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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE
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STRONIE ŚLĄSKIE NAGRODZONE TYTUŁEM „SUPER
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Dnia 17 września br. podczas Forum Bike Expo w Kielcach odbyło się rozdanie nagród w
8
ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2021”. Stronie Śląskie wraz z
Gminą Mielno otrzymały tytuł Gminy Przyjaznej Rowerzystom 2021 w kategorii gmin
do 10 000 mieszkańców. O tytuł rywalizowało 79 gmin, które w I etapie konkursu zgłoszone zostały przez odwiedzających je kolarzy. Celem konkursu jest nagrodzenie
Z ŻYCIA KLUBU
i promowanie gmin, które w swoich działaniach spełniają potrzeby rowerzystów
11
SENIOR+
i wspierają aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą nowe szlaki rowerowe, organizują imprezy rowerowe, wydają mapy i przewodniki rowerowe. Poprzez realizację konkur45 LAT DZIAŁALsu PTTK chce promować gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów. RywalizaNOŚCI KLUBU 12
cja o tytuł "Gminy Przyjaznej Rowerzystom" ma również zachęcić samorządy
HDK „BRYLANT”
do podejmowania się tworzenia nowych standardów i nieustannej poprawy jakości infrastruktury jaką stworzyli dla rowerzystów. Organizatorem konkursu jest
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajobrazowe. Konkurs zainicjowany
14 października Dzień Edukacji Narodowej
został w ramach Roku Turystyki RoDrodzy Nauczyciele oraz pracownicy oświaty z okazji
werowej w 2012 r., w roku 2021 r.
Waszego Święta pragniemy z całego serca podziękować
odbyła się jego 10 edycja.
Wam za codzienny trud podejmowanej pięknej a zarazem
bardzo wymagającej pracy. Życzymy, aby aktywna i
Certyﬁkat „Gminy Przyjaznej Rowekreatywna postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i
rzystom” to dla nas duży sukces oraz
rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.
motywacja do dalszej pracy nad rozBurmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor wraz z Radnymi

wojem turystyki rowerowej w naszej
gminie. Serdecznie dziękujemy za to
wyróżnienie oraz gratulujemy pozostałym uczestnikom konkursu!
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Została ukończona budowa konstrukcji stalowej wieży na Śnieżniku. Zakres prac jaki pozostał na zakończenia inwestycji to:
-wykonanie okładziny kamiennej u postaw wieży,
-montaż szklanej elewacji,
-wykonanie pokrycia dachowego,
-montaż instalacji elektrycznej.
Ukończenie budowy planowane jest na rok 2022.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 13 004 201,57 zł
bruFo, z czego 11 053 571,33 zł doﬁnansowane zostało z Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska, zaś 1 950 630,24 zł zostało pokryte ze środków gminnych.

B>c6?3 P35;12@> B5<_ >8. :>c7];17d
Trwa budowa nowych miejsc parkingowych przy ul.
Sudeckiej w Stroniu Śląskim. Umowa na wykonie
zadnia pn. "Utwardzenie terenu działki nr 448/4
obręb Stronie Śląskie - miasto" została podpisana
22 lipca 2021 r. z ﬁrmą STANBUD sp. z o.o. z
siedzibą w Trzebieszowicach 143, 57-540 Lądek
Zdrój.
Zakończenie robót przewidziane jest na 22
października 2021 r. W związku z inwestycją
powstanie ok. 30 miejsc postojowych dla naszych
mieszkańców.

P6cB1:3217 >06?_ 23 >4_81<3]da b7]<7;
W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa na
utylizację beczek zawierających toksyczne odpady
znajdujących się przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim.
Wykonawcą prac jest ﬁrma MO-BRUK S.A. z siedzibą
w Niecew 68, 33-322 Korzenna.
Umowa przewiduje usunięcie i zutylizowanie odpadów do 01.12.2021 r.
Koszt usunięcia odpadów 1 448 280,00 zł bruFo.

