
Nakład: 1200 egz. 

ISSN 1734-0403 

Nr: 10/2022 
Nr: 216 

27.10.2022 

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 

DYSTRYBUCJI 
JODKU POTA-

SU NA TERENIE 
GMINY 

 

2 

 

REWITALIZACJ-
JA I MODERNI-
ZACJA DRÓG 
GMINNYCH 

5 

KONSULATCJE-
SPOŁECZNE 
PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY 
GMINY  STRO-

NIE ŚLĄSKIE 

6 

 

WIADOMOŚCI 
ZE SZKÓŁ I 

PRZEDSZKOLI 

8 

10 

WYDARZENIA 
KULTURALNE, 
SPORTOWE I 

REKREACYJNE 
NA TARENIE 

GMINY 

9 

14 

 
WIADOMOŚCI 

Z RADY  
MIEJSKIEJ  

 

15 
1 listopada  

Uroczystość Wszystkich Świętych  
 

„Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach 
i pamięci naszej”. 
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Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do naszej gminy trafiły tabletki jodku 
potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. Jest to 
działanie wyłącznie prewencyjne. W obecnej chwili ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest mi-
nimalne, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Przygotowanie 
planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzyso-
wym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. 
Jodek potasu będzie rozdawany w razie potrzeby na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyznaczonych miej-
scach – patrz tabela poniżej. Na terenie miasta dystrybucja oparta jest na bazie lokali wyborczych, zgod-
nie z zasadą tam gdzie głosuję tam odbiorę tabletkę jodku potasu. Na terenach wiejskich z dystrybucję 
odpowiadają Sołtysi. Decyzję o uruchomieniu dystrybucji podejmuje Wojewoda Dolnośląski lub Prezes 
Rady Ministrów, która będzie zawierała informację o dacie i godzinie rozpoczęcia przyjmowania preparatu 
na danym obszarze. 

 
 

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie 

uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu 
szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. 
Nie ma potrzeby i nie powinno się przyjmować jodku potasu na własną rękę i bez wskazań medycznych. 
Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. 
Stosowanie jodku potasu jest wskazane w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło 
uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu. Ma na celu zapobiegać wychwytywaniu radioaktywnego jodu 
przez tarczycę. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2-6 godzin od momentu wy-
stawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki. Leku nie podaje 
się profilaktycznie – bez zagrożenia promieniowaniem jest to niewskazane, ponieważ może doprowadzić 
do zaburzeń funkcjonowania tarczycy. 
Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku życia! 
Przyjmowanie tabletek z zawartością jodu przez osoby powyżej 40 lat nie jest zalecane, ponieważ jest 
mniej prawdopodobne, że skorzystają oni na leczeniu jodem po ekspozycji na jod radioaktywny. 

Obszar Miejsce dystrybucji 

Stronie Śląskie - miasto 

Szkoła Podstawowa,  
ul. Kościuszki 57 

Zespół Szkół Samorządowych,  
ul. Kościelna 12 

Przedszkole Miejskie,  
ul. Nadbrzeżna 30 

Bolesławów, Nowa Morawa, Stara Morawa 
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”, Bole-
sławów 41 

Goszów, Młynowiec, Stary Gierałtów 
Świetlica „Trzy Siostry”,  
Stary Gierałtów 7 

Kamienica, Kletno Punkt mobilny 

Nowy Gierałtów, Bielice, Stronie Wieś, Jano-
wa Góra, Sienna 

Domy Wiejskie 

Strachocin 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury,  
ul. Kościuszki 18 

Informacja dotycząca dystrybucji jodku potasu na terenie 
Gminy Stronie Śląskie w przypadku ataku nuklearnego 
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Spotkanie informacyjne w sprawach programu Czyste powietrze  

Wykaz grup wiekowych wraz z dawkowaniem preparatu jodowego: 
 
• Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia – jednorazowo ¼ tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy 
całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku; 
• Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – jednorazowo ½ tabletki (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowi-
cie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku; 
• Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć 
i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletkę można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju; 
• Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym napojem; 

• Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) – jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę nale-
ży połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że dnia 18 listopada 
2022 r. o godz. 16.00 w CETiK-u w Stroniu Śląskim, odbędzie się 
spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy, którzy 
zainteresowani są wymianą źródła ogrzewania, jak również 
przeprowadzeniem termomodernizacji budynku w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”. W spotkaniu będą 
uczestniczyć przedstawiciele WFOŚiGW z Wrocławia, którzy 
udzielą szczegółowych informacji na temat dofinansowania. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze 
telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel.  
74 811 77 20 
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Fotorelacja z przebiegu Modernizacji Parku Morawka 
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Rozpoczęły się pracy przy drodze powiatowej nr 3329D Stronie Śląskie - Bielice, roboty budowalne polega-
ją na przebudowie czterech odcinków: pierwszy o długości 0,3km od poszerzenia drogi wykonanej w 2015 
do posesji nr 10 w Starym Gierałtowie, drugi o długości 0,2km przed mostem przebudowanym w 2020 
roku, trzeci o długości 0,2km za mostem przebudowanym w 2020 r. i czwarty o długości 1,63km od chaty 

