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Promesy dla Gminy Stronie Śląskie 

budowa i modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie 

Burmistrz Stronia Śląskiego infor-
muje, że Gmina Stronie Śląskie 
podpisała umowę z firmą ZWES - 
Instalacje Elektryczne z Nysy na 
wykonanie zadania pn. BUDOWA 
I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO NA TERENIE GMINY. 
Przedmiotem zamówienia jest 
m.in. wymiana słupów oświetle-
niowych i źródeł światła na ener-
gooszczędne. 
Zakres prac obejmuje moderniza-

cję ponad 700 punktów świetl-
nych na terenie całej gminy. 
Wartość inwestycji to kwota:  
3 959 704,15 zł, termin realizacji: 
do 30 kwietnia 2023 r. Zadanie 
realizowane jest  w ramach wspól-
nego projektu między gminami 
"Energooszczędne oświetlenie 
uliczne i drogowe przy drogach 
publicznych obszaru Ziemi Kłodz-
kiej". 

Dnia 15 lipca 2022 r. w Urzędzie 
Gminy w Nowej Rudzie odbyło 
się wręczenie promes dla Gmin w 
ramach programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład dla 
Samorządów.  

Gmina Stronie Śląskie otrzymała 
dofinansowanie  
dla następujących inwestycji: 
- 9 702 000,00 zł Rewitalizacja 
Parku Morawka wraz z terenem 
przyległym - II etap,  

- 2 000 000,00 zł Modernizacja 
i rozbudowa remizy 
w Bolesławowie oraz budowa 
kaplicy pogrzebowej 
na cmentarzu komunalnym 
w Strachocinie. 
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Rewitalizacja Drogi w Kletnie 

15 lipca br. wręczono akty nada-
nia stopnia nauczyciela mianowa-
nego pedagogom, którzy przystą-
pili do egzaminu w dniu 14 lipca 
br. Nauczycielami mianowanymi 
zostały: Ewelina Ślifirz i Dorota 
Śmiertka z Przedszkola Miejskiego 
w Stroniu Śląskim, Dorota Rako-
czy-Bałys i Sylwia Wołoszyn z Ze-
społu Szkół Samorządowych 
w Stroniu Śląskim. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych osiągnięć zawodowych! 

Prace nad budową wieży 
widokowej  na szczycie Śnieżnika 
dobiegają końca. W  miesiącu 
lipcu zakończono prace związane 
z  układaniem okładziny 
kamiennej znajdującej się 
na dolnej części wieży. 
Aktualnie trwa również montaż 
pokrycia dachowego oraz szyb 
znajdujących się na elewacji 
wieży. Jednocześnie trwają  
prace wykończeniowe polegające 

na wykonaniu posadzki  
we wnętrzu wieży.  
Zakończenie wszystkich 
wyżej wymienionych prac  
planowane jest na miesiąc   
sierpień br. 
Wykonawcą prac jest firma 
Ogólno-Budowlana 
„Skomar” Marcin Skoczeń 
z Wrocławia. 
 

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 

Dnia 20 czerwca 2022 r.  
została zakończona 
rewitalizacja drogi w Kletnie. 
Przedmiotem inwestycji była 
przebudowa drogi dojazdowej 
do Jaskini Niedźwiedziej we 
wsi Kletno, przebudowa 
polegała na sfrezowaniu 
starej nawierzchni i położeniu 
dwóch nowych warstw wraz 
utwardzeniem poboczy oraz 
poprawą przepustów 
i rowów.  

Długość nawierzchni jaka została 
wymieniona to 1,18 km. 
Rewitalizacja drogi została  
zrealizowana w ramach programu 
„Polski Ład”, całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 644961,06 zł, 
w tym 533004,88 zł zostało 
dofinansowane ze środków 
zewnętrznych w ramach 
rządowego programu „Polski 
Ład”, pozostałe 111 956,18 zł 
zostało sfinansowane ze środków 
budżetu gminy. 

 

Budowa wieży na Śnieżniku  
dobiega końca 
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Wybory Sołeckie w Starym Gierałtowie 

Spotkania na działce sołeckiej w Stroniu-Wsi 

Dnia 12 lipca 2022 r. w sali wiej-

skiej „Trzy Siostry” w  Starym Gie-

rałtowie  odbyły się wybory so-

łeckie, podczas których został wy-

brany nowy Sołtys Starego Gierał-

towa. Nową Panią Sołtys została 

Agnieszka Gawron. Żegnamy do-

tychczasowego Sołtysa Krzysztofa 

Sobonia, któremu dziękujemy za 

kawał życia poświęconego Stare-

mu Gierałtowowi. Podczas uro-

czystości nadania funkcji Sołtysa,  

Pani Sołtys zostały przekazane 

kije do Nordick-Walking, które są 

za darmo do użyczenia na poczet 

naszych mieszkańców. 