Koszty usunięcia pokryte będą z:
-dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 158 624,00 zł
-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 289 656,00 zł

U]^?3=3 324_:06@6?3
Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, iż do dnia
31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą antysmogową
dolnośląskiego, mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie,
którzy posiadają kotły na paliwo stałe zobligowani są
do złożenia deklaracji odnośnie klasy kotła oraz
rodzaju używanego paliwa. Osoby, które złożyły
deklarację w ramach programu Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków (CEEB) nie są zobowiązane
do składania kolejnej deklaracji. Deklarację można
samodzielnie składać w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim.
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WAŻNE INFORMACJE DLA PODATNIKÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Uwaga - wzrost kosztów postępowania windykacyjnego oraz wzrost kosztów upomnienia! Zachęcamy
do zapoznania się z informacjami ważnymi dla
wszystkich podatników, związanymi z nowelizacją
Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szanowni Państwo!
20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dalej „u.p.e.a.”. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest
Burmistrz Stronia Śląskiego, nowe obowiązki.
Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka
bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne
znaczenie dla mieszkańców - podatników podatków
lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
środków transportowych). Obowiązkiem gminy jest
prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo
działania te obejmują wysyłanie upomnień.
Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej
egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma
to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20
lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego,
wiąże się z poniesieniem przez zobowiązanego –
czyli osobę, która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.
• Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli
przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to
koszt 40,00 zł
• Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy
następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. To
jednak nie koniec kosztów.
Osoba, która nie zapłaci podatku bezpośrednio
do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego
lub wierzyciela. Ponadto dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną. Najlepiej zobrazuje to przykład:
Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł +
11,60 zł koszty upomnienia. Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł. W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
- dla Wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty

upomnienia,
- dla Urzędu Skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna,
- dla Urzędu Skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
- dla Urzędu Skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe
(średnio 4 przesyłki polecone zpo).
Razem dla Urzędu Skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 zł.
Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd
skarbowy nie są przekazywane do urzędu gminy.
Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną
uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz reﬁnansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania
społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania
obowiązków”. Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez
urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.
Obowiązujące rozporządzenie z dnia 11 września
2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego
przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia
2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). Obecna wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł zostanie
od 13 października 2021r. zastąpiona wysokością
16,00 zł.
Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy,
aby rzetelnie podejść do informacji, jakie Państwu
przekazujemy. Przypominamy, że każdy podatnik
ma obowiązek zawiadomić urząd o zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby ﬁrmy, a po doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego również urząd
skarbowy, jeśli tego nie uczyni może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 i § 3
pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Informacje dotyczące aktualnego stanu
Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych uzyskacie Państwo w urzędzie w pokoju nr 14 i 5 oraz
telefonicznie: podatki 74 8 117 730 lub 74
8 117 745, odpady komunalne 74 8 117 736.
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tych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. To
rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".
„Cieszę się bardzo, że po raz kolejny jesteśmy w
czołówce ogólnopolskiego rankingu. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Nagrodę Super Miasto dedykuję pracownikom
samorządowym
naszej
gminy”powiedział Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec.
W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 wrze- Serdecznie gratulujemy wszystkim pozostałym lauśnia 2021 roku w Wiśle Podczas Zgromadzenia Ogól- reatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!
nego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody
dla najlepszych powiatów i gmin. Po raz kolejny Jury
Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów
Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe
samorządy.
Gmina Stronie Śląskie zajęła 8 miejsce w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz została wyróżniona tytułem Super Miasta. Tytuł Super Powiat,
Super Miasto i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawar-

