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Uroczyste otwarcie wieży 

widokowej na Śnieżniku 

Dnia 26 września miało miejsce uroczyste otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku. Po 
blisko 2 latach od podpisania umowy na realizację inwestycji, na szczycie Śnieżnika 
została otwarta wieża widokowa. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach 
programu  "Kladsko-Orlicko-Śnieżnik" i współfinansowanego z Programu INTERREG V-
A Republika Czeska - Polska. 
„Ta wieża widokowa na Śnieżniku jest to symbol Masywu Śnieżnika, symbol Ziemi 
Kłodzkiej, symbol nas wszystkich. Ta wieża powróciła do nas po prawie 50 latach, 
cieszę się niezmiernie, że będzie mogła ona cieszyć przyszłe pokolenia, mieszkańców, 
turystów, którzy zdobędą szczyt Śnieżnika”- powiedział Burmistrz Stronia Śląskiego 
Dariusz Chromiec.  
Ciąg dalszy na stronie 2. 



Rok 2022, Numer 215 2 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 10.00 w Centrum 
Edukacji, Turystyki i Klutury w 
Stroniu Śląskim od oficjalnego 
przywitania zgromadzonych gości 
przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego i Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Kłodzkiej. Po rozpoczęciu miała 
miejsce prezentacja rysu 
historycznego poprzedniej wieży i 
przebiegu realizacji inwestycji.  
W powyższej sprawie głos zabrali 
prelegenci: 
- Profesor Wojciech Ciężkowski – 
Politechnika Wrocławska, 
Przewodniczący Zespołu 
opiniodawczo-doradczego RDOŚ, 

- Rafał Klodek – Naczelnik 
Wydziału Ochrony Przyrody i 
obszarów Natura 2000 RDOŚ, 
- Lech Kawecki – Zastępca 
Burmistrza Stronia Śląskiego. 
- Zbigniew Łopusiewicz - 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego, Burmistrz Stronia 
Śląskiego VI kadencji. 
Po konferencji goście zostali 
przewiezieni na Halę pod 
Śnieżnikiem, skąd przeszli na jego 
szczyt, gdzie miało miejsce 
przecięcie wstęgi i oficjalne 
otwarcie wieży.  
Ponadto, równocześnie w parku 
miejskim zostało zorganizowane 
spotkanie z transmisją z otwarcia 

wieży widokowej dla osób, które z 
różnych względów nie mogły 
osobiście uczestniczyć w 
wydarzeniu. W parku miejskim 
wystąpiła Orkiestra Dęta „Mini-
Band”, która swoją muzyką 
uświetniła transmisję z otwarcia. 
Dla osób uczestniczących w obu 
spotkaniach został przygotowany 
ciepły poczęstunek oraz upominki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
organizację tego wydarzenia za 
okazaną pomoc i wsparcie. 
Mamy nadzieję, że nowo otwarta 
wieża będzie cieszyć 
odwiedzających przez długie lata. 

Uroczyste otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku 
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Panele fotowoltaiczne przy ul ogrodowej 

Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych 

W związku z podpisaniem umowy 
na instalację paneli fotowoltaicz-
nych na terenie Gminy Stronie 
Śląskie powstają następujące in-
stalacje: 
1. Instalacja PV o mocy 99,96 
kWp przy ul. Ogrodowej w Stro-
niu Śląskim - aktualnie trwają pra-
ce związane z montażem paneli 
oraz prace związane z budową 
ogrodzenia. 
Pozyskana energia będzie wyko-
rzystywana na potrzeby zasilania 
oświetlenia ulicznego na terenie 
naszej gminy. 
2. Instalacja PV o mocy 9,97 kWp 

dla Domu Seniora w Stro-
niu Śląskim - obecnie wy-
konywany jest stelaż do 
mocowania 
paneli fotowoltaicznych na 
sali gimnastycznej przy ZSS 
w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościelnej. Pozy-
skana energia będzie wy-
korzystana do zasilenia do-
mu seniora. 
Wykonawcą zadania jest firma 
ZenitSolar sp. z o.o. z Wrocławia, 
wynagrodzenie. Koszt realizacji 
inwestycji wynosi 563318,42 zł 
brutto.  