Cyborga do ostatniego mostu w Bielicach. Zakres 
robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z 
betonu asfaltowego, remont odwodnienia oraz 
zjazdów z posesji. Wartość zadania wynosi 1 558, 
439,95 zł z czego: 
-450 000,00 zł to udział Nadleśnictwa Lądek Zdrój, 
-550 000,00 zł to udział Gminy Stronie Śląskie, 
-458 439,95 zł to udział Powiatu Kłodzkiego. 

Droga w Bielice  

 

Kolejne odnawialne źródła energii na terenie Gminy 

W związku z podpisaniem  umowy na instalację paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Stronie Śląskie 
powstają kolejne inwestycje.  
Instalacja PV o mocy 9,97 kWp  stanowić będzie źródło zasilania energetycznego dla Domu Seniora w 
Stroniu Śląskim, pozwoli to na odniesienie korzyści związanych obniżeniem kosztów wydatkowanych na 
energię elektryczną ponoszonych przez  gminę. Równocześnie trwają ostatnie prace związane z 
podłączeniem instalacji fotowoltaicznej przy ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim, która  zasilać będzie 
oświetlenie uliczne na terenie gminy. Koniec prac związanych z montażem paneli oraz instalacją 
ogrodzenia zaplanowano na 30.11.2022 r. Wykonawcą prac jest firma ZenitSolar sp. z o.o.  Z Wrocławia. 
Całkowita wartość inwestycji to 444 715,60 zł brutto. 

Rewitalizacja drogi  
przy ul. Kościelnej 

Informujemy, że w ramach rządowego programu 
inwestycji strategicznych "Polski Ład" została 
ukończona kolejna droga gminna przy ul. Kościelnej. 
Powstała droga o nowej dwuwarstwowej 
nawierzchni jezdni, o łącznej powierzchni 1891 m2 
oraz miejscowemu odtworzeniu pełnej konstrukcji 
drogi (odpowiadającej 50% powierzchni). Droga o 
szerokości zmiennej 2,50 - 5,00 mb. Wartość 
wykonanej inwestycji to 369 338,38zł 
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Wymiana oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy 

Informujemy, że od dnia 5  października 2022 r.  w godzinach 8.00-14.00 czynny jest terenowy punkt 
paszportowy przy ul. Wyspaińskiego 2 K (Ipiętro) w Strostwie Powiatowym w Kłodzku.  
Kontakt telefoniczny nr tel. 74 865 75 05. 
Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o wydanie paszportu, znajdą Państwo na stronie: 
https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty 

Informacja o otwarciu terenowego punktu paszportowego  
w Kłodzku 

Burmistrz Stronia Śląskiego za-
prasza organizacje pozarządowe, 
podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego na te-
renie Gminy Stronie Śląskie, part-
nerów społecznych, instytucjo-
nalnych i gospodarczych, a także 
wszystkich zainteresowanych 

działaniem na rzecz lokalnej spo-
łeczności do konsultacji projektu 
„Programu współpracy Gminy 
Stronie Śląskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2023”. 
Konsultacje prowadzone będą w 

terminie: 18.10.2022 r. – 
02.11.2022 r. w Urzędzie Miej-
skim w Stroniu Śląskim. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej gminy 
www.stronie.pl w zakładce ak-
tualności. 
 

Konsultacje  Społeczne Programu Współpracy 
Gminy Stronie Śląskie 

Trwają prace związane z wymianą 
oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Stronie Śląskie. 
Dotychczasowe oświetlenie 
zostanie wymienione na 
energooszczędne oprawy LED z 
inteligentnym zarządzaniem. W 
ramach pierwszej części 
inwestycji zostało wymienione 

oświetlenie przy ul. Kościuszki, na 
odcinku Strachocin—Stronie 
Śląskie, ul. Nadbrzeżna, Okrężna, 
Krótka, Turystyczna, Morawka, 
Sudecka, część ul.  Akacjowej, 
Sienna, Polna,  Stara Morawa. 
Drugi etap inwestycji planowany 
jest na rok 2023.  