RÓŻE KŁODZKIE ROZDANE- WŚRÓD NAGRODZONYCH "STACJA LITERATURA 25".
W
poniedziałkowe
popołudnie, na uroczystej gali, w sali im.
Arnoszta z Pardubic
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku wręczono Doroczne Nagrody Starosty
Kłodzkiego Róże Kłodzkie 2020. Z dumą informujemy, że laureatem nagrody w kategorii WYDARZENIE
LUB PRODUKT PROMOCYJNY zostało wydarzenie
organizowane w CETiK-u pn. "STACJA LITERATURA
25". Zostaliśmy wyróżnieni za coraz mocniejsze znaczenie Stronia Śląskiego na literackiej mapie Polski i
stworzenie wydarzenia na najwyższym poziomie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz
wyróżnionym. Wszystkim osobom zaangażowanym
w ten sukces, a w szczególności Panu Arturowi
Bursztcie serdecznie dziękujemy. Oczywiście gratulujemy pozostałym nominowanym oraz nagrodzonym.
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Dnia 02.09.2021 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim
list intencyjny dotyczący przystąpienia do programu
UPRIGHT, który odbywa się we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla
Dzieci i Młodzieży oraz Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Celem przystąpienia do programu jest
podjęcie działań, które spowodują poprawę i promocję zdrowia psychicznego wśród nastolatków
uczących się w dolnośląskich szkołach. Oba podmioty lecznicze zaangażowane w program zapewniają
profesjonalna kadrę przygotowaną do wdrażania
programu–lekarzy psychiatrii dziecięcej, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i terapeutów
uzależnień. Program zakłada m.in. budowanie odporności psychicznej dzieci w wieku 12-14 lat, co w

efekcie zapobiega przyszłym zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym oraz uzależnieniom behawioralnym u młodych ludzi. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 10 gmin województwa dolnośląskiego, ok. 15 szkół podstawowych, 250 nauczycieli
oraz 600 rodziców. Szacujemy, że wsparciem zostanie objętych nawet 1000 uczniów.

II P1;21; R6c<122_ > l?. M34752>:3 STOP! TERAZ ZDROWIE!
W niedzielę, 12 września, świętowaliśmy w Paraﬁi
Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maternusa w
Stroniu Śląskim odpust ku czci św. Maternusa. Uroczystej Mszy przewodniczył i wygłosił homilię ks.
Marek Hames. Po Mszy Św. rozpoczął się mini piknik
paraﬁalny. Oczywiście jak piknik to dla każdego coś
dobrego - były potrawy z grilla, bigos, bogracz, zupa
gulaszowa, chleb ze smalcem, barszcz i paszteciki,
wata cukrowa, wiele różnych ciast upieczonych
przez mieszkańców paraﬁi. Dzieci oglądały przedstawienie ,,O Ignasiu, który nie lubił chodzić do szkoły’’ w wykonaniu lądeckiego teatru kukiełkowego ,,
Akademia Wyobraźni’’. Dorośli mogli wysłuchać
koncertu wokalno-instrumentalnego w wykonaniu
Kuby Piechnika, zagrać w qiuz z proﬁlaktyki uzależnień. Dużym zainteresowaniem cieszyło się koło fortuny na którym były umieszczone takie kategorie
jak: uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków

a także liturgia, nasi święci patroni, nasze miasto.
Dzieci brały udział w konkursie plastycznym o szkodliwości nikotynizmu. Działania proﬁlaktyczne były
wspierane przez pana dzielnicowego ASP. Szt. Marcina Wdowiaka i Pana strażnika miejskiego mł. Inspektora Bernarda Berneckiego. Nawet deszcz nie
przestraszył naszych paraﬁan - chętnie wzięli udział
w zabawie ,,pod chmurką’’, którą prowadził ,,Piotr
Wodzirej’’.
Serdecznie dziękujemy staropolskim „Bóg zapłać”:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Stornie Śląskie, Dyrekcji oraz kierownictwu i pracownikom kuchni Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim, CETiK–owi, restauracji
„Puchaczówka” z Siennej, Pensjonatowi „Dworek
Galosa”, Pensjonatowi Górska Dolina, Gospodarstwu agroturystycznemu „Nad Stawami” z Kletna,
Sołectwu Stornie Wieś, Sołectwu Strachocin, ﬁrmie i
sklepowi „ZYMBOL” ze Stronia Śląskiego, ﬁrmie
„NaYkom” ze Stronia Śląskiego, Dyrekcji Przedszkola
im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Piekarni Sobolewski z Lądka Zdroju, przedstawicielom policji i
Straży Miejskiej, oraz wszystkim innym , szczególnie
wolontariuszom, którzy wspomogli nas w realizacji
imprezy. Wielkie „Bóg zapłać”.
Ks. Grzegorz Góra Proboszcz i Wolontariusze
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W dniu pierwszego września 2021 roku w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w
trybie stacjonarnym. Nasze przedszkolaki powróciły
do realizacji zajęć z wdrożeniem wszystkich procedur GIS i wytycznych MEN.