Zakończenie robót na w/w zada-
nia przewidziano do 
końca 30.11.2022 roku. 

Gmina Stronie Ślą-
skie buduje i moder-
nizuje drogi w ra-
mach dofinansowa-
nia z rządowego 
programu "Polski 
Ład". Aktualnie zo-
stała ukończona ko-
lejna droga, nr 55 w 
Kletnie. 

Powstała droga z nawierzchni 
bitumicznej z utwardzonymi po-
boczami, o łącznej długości 556 
m oraz szerokości zmiennej od 
3,5 do 5m. 
 
Całkowita wartość inwestycji to 
444 715,60 zł brutto. 
Wykonawcą zadania była firma 
Drogmost sp. z o.o. z Kłodzka.  

W związku z zakończeniem oceny 
wniosków złożonych w ramach 
XVIII Edycji Powiatowego 
Konkursu „Najlepsze inicjatywy 
społeczności lokalnych” 
informujemy, że w Gminie Stronie 
Śląskie nagrodzone zostały dwa 
sołectwa: Sołectwo Bolesławów i 
Sołectwo Kamienica. 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, 
na ręce Pań Sołtysek: 
- Pani Ireny Foremnik -  Sołtys 
Kamienicy i Pani Moniki Kardynał-
Makselan - Sołtys Bolesławowa 
przekazał promesy na 

dofinansowanie 
dla 
następujących 
projektów: 
1. Bolesławów 
„Aranżacja oczka 
wodnego na 
placu sołeckim w 
Bolesławowie —
ogród wodny. 
Dofinansowanie 
w wysokości 
3000,00 zł 
2. Kamienica „Fotel zdobywcy 
gór”. Dofinansowanie w 
wysokości 3000,00 zł. 

Gratulujemy, dziękujemy za 
inicjatywę oraz życzymy dalszych 
kreatywnych przedsięwzięć. 

Droga w Kletnie 
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Starym Gierałtowie 

 Z ŻYCIA KLUBU SENIOR + 

Kolejny wakacyjny miesiąc za na-
mi. A skoro wakacje to nie może 
zabraknąć wycieczki i niezapo-
mnianych przygód. I tak było w 
przypadku uczestników klubu, 
którzy pojechali do ZOO we Wro-
cławiu. W otoczeniu cudownych 
roślin i różnych gatunków zwierząt 
spędziliśmy miło, ciekawie i ak-
tywnie czas. Afrykarium ujęło nas 
wszystkich swoim wnętrzem i 
możliwością zobaczenia cieka-
wych, kolorowych i niespotyka-
nych  ryb i innych zwierząt z bli-
ska. Aby jak najdłużej zapamiętać  
przemijające lato seniorzy w cza-
sie zajęć manualnych szyli za-
wieszki zapachowe, wypełnione 
lawendą i płatkami róży, które 
można wykorzystać jako zapach 
do szaf lub mieszkań. Suszone 
kwiaty i liście, zebrane podczas 
spacerów wykorzystali również do 

dekorowania  
gipsowych li-
ter, które są 
ozdobą miej-
sca, gdzie wi-
szą prace 
uczestników 
klubu. Podczas 
sierpniowych 
warsztatów 
kulinarnych 
„Zapomniane, 
odgrzewane i 
nowo pozna-
ne” seniorzy 
gotowali zupę 
śliwkową z klu-
seczkami lany-
mi, zwaną pamułą  oraz przekła-
dańca z tarcizny z okrasą. W tym 
miesiącu u seniorów  było bardzo 
muzycznie i śpiewająco, ponieważ 
trwały  próby do ”Grzybomanii”, 