Serdecznie dziękujemy ustępują-

cemu Sołtysowi i gratulujemy no-

wej Pani Sołtys. 

5 czerwca 2022 r. Sołtys Stronia-
Wsi z pomocą mieszkańców 
zorganizowała spotkanie z okazji 
Dnia Dziecka, połączone 
z realizacją projektu z FLMŚ 
„Możemy Im pomóc zapomnieć o 
wojnie”. W tym dniu obecne były 
dzieci z Sołectwa, ale również 
rodziny z dziećmi z Ukrainy. 
Zostały przeprowadzone 
warsztaty plastyczne, malowanie 
farbami, rysowanie, lepienie 
z plasteliny oraz robienie 
czapeczek z wykorzystaniem 
włóczki. Tego dnia nie zabrakło 
wspólnych gier i zabaw, które 
integrowały obecne dzieci. 
Spotkanie zakończyło się 
poczęstunkiem. 

22 czerwca odbyło się kolejne 
spotkanie na Działce Sołeckiej 
związane z integracją dzieci z 
wioski z dziećmi z Ukrainy. Dzieci 
obejrzały krótkie przedstawienie 
pt. „Zamieszanie w krainie bajek”  
w wykonaniu uczestników klubu 
Senior+. Aktorzy nie tylko 
przenieśli obecnych w świat baśni, 
ale również zachwycili swoimi 
strojami. Dzieci w napięciu, 
z zachwytem i ciekawością 
oglądały przedstawienie, a po nim 
były robione wspólne zdjęcia 
z aktorami na scenie. Ten 

cudowny dzień zakończyliśmy 
wspólnym ogniskiem, na którym 
były pieczone kiełbaski. 
                                                                                
Sołtys Stronia-Wsi Czesława Piechnik 
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Czerwiec rozpoczęliśmy wyjściem 
do Przedszkola Miejskiego, gdzie 
na prośbę Pani Dyrektor seniorzy 
służyli swoją pomocą przy organi-
zacji Dnia Dziecka. Piekli gofry 
oraz robili watę cukrową i pop-
corn. Bardzo miło i sympatycznie 
spędziliśmy ten dzień z przed-
szkolakami. Pozostając jeszcze w 
klimacie tego święta seniorzy na 
zaproszenie wystąpili z bajką pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek” 
w parku miejskim z okazji  Dni 
Stronia Śląskiego oraz na działce 
sołeckiej w Stroniu Wieś podczas 
integracji  dzieci z wioski z dzieć-
mi z Ukrainy. Uczestnicy klubu 
wzięli udział w obchodach 70-
lecia istnienia WCPD  w Stroniu 
Śląskim. Na tą okazję podczas 
zajęć manualnych wykonali pa-
tchwork  przedstawiający szpital. 
Seniorzy włączyli się w akcję pro-

wadzoną przez ZSS w Stroniu Ślą-
skim. Zrobili kartki okolicznościo-
we oraz zebrali magnesy na lo-
dówkę, które zostały przekazane  
niepełnosprawnym  dzieciom. Po 
raz kolejny pokazali dobre serce 
i zaangażowanie w niesieniu po-
mocy i sprawienie radości drugiej 
osobie. W tym miesiącu gościli-
śmy w klubie wykwalifikowaną 
położną Panią Natalię Pająk, któ-
ra przede wszystkim uświadomiła 
seniorkom, że nie zależnie od 
wieku należy się im fachowa po-
moc i wsparcie położnej. Pani 
Natalia przeprowadziła prelekcję 
na temat samobadania piersi, 
konieczności badań  mimo wieku 
i  odpowiedziała na wiele pytań 
dotyczących spraw kobiecych. 
Podczas warsztatów kulinarnych 
z cyklu „Zapomniane, odgrzewa-
ne i nowo poznane” klubowicze 

gotowali dla ochłody  chłodnik 
z botwiny oraz zupę krem z po-
krzyw i białych warzyw,  ściśle 
według przepisu jednej z senio-
rek, która odziedziczyła ten prze-
pis po swojej mamie. Na deser 
były serwowane kwiaty czarnego 
bzu w cieście naleśnikowym, któ-
re jak i pokrzywy były zbierane 
podczas wspólnego spaceru. Pod-
czas zajęć  plastycznych powstały 
piękne ozdoby okienne z wyko-
rzystaniem serwetek robionych 
na szydełku, piór i pasmanterii 
oraz cudowne  bukiety z koloro-
wych szyszek. Przez  wakacje w 
klubie raz w tygodniu  będzie od-
bywało się  spotkanie  on-line dla 
seniorów na tematy związane 
z prawem pacjenta, zdrowym 
trybem życia, zapobieganiu wielu 
schorzeniom i dużo  ciekawych 
tematów dotyczących seniorów. 

