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Województwo Dolnośląskie 
oraz Gmina Stronie Śląskie 
podjęły wspólne działania 
zmierzające do uruchomie-
nia połączeń w ramach pu-
blicznego transportu zbioro-
wego w transporcie kolejo-
wym na linii komunikacyjnej: 
Kłodzko - Lądek-Zdrój - Stro-
nie Śląskie, stanowiących 
ofertę w ramach regional-
nych wojewódzkich kolejo-
wych przewozów pasażer-

skich planowanych, organi-
zowanych i zarządzanych 
przez Województwo Dolno-
śląskie.  
Z uwagi na brak technicz-
nych możliwości uruchomie-
nia połączeń kolejowych po 
istniejącej linii kolejowej nr 
322 Kłodzko-Stronie Śląskie, 
do czasu zaistnienia takiej 
możliwości, pozwalającej na 
przywrócenie połączeń kole-
jowych, od dnia 5 września 

br. zostanie uruchomiona 
Kolejowa Komunikacja Au-
tobusowa nawiązująca do 
przystanków kolejowych na 
linii 322. 
Niżej przedstawiony rozkład 
jazdy autobusów oraz cennik 
biletów obowiązywać będzie 
w okresie od 05.09.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 
Ciąg dalszy na stronie 2. 

zastępcza komunikacja autobusowa dla relacji  
Kłodzko – Stronie Śląskie  
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Zachęcamy do zakupu biletu 
przed rozpoczęciem podróży, za 
pomocą: 
- aplikacji e-podróżnik lub strony 
internetowej e-podroznik.pl 
- aplikacji KOLEO lub strony inter-
netowej koleo.pl 
Osoby rozpoczynające podróż na 
przystanku Kłodzko Miasto za-
praszamy do kasy biletowej na 
dworcu PKS w Kłodzku. 
Bilety można zakupić również u 
konduktora w autobusie Kolejo-
wej Komunikacji Autobusowej. 
Osoby wsiadające bez ważnego 
biletu prosimy o niezwłoczne 
zgłoszenie się do konduktora, 
celem zakupu biletu. W przeciw-

nym wypadku osobom rozpoczy-
nającym podróż bez ważnego 
biletu na przystanku Kłodzko 
Miasto w godzinach pracy kasy 
biletowej, do ceny biletu konduk-
tor doliczy 8 zł z tytułu nabycia 
biletu w autobusie. 
Pełną informację o możliwo-
ściach nabycia biletu można zna-
leźć na stronie internetowej Ko-
lei Dolnośląskich. 
W ofercie Kolei Dolnośląskich są 
dostępne różne rodzaje biletów. 
Najpopularniejsze z nich to bile-
ty: 
- jednorazowe – odcinkowe (na 
przejazd „tam” lub „tam i z po-
wrotem” w konkretnej relacji), 

- tygodniowe – odcinkowe, 
- miesięczne – odcinkowe i siecio-
we, 
- weekendowe („Weekend z 
KD”), 
- 24-godzinne („Wspólny Bilet 
Samorządowy”). 
W przypadku przejazdu poza od-
cinek obsługiwany przez Kolejo-
wą Komunikacją Autobusową 
(np. Lądek-Zdrój – Wrocław 
Główny z przesiadką na stacji 
Kłodzko Miasto) można nabyć 
jeden bilet na całą podróż, co 
jest korzystniejsze cenowo (nie 
jest wymagane nabycie oddziel-
nych biletów na autobus do 
Kłodzka i dalej pociąg). 

Jak kupić bilet? 

http://www.e-podroznik.pl
http://www.koleo.pl
https://kolejedolnoslaskie.pl/informacje-o-kanalach-sprzedazy/
https://kolejedolnoslaskie.pl/informacje-o-kanalach-sprzedazy/
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Wypłata dodatku węglowego 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych 

Dnia 28 lipca br. Burmistrz Stronia Ślą-
skiego Dariusz Chromiec  podpisał 
umowę z firmą Zenit Solar z Wrocławia 
na wykonanie zamówienia  publiczne-
go pn. Budowa instalacji fotowoltaicz-
nych na obiektach gminnych:  
-budowa instalacji PV o mocy 9,97 kWp 
dla Klubu Seniora, 
-budowa instalacji PV o mocy 99,96 
kWp przy ul. Ogrodowej.  
Wartość inwestycji to kwota  563 318, 
42 zł, z dofinansowaniem UE ze środ-
ków RPO. Termin realizacji zadania to 
30 listopada 2022 r.  
Zadanie realizowane będzie w ramach 
projektu CZYSTA ENERGIA - budowa 
infrastruktury do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych na potrzeby 
uczestników Klastra Energii ARES. 