Szanowni mieszkańcy, w związku 
z planami strony rządowej doty-
czącymi dystrybucji węgla przez 
samorządy, chcielibyśmy uzyskać 
od Państwa informację dotyczącą 
zapotrzebowania mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie na węgiel 
kamienny oferowany po cenie 
nie wyższej niż 2 000,00 zł, za to-
nę węgla. Zgodnie z informacjami 
rządowymi węgiel będzie przysłu-
giwał każdemu gospodarstwu 
domowemu, które zostało wpisa-

ne do CEEB i otrzymało dodatek 
węglowy, maksymalnie do 2 ton 
na gospodarstwo domowe. 
Propozycja strony rządowej zakła-
da, że udział w programie zakupu 
węgla będzie dla gmin nieobo-
wiązkowy, dlatego też jako samo-
rząd, chcielibyśmy uzyskać od 
Państwa informację, za pomocą 
ankiety czy jesteście zaintereso-
wani zakupem węgla na warun-
kach i w cenie przedstawionej 
przez rząd. 

Ankieta będzie dostępna w wersji 
elektronicznej na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Stro-
niu Śląskim (www.stronie.pl) do 
dnia 31.10.2022 r. Istnieje też 
możliwość wypełnienia ankiety w 
Urzędzie w godzinach pracy przy 
wsparciu pracownika. 
UWAGA!!! Wypełnienie i wysła-
nie ankiety nie oznacza złożenia 
wniosku. Wnioski będą możliwe 
do składania po wejściu w życie 
stosowanych przepisów. 

Ankieta dotycząca dystrybucji węgla przez Gminę Stronie Śląskie 
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Przypomnienie o uiszczaniu opłat za groby 

Przypominamy o obowiązku 
uiszczania opłat za groby. Opłata 
za grób za okres 20 lat wynosi: 
-324,00 zł brutto za grób ziemny 
jednorzędowy, 
-648,00 zł brutto za grób ziemny 
dwurzędowy, 
-216,00 zł brutto dziecięcy  
i z urnami. 
Po upływie 20 lat od ostatniego 
pochówku, jeśli opłata nie zo-
stanie uiszczona, grób ziemny 
może zostać zlikwidowany, a 
miejsce grzebalne wykorzystane 
ponownie, pod nowy pochó-
wek. 

W przypadku nie uiszczenia ww 
opłaty, zostaną umieszczone na 
grobie informacje o planowanej 

likwidacji, co najmniej na trzy 
miesiące przed rozpoczęciem 
procedury. 

W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym, prosimy 
mieszkańców o zwrócenie  
szczególnej uwagi  na osoby z 
otoczenia, które nie są w stanie 
samodzielnie zabezpieczyć się 
przed zimą.  
Osoby bezdomne, niepełno-
sprawne, starsze czy samotne 
mogą wymagać wsparcia i po-

mocy ze strony rodziny czy insty-
tucji publicznych. 
Dlatego zwracamy się z apelem 
aby wszelkie sygnały dotyczące 
osób, które potrzebują pomocy 
zgłaszać do : 
-Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim -  telefon 
74/8141424  
w godzinach od 7.30 do 15.30 w 

dni robocze;           
lub 
-Straży Miejskiej w Stroniu Ślą-
skim - telefony 74/8143189 ; 
600016417   
Komisariatu Policji w Lądku - Zdro-
ju  - telefon 74/8146231.  

                                                                                                                             

Osoby, które chcą korzystać z 
BEZPŁATNYCH  ZAJĘĆ  DLA  
OSÓB  DOROSŁYCH  NA  KRYTEJ  
PŁYWALNI  w roku 2023 proszo-
ne są o zgłaszanie się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej z zaświad-
czeniem lekarskim (od lekarza 
pierwszego kontaktu), ze wska-
zaniem rehabilitacji.  
Uwaga ! Zaświadczenia złożone 
w OPS a niewykorzystane w 

2022 roku tracą ważność i nie są 
brane pod uwagę przy układaniu 
list uczestników w 2023 roku. O 
kolejności osób na liście decydu-
je data wpływu zaświadczenia  
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stroniu Śląskim. 
W związku z dużym zaintereso-
waniem zajęciami, jedna osoba 
może złożyć maksymalnie dwa 
zaświadczenia na rok.  

Na odwrocie każdego zaświad-
czenia należy wpisać aktualny 
numer telefonu do kontaktu.   
Termin przyjmowania zaświad-
czeń na nowy rok rozpoczyna 
się od 15 grudnia 2022 r.  
 

Dodatkowe informacje pod nume-
rem telefonu: 74 8141 424. 