na której seniorzy wystąpią  m.in.  
z piosenką ułożoną specjalnie na 
tę okazję. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to 
cykliczny projekt kulturalny, spo-
łeczny i edukacyjny o wyjątkowej 
 skali i zasięgu organizowany co 
roku we wrześniu. Głównym ce-
lem Europejskich Dni Dziedzictwa 
jest edukacja historyczna i kultu-
ralna, promowanie różnorodności 
regionalnego dziedzictwa kulturo-
wego. Towarzystwo Przyjaciół Do-
liny Białej Lądeckiej w obchodach 
EDD bierze udział już od 10-ciu lat. 

Głównym organiza-
torem jest Narodo-
wy Instytut Dzie-
dzictwa, a koordy-
natorem na Dol-
nym Śląsku Mu-
zeum Etnograficzne 
we Wrocławiu.  W 
tegorocznych  ob-
chodach pt. 
"Połączeni dzie-
dzictwem" w Sta-
rym Gierałtowie  
udział wzięli: „Mini Band” ze Stro-
nia Ślaskiego oraz delegacja ze-
społu "Siekiereczki". Młodzież z 
Mini Bandu zagrała kilka swoich 
najlepszych utworów, Siekiereczki 
zaś melodie ludowe. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety, 
przygodni turyści mini przewodni-
ki po dolinie rzeki. Mogli również 

posmakować kiełbasek z grilla. 
Dziękujemy wszystkim za udział w 
spotkaniu i do zobaczenia za rok. 
 

Prezes Towarzystwa  
Makarewicz Mieczysław 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stroniu Śląskim 
z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora zaprasza 

13 października  (czwartek)  od godziny 1600 do „Dworku Galosa”  
na spotkanie przy muzyce. 

 

Cena biletu z konsumpcją: 50 zł od osoby, członkowie związku 25 zł od osoby 
W cenie : ciepłe danie, zimne napoje, kawa/herbata, ciasto. 

Zapisy i informacje od 19 września  do 10  października  
w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10 – 12 w Biurze Związku  

przy ul. Mickiewicza 2 
 

Zarząd  zapewnia DJ-a 
Burmistrz Stronia Pan Dariusz Chromiec dofinansował spotkanie środkami z budżetu Gminy,   

Radni - Gabriela Janiszewska, Krystyna Brzezicka, Magdalena Laskowska,  Ryszard Wiktor, Zdzisław Pa-
kuła, Jacek Serafin, Dariusz Gulij, Stanisław Dobrowolski i Wiesław Ryczek  jak co roku ufundowali na-

grody niespodzianki, które będą rozlosowane wśród uczestników.  

27 sierpnia 2022 r.  w Kletnie od-
był się WERNISAŻ WYSTAWY PO-
PLENEROWEJ XI MIĘDZYNARODO-
WEGO PLENERU MALARSKIEGO 
KLETNO - STRONIE ŚLĄSKIE 2022. 
Tym razem nie w CETiK-u a w 
miejscu o nazwie Przystanek na 
Szlaku, w plenerze w ramach wy-
darzenia o nazwie Bieg Jaskinio-
wego Niedźwiedzia, w wernisażu 
udział wzięło 8 artystów z Polski 
oraz z Ukrainy. Artyści podczas 
trwającego tydzień Pleneru Malar-
skiego namalowali kilkadziesiąt 

obrazów o tematyce związanej z 
atrakcjami Gminy Stronie Śląskie, 
część obrazów można było obej-
rzeć do 
14 wrze-
śnia w 
Galerii 
Wschod-
niej w 
CETiK-u 
w godzi-
nach pra-
cy Cen-
trum. Te-

goroczną bazą Wernisażu było 
Nad Stawami Kletno. Do zobacze-
nia za rok.  

Wernisaż wystawy poplenerowej XI Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego Kletno - Stronie Śląskie 2022.  

Bal z okazji międzynarodowego dnia seniora 
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

Wszystko zaczęło się od publika-

cji