Burmistrz Stronia Śląskiego infor-
muje, że  w związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym na 
terenie Gminy Stronie Śląskie 
jednostką organizacyjną prowa-
dzącą postępowania 
w sprawach dotyczących wypła-
ty dodatku węglowego 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim. 
 
Dodatek węglowy przysługuje 
osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na pa-
liwo stałe, zasilane paliwami sta-
łymi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-

pada 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków ( Dz. U. z 2022 r. 
poz. 438, 1561 i 1576). 
 
Wnioski o przyznanie dodatku 
osłonowego można składać 
w wersji papierowej w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim lub w wersji 
elektronicznej. 
Wniosek elektroniczny musi być 
podpisany podpisem elektronicz-
nym lub uwierzytelniony 
z wykorzystaniem profilu zaufa-
nego. 
Dodatek węglowy dla gospodar-
stwa domowego wynosi 3000 
złotych. 
Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego  składa się  w  terminie 
do dnia 30.11.2022 r. 
Dodatek węglowy wypłaca się 
w terminie do miesiąca od dnia 
złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego składa się w gminie 
właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej 
ten wniosek. 
 
Przyznanie dodatku węglowego 
nie wymaga wydania decyzji. In-
formacja o przyznaniu dodatku 
węglowego będzie przekazywana 
na wskazany przez wnioskodaw-
cę adres poczty elektronicznej. 
Odmowa przyznania dodatku 
węglowego, uchylenie lub zmia-
na prawa do tego dodatku oraz 
rozstrzygnięcie w sprawie niena-
leżnie pobranego dodatku węglo-
wego wymagają wydania decyzji. 
Szczegółowe informacje 
w sprawie składania wniosków 
dotyczących wypłaty dodatku 
węglowego oraz warunków przy-
znania dodatku węglowego moż-
na uzyskać pod numerem  telefo-
nu 74 814 14 24. 
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Trwa zagospodarowanie nowych 
terenów w Parku Morawka. 
Zakończono  prace betoniarskie 
w związku z budową skateparku. 
Otoczenie zostało obsiane 
trawą. Wykonano już główne 
prace konstrukcyjne bulwaru 
nadrzecznego oraz stawu. 
Powstają nowe ścieżki, a przy 
nich niedługo zagoszczą nowe 
ławki oraz leżaki. Jednocześnie 
trwają prace związane z 
kolejnym postępowaniem 
przetargowym na II etap 
rozbudowy Parku Morawka, 
który powinien zakończyć się w 
2023 roku. W ramach tej 
kolejnej inwestycji obok 
skateparku powstanie 
modułowy pumptrack, muszla 
koncertowa wraz z widownią, 

nowy obiekt gastronomiczny 
oraz zejście z ulicy Kościuszki do 
nowego stawu. Powstanie 
również kolejna kładka piesza na 
wysokości Kaplicy Św. Onufrego. 

Ponadto u podnóża góry 
Krzyżnik powstanie parking 
obsługujący cały kompleks 
rekreacyjny. 

Trwa zagospodarowanie nowych terenów w Parku Morawka 
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Wysoka temperatura sprawiła, że 
w wiatach śmietnikowych/
pojemnikach pojawiły się ostat-
nio setki much. Ich wylęgarnią 
są przede wszystkim pojemniki 
na odpady BIO. Problem przede 
wszystkim stwarzają mieszkańcy, 
wyrzucając do brązowych kubłów 
mięso, którym żywią się larwy 
owadów. 
Odpady bio wrzucane do brązo-
wych pojemników są przeznaczo-
ne na kompost. Ale przy wysokiej 
temperaturze i złej segregacji sta-
ją się one siedliskiem robac-
twa. Resztki mięsa i innych od-
zwierzęcych produktów lądują w 
kontenerach na odpadki bio bar-
dzo często. I to właśnie niewłaści-
wa segregacja jest przyczyną pro-
blemów z robakami. 
Co powinno trafiać do brązowego 
pojemnika? 
Brązowy pojemnik jest przezna-
czony na odpady biodegradowal-
ne. Mówiąc prościej, powinny tam 
trafiać odpadki organiczne, ulega-
jące naturalnemu rozkładowi. A 
zatem, do pojemnika na bio wrzu-
camy: warzywne i owocowe 
obierki, skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny 
doniczkowe, resztki jedzenia, ale 
bez mięsa, kości i tłuszczów! Pro-
dukty odzwierzęce (oprócz skoru-
pek jaj) nie powinny być wrzuca-
ne do brązowego pojemnika. Po-
dobnie jak odchody domowych 
zwierząt, oleje roślinne, popiół, a 
także ziemia, żwir i kamienie. 
Odpady typu mięso, ryby, resztki 
zwierzęce, nabiał, ser, jaja szczel-
nie zamknięte powinny trafić do 
pojemnika na odpady zmieszane, 
wtedy unikniemy brzydkiego za-
pachu i wylęgarni much.  
Odpady bio należy wyrzucać do 
pojemnika na odpady luzem – 