3;]d3 Zc56?6 1 :B6546?6
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
dołączyło do Ogólnopolskiej akcji Zdrowo i sportowo!
Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim
aktywności ﬁzycznej wśród dzieci najmłodszych (310 lat).
Hasła akcji Zdrowo i Sportowo:
-Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
-Aktywność ﬁzyczna zmniejsza otyłość, zapobiega
wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.
-Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
-Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich
pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.
Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Jako placówka oświatowa dostosowaliśmy się do
wszystkich postulatów, aby zapewnić bezpieczne
warunki naszym małym podopiecznym. Życzymy
wielu miłych, niezapomnianych chwil w naszym
przedszkolu.

„B7<B17]<2_ B5<7c:<;683;”
W ramach tematu kompleksowego „Bezpieczny
przedszkolak” dzieci przy współpracy ze Strażą
Miejską uczyły się prawidłowo przechodzić przez
jezdnię, oraz utrwaliły wiadomości na temat znaków drogowych i bezpieczeństwa podczas spacerów.
Podczas wycieczki na skrzyżowanie przedszkolaki
ubrane były w kamizelki odblaskowe gdzie wzbudzały zainteresowanie i zachwyt przechodniów.
Dziękujemy funkcjonariuszom Straży Miejskiej za
cenną lekcję.
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Wszystkim uczniom życzymy spokojnego, udanego
roku oraz wielu sukcesów.

Rozpoczęcie
roku szkolnego
2020/2021

PIERWSZE ZAJĘCIA
Odbyły się pierwsze w roku szkolnym 2021/2022
zajęcia gastronomiczne klasy II TŻ z nowym nauczycielem przedmiotów zawodowych: Panią Agnieszką
Kukin szefem kuchni w restauracji ,,Kaczka i Wino"
Dnia 1 września 2021 roku w Zespole Szkół Samo- w Stroniu Śląskim. Uczniowie przygotowali pyszne
rządowych w Stroniu Śląskim odbyło się rozpoczę- oraz imponująco prezentujące się desery.
cie roku szkolnego 2021/2022. W naszej szkole będzie uczyło się 487 uczniów w 26 oddziałach. Swoją
przygodę z edukacją rozpoczęli uczniowie w trzech
klasach I szkoły podstawowej oraz jednej klasie I
technikum. Uczniowie starszych klas spotkali się ze
swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach.
Uczniów klas pierwszych i ich rodziców powitała
Pani Dyrektor wraz z wychowawcami. Ze względu
na pandemię Covid-19 spotkania odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

IX „@5<_b603213” 2021
Dnia 27.08.2021 r. na placu sołeckim w Stroniu –
Wsi odbył się festyn pn. ”Grzybomania”. Jest to coroczna impreza doskonale wpisująca się w klimat
nadchodzącej jesieni i hołubiąca jej najbardziej wyczekiwane owoce, czyli grzyby. Mimo mało optymistycznej prognozy pogody i delikatnemu deszczykowi, zabawa była przednia!
Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji i stoisk z potrawami oraz słodkościami, przygotowanymi
przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i sponsorów. Ogłoszono konkurs na największą liczbę zebranych grzybów. Na zwycięzcę czekała Nagroda Burmistrza Stronia Śląskiego w postaci… suszarki do
grzybów.
Młodsi uczestnicy festynu mogli wziąć udział w konkursach plastycznych, a nawet zakręcić kołem fortuny! Całość imprezy uświetniła oprawa muzyczna
zapewniona przez wodzireja Piotra Szczepanka oraz
występy członków Klubu Senior +. Chętne osoby
miały również możliwość dokonania spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
festynu oraz uczestnikom, serdecznie dziękujemy!
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Program proﬁlaktyki raka jelita grubego oparty jest
na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest
oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem.
Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania
przesiewowe - kolonoskopię. Próbki będą wysyłane
do badania w Dolnośląskim Centrum Onkologii weWrocławiu. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem
testu otrzymuje informację, gdzie może wykonać
badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną
zmiany nowotworowe, pacjent traﬁa na ścieżkę
kompleksowej opieki onkologicznej.
Program skierowany jest do następujących grup
wiekowych:
-osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu
rodzinnego;
-osoby w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego
pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
-osoby w wieku 25 - 49 lat, ze stwierdzoną mutacją
genetyczną.
Osoby chcące wziąć udział w programie, po wypeł-

