRZYMUJĄCY – Balicki Marek, 
Bora Szymon, Chmurzyński Marek 
 
-UCHWAŁA nr LI/328/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy Stro-
nie Śląskie na rok 2022 
-UCHWAŁA nr LI329/22 w spra-
wie zmiany Statutu Gminy Stronie 
Śląskie. 
-UCHWAŁA nr LI330/22 w spra-
wie przyznania Odznaki Honoro-
wej za Zasługi dla Gminy Stronie 
Śląskie, 
-UCHWAŁA NR LI/331/22 w spra-
wie przyznania Odznaki Honoro-
wej za zasługi dla Gminy Stronie 
Śląskie, 
-UCHWAŁA nr LI332/22 w spra-
wie zarządzenia wyborów przed-
terminowych Sołtysa Sołectwo 
Kletno 
-UCHWAŁA nr LI 333/22 w spra-
wie określenia szczegółowego try-
bu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Stronie Śląskie na lata 2023-2033, 
w tym trybu konsultacji. 
UCHWAŁY – 328/22, 327/22, 
329/22, 330/22 ,331/22 , 332/22, 
333/22 
zostały przyjęte jednogłośnie - ZA 
15, PRZECIW -0 , WSTRZY MUJĄCE 
– 0 
WYNIK IMIENNY: 
Balicki Marek, Bora Szymon, Brze-
zicka Krystyna, Chmurzyński Ma-
rek, Dobrowolski Stanisław, 
Erdmański Tomasz, Gulij Dariusz, 
Janiszewska Gabriela, Kujawiak 
Krzysztof, Laskowska Magdalena, 
Pakuła Zdzisław, Ryczek Wiesław, 
Serafin Jacek, Sławik Remigiusz, 
Wiktor Ryszard. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach; 
W dniu 2 czerwca 2022 z grupą 
radnych – Serafin Jacek, La-
skowska Magdalena, Stanisław 
Dobrowolski, Janiszewska Gabrie-
la, Gulij Dariusz, Zdzisław Pakuła, 
Brzezicka Krystyna, Ryczek Wie-
sław, uczestniczyłem w spotkaniu 
z zespołem „GWIAZDECZKI” w Bo-
lesławowie w ramach spotkań z 
zespołami w naszej gminie. 
W dniu 3 czerwca 2022 r. wraz z 
Burmistrzem uczestniczyłem w 
spotkaniu z uczestnikami biorący-
mi udział w I Śnieżnickiej Setce -
dokonaliśmy otwarcia imprezy.  
W dniach 10-11 czerwca 2022 r. 
wraz z radnymi uczestniczyłem w 
spotkaniu z samorządowcami Sta-
rego Mesta – omówienie współ-
pracy w upływającej kadencji sa-
morządowej przedstawicieli  Sta-
rego Mesta. 
W dniu 14 czerwca 2022 r. uczest-
niczyłem w uroczystościach z oka-
zji 70-lecia Wojewódzkiego Cen-
trum Psychiatrii Długoterminowej 
w Stroniu Śląskim. 
W dniu 17 czerwca 2022 r. wraz z 
radnymi Jackiem Serafinem, Mag-

daleną Laskowską, Dariuszem Gu-
lijem, Krystyną Brzezicką brałem 
udział w uroczystościach nadania 
odznak honorowych za zasługi dla 
Gminy Stronie Śląskie w dziedzinie 
– sportowej. 
W dniu 18 czerwca 2022 r. wraz z 
radną Magdaleną Laskowska i 
Krzysztofem Kujawiakiem uczest-
niczyłem w obchodach 70-lecia 
SPP Kryształ Stronie Śląskie. 
W czerwcu podobnie jak w po-
przednich miesiącach brałem 
udział w posiedzeniach wszystkich 
komisji Rady Miejskiej.       
            