Ogłoszenie dla  mieszkańców Gminy  Stronie  Śląskie 

Komunikat 

Małgorzata Lech 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

W Stroniu Śląskim 

Małgorzata Lech 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

W Stroniu Śląskim 
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Pasowanie na przedszkolaka to 
jedna z najważniejszych uroczy-
stości dla naszych podopiecznych, 
więc 7 października świętowali-
śmy! 
Pasowanie grup młodszych odbyło 
się w naszym przedszkolu. Gratu-
lujemy Misiom, Pszczółkom i Bie-
dronkom przyjęcia do grona 
przedszkolaków. Przedszkolaki ze 
starszych grup były pasowane w 
sali widowiskowej CETiK-u. Jeży-
kom, Motylkom, Żabkom i Sło-
neczkom również gratulujemy 
przyjęcia do grona przedszkola-
ków. Dzieci przygotowywały się 
do  tego dnia z wielkim zaangażo-
waniem, ćwiczenia zajęły nam 
wiele dni, ale było warto. Wspa-
niałe występy! Byliśmy świadkami 

recytacji wierszy, śpiewów,  podzi-
wialiśmy przygotowane układy 
taneczne. Dziękujemy za piękne 

widowisko. Jesteście wspaniali! 
                                                                                            

Opracowała  
Klaudia Glądalska-Gręda 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 23 września br. grupa Motylki 
gościła w Klubie Seniora+ w związku 
z przypadającym 29 września Ogól-
nopolskim Dniem Głośnego Czyta-
nia. Celem święta jest propagowa-
nie czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Panie czytały dzieciom frag-
ment bajki "Dziwne sny Ali". Była to 
świetna okazja do spędzenia wspól-
nego czasu dzieci z seniorami.  
Czytajmy dzieciom! 

OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

 

Sport to zdrowie, więc Dzień 
Przedszkolaka postanowiliśmy 
uczcić wspólnymi zabawami na 
świeżym powietrzu. 28 września 
wszystkie grupy brały udział w 
zawodach sportowych. Rywaliza-
cja była zacięta. Zawodnicy mło-
dzi, wysportowani i zdetermino-

wani. 
Były biegi, a na poszczegól-
nych stacjach na dzieci czekały 
zadania sprawnościowe do 
wykonania. Wszyscy zawodni-
cy świetnie się spisali i zostali 
nagrodzeni dyplomami. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA NA SPORTOWO 
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30 września obchodziliśmy Dzień 
Chłopaka. Święto to stało się oka-

zją do zorganizowania zajęć w 
grupach, w niecodzienny sposób. 
W niektórych grupach odbyły się 
tańce, w innych zorganizowano 
gry i zabawy, jeszcze inni zostali  
zaproszeni przez nauczycieli na 
specjalnie na tą okazję przygoto-
wany pokaz filmu. Dzieci spędziły 
miło czas, a chłopcy otrzymali 
upominki. Korzystając z możliwo-
ści, jakie daje prasa, składamy ży-

czenia nie tylko chłopcom uczęsz-
czającym do naszego przedszkola, 
lecz również wszystkim mężczy-
znom, którzy współpracują z 
Przedszkolem w Stroniu Śląskim  i 
niejednokrotnie przychodzili nam 
z pomocą w realizacji  działań. Pa-
nowie, ponoć w każdym mężczyź-
nie pozostaje coś z chłopca - ży-
czymy Wam zatem: WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO! 

14 października odbyło się w naszym przedszkolu pasowanie na przedszkolaka. Pani Dy-
rektor Irena Foremnik dokonała tego doniosłego aktu „magiczną kredką”, zmieniając 
każdego dzieciaka w prawdziwego przedszkolaka. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci 
otrzymały medale, magnesy i dyplomy. 

Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie  

W dniu 13 października odwiedził nas już po raz trzeci teatrzyk „Herbi” z Leszna z przedstawieniem Trzy 
magiczne słowa. 

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskich projektach: „Z Kicią Kocią 
maluchy zmieniają się w zuchy”, „Bajki pomagajki”, „Zabawa ze sztuką”, „Sensosmyki”, „Z kulturą mi do 
twarzy”, „Serdeczna Karteczka” oraz „Uczymy Dzieci Programować”. 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
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Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele gminy Stronie Ślą-
skie. Zaczynamy WIELKIE przygotowania w WAŻNEJ 
sprawie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ru-
sza i gra w styczniu 2023 roku, ale już szukamy:  
osób prywatnych, właścicieli pensjonatów, firm i 
przedsiębiorców, którzy podzielą się swoimi zaso-
bami i ufundują rzeczy na licytacje podczas finału.  
Chętni proszę zgłaszać się do CETIK-u i omówić 
szczegóły.  
Jeśli chcesz, aby pusz-
ka stała w Twoim 
miejscu pracy to pro-
szę o zgłoszenie tej 
informacji do 
15.10.2022 r. również 
do CETiK-u.  

  Wsparcie dla wielkiej 
orkiestry świątecznej pomocy 

 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

29 września, klasy pierwsze Szkoły Podstawowej, 
wzięły udział w Ogólnopolskim Głośnym Czytaniu. 
Obchody święta odbyły się w bibliotece szkolnej. 
Dzieci słuchały fragmentu książki Janiny Poraziń-
skiej pt.: "Przygody Czarnego Noska". Dziękujemy 
Paniom z biblioteki za czytanie ciekawej książki. 