     Z życia Klubu Senior + 
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W kwietniu Zarząd R.O.D. 
„KROKUS” podjął decyzję 
o rozpoczęciu II etapu inwestycji 
polegającej na wymianie 200 m. 
b. ogrodzenia z siatki wokół 
ogródków działkowych, 
wcześniej w pierwszym etapie 
dokonano już wymiany 300 m.b. 
siatki. Inwestycja ta była możliwa 

do przeprowadzenia między 
innymi dzięki przychylności władz 
miejskich, gdyż Burmistrz Stronia 
Śląskiego  Dariusz Chromiec 
dofinansował zadanie środkami 
z budżetu gminy w wysokości 
3000,00 zł. Decyzją zarządu 
R.O.D. „KROKUS” wykonano 
również montaż rynien przy 
wejściu do budynku działkowca 
i wybudowano czterdziesto-
metrową wiatę, która będzie 
służyła działkowcom podczas 
zebrań i spotkań drużynowych.  
Dziękujemy serdecznie Radnemu 
Panu Wiesławowi Ryczkowi, który 
wsparł naszych działkowców i na 
własny koszt wykonał pokrycie tej 
wiaty. Pan Wiesław Ryczek już 
wielokrotnie w przeszłości 
bezinteresownie wspomagał 
różne inwestycje prowadzone 

na terenie ogródków działkowych, 
oraz współfinansował organizację 
wielu imprez organizowanych dla 
działkowców.  

 

Prezes Zarządu ROD „KROKUS” 
Zbigniew Wodzyński 

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE „KROKUS”  

ZAKOŃCZYŁY  KOLEJNE INWESTYCJE 
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5o lat nam strzeliło 
 

Życie jak ta wartka  
rzeka 

Co tak szybko płynie 
Czas tak szybko leci 

Nikogo nie minie 
 

Komuś jest pisane 
Przeżyć długie lata 
I nam to było dane 
Tak nam się splata 

 

Tyle lat nam się zdarzyło 
Tyle jesieni 

Tyle lat wciąż razem 
Nikt tego nie zmienił 

 

Tak zawsze razem 
W zdrowiu i w chorobie 

Ty byłeś przy mnie  
zawsze 

A ja byłam przy Tobie 
 

 
 

I tak nam to leci 
Już razem pół wieku 

Też nie zawsze było sie-
lankowo 

Mój drogi człowieku 
 

Tak jak na huśtawce 
Raz w te, raz w te 
A my wciąż razem 
Na dobre i na złe 

 

Jak mnie już nie będzie 
To też psikusa Ci strugnę 

Bo jak popatrzysz w 
gwiazdy 

To do Ciebie mrugnę 
 

Tak będziemy mrugać 
Ty do mnie, albo ja do 

Ciebie 
Lecz cholera nie wiem  
Czy będziemy w niebie 

                                                           
Helena  Marszyńska 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
 

Dnia 16 lipca br. w Kaplicy św. Onufrego w Stroniu 
Śląskim miało miejsce wręczenie okolicznościowych 
medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Państwu Helenie i Julianowi Marszyńskim 
oraz Państwu Krystynie i Tadeuszowi 
Barzyckim z okazji jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Naszym 
Jubilatom życzymy kolejnych lat w 
zdrowiu i miłości. 
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BEZPŁATNA PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO 

Gmina Stronie Śląskie kontynuuje 
rozpoczęty w 2021 roku program 
profilaktyki raka jelita grubego. 
Bezpłatne testy na krew utajoną 
są ̨ponownie dostępne dla miesz-
kańców Gminy Stronie Śląskie.  
Testy można odebrać ́ w Klubie 
„Senior+”  Strachocin 4a, w po-
niedziałki w godz. 09.00-10.00. 
Badanie wykonuje się samodziel-
nie w domu. Próbkę ̨należy zwró-
cić ́ wraz z wypełnioną ankietą. 
Próbka następnie trafia do Dol-
nośląskiego Centrum Onkologii, 
Pulmonologii i Hematologii, gdzie 
zostaje poddana analizie.  
Testy na krew utajoną w kale po-
zwalają ̨ szybko i bezboleśnie wy-
konać ́ badanie, dzięki któremu 
zyskujemy informację o ewentu-
alnych zmianach w obrębie jelita 
grubego. Testy są ̨pierwszym eta-

pem w diagnostyce raka jelita 
grubego. Jeśli dadzą ̨ wynik pozy-
tywny, trafiamy na kolejne bada-
nie, już ̇bardziej precyzyjne, jakim 
jest kolonoskopia. Dla wielu pa-
cjentów pozytywny wynik testu 
jest impulsem i motywacją do 
wykonania tego badania. W przy-
padku niepokojących zmian pa-
cjent trafia na ścieżkę ̨onkologicz-
ną w Dolnośląskim Centrum On-
kologii, Pulmonologii i Hematolo-
gii, zatem ma zagwarantowaną 
kompleksową opiekę ̨ onkologicz-
ną. 
Kto może skorzystać z testu? 
-Osoby w wieku 50 – 65 lat, nieza-
leżnie od wywiadu rodzinnego, 
-Osoby w wieku 40 – 49 lat, które 
mają krewnego pierwszego stop-
nie, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego, 

-Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze 
stwierdzoną mutacją genetyczną. 
UWAGA!!! Liczba testów ograni-
czona !!!! 
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Zapraszamy do aktywnego wypoczynku nad Zale-
wem w Starej Morawie. To miejsce, gdzie każdy 
odnajdzie coś dla siebie! Górskie wycieczki, wypo-
czynek nad wodą, trasy rowerowe czy wędkarstwo. 
Zalew w Starej Morawie - Cennik biletów wstępu: 
-Osoby dorosłe - 6,00 zł, 
-Dzieci i młodzież do 18 roku życia - 4,00 zł 
-Wejścia grupowe (grupa licząca min 15 osób) - 20 
% zniżki od ceny podstawowej biletu. 
Do bezpłatnego wstępu uprawnione są: 
-dzieci do lat 4 
-dzieci i młodzież szkolna z Gminy Stronie Śląskie 
do 18 roku życia (szkoła podstawowa i ponadpod-
stawowa) za okazaniem legitymacji szkolnej lub 
dowodu tożsamości). 
  

ZAPRASZAMY 

Dnia 17 lipca 2022 r. po raz drugi 
w Parku Miejskim w Stroniu 
Śląskim odbył się Przegląd 
Ludowych Zespołów „Ludowe 
Stronie”.  W przeglądzie wzięło 
udział 6 zespołów ludowych: 
„Przewornianie”, „Skrzynczanki”, 
„Kumy”, „Marzenie”, „Olszaniacy” 
oraz „Starczowianie”. Przegląd 
rozpoczęli gospodarze – zespół 
„Siekiereczki”.  Każdy zespół 
zaprezentował po cztery piosenki.  
Podczas imprezy zaprezentowali 
się również przedstawiciele 
Orkiestry Dętej „MORKA” z 

Ustronia Morskiego oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„MINI BAND” działające przy 
CETiK-u. Taniec Cygański 
zaprezentowała Alona Shulha.       
Grupa Radnych Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego w składzie: 
Gabriela Janiszewska, Magdalena 
Laskowska, Krystyna Brzezicka, 
Ryszard Wiktor, Zdzisław Pakuła, 
Wiesław Ryczek, Dariusz Gulij, 
Stanisław Dobrowolski oraz Jacek 
Serafin przygotowali miłą 
niespodziankę - ufundowali 
nagrodę pieniężną w wysokości 
500 zł, która została drogą losową 
przyznana zespołowi 
„Przewornianie”.  
Bardzo serdecznie dziękujemy za 
tak miły gest.  
„Ludowe Stronie” zakończyło się 
wspólną biesiadą oraz tortem 
ufundowanym przez Dorotę i 

Piotra Dudziaków z Ciastkarni 
Pączek, za co też bardzo 
serdecznie dziękujemy.   
Imprezę poprowadziła Pani 
Małgorzata Majeran – Kokott.  

                                                                                                          
Natalia Gancarz                                                                                                              

CETiK 

II PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH „LUDOWE STRONIE” 
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IV INTERNATIONAL CHI VAT CHIL-
DREN GRAPPLING CHAMPIONS-
HIP w Żyrardowie zorganizowane 
przez Dziecięca Liga Grapplingo-
wa Young Grapplers - Żyrardow-
ski Klub Sportowy Thien Long  
 
Wyniki:  
1. Blanka Zawadzka złoto + pas 
federacji, 
2. Zuzanna Cudera - brąz,  
3. Róża Adamczyk - srebro,  
4.Oktawian Lewandowicz - srebro  
5. Martyna Mach - srebro,  
6.Kacper Bycina - srebro,   
7. Filip Bukowski - brąz,  
8. Wiktoria Paszcz - złoto +pas 
federacji.  
 
XII Mistrzostwa Polski No Gi Jiu 
Jitsu 2022 w Poznaniu  
26.02.2022 r  
I miejsce w kat +54 kg Młodzicy 
młodsi - Blanka Zawadzka,  
III miejsce w kat +56 kg Młodzicy 
Róża Adamczyk, 

Puchar Polski MMA Sochaczew 
12.03.2022 r  
- I miejsce Junior 77 kg PK Kacper 
Bycina. 
 