nieniu ankiety uczestnictwa, mogą pobrać w Klubie
Senior+ (Strachocin 4a, budynek po byłej sali gimnastycznej szkoły przy ul. Kościelnej) bezpłatny zestaw
testowy do samodzielnego wykonania w domu. Wykonany test należy złożyć w tym samym miejscu, a
po ok. 14 dniach, na uczestnika będzie czekał gotowy wynik badania do odbioru.
Uwaga mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, jeśli
spełniacie powyższe kryteria, prosimy o zgłaszanie
się po zestawy testowe w każdy poniedziałek, począwszy od dnia 13 września 2021 r. w godz. 13.3015.00. Więcej informacji pod numerem tel. 798-507
-273. Z drugiej strony prosimy o wyrozumiałość, bo
wszystkich zestawów do rozdania mamy na ten moment 50. Jeśli będzie większe zainteresowanie badaniem, postaramy się zwiększyć liczbę testów.
Przypomnijmy, iż realizacja tego projektu możliwa
jest dzięki deklaracji współpracy, podpisanej w przez
Burmistrza Stronia Śląskiego i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko, a także
umowie o współpracę zawartej z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Zapraszamy do badań, naprawdę warto dbać o
własne zdrowie!
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Dzień 11.09.2021 r. był na Jednostki OSP Stronie
Śląskie dniem szczególnym, ponieważ obchodziliśmy
75-lecie działalności jednostki, która w tym dniu
otrzymała ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POŻARNICTWA od Zarządu Głównego ZOSP RP.
Zorganizowane również zostało oﬁcjalne otwarcie
oraz poświęcenie nowego budynku remizy
strażackiej przy ulicy Sudeckiej 5E, która została
przekazana do użytkowania 5 lutego 2021 r. W
imieniu strażaków pragniemy jeszcze raz
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
budowy nowego obiektu, który swoją wielkością,
możliwościami oraz zagospodarowaniem urzeka nie
jedną Jednostkę OSP czy PSP. Nareszcie nasze
pojazdy, sprzęt oraz
strażacy będą mogli
godnie i bezpiecznie
służyć społeczeństwu
naszej gminy, by
każdy mógł czuć się
bezpiecznie.
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W dniu 11 września 2021r. w CETiK-u odbył się spektakl pt. "Panie i panny Dulskie" w reżyserii Pauliny Bagińskiej i produkcji Biblioteki Miejskiej CETiK Alicji Witczak w ramach Narodowego Czytania. Serdecznie
dziękujemy aktorom oraz wszystkim zaangażowanym osobom.
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Sierpień w Klubie Senior + był miesiącem, w którym
postawiliśmy na sport i poprawę kondycji. Uczestniczymy w projekcie pod nazwą „Zostaw serial, złap za
kije, wtedy serce lepiej bije” w ramach projektu
„Działaj Lokalnie 2021” realizowanym przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności i Fundusz Lokalny
Masywu Śnieżnika. To dzięki projektowi zostały zakupione do klubu kije do Nordic-Walking, a pod
okiem doskonałego trenera Pana Pawła Dywańskiego seniorzy, również spoza klubu mogli poznać i
ćwiczyć tą technikę „Nordic-Walking".
Chodząc na spacery z kijami mogliśmy spalać kalorie, które dostarczaliśmy sobie podczas zajęć kulinarnych, w trakcie których piekliśmy szarlotki, salceson Pana Janka, pasztety i placki z cukinii. Szykując
się do zimy robiliśmy konﬁturę z jabłek. Podczas zajęć manualnych seniorzy robili miski, które stały się
ozdobą klubu, a do ich wykonania wykorzystaliśmy
stare gazety.
Wzięliśmy udział w tegorocznej „Grzybomanii”,
gdzie wystąpiliśmy z przygotowanym programem
artystycznym, a piosenki na tą okazję zostały ułożone przez uczestników klubu. Zostaliśmy wszyscy bardzo ciepło przyjęci przez gospodarzy imprezy oraz
przez gości. Bawiliśmy się doskonale, a śpiewom i
tańcom nie było końca.
Na koniec pracowitego miesiąca wybraliśmy się na
zasłużoną wycieczkę do Twierdzy Kłodzkiej.