jest to rozwiązanie mało wygod-
ne, ale bezpieczne i zgodne z ob-
owiązującymi zasadami segrega-
cji. 
Oto kilka cennych informacji, dla-
czego bio odpady powinny być 
wyrzucane luzem:  
• Odpady zielone zagospodarowy-
wane w procesie kompostowania 
(R3) powinny zachowywać swoje 
właściwości. Gromadzenie i zamy-
kanie ich w workach zarówno 
„biodegradowalnych”, jak i trady-
cyjnych z tworzywa sztucznego 
pogarsza ich jakość – odpady zwy-
czajnie gniją już kilka godzin po ich 
zapakowaniu do worka, a zgniłe 
odpady pogarszają skuteczność 
kompostowania. 
• Odpad zielony zagnity dużo 
trudniej się kompostuje, a sam 
proces wymaga większego zużycia 
energii na proces natleniania i 
mieszania, przez co proces ten 
staje się trudniejszy i kosztowniej-
szy.  
• Odpad zielony odebrany w wor-
kach (nawet tych biodegradowal-
nych) musi przejść przez linie sor-
towniczą w stacji segregowania 
odpadów. Jest to dodatkowa pra-
ca, która musi być wykonana aby 
można było przetworzyć odpad 
niezanieczyszczony opakowania-
mi. Używanie worków 

„biodegradowalnych” nie załatwi 
sprawy gdyż nawet gdyby worki 
„biodegradowalne” faktycznie 
ulegały biodegradacji w kompo-
stowni, należałoby je wysegrego-
wać ze strumienia odpadów i za-
kwalifikować jako wytworzony 
odpad z tworzyw sztucznych 
(plastik biodegradowalny to w 
dalszym ciągu plastik). Biodegra-
dowalne plastiki (PLA) mogą zo-
stać skompostowane tylko w spe-
cjalnych warunkach kompostowni 
przemysłowej – żadna z instalacji 
komunalnych w Polsce nie oferuje 
jeszcze takich usług. 
 • Worki biodegradowalne nie są 
workami ulegającymi komposto-
waniu. Nawet, jeżeli skierowaliby-
śmy je do takiego procesu nie ule-
gają procesowi bio- rozkładu a 
jednie rozpadają się na drobne 
fragmenty 
Samorząd sam nie rozwiąże tego 
problemu. Potrzebna jest pomoc 
nas wszystkich! 
Drodzy Mieszkańcy, to jak wyglą-
da gmina po pierwsze świadczy o 
naszej kulturze, ale ma także 
wpływ na stan środowiska natu-
ralnego i nasze zdrowie. Stąd 
apel, byśmy połączyli siły i poka-
zali tym, którzy nie segregują od-
padów, że nie ma na to naszego 
przyzwolenia! 

POJEMNIKI NA ODPADKI BIO STAŁY SIĘ WYLĘGARNIĄ  
MUCH I ROBAKÓW 
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Z ŻYCIA KLUBU SENIOR + 

Nadbrzeżna 28  Osiedle Morawka 

Morawka 42 

Krótka 2a 

Brak segregacji odpadów na terenie gminy 

Nadbrzeżna 36 a 

Mając na względzie estetyczny wygląd naszej gminy, czyste środowisko, jak również zdrowie nas samych, 
zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami 
w Gminie Stronie Śląskie. 

Dla uczestników Klubu Senior + 

lipiec rozpoczął się bardzo atrak-

cyjnie i ciekawie, bo wspólnym 

wyjazdem do Minieurolandu w 

Kłodzku. Spędziliśmy tam cudow-

nie i miło czas w swoim towarzy-

stwie, pośród miniatur budowli i 

w otoczeniu różnorodnych kom-

pozycji kwiatowych. Wróciliśmy 

zrelaksowani, wypoczęci i pełni 

zapału do dalszych działań. Lato i 

wakacje trwają, a seniorzy, aby 

poczuć jeszcze bardziej  wakacyj-

ny klimat podczas zajęć plastycz-

nych wykonali dekoracje okienne 

w stylu nadmorskim. Można zoba-

czyć tam łódki, żaglówki, muszle, 

latarnię morską oraz przepiękne 

koła, ozdobione muszlami i kamie-

niami, przywiezionymi z różnych 

letnich podróży. Podczas zajęć 

klubowicze mieli okazję wspomi-

nać swoje wakacyjne wyprawy 

oraz przygody i podzielić się nimi z 

pozostałymi uczestnikami. Wielu 

seniorów przyniosło  pamiątki 

oraz zebrane, zasuszone   roślinki  
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Informujemy, iż po przerwie spowodowanej pande-
mią COVID-19, od 1 lipca 2022 roku zostaje przy-
wrócona możliwość świadczenia usług medycznych 
w zakresie pielęgniarstwa, w tym wykonywanie in-
iekcji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. 
 