VI Super Kids Cup BJJ GI w Otmu-
chowie 21.05.2022 r  
Wyniki:  
- 1 miejsce w kat młodzicy - 60 kg 
Blanka Zawadzka, 
- 1 miejsce w kat juniorów - 52 kg 
Wiktoria Paszcz,  
- 2 miejsce w kat juniorów - 56 kg 
Róza Adamczyk,  
- 2 miejsce w kat juniorów - 42 
kg  Oliwier Matecha,  
- 2 miejsce w kat dzieci - 36 kg 
Oktawian Lewandowicz,  
- 2 miejsce w kat dzieci - 31 kg 
Martyna Mach,  
- 3 miejsce w kat dzieci - 24 kg 
Karol Mokrzan.  
 
Otwarte Mistrzostwa Małopolski 
w Ju-Jitsu Gi i NoGi zorganizowa-
ne przez Grapling Kraków 
18.06.2022r w Skale  
Wyniki:  
- 1 miejsce w kat. U14 +52 kg 
Róza Adamczyk,  

- 1 miejsce w kat. U14 - 60 kg 
Blanka Zawadzka, 
- 2 miejsce w kat. U14 - 42 kg Ok-
tawian Lewandowicz,  
-3 miejsce w kat. U14 -55 kg  Wik-
toria Paszcz.  
 
 
Już 14 lipca grupa 5 Niedźwiedzi 
( Róża Adamczyk, Blanka Zawadz-
ka, Wiktoria Paszcz, Oktawian 
Lewandowicz, Martyna Mach)  
wyruszają na obóz sportowy z 
najlepszymi zawodnikami  
w Polsce, organizowany przez 
Prezesa Polskiego Związku MMA  
Sławomir Cypel - ALMMA  
 

Z wyrazami szacunku  
   Trener MMA  

mgr Marcin Adamczyk  

 
"Niedźwiedzie Fight Club"  

ul. Mickiewicza 3,  
57-550 Stronie Śląskie  

Tel. 535-001-535 

OSIĄGNIĘCIA "NIEDZWIEDZI FIGHT CLUB"  
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Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie 

26 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy naszych absolwentów, których było aż dziewięcioro. Podczas pełnej 
wzruszeń uroczystości dzieci otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola oraz kolaże zdjęć z całej eduka-
cji w przedszkolu, a także upominki od pani Dyrektor. Kochane Dzieci, życzymy Wam samych sukcesów 
podczas dalszej edukacji i żebyście miło wspominali nasze przedszkole. 

W czasie wakacji nasze przedszkolaki się nie nudzą – mamy wiele atrakcyjnych letnich zajęć. 
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  
w Stroniu Śląskim 

18 czerwca 2022 r. w 
ramach projektu 
”Wesoła Akademia 
Przedszkolaka” odbył się 
w naszym przedszkolu 
Piknik Rodzinny. 
Podczas tego wydarzenia 
dzieci mogły skorzystać z 
mnóstwa atrakcji. 
Była  nauka  gry na bum- 
bum rurkach, rywalizacja 
na torze przeszkód, za-
bawy z gumą animacyjną oraz na- uka zumby pod okiem  Pani 

Agnieszki . Dla chętnych 
ścianka wspinaczkowa 
oraz  zamek dmuchany. 
Nie zabrakło pop cornu, 
waty cukrowej ani go-
frów.  
Dzieci bawiły się świet-
nie, uczestniczyły w licz-
nych konkurencjach. 
Wymalowane w pieski, 
kotki i tygryski  miło 
spędziły ten czas z ro-

dzicami w naszym przedszkolu.  

POŻEGNANIE NASZYCH KOCHANYCH SZEŚCIOLATKÓW : ,,SŁONECZEK’’ I ,,ŻABEK’’ 

W dniu 23 czerwca odbyła się 
uroczystość zakończenia roku 
szkolnego oraz pożegnania star-
szaków. 
Pożegnaliśmy uroczyście wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi  nasze 
dwie najstarsze grupy przedszkol-
ne ,,Słoneczka’’ i ,,Żabki’’. 
  