11

To miejsce zrobiło na nas niesamowite wrażenie.
Wycieczkę zakończyliśmy kawą i ciastkiem w kawiarni. We wrześniu planowana jest wycieczka do
Kopalni Uranu w Kletnie oraz ognisko na pożegnanie
wakacji.
Uczestnictwo w Klubie:
Przyjęcie do Klubu “Senior+” wymaga złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub w Klubie Senior + w Strachocinie 4a.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Udział
w zajęciach jest nieodpłatny. Zajęcia w klubie przewidziane zostały dla grupy 15 seniorów, natomiast
kolejni uczestnicy przyjmowani będą do klubu pod
warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Spotkania odbywają się pięć razy w tygodniu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach
do osobistego kontaktu w siedzibie OPS, ul. Zielona 5, 57 – 550 Stronie Śląskie lub pod numerem tel.
748141424, lub z opiekunem Klubu Senior + w
Strachocinie 4a tel. 798 507 273.
SENIORZE NIE SIEDŹ W DOMU !!!
Możesz wspólnie z nami tworzyć historię KLUBU
SENIORA w Gminie Stronie Śląskie
ZAPRASZAMY
Opiekun w Klubie Senior +
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gacje z dziewiętnastu klubów HDK nie tylko z powiatu ale i z kraju, ze sztandarami. Wystąpienia wręczanie medali i odznaczeń zajęło ponad dwie godziny.
Po wymianie upominków między klubami uhonorowano sponsorów, darczyńców i wspomożycieli organizacji, bo honorowe krwiodawstwo jest czynem
wysoce humanitarnym, nie przynoszące korzyści
materialnych a mające na celu jedynie ratowanie
życia i zdrowia człowieka. Po tradycyjnym toaście
lampką szampana nastąpiła uroczysta kolacja, gdzie
wymieniano poglądy, doświadczenia oraz kierunki
działania.
W 2020 roku minęło 45 lat działalności Klubu Hono- W integracji pomagał Piotr Szczepanek, można było
rowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim. Z
powodu pandemii musieliśmy odwołać obchody jubileuszu. Aby obniżyć koszty połączyliśmy obchody
50-lecia Klubu przy Zarządzie Rejonowym PCK w
Kłodzku, nasz jubileusz oraz obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Termin ustalono na dzień
11.09.2021 r., obsługą podjęli się Państwo Aleksandra i Zbigniew Mroczek z pensjonatu „Górski Poranek” w Stroniu Śląskim. Gospodarzem spotkania był
Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża Pan Kazimierz Drożdż. Spotkanie zaszczycili
między innymi Pani Monika Wielichowska, Radny obejrzeć kroniki klubowej oraz wpisać uwagi czy żySejmiku Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, dyrek- czenia. Kronikę można obejrzeć w siedzibie klubu w
tor biura Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego PCK Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 po umówieniu się
z
Jackiem
Matyszkiewiczem
we Wrocławiu, Delegacja Regionalnego Centrum telefonicznie
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha, Sta- tel. 782 718 022.
Jacek M
rosta Powiatu Kłodzkiego Pan Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Łopusiewicz, Serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy dalBurmistrzowie Kłodzka, Lądka-Zdroju i Stronia Ślą- szych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!
skiego, przedstawiciele wielu ﬁrm i organizacji, dele-
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2 września 2021 podczas uroczystej gali plebiscytu
"Gazety Wrocławskiej" przypadł mi zaszczyt odebrać nagrodę za zdobycie tytułu Osobowość Roku
2019 w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna w Powiecie kłodzkim”. To dla
mnie ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej
pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na
mnie głos.
Gratuluję laureatom a nagrodę dedykuję mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec
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ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA ERDMAŃSKICH