Wszystkie klasy ZSS wzięły udział w lekcjach prowa-
dzonych przez Członków Zespołu Interdyscyplinar-
nego.  Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób za-
pobiegać przemocy, gdzie zwrócić się o pomoc i jak 
odpowiednio reagować, kiedy jesteśmy świadkami 
zachowań agresywnych. Każda klasa przygotowała 
plakaty tematyczne. Dziękujemy wszystkim obec-
nym za zaangażowanie. 

28 września klasa 4B wybrała się do Biblioteki Miejskiej na spotkanie z Panem Norbertem Grzegorzem Ko-
ścieszą - autorem książki pt. "Straszne legendy Hrabstwa Kłodzkiego i okolic". 
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści, obejrzeli eksponaty, zadawali pytania, a na koniec 
wręczyli jesienny bukiet i rysunki - ilustracje wykonane przez 4 B i 4 C do poznanej na lekcjach legendy o 
smoku Głodomorze i trzech siostrach. Dziękujemy Pani Alicji Witczak za zaproszenie i organizację spotka-
nia. 4 B i Pani Agnieszce Tatarynowicz. 

Dzień bez przemocy 

 

Dzień Głośnego Czytania 

Spotkanie w bibliotece 



Rok 2022, Numer 216 11 KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Projekt „Wesoła Akademoa Przedszkolaka“  współfinasowany jest ze środków EFRR  
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

BIEG PRZEDSZKOLAKA POLSKIEGO I  CZESKIEGO 

11 października w ramach polsko
-czeskiego projektu Wesoła Aka-
demia Przedszkolaka do naszego 
przedszkola przyjechała grupa 
dzieci z Przedszkola w Starym 
Meście. Byliśmy przygotowani na 
ich przyjazd - mamy za sobą zaję-
cia, podczas których uczyliśmy się 
podstawowych słów w języku 

czeskim. Na ten dzień zaplanowa-
liśmy bieg przedszkolaka polskie-
go i czeskiego wokół przedszkola, 
który połączony był ze sportową 
rywalizacją na wesoło na terenie 
placu zabaw Przedszkola w Stro-
niu Śląskim, podczas której wyko-
rzystaliśmy zakupiony piankowy 
tor przeszkód oraz gumy anima-

cyjne. Wszystkie dzieci biorące 
udział w biegu go ukończyły, więc 
każdy jego uczestnik został uho-
norowany pamiątkowym meda-
lem. Wspólnym zabawom i tań-
com nie było końca. Aż żal, że ten 
dzień tak szybko minął. Naszych 
przyjaciół z Czech ZAPRASZAMY 
PONOWNIE! 

 

Za  nami kolejna, już 12 edycja 
Międzynarodowego Rajdu Pie-
szego na Śnieżnik, która odbyła 
się w słoneczną sobotę 3 wrze-
śnia 2022 roku. O  godzinie 1000 z 
parkingu SPA Jaskinia  Niedźwie-
dzia w Kletnie nastąpił wymarsz 
grupy, aby o godzinie trzynastej 
spotkać się z czeskimi przyjaciół-
mi na szczycie Śnieżnika w są-

siedztwie odbudowywanej wieży 
widokowej. Na uczestników cze-
kało przygotowane przez Stroński 
Park Aktywności i Hotel Stronie 
losowanie nagród, słodki poczę-
stunek, oraz chleb ze smalcem i 
kiszonym ogórkiem.  W tym roku 
organizatorom dopisała bardzo 
dobra pogoda, dzięki czemu na 
szczyt dotarło wielu turystów 

czeskich i polskich. Stronę czeską 
reprezentowała Pani Alena Win-
dowa z mężem i Frantiszek Rygar 
ze Starego Mesta, a stronę polską 
Prezes SPA Pani Renata Nowak 
wraz z Dyrektorem Jaskini Nie-
dźwiedziej w Kletnie Panem Artu-
rem Sawickim, kierownikiem 
obiektów sportowych Bogdanem 
Birówką oraz  Radnymi Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego - Ry-
szardem Wiktorem,  Magdaleną 
Laskowską , Zdzisławem  Pakułą 
i Wiesławem Ryczkiem. Przed-
stawicielem Urzędu Miejskiego w 
Stroniu Śląskim była Pani Grażyna 
Konopka – skarbnik naszej gminy. 
Była to wycieczka łatwa i przy-
jemna, przeznaczona dla tych 
mniej doświadczonych turystów, 
którzy dopiero rozpoczynają swo-
ją przygodę z górami, jak również 
dla tych, którzy co roku uczestni-
czą w kolejnych edycjach rajdu, 
aby spotkać się i odnowić przyja-
cielskie  kontakty. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dotarli na 
szczyt Śnieżnika jak i również za-
miło spędzony czas. Zapraszamy 
za rok w pierwszą sobotę wrze-
śnia. 