Występy dzieci rozpoczął ta-
niec ,,Polonez’’, nie zabrakło recy-
towanych wierszy okolicznościo-
wych, śpiewanych piosenek  oraz 
podziękowań. 
 Zgodnie z tradycją naszego przed-

szkola, młodsze dzieci : ,,Misie’’, 
,,Pszczółki’’, ,,Biedronki’’, ,,Jeżyki’’, 
,,Motylki’’ żegnały starsze grupy 
przedszkolne. 
 Każda z tych grup przygotowała 
piosenkę, taniec lub wierszyk. 
 Niestety, czas ucieka nie ubłaga-
nie… Moglibyśmy powiedzieć, że 
niedawno się poznaliśmy,  a tu 
pożegnania nadszedł czas.  
W tym wyjątkowym dniu nie za-
brakło ciepłych słów, uścisków i 
gratulacji. Trudno było opanować 
emocje i wzruszenia. 
Za ten szczególny i wyjątkowy rok  

w imieniu Dyrekcji i Nauczycieli 
bardzo wszystkim dziękujemy. Ab-
solwentom życzymy wiele sukce-
sów i spełnienia marzeń. 
Wszystkim dzieciom radosnych i 
bezpiecznych wakacji! 
  
J.W. von Goethe, napisał kiedyś : 
,,Gdzie słyszysz śpiew - tam 
wchodź, tam dobre serca mają. Źli 
ludzie, wierzaj mi, Ci nigdy nie 
śpiewają’’. Niech to motto prowa-
dzi Was dalej, przez życie, pełne 
przyjaźni, otwartości na nowych 
ludzi i świat. 
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Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

Bezpieczeństwo na wakacjach.  

W dniu 9 czerwca br. w Cetik-u 
Zespół Szkół Samorządowych 
zorganizował oficjalne podsumo-
wanie działań profilaktycznych 
ujętych w realizowanym autor-
skim programie „Człowiek wolny 
od nałogów”.  Za całość przedsię-
wzięcia odpowiadały Pani B. Śmi-
łowska oraz Pani E. Waszak  we 
współpracy z nauczycielami orga-
nizującymi poszczególne działa-
nia  : A. Dumańską, A. Michor-
czyk, D. Rakoczy, M. Jezierską, E. 
Kozłowską, E. Wądrzyk, D. Borec-
ką, R. Drebschok oraz pielęgniar-
ką I. Kolczyńską.  
W formie prezentacji podsumo-
wano program „Siedmiomilowe 
buty”, konkurs informatyczny 
„Papierosy fakty i mity”. Ucznio-
wie recytowali autorskie wiersze 

nagrodzone w 
szkolnym konkur-
sie profilaktycz-
nym. Z ogrom-
nym zaintereso-
waniem obejrza-
no przedstawie-
nie „Sąd nad pa-
pierosem”. Ucz-
niowie klasy 2a 
zaprezentowali taniec, na które-
go naukę poświęcili wiele wolne-
go czasu. Laureatom oraz ucz-
niom wyróżnionym w konkur-
sach  wręczono dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody. Pani Dyrek-
tor M. Ostrowska wręczyła po-
dziękowania  dla przedstawicieli 
instytucji, które wspierają działal-
ność profilaktyczną szkoły: pra-
cowników Urzędu Miejskiego,  

Policji, Straży Miejskiej, Pani Dok-
tor A. Zając, Sanepidu w Kłodzku.  
Dziękujemy pracownikom Cetik-u 
za pomoc w technicznym przygo-
towaniu imprezy. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Pana 
Burmistrza D. Chromca za wspie-
ranie naszych inicjatyw.  
Mamy nadzieję , że takie wydarze-
nie wpisze się na stałe w kalen-
darz szkolnych imprez.  

W dniu 22 czerwca klasy 2b, 2c i 
3c  spotkały się nad  zalewem  w 
Starej Morawie z ratownikiem 
WOPR, który porozmawiał z dzieć-
mi o zasadach bezpieczeństwa w 
czasie wypoczynku letniego, po-
wtórzył zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 

Dnia 15 czerwca br. w ramach rea-
lizacji programu turystyczno- re-
kreacyjnego "Siedmiomilowe bu-
ty" odbyła się wycieczka na naj-
wyższy szczyt Karkonoszy- Śnież-
kę. 
Pogoda, dobry humor i zapał w 
zdobywaniu szczytu dopisywały. 
Na szczycie Pan przewodnik opo-
wiedział ciekawe  legendy związa-
ne  z Karkonoszami. W drodze po-
wrotnej uczestnicy odwiedzili  

schronisko "Strzecha Akademicka" 
i "Samotnia". Dodatkowo ucznio-
wie wraz z opiekunami podziwiali 

świątynię Wang w Karpaczu. Wy-
jazd został dofinansowany przez 
Pan Burmistrza Stronia Śląskiego, 
za co serdecznie dziękujemy. Po-
dziękowania należą się również 
Rodzicom, którzy towarzyszyli 
nam podczas wycieczki. Organiza-
torzy żywią nadzieję , że wakacje 
będą dla uczestników programu, 
czasem aktywności turystycznej! 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