W dniu 03.09.2021 Państwo Danuta i Zbigniew
Erdmańscy zostali uhonorowani medalami za
Długoletnie Pozycie Małżeńskie, które w
imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej wręczył Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec. Państwo Erdmańscy
Świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Drodzy Jubilaci! W tym szczególnym dniu
50-tej rocznicy wstąpienia w związek
małżeński z całego serca życzę Wam, aby
płomień Waszej miłości nigdy nie słabnął i
rozpromieniał Wasze życie przez kolejne lata a
Wasze dzieci mogły żyć szczęśliwie
w jego cieple i blasku.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec

WYDARZENIA W CETiK
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SPRAWOZDANIE Z „XIII TURNIEJU OLDBOYS O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 2021
Dnia 11 września 2021 w Stroniu Śląskim na stadionie miejskim odbył XIII Turniej Oldboys o Puchar
Burmistrza Stronia Śląskiego w piłce nożnej.
Na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się pięć
drużyn. Spotkania rozgrywane były systemem
“każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc
decydowała większa ilość zdobytych punktów.
Najlepsza okazała się drużyna ,,Oldboys Kłodzko”.
Drugie miejsce po zaciętym i wyrównanym boju
zdobyła drużyna „Złota Marka – Złoty Stok”, trzecie
miejsce „Oldboys Stronie Śl.” w składzie: J. Rapacz,
Z. Margowniczy, W. Targosz, J. Majcher, T. Olszewski, K. Bugajski, K. Piechnik, T. Wietrzychowski, A.
Jasik, A. Adamczewski, M. Kuziel, D. Maciejski.
Czwarte miejsce zdobyli ,, Oldboys Lądek Zdr.” Na
miejscu piątym uplasowała się drużyna ,,Oldboys
Ścinawka Śr.”. Tradycją turnieju wyłonieni zostali ,,Król Strzelców” - G. Futoma oraz „Najstarszy Zawodnik” - Cz. Wszędobył.
Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom gry i podeszli do zawodów jak zawsze z ogromnym zaangażowaniem. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Zwycięska
drużyna otrzymała puchar Burmistrza Stronia Ślą-

skiego, wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.
Spotkanie odbyło się już trzynasty raz z rzędu. Przez
ten czas zmienili się zawodnicy oraz burmistrzowie a
turniej trwa niezmiennie w tej samej oprawie i
mamy nadzieje, że tak zostanie.
Dziękujemy sponsorom: Burmistrzowi Stronia Śląskiego, SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o., Klubowi
Sportowemu Kryształ Stronie Śl. za wsparcie.
Nie wolno również zapomnieć o hucznym pożegnaniu wieloletniego działacza, założyciela drużyny Oldboys Stronie Śląskie. Jerzego Rapacza, który odszedł
na sportową emeryturę, przekazując stery drużyny
następnemu ,,młodszemu” pokoleniu :)
Do zobaczenia za rok na turnieju.
Animator orlik
Tomasz Walęciak
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WYCIECZKA DLA SENIORÓW ODWOŁANA
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: Gabriela
Janiszewska, Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Zdzisław Pakuła, Jacek Seraﬁn, Ryszard Wiktor
i Wiesław Ryczek z przykrością informują, że tegoroczna bezpłatna wycieczka dla emerytów i rencistów z powodu zapowiedzi przez władze możliwego
nadejścia w miesiącach jesiennych wzrostu zachorowania na COVID 19 zostaje odwołana.
Mając na uwadze tylko troskę o Państwa zdrowie
podjęliśmy taką decyzję.