Dzięki życzliwości Dyrekcji Centrum wyżej wymie-
nione usługi wykonywane będą w budynku SP 
ZOZ Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długotermi-
nowej w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Sudeckiej 3a w 
godzinach:  
-od 8:00 do 10:00 oraz  
-od 18:00 do 20:00 w dni wolne od pracy, niedzie-
le i święta.  
 

1 września  
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

    Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam 
energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu 

własnych pasji i kształtowaniu własnych 
charakterów.  

Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż to zwiększa 
szansę na sukces w dorosłym życiu. 

    Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, aby 
Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w 

nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i 
spełnienia zawodowego, życzę uznania i 

wdzięczności społecznej.  
Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem 

spokojnej i owocnej pracy. 
    Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego 

uwieńczonego sukcesem dzieci.  
Jesteście Państwo niezwykle ważną częścią 

szkolnej społeczności.  
Życzę Państwu dobrej i efektywnej współpracy z 

dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami. 
Niech  przyniesie ona wiele powodów do 

rodzicielskiej dumy. 

i kwiaty ze swoich pieszych wę-
drówek i w ten sposób powstał 
pomysł na zajęcia plastyczne  pt. 
”Lato zamknięte w ramkę”. Po-
mysłów i kreatywności również i  
podczas tych zajęć nie zabrakło 
klubowiczom. W tym miesiącu 
w czasie warsztatów kulinarnych 
z cyklu „Zapomniane, odgrzewa-
ne i nowo poznane” gotowali-
śmy zapomnianą potrawę, jaką  
jest parzybroda, serwowana ze 
sztuką mięsa oraz leguminę z 
kaszy jaglanej, zapiekaną w pie-
karniku. Ten deser zaskoczył nas 
wszystkich miło swym doskona-
łym smakiem. Uczestnicy  klubu 
aktywnie spędzają czas na gim-
nastyce połączonej z tańcem,  a 
tym samym utrwalają kroki po-
znane na zajęciach z zumby, któ-
re zostaną wznowione już we 
wrześniu. Spacerujemy po na-

szej przepięknej okolicy i relak-
sujemy się przy tężni solankowej 
w parku. Obecnie w klubie trwa-
ją przygotowania do 
„Grzybomanii”, na którą to Klub 
Senior + został zaproszony. W 
najbliższym czasie planowany 
jest wyjazd do Kopalni Złota w 
Złotym Stoku oraz ognisko inte-
gracyjne. 

 

Opiekun Klubu „Senior+” 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
Dariusz Chromiec 

https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Centrum-Psychiatrii-D%C5%82ugoterminowej-w-Stroniu-%C5%9Al%C4%85skim-113867107082489/?__cft__%5b0%5d=AZXUQ9rWZufca6Kt5xjqCD7kQoNXcrlT3eZ5sCoDz70CT1m-STy96KgKbU29o16O_CfTa2UkkW6SiZCtG72DKDuXTZsS5XIXK70ZxRDcxOZqH9bBft2D
https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Centrum-Psychiatrii-D%C5%82ugoterminowej-w-Stroniu-%C5%9Al%C4%85skim-113867107082489/?__cft__%5b0%5d=AZXUQ9rWZufca6Kt5xjqCD7kQoNXcrlT3eZ5sCoDz70CT1m-STy96KgKbU29o16O_CfTa2UkkW6SiZCtG72DKDuXTZsS5XIXK70ZxRDcxOZqH9bBft2D
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KATEGORIA VIP: 
I miejsce: Wojewódzkie Cen-
trum Psychiatrii Długotermino-
wej w Stroniu Śląskim w skła-
dzie: Grzegorz Słotwiński i To-
masz Radoń, czas: 1:20:01, 
II miejsce: Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie w składzie: Lech 
Kawecki i Tomasz Olszewski, 
czas: 1:20:28, 
III miejsce: Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Stronie Śląskie w skła-
dzie Wojciech Margowniczy i 
Waldemar Pacek, czas:1:25:53. 
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI (2 os 
dorosłe lub os. dorosła i dziecko 
od 15 lat): 
I miejsce: Grzegorz Cieśla, To-
masz Cyrek czas: 1:25:34  
II miejsce: Filip Wołowiec, Piotr 
Wołowiec czas: 1:29:44, 
III miejsce: Jędrzej Czakowazde-

mar, Tomasz Słupski czas: 
1:29:50. 
KATEGORIA RODZINNA (kat. os. 
dorosła i dziecko do 14 lat): 
 