SIEDMIOMILOWE BUTY  
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Tradycją klubów honorowych 
dawców krwi jest, że co pięć lat 
obchodzą jubileusze swojej hu-
manitarnej działalności.  18 
czerwca br. delegacja klubu ho-
norowych dawców krwi „Brylant” 
w Stroniu Śląskim wraz ze sztan-
darem uczestniczyła w jubileuszu 
50-lecia działalności Klubu HDK–
PCK przy Zarządzie Rejonowym w 
Bolesławcu. Jak zawsze odbyła 
się akademia uroczysta, następ-
nie spotkanie integracyjne z 

krwiodawcami całego kraju 
uczestniczący w spotkaniu. Jed-
nym z punktów programu było 
zwiedzenie manufaktury cerami-
ki z pokazem ręcznej produkcji 
oraz zwiedzanie muzeum.  
2 lipca br. drużyna naszego klubu 
wzięła udział w Turnieju strzelec-
kim o nazwie „Memoriał  Kazimie-
rza Derendy”, był to XIII turniej. 
Trzeci raz z rzędu drużyna w skła-
dzie: Joanna Pałys, Grzegorz Pałys, 
Antoni Cygan wygrała ten turniej. 

Joanna była najlepsza wśród ko-
biet, a Grzegorz zajął drugie miej-
sce wśród mężczyzn. Udział w tur-
nieju pokryli uczestnicy. 
11 lipca br. w CETIK-u odbył się 
kolejny już w tym roku pobór 
krwi, zgłosiło się 23 chętnych, po 
badaniach krew oddało 18 daw-
ców. 6 sierpnia br. planujemy zor-
ganizować na boisku  „Orlik”  tur-
niej piłkarski pomiędzy klubami 
HDK Ziemi Kłodzkiej. Zapraszamy 
kluby HDK do zgłaszania się  tele-
fonicznie klub HDK „Brylant” tel. 
728 718 022  lub 665 767507. 
Przypominamy, że codziennie od 
poniedziałku do piątku otwarty 
jest punkt PCK w Stroniu Śląskim 
ul. Kościuszki 37, w którym można 
odbierać odzież, sprzęt AGD itd. 
można też przynosić czystą odzież. 
Jeżeli ktoś ma dużo odzieży do 
odebrania możemy umówić się 
telefonicznie na  odbiór odzieży 
samochodem. tel. Kontaktowy - 
Antek 665 767 507.                                                          

                                                                                                  
Jacek M. 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT” 

podziękowania 
 

Serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim, 
którzy udzielili mi pomocy po wypadku samo-

chodowym w dniu 19.04.2022 r. w Starym 
Gierałtowie: 

- przypadkowym świadkom wypadku za szyb-
ką reakcję i skuteczne wezwanie pomocy; 
- przybyłym na miejsce przedstawicielom 
służb - Strażakom, Policjantom, Zespołowi 

karetki  za profesjonalizm, szybkość działania 
i życzliwość; 

- mieszkańcom, znajomym i przyjaciołom - za 
okazane serce, oddanie oraz wszelką pomoc, 
jaką byliście gotowi nieść i jaką od Was otrzy-
małam, w tym również wsparcie duchowe i 

modlitwy. 
 

Z serca wszystkim dziękuję, 
Małgorzata Stasiak 
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Wiadomości z Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wiktor 

W dniu 13 czerwca br. odbyła się 
LII sesja Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, na której Burmistrz 
Stronia Śląskiego przedstawił Ra-
port o stanie gminy za 2021 r. (do 
dyskusji nad raportem zgłosił się 
niestety tylko jeden mieszkaniec, 
więc zachęcam wszystkich Pań-
stwa do wzięcia udziału w deba-
cie w przyszłym roku – szczegóło-
we informacje pod nr tel: 74 811 
77 46). 
Na podstawie rozpatrzonego i 
zatwierdzanego sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gmi-
ny Stronie Śląskie za 2021 rok, 
Burmistrz Stronia Śląskiego otrzy-
mał absolutorium z wykonania 
budżetu Gminy Stronie Śląskie za 
rok 2021 oraz udzielono wotum 
zaufania Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 
Wszystkie Komisje Rady Miej-
skiej pozytywnie opiniowały pro-
jekty uchwał, natomiast głoso-
wania na sesji przedstawiały się 
następująco:  
- Uchwała nr LII/334/22 w spra-
wie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 
- Uchwała nr LII/335/22 w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Stronie Śląskie 
za 2021 rok. 
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, Gabrie-
la Janiszewska, Krzysztof Kuja-
wiak, Magdalena Laskowska, 
Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, 
Jacek Serafin, Remigiusz Sławik. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Ryszard 
Wiktor. 
- Uchwała nr LII/336/22 w spra-
wie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Stronia Śląskiego z 
tytułu wykonania budżetu Gmi-
ny Stronie Śląskie za 2021 rok. 
- Uchwała nr LII/337/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2022 rok. 
- Uchwała nr LII/338/22 w spra-
wie zlecenia kontroli Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 
W pozostałych głosowaniach 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” jednogło-
śnie. 
 W dniu 1 lipca 2022 r. odbyła się 
LIII sesja Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, na której podjęto 
uchwały: 
- Uchwała nr LIII/339/22 w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego Nr 
XLIV/288/21 z dnia 30 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Stronie Śląskie. 
- Uchwała nr LIII/340/22 w spra-
wie zarządzenia wyborów przed-
terminowych Sołtysa Sołectwa 
Stary Gierałtów. 
- Uchwała nr LIII/341/22 w spra-
wie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Kłodzkiemu. 
We wszystkich głosowaniach 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” jednogło-
śnie. 
 W dniu 8 lipca br. odbyła się LIV 
nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego, na której 
podjęto uchwały: 
- Uchwała nr LIV/342/22 w 
sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Stronie Śląskie na rok 2022. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” przyjęciem 