XII RAJD ŚNIEŻNICKI 
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Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy 
występem podczas tegorocznej 
„Grzybomanii” na działce sołeckiej 
w Stroniu Wsi. Seniorzy na scenie 
prezentowali się kolorowo i uro-
czo, bo ich głowy zdobiły wianki z 
żywych kwiatów, wykonane pod-
czas zajęć florystycznych w klubie. 
W tym miesiącu odbyło się ogni-
sko integracyjne, na którym nie 
zabrakło pieczonej kiełbaski, śpie-
wu i dobrego humoru. Dzięki te-
mu klubowicze mogli jeszcze le-
piej się poznać, spędzić miło i ak-

tywnie ze sobą czas.  
Uczestnicy klubu po raz kolejny 
zaangażowali się  w akcję „Dzień 
Głośnego Czytania” i tego dnia 
czytali zaproszonym dzieciom z 
grupy „Motylki ” z Przedszkola 
Miejskiego w Stroniu Śląskim baj-
kę pt. „Dziwne sny Ali ”. Był to mi-
ło i uroczo spędzony czas z naszy-
mi najmłodszymi pociechami. Se-
niorzy wzięli udział w szkoleniu 
zorganizowanym przez „ Fundację 
Przyszłość Pokoleń”, na której do-
wiedzieli się  bardzo dużo o spra-
wach spadkowych, o pisaniu  te-
stamentu i darowiznach. Klubowi-
cze  mieli okazję zadać wiele py-
tań, na które uzyskali konkretne i  
wyczerpujące odpowiedzi.  Pod-
czas warsztatów kulinarnych z cy-
klu „Zapomniane, odgrzewane i 
nowo poznane” królowały jesien-
ne owoce i warzywa. Powstała 
zupa krem z gruszki i pietruszki, 
która swym smakiem, aromatem i 
delikatnością zaskoczyła chyba 
nas wszystkich bardzo pozytyw-
nie. Na stole gościły równie gołąb-
ki z gotowanych ziemniaków i ce-

bulki, polewane sosem grzybo-
wym, oczywiście z grzybów zebra-
nych w naszych lasach, które w 
tym roku wyjątkowo obfitują w 
grzyby. W tym miesiącu odbyła się 
wycieczka do Złotego Stoku, gdzie 
seniorzy zwiedzali „Kopalnię Zło-
ta”, która zachwyciła swym wnę-
trzem i swoją historią.   
30 września obchodzony był w 
klubie „Dzień Chłopaka”. Tego 
dnia panowie zostali obdarowani 
słodką niespodzianką. Panie przy-
gotowały poczęstunek i śpiewały 
panom z okazji ich święta. Nie za-
brakło dobrej muzyki i szaleństwa 
na parkiecie. Obecnie w klubie 
trwają bardzo intensywne zajęcia 
manualne, na których powstają 
nowe dekoracje do klubu, które 
już w niedługim czasie będzie 
można podziwiać w naszych ok-
nach. Seniorzy przygotowali rów-
nież program artystyczny z okazji 
Światowego Dnia Seniora. 
 

Opiekun Klubu „Senior 

Z ŻYCIA KLUBU SENIOR + 

W dniu 8 października gościliśmy z Delegacjami U3W z Kłodz-
ka, Międzylesia i Stronia Śląskiego na Jubileuszowej Inauguracji 
Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Zarządzania 
"Edukacja" we Wrocławiu. Ponadto świętowaliśmy 25-lecie 
powstania uczelni. Krótka fotorelacja i wspaniałe wspomnie-
nia. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 
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DZIEŃ SENIORA PRZY MUZYCE 

 

Przewodnicząca wraz z Zarządem 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Stroniu Śląskim kon-
tynuując pomysł wspólnych ob-
chodów Dnia Seniora zorganizo-
wała dla mieszkańców gminy dnia 

13 października 
2022 roku w 
„Dworku Galo-
sa” spotkanie 
przy muzyce. 
Zabawa była 
otwarta dla 
wszystkich 
chętnych, któ-
rzy sami mogą 
zadecydować 
czy czują się 
seniorami i 
mieli chęć sko-
rzystać przede 
wszystkim z 
dobrej wspól-
nej zabawy, 
jakiej z pewno-
ścią nie zabra-
kło. Taniec, 
muzyka, pyszne 
jedzenie 
i wspaniała at-
mosfera - to 
wszystko moż-

na było zobaczyć na balu senio-
rów.  
Jak zwykle nie zawiedli sponsorzy 
chcący wspomóc naszych senio-
rów, czyli Pani Monika Galos, 
Ciastkarnia „Pączek’, Delikatesy 
„Centrum”, sklep „Źródełko”, Za-

rząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Spółdzielnia”. Burmistrz 
Stronia Pan Dariusz Chromiec do-
finansował spotkanie środkami z 
budżetu Gminy.  Radni - Gabriela 
Janiszewska, Krystyna Brzezicka, 
Magdalena Laskowska,  Ryszard 
Wiktor, Zdzisław Pakuła, Jacek 
Serafin, Dariusz Gulij, Stanisław 
Dobrowolski i  Wiesław Ryczek  
jak co roku ufundowali nagrody 
niespodzianki – tym razem były to 
vouchery prezentowe do Hotelu 
Stronie rozlosowane wśród 
uczestników, ufundowali ciasta i 
zapewnili DJ-a przygrywającego 
podczas zabawy. Ciasta upiekli 
również uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych. Grzybkowe upo-
minki z własnych zbiorów przygo-
towali Państwo Beata i Zbigniew 
Łopusiewicz - Przewodniczący Ra-
dy Powiatu Kłodzkiego.  
Seniorzy jak zwykle się spisali, bo 
to co właśnie niezwykłe jest w ba-
lach seniorów, to to, że od pierw-
szych nut, taktów muzyki, parkiet 
jest pełen tańczących, nikt nie 
podpiera ścian, tam po prostu lu-
dzie się bawią. Zapraszamy za rok. 

 
Przewodnicząca PZERI 

 Krystyna Szuber 

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu tak jak w 
latach ubiegłych zaprosiło delegacje Towarzy-
stwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej 
"Kruszynka” na podsumowanie tegorocznej ak-
cji. Towarzystwo promuje EDD w Gminie Stronie 
Śląskie już kilkanaście lat. Otrzymaliśmy od wro-
cławskiego Dyrektora Muzeum Narodowego list 
gratulacyjny oraz okolicznościowe nagrody 
książkowe. Spotkanie uświetnił występ zespołu 
ludowego z Olesznej z Gminy Łagiewniki. Orga-
nizatorzy zadbali też o podniebienia zaproszo-
nych gości. Mamy zaproszenie do udziału w ro-
ku przyszłym, z czego na pewno skorzystamy. 

Podsumowanie EDD 
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XX Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach 

  Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 

W dniu 12 września odbył się po-
bór krwi. Zarejestrowało się 18 
osób, krew oddało 12 (główne 
kłopoty z hemoglobiną), co dało 
pięć litrów 400 mil. krwi. Kolejny 
pobór krwi odbędzie się 21 listo-
pada br.  
Nasza drużyna szachistów jak co 
roku wzięła udział  w Mistrzo-
stwach Polski w Honorowych 
Dawców Krwi w Szachach, które 
odbyły się w dniach 16 – 18 wrze-
śnia w Sławie. Poziom turnieju 
był bardzo wysoki, wystarczy po-
wiedzieć, że  tylko nasza drużyna 
plus jedna osoba z Wrocławia nie 
mieli rankingu, co znaczy że nie 
grają zawodowo  w szachy. Dru-
żynowo zajęliśmy 10 miejsce, naj-
lepszym z naszej drużyny był A. 

Cygan zajął 21 miejsce. 
24 września sztandar 
klubu wraz z czterooso-
bową delegacją brał 
udział w jubileuszu 50– 
lecia działalności klubu 
HDH – PCK im. Zbyszka 
Iwanickiego przy Urzę-
dzie Miasta Kudowa-
Zdrój. Spotkanie zaczęło 
się nabożeństwem w 
kościele, następnie od-
był się przemarsz do Te-
atru Zdrojowego, gdzie 
odbyła się uroczysta aka-
demia, w tym przemó-
wienia, wystąpienia, 
kwiaty i odznaczenia 
oraz wymiana upomin-
ków. Uroczystość zakoń-

czyła 
się kolacją w 
Polonii wraz z 
tańcami. 
We wrześniu 
odbył się tur-
niej w spor-
tach obron-
nych. Nasza 
drużyna  zaję-
ła trzecie 
miejsce. 
Antoni Cygan 

został wyznaczony jako koordy-
nator przekazania wyprawek do 
szkół dla dzieci, dla dzieci 
uchodźców z Ukrainy oraz na-
szych dzieci klas I- III powiatu 
Kłodzkiego. Wyprawki zakupione 
zostały w ramach projektu 
„Plecak Biedronka” oraz „Plecak 
Amazon”. Strońska szkoła otrzy-
mała 20 plecaków wraz z wypo-
sażeniem.  
 

W dniach 23-25 września br. Ludowy Zespól Śpiewa-
czy "Siekiereczki" wziął udział w XX Spotkaniach Arty-
stycznych Seniorów w Międzyzdrojach. Zespół uczest-
niczył w występach śpiewaczy, na których otrzymał 
wyróżnienie. W wyjeździe udział wzięło 14 osób. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy 
przyczynili się do dofinansowania naszego wyjazdu. 
Dziękujemy Wam za to że mogliśmy uczestniczyć w 
SPOTKANIACH SENIORÓW i reprezentować w nich 
Gminę Stronie Śląskie. 
  