I miejsce: Anna Naroszkuk, Sa-
sza Naroszczuk, czas: 1:30:65, 
II miejsce: Dominik Juhas, Grze-
gorz Juhas, czas: 1:31:32, 
III miejsce: Hubert Chmielewski, 
Mirosław Szafrański, czas: 
1:31:90. 
KATEGORIA KOBIETY (2 os. do-
rosłe lub os. dorosła i dziecko 
od 15 lat): 
I miejsce: Magda Lewcoń, Kry-
styna Lewcoń, czas: 1:36:50, 
II miejsce: Natalia Laskowska, 
Magdalena Laskowska, czas: 
1:44:78, 
III miejsce: Paulina Łapa, Bogu-
sława Pawłowska, czas: 1:58:13. 

 
KATEGORIA OPEN (kategoria 
otwarta dorosłe osoby): 
I miejsce: Sasza Naroszczuk, 
Grzegorz Cieśla, czas: 1:22:22,  
ZWYCIĘSCY ZAWODÓW 
II miejsce: Karolina Kózka, Ma-
riusz Kózka, czas: 1:32:59, 
III miejsce: Dorota Radoń, To-
masz Radoń, czas: 1:35:75. 
 
Serdeczne dziękujemy  wszyst-
kim naszym partnerom i sponso-
rom, dzięki którym mogliśmy 
zorganizować to wspaniałe 
przedsięwzięcie. Zapraszamy do 
współpracy oraz udziału w zawo-
dach za rok w jubileuszowej, 10 
Strońskiej Drezyniadzie.    
 

                                                                                                          
Natalia Gancarz                                                                                                    

CETiK 

 W dniu 6 sierpnia 2022 br. na 
placu przy CETiK-u w Stroniu  
Śląskim odbyła się już po raz 
dziewiąty „STROŃSKA 
DREZYNIADA”.  Impreza o 
charakterze pikniku rodzinnego 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno 
turystów jak i mieszkańców 

naszej gminy.   
Głównym punktem imprezy był 
wyścig drezyn ręcznych w pięciu 
kategoriach:  VIP, RODZINNA, 
KOBIETY, MĘŻCZYŹNI i OPEN.  
400 metrową trasę wyścigu 
przejechało 45 dwuosobowych 
załóg. Najszybsza okazała się 
drużyna startująca w kategorii 

OPEN - Sasza Naroszczuk i 
Grzegorz Cieśla, którzy uzyskali 
czas: 1:22:22. Niestety Panowie 
nie pobili rekordu z 2018 r., 
który wynosi: 1:07:94. Za 
najszybszy przejazd oraz pobicie 
rekordu Radni Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim: ufundowali 
nagrody pieniężną w wysokości 
400 zł. Każdy uczestnik wyścigu 
otrzymał nagrodę rzeczową oraz 
pamiątkowy dyplom.  
Starosta Kłodzki Pan Maciej 
Awiżeń  ufundował dla 
najlepszych drużyn w każdej 
kategorii pamiątkowe puchary.  
Konkursowi drezynowemu 
towarzyszyły darmowe 
przejażdżki drezyną spalinową, 
liczne występy oraz konkursy dla 
publiczności. Dodatkową 
atrakcja było „Święto Kolorów 
Holi”. Na deser wystąpiła 
gwiazda wieczoru Małgorzata 
Kulińska.  

„IX STROŃSKA DREZYNIADA” 

Wyniki do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach:  
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FOTORELACJA Z  IX STROŃSKIEJ DREZYNIADY 
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 WYCIECZKA ROWEROWA DO KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO, BARDA I KŁODZKA 

ZE STROŃSKĄ GRUPĄ ROWEROWĄ 

NOCNA WYCIECZKA NA ZACHÓD SŁOŃCA NA TROJAKU 

W poprzednią niedzielę, 31 lipca 

2022 r., grupa rowerzystów dzia-

łająca pn. Strońska Grupa Rowe-

rowa, zorganizowała nocną wy-

cieczkę rowerową na zachód 

słońca na Górę Trojak. W wy-

cieczce udział wzięło 15 rowerzy-

stów i rowerzystek z Gmin Stro-

nie Śląskie i Lądek Zdrój. Amato-

rzy nocnego wyjazdu spotkali się 

przed CETiK-iem o godzinie 

19:45, przed wyruszeniem na 

trasę wśród uczestników wy-

cieczki zostały rozlosowane ze-

stawy lampek rowerowych i 

dzwonków rowerowych. Zesta-

wy zostały zakupione z projektu 

Działaj Lokalnie pn. 