LIII sesja Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, która obędzie  
się 1 lipca 2022 roku o godzinie 
8:00 w sali konferencyjnej nr 17 
Urzędu Miejskiego, przy ul. Ko-
ściuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK  
OBRAD 

1.  Otwarcie sesji.  
2.  Ustalenie porządku obrad.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego Nr XLIV/288/21 z 
dnia 30 grudnia 2021 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Stronie Ślą-
skie –projekt nr 1. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
zarządzenia wyborów przedtermi-
nowych Sołtysa Sołectwa Stary 
Gierałtów –projekt nr 2. 
5. Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi  –projekt nr 3. 
6. Sprawozdanie Burmistrza Stro-
nia Śląskiego z bieżącej działalno-
ści 
w okresie między sesjami. 
7.  Interpelacje radnych.  
8.  Zapytania i wolne wnioski.  
9.  Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
10.  Zakończenie LIII sesji Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego.  

W 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 
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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 02 lipca 2022 roku nie będzie bezpłatnych porad 
ZUS. Porady odbędą się   w dniu 06 sierpnia 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 od maja b.r. ponownie otwarte jest Biuro Radnych w 
pomieszczeniu przychodni przy ul. Morawka 31 (obok 
apteki Słoneczna), w każdy pierwszy wtorek miesiąca w 
godzinach 16 – 17. W dniu 5 lipca 2022 roku dyżur pełnić 
będzie Radny Wiesław Ryczek. Z Radnymi we wszystkich 
sprawach można kontaktować się telefonicznie: Wiesław 
Ryczek - 661 204 395, Zbigniew Pakuła - 609 142 133,  
Magdalena Laskowska - 575 780 427,                     
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor informuje, 
że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00. Biuro znajduje się 
przy ul. Żeromskiego 6 B. 
Proszę o kontakt telefoniczny, celem umówienia spotka-
nia – tel. 601259900 lub 748141552. 

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

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

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

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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W czym wyrzucać odpady bio i co w ogóle 
powinno trafiać do brązowego pojemni-
ka? 
Brązowy pojemnik jest przeznaczony na odpady 
biodegradowalne. Mówiąc prościej, powinny tam 
trafiać odpadki organiczne, ulegające naturalne-
mu rozkładowi. A zatem, do pojemnika na bio 
wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośli-
ny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, 
kości i tłuszczów! Produkty odzwierzęce (oprócz 
skorupek jaj) nie powinny być wrzucane do brązo-
wego pojemnika. Podobnie jak odchody domo-
wych zwierząt, oleje roślinne, popiół, a także zie-
mia, żwir i kamienie. 
 

W czym wyrzucać odpady bio? 
Pamiętajmy, że do brązowego pojemnika należy 
wrzucać tylko odpadki ulegające biodegradacji. W 
założeniu powinny one trafiać do kompostowania 
i być przerabiane na kompost. Ten – naturalny 
przecież proces przywracania materii organicznej 
środowisku – jest niemożliwy, gdy w koszu na bio 
znajdzie się materia nieorganiczna albo organicz-
na, jednak niedozwolone z punktu widzenia pro-
cesów kompostowania w instalacjach. Na przy-
kład, psie odchody albo plastikowe torebki. No 
właśnie, bardzo często odpadki bio są przez 
mieszkańców wyrzucane w zwykłych foliowych 
workach. Gdy takie worki trafiają do sortowni, 
przechodzą przez mechaniczną rozrywarkę. A 
wówczas fragmenty folii fruwają po całej frakcji 
bio i ją zanieczyszczają. Uniemożliwiają jej kom-
postowanie.  Nie sprawdzą się także torebki lub 
worki biodegradowalne. Choć zapewniają one wy-
godę i higienę, to podczas przetwarzania odpa-
dów i tak muszą być rozerwane i oddzielone od 
resztek organicznych. Kawałki folii nawet po pro-
fesjonalnym przetworzeniu mogą dostać się do 
bioodpadów, uniemożliwiając ich kompostowa-
nie. 
 
Dlatego też odpady bio powinno wyrzucać się do 
pojemnika na odpady luzem – jest to rozwiąza-
nie mało wygodne, ale bezpieczne i zgodne z ob-
owiązującymi zasadami segregacji. 

 Ważna informacja dotycząca  

segregacji odpadów  

komunalnych 