Śledząc jednak przebieg aktywności wirusa doszliśmy do wniosku, że najlepszym terminem do przeprowadzenia wycieczki będą miesiące maj lub czerwiec i dlatego podjęliśmy przygotowania do przeprowadzenia jej w tym terminie.
Mamy nadzieję, że wtedy znowu wspólnie spędzimy
czas na wycieczce, a następnie bawić się będziemy
przy kiełbasce i muzyce.
Do zobaczenia.

WIADOMOŚCI Z RADY MIEJSKIEJ
W dniu 31 sierpnia br. odbyła się XXXIX sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, na której podjęto
uchwały:
- Uchwała nr XXXIX/255/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.
- Uchwała nr XXXIX/256/21 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających jednostce samorządu terytorialnego
i jednostkom organizacyjnym oraz niedochodzenia
należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych.
- Uchwała nr XXXIX/257/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XXXIX/258/21 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- Uchwała nr XXXIX/259/21 w sprawie zasad używania herbu Gminy Stronie Śląskie.
-Uchwała nr XXXIX/260/21 w sprawie zarządzenia
wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Bolesławów.
-Uchwała nr XXXIX/261/21 w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie spółki SIM SUDETY spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
- Uchwała nr XXXIX/262/21 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stronie Śląskie w roku szkolnym 2021/2022.
Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (14) Marek Balicki, Szymon Bora, Krystyna Brzezicka, Marek Chmurzyński, Stanisław Dobrowolski, Tomasz Erdmański, Dariusz Gulij,

Gabriela Janiszewska, Krzysztof Kujawiak, Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła, Jacek Seraﬁn, Remigiusz Sławik, Ryszard Wiktor.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wiesław Ryczek.
W pozostałych głosowaniach Radni Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego, głosowali „za” (jednogłośnie).
W dniu 30 sierpnia br. w Auli Arnoszta w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku, wręczono Doroczne Nagrody Starosty
Kłodzkiego Róże Kłodzkie 2020. W kategorii WYDARZENIE LUB PRODUKT PROMOCYJNY laureatem nagrody zostało wydarzenie organizowane w CETiK-u
pn. "STACJA LITERATURA 25". Reprezentowałem,
Radę Miejską Stronia Śląskiego na tej uroczystości,
laureatom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy
siły do pracy nad kolejnymi edycjami.
Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej
XL sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która
obędzie się 29 września 2021 roku o godzinie
10:00 w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok – projekt nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa
oraz
określenia
inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gierałtów w Gminie Stronie Śląskie na lata 2021-2030
– projekt nr 3.
7. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z
bieżącej działalności w okresie między sesjami.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
11. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

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

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
16
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie
16
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
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 spotkania – tel. 601259900 lub 748141552.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W miesiącu sierpniu ze względu na okres urlopowy
porady nie będą udzielane, zapraszamy we wrześniu.
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.
BIURO RADNYCH W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE
NIECZYNNE
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła, z przykrością informują,
że z powodu pandemii w miesiącu październiku 2021
roku, listopadzie 2021 roku nie będą organizowane w
biurze Radnych przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia
obok Apteki Słoneczna) spotkania w sprawach
samorządowych.
Z radnymi we wszystkich sprawach można kontaktować
się telefonicznie: Magdalena Laskowska - 575 780 427,
Wiesław Ryczek - 661 204 395, Zdzisław Pakuła
- 609 142 133. Za utrudnienia przepraszamy.
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.

Redaktor

Adres redakcji/wydawcy
naczelny:
Gmina Stronie Śląskie
Tomasz
ul. Kościuszki 55,
Olszewski,
57- 550 Stronie Śląskie
DTP (layout):
Tel. 74 811 77 12
Kamila
Borowska
email: biuroburmistrza@stronie.pl
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.