„ROWERZYSTO BĄDŹ WIDOCZNY 

NA DRODZE – CYKL WIECZOR-

NYCH I DZIENNYCH WYCIECZEK 

ROWEROWYCH DLA RODZIN”. 

Po losowaniu, grupa udała się w 

kierunku Lądka - Zdroju, pod 

Zdrój Wojciech. Następnie grupa 

już przy światłach latarek, Pętla-

mi Singletrack Rudka i Trojak do-

jechała do Rozdroża Zamkowego 

w Górach Złotych, skąd już pie-

szo zdobyli szczyt Trojaka (765 

mnpm), podziwiając z góry pano-

ramę na Masyw Śnieżnika oraz 

Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Po 

dłuższej chwili spędzonej na 

szczycie, pamiątkowym zdjęciu, 

wróciliśmy do rowerów pozosta-

wionych na Rozdrożu Zamko-

wym, po chwili odpoczynku, bez-

piecznie zjechaliśmy Drogą Koby-

liczną do Strachocina, gdzie przy 

strońskiej stacji paliw zakończyła 

się nocna eskapada, z tego miej-

sca grupa rozjechała się do do-

mów. W trakcie wycieczki prze-

jechaliśmy łącznie 25 kilome-

trów, po leśnych szutrowych 

drogach rowerowych oraz pie-

szych, a także trasach typu sin-

gletrack w fajnej atmosferze, 

wśród pozytywnie zakręconych 

amatorów dwóch kółek.  

Planujemy już kolejne nocne wy-

cieczki rowerowe, tym razem 

zamierzamy dojechać do Trze-

bieszowic. Trasa będzie łatwiej-

sza niż poprzednia na Trojak. 

Szczegóły dotyczące wycieczki 

już niebawem dostępne będą na 

plakatach.     

W sobotę 23 lipca 2022 r. Stroń-
ska Grupa Rowerowa zorganizo-
wała kolejną już w tym roku wy-
cieczkę rowerową, w której 
udział wzięło 19 osób, mieszkań-
ców Gmin Lądek–Zdrój, Stronie 
Śląskie, Lewin Brzeski oraz z 
Wrocławia.  Tym razem trasa 

licząca prawie 100 kilometrów 
poprowadzona została przez Lą-
dek - Zdrój, Pętlą Singletrack do 
Orłowca skąd dalej przez Prze-
łęcz Różaniec do czeskiej wsi Bia-
ła Woda. Po opuszczeniu Gór 
Złotych trasa prowadziła dalej 
do Kamieńca Ząbkowickiego 

przez wsie Błotnica i Topola, w 
pobliżu zbiornika wodnego To-
pola i Zalewu Paczkowskiego. W 
Kamieńcu po dłuższej przerwie 
spowodowanej zakupami oraz 
czekaniem aż przestanie padać 
deszcz ruszyliśmy  w kierunku 
Barda przez Suszkę.  
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W Bardzie, spotkało nas ponow-
nie oberwanie chmury, deszcz 
tak zacinał, że musieliśmy szukać 
schronienia pod drzewami w lo-
kalnym parku przy Bazylice. 
Przerwa została wykorzystana na 
kolejne zakupy i uzupełnienie 
płynów oraz energetyków, które 
przydały się nam na kolejnym 
odcinku trasy. Tym razem czekał 
nas stromy podjazd Pętlą Łasz-

czowa na Przełęcz Łaszczowa. Na 
Przełęczy odpoczynek i szybki 
zjazd przez Wojciechowice do 
stolicy powiatu, Kłodzka. Prze-
jazd przez Kłodzko, zdjęcia i dalej 
w drogę bocznymi, najczęściej 
polnymi drogami wzdłuż rzeki 
Nysy Kłodzkiej do Krosnowic, 
skąd dalej przez Żelazno, Trze-
bieszowice, Lądek do Stronia Ślą-
skiego. W Stroniu przy CETiK-u 

grupa zakończyła wycieczkę. 
Obyło się bez żadnych kontuzji 
oraz poważniejszych awarii na 
trasie, nad bezpieczeństwem 
grupy czuwali rowerzyści ze 
Strońskiej Grupy Rowerowej. Na 
początku trasy, na  lądeckim ryn-
ku odbyło się losowanie zesta-
wów lampek rowerowych i 
dzwonków rowerowych wśród 
uczestników wycieczki. Zestawy 
oraz apteczki, krótkofalówki oraz 
sprzęt z którego korzystali na 
wycieczce członkowie SGR zosta-
ły zakupione z projektu Działaj 
Lokalnie pn. „ROWERZYSTO 
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE – 
CYKL WIECZORNYCH I DZIEN-
NYCH WYCIECZEK ROWERO-
WYCH DLA RODZIN”.  
Na kolejną wycieczkę zaprasza-
my już niebawem. Szczegóły bę-
dą dostępne w formie plakatów 
na Facebooku Strońskiej Grupy 
Rowerowej. 
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Wydarzenia organizowane przez CETiK 