LZŚ Siekiereczki  
Tadeusz Dymek 
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Wiadomości z rady miejskiej 

 

W dniu 28 września br. odbyła się 
LVII sesja Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, na której podjęto na-
stępujące uchwały: 
- Uchwała nr LVII/351/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie  
na 2022 rok. 
- Uchwała nr LVII/352/22 w 
sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 30 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Stronie Śląskie. 
Wyniki głosowania ZA: 14, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
- Uchwała nr LVII/353/22 w spra-
wie ustalenia wysokości diet dla 
Sołtysów Sołectw Gminy Stronie 
Śląskie. 
- Uchwała nr LVII/354/22 w spra-
wie zmiany uchwały nr 
XXIII/90/19 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie ustalenia regu-
laminu określającego wysokość i 

szczegółowe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i do-
raźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania innych 
świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmi-
na Stronie Śląskie. 
W pozostałych głosowaniach Rad-
ni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
głosowali „ZA” przyjęciem projek-
tów uchwał jednogłośnie. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 26.10.2022 r. wraz z Radnymi 
Panią Gabrielą Janiszewską, Pa-
nią Krystyną Brzezicką, Panią 
Magdaleną Laskowską, Panem 
Wiesławem Ryczkiem, Panem 
Zdzisławem Pakułą, Panem Da-
riuszem Gulijem w uroczystym 

otwarciu Wieży na Śnieżniku. 
-  30.09 – 02.10.2022 r. wraz z 
Radnymi Panią Gabrielą Janu-
szewską oraz Panem Markiem Ba-
lickim podczas wizyty  w Mieście 
Partnerskim Sziksó na Węgrzech.  
- 07.10.2022 r. na pasowaniu na 
Przedszkolaka w Przedszkolu 
Miejskim im. Jana Pawła II. 
- 13.10.2022 r. wraz z Radnymi 
Panią Gabrielą Janiszewską, Panią 
Krystyną Brzezicką,  Panią Magda-
leną Laskowską, Panem Stanisła-
wem Dobrowolskim, Panem Wie-
sławem Ryczkiem, Panem Zdzisła-
wem Pakułą, Panem Jackiem Se-
rafinem na zaproszenie PZEiR 
uczestniczyliśmy w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Seniora. 
- 14.10.2022 r. na pasowaniu na 
Ucznia w Zespole Szkół Samorzą-
dowych. 
- 14.10.2022 r. na spotkaniu z gro-
nem pedagogicznym z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

 
Ryszard Wiktor 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

LVIII sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która 
odbędzie się 28 października 2022 roku o godzinie 
10:00 w trybie zdalnym  
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego. 
4. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie 
Gminy Stronie Śląskie  
za poprzedni rok szkolny 2021/2022 oraz analiza 
wyników nauczania w szkołach gminnych. 
5. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie  
za I półrocze 2022 r. 
6. Analiza oświadczeń majątkowych składanych  
za 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok - projekt nr 1. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie  
– projekt nr 2. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sienna i Janowa Góra – obszar 4 – projekt nr 3.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego we wsi Kletno – projekt nr 4.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości  
– projekt nr 5. 
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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 5 listopada 2022 roku oraz w 
dniu 3 grudnia 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  
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena 
Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, 
że 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 8 listopada 2022 roku dyżur pełnić będzie 
Radna Magdalena Laskowska. Z Radnymi we wszystkich 
sprawach można kontaktować się telefonicznie: 
Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 
661 204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.                       

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 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8:00-12:00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu 
Śląskim. Nr kontaktowy do punktu: 533 379 675.  

 16 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących zmiany ro-
dzaju urzędowej nazwy miejscowości – wsi Stro-
nie Śląskie na Stronie Wieś – projekt nr 6.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej – projekt nr 7.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XII/76/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 8.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania 
Związku Międzygminnego pod nazwą Związek 
Gmin Śnieżnickich – projekt nr 9.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do Stowarzyszenia 
„Porozumienie Gmin Górskich RP”  
– projekt nr 10.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pe-
tycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy – projekt nr 11. 
18. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały nr XXI/154/20 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 
2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na obszarze Gminy Stronie Śląskie  
– projekt nr 12. 
19. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały nr XXV/178/20 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 
2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi – projekt nr 13. 
20. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały nr XXV/176/20 Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 
2020 roku w sprawie określenia terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi – projekt nr 14. 
21. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
22. Interpelacje radnych.  
23. Zapytania i wolne wnioski.  
24. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  
25. Zakończenie LVIII sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 