uchwały jednogłośnie. 
- Uchwała nr LIV/343/22 w spra-
wie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz stawki tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za po-
jemnik. 
Wyniki głosowania ZA: 13, PRZE-
CIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Marek Balicki, Szymon Bora, Kry-
styna Brzezicka, Marek Chmu-
rzyński, Stanisław Dobrowolski, 
Dariusz Gulij, Gabriela Janiszew-
ska, Magdalena Laskowska, Zdzi-
sław Pakuła, Wiesław Ryczek, Ja-
cek Serafin, Remigiusz Sławik, 
Ryszard Wiktor. 
PRZECIW (1) 
Krzysztof Kujawiak. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Tomasz Erdmański. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 14.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r. 
w zebraniach wiejskich w Kletnie 
oraz w Starym Gierałtowie, pod-
czas których zostali wybrani Soł-
tysi, Pan Dariusz Data we wsi 
Kletno oraz Pani Agnieszka Gaw-
ron we wsi Stary Gierałtów. W 
imieniu Radnych Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego gratuluję wybo-
ru nowym Sołtysom i zapraszam 
do współpracy z Radą Miejską, 
- 02.07.2022 r. podczas otwarcia 
Międzynarodowego Festiwalu 
Tańca im. Olgo Sawickiej na Zale-
wie w Starej Morawie wraz z rad-
nymi Panią Magdaleną Laskowską 
oraz Panem Wiesławem Rycz-
kiem. 



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

BIURO RADNYCH PONOWNIE OTWARTE 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena 
Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, 
że od maja b.r. ponownie otwarte jest Biuro Radnych w 
pomieszczeniu przychodni przy ul. Morawka 31 (obok 
apteki Słoneczna), w każdy pierwszy wtorek miesiąca w 
godzinach 16.00 – 17.00. W dniu 2 sierpnia 2022 roku 
dyżur pełnić będzie Radna Magdalena Laskowska. 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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SPOTKANIE RADNYCH Z MIESZKAŃCAMI 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego- Wiesław 
Ryczek, Magdalena Laskowska i Zdzisław Pakuła, 
zorganizowali w środę  8 czerwca 2022 roku 
spotkanie z mieszkańcami poświęcone sprawom 
samorządowym, które organizowane są przez 
Radnych dwa razy w roku. Na spotkaniu Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia 
Magdalena Laskowska przedstawiła sprawozda-
nie z działalności komisji, poinformowała o te-
matach jakimi komisja się zajmowała. Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Pakuła 
przedstawił informację o kontrolach jakie pro-
wadzi i prowadziła Komisja Rewizyjna oraz jej 
wynikach. Przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów Wiesław Ryczek poinformował o zakre-
sie prac komisji, o ilości projektów i zarządzeń 
które komisja opiniowała. Radni poinformowali 
również o działalności swoich biur, poradach 
ZUS które organizują, oraz o inwestycjach gmin-
nych przeprowadzonych w 2021 roku i pierw-
szych miesiącach 2022 roku, a także złożonych 
wnioskach na dofinansowanie planowanych in-
westycji. Od stycznia 2021 roku do marca 2022 
roku na zadanie inwestycyjne Gmina pozyskała 
zewnętrzne środki w wysokości 26 568 018,51 
zł, a aktualnie złożono wnioski na zadania inwe-
stycyjne o wartości 119 856 084,00 zł z przewi-
dywanym dofinasowaniem środkami zewnętrz-
nymi w wysokości 94 049 124,00 zł. Przy cia-
steczkach, kawie i herbacie w sprawach bieżą-
cych dyskutowano o problemach mieszkańców, 
złożono kilka wniosków do realizacji, przeprowa-
dzono zapisy seniorów na bezpłatną wycieczkę, 
którą co roku Radni organizują.  