Festiwal tańca na zalewie Warsztaty gliniarskie Warsztaty gliniarskie 

Warsztaty krawieckie Festiwal tańca na zalewie 

Występ zespołu „Jutrzenka” przy  solankowej 

Warsztaty muzyczne 

Występ zespołu „Jutrzenka” przy tężni solankowej 

Warsztaty krawieckie 

Warsztaty krawieckie 
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XXX Międzynarodowy Festiwal Folkloru 

Dnia 14 sierpnia 2022 r. w 
Strzegomiu odbył się XXX 
Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru. Podczas jubileuszowego 
XXX Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru, przybyli 
goście  mieli okazję podziwiać 
występy zespołów 
folklorystycznych z Ekwadoru, 
Kolumbii, Macedonii Północnej, 
Serbii czy Wysp Zielonego 

Przylądka. W programie znalazły 
się także prezentacje polskich 
grup z Dolnego Śląska, w  tym 
Strońskiego Zespołu Ludowego 
Śpiewaczy „Siekiereczki”.  
Na publiczność czekały także 
inne atrakcje jak edukacyjne 
„Śniadanie na trawie” czy 
„Rynek Świata” z możliwością 
spróbowania potraw z różnych 
krajów świata. Finałem tego 

wielokulturowego święta jakim 
jest XXX Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru w Strzegomiu, 
był  koncert  zespołu Golec 
uOrkiestra.  
Sedecznie dziękujemy za 
zaproszenie i gratulujemy 
wszystkim zespołom 
wspaniałych występów.  
Do zobaczenia za rok! 
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”? 

W sobotę 6 sierpnia br. miał od-
być się turniej piłkarski klubów 
HDK. Zgłosiły się cztery kluby, 
Klub HDK „Strażak” z Pławnicy, 
Klub HDK przy Oddziale Rejono-
wym PCK Kłodzko,  Klub HDK –
PCK przy PKP Duszniki-Zdrój oraz 
Klub HDK – PCK Im Zbyszka Iwa-
nickiego przy Urzędzie Miasta 
Kudowa-Zdrój. Gospodarzem 
tego turnieju Był Klub HDK 
„Brylant” Stronie Śląskie. Nieste-
ty przyjechał tylko Klub HDK z 
Kudowy-Zdroju. Miał być turniej, 
a odbył się tylko mecz między 
dwoma drużynami Kudowa-
Zdrój i Stronie Śląskie. Mecz był 
bardzo ciekawy padło dużo 
strzelonych bramek, więcej bra-
mek strzelił klub z Kudowy. W 
tym meczu wyróżnił się bram-
karz z Kudowy, nasi zawodnicy 
strzelali ostro na bramkę, ale 
bramkarz z Kudowy  był trudny 
do pokonania.  Puchar za zdoby-
cie pierwszego miejsca wręczył 
Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego – Radny Wiesław 
Ryczek, a za zdobycie drugiego 
miejsca puchar wręczyła Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i 
Sportu – Radna Magdalena La-
skowska. Oboje Radni ufundo-
wali ponadto dla zwycięskich 
drużyn  nagrody pieniężne. To 
już kolejny raz od wielu lat kiedy 

możemy liczyć na bezinteresow-
ną pomoc Pani Magdaleny i Pa-
na Wiesława, którzy od wielu lat 
wspierają naszą działalność prze-
znaczając środki finansowe na  
imprezy organizowane przez 
klub honorowych dawców krwi 
„Brylant”. Mamy nadzieję, że 
również w przyszłości współpra-
ca nasza będzie się układała po-
myślnie i będziemy mogli liczyć 
na wsparcie naszej działalności.   
Informuję, że 27-28 września w 
Nowym Gierałtowie w Pensjona-
cie „U Wanata” odbędzie się  
„Spotkanie Preze-
sów”.  Chcemy wró-
cić do tradycji,  spo-
tkań krwiodawców 
(zarządów klubów 
HDK z terenu Ziemi 
Kłodzkiej). Relacja z 
tego projektu w na-
stępnym wydaniu  
Nowinek Stroń-
skich. 
Informujemy, że 12 
września br. odbę-
dzie się akcja hono-
rowego oddawania 
krwi, na którą za-
praszamy krwio-
dawców oraz oso-
by, które chcą ura-
tować zdrowie lub 
życie drugiemu 
człowiekowi. Odda-

wanie krwi odbywa się w CETIK- 
u od godz. 10.00 do godz. 13.30. 
Zapraszamy.   
Przypominamy, że codziennie od 
poniedziałku do piątku otwarty 
jest punkt PCK w Stroniu Śląskim 
przy ul Kościuszki 37, gdzie można 
przyjść wybrać odzież, sprzęt AGD 
itd. Można też przynosić czystą 
odzież. Jeżeli ktoś ma dużo odzie-
ży do odebrania możemy umówić 
się telefonicznie na odbiór samo-
chodem.  
Telefon Antek 665 767 507.  
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VII Jagodzisko w Nowym Gierałtowie 
Dnia 20.08.2022 r.  na wiejskim 
placu zabaw i spotkań w Nowym 
Gierałtowie pomimo 
niesprzyjających warunków 
pogodowych jak co roku odbył 
się festyn „Jagodzisko”. 
Spotkanie uświetnił szereg 
atrakcji, były to m in.: występ 
zespołu ludowego śpiewaczy 
„Siekiereczki”, loteria z 
nagrodami oraz konkursy i 
zabawy rodzinne. W 
uroczystości udział  wzięli 
współorganizatorzy i sponsorzy 

wydarzenia przedstawiciele 
Lasów Państwowych 
Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, 
pracownicy Gminy Stronie 
Śląskie, Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego, Sołtys Nowego 
Gierałtowa, okoliczni mieszkańcy 
wraz z gośćmi odwiedzającymi 
Nowy Gierałtów. Ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe 
coroczny konkurs o nagrodę 
Burmistrza Stronia Śląskiego 
został przesunięty na inny 
termin. 

W dniach 13-15 sierp-
nia br., jak co roku Sto-
warzyszenie Rozwoju 
Regionalnego „Masyw 
Śnieżnika” wspólnie ze 
Strońską Grupą Rowe-
rową, zorganizowało 
Stroński Rajd Tury-
styczny, który w tym 
roku miał swoja bazę 
„Nad Stawami” w Klet-
nie. Tradycyjnie były 
przygotowane trzy tra-
sy piesze i rowerowe, lecz w tym 
roku pierwszy raz była przygoto-
wana trasa Adrenalina. Przewod-
nikami na trasach rajdu byli Pa-
weł Dywański, Robert Sadko oraz 
Antoni Cygan. Grupę rowerową 
zabezpieczał Stanisław Sztuka 
bardzo dziękujemy za wasz wkład 
i opiekę nad uczestnikami naszej 

imprezy. Cieszymy się z atmosfe-
ry przyjaźni i wsparcia, która pa-
nuje na trasach naszego rajdu a 
zwłaszcza cieszy nas młodzież, 
która uczestniczy w podbojach 
Masywu Śnieżnika. 
Głównym sponsorem 11 Stroń-
skiego Rajdu Turystycznego była 
Gmina Stronie Śląskie, rajd za-

kończył się wspólną bie-
siadą, gorący poczęstu-
nek zapewnił Kompleks 
Gastronomiczno – Hote-
lowy „Puchaczówka”, 
oraz Agroturystyka „Nad 
Stawami”, bardzo dzię-
kujemy obsłudze grilla. 
Było również wiele emo-
cji podczas rozstrzygnię-
cia konkursów i wiele 
śmiechu podczas wrę-
czania nagród i dyplo-

mów. Bardzo, bardzo, bardzo 
dziękujemy fundatorom nagród, 
a nagrody ufundowali: Gmina 
Stronie Śląskie, Pensjonat Ko-
sówka w Siennej, Sklep Górski 
BONGO.  
 
 

Agnieszka Gawron 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 

„Masyw Śnieżnika” 

XI  Stroński Rajd Turystyczny 



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12  
 email: biuroburmistrza@stronie.pl 

Redaktor naczelny: 
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Kamila Borowska 

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

BEZPŁATNE PORADY ZUS  
Porady odbędą się   w dniu 03 września 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 16.00 – 17.00. W dniu 6 września 2022 roku 
dyżur pełnić będzie Radny Wiesław Ryczek. Z Radnymi we 
wszystkich sprawach można kontaktować się 
telefonicznie: Magdalena Laskowska-575780427, Wiesław 
Ryczek - 661 204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.                       
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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 lub  w zakładce zadaj pytanie 
burmistrzowi na stronie gminy  www.stronie.pl 

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

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

Samorządowy. 

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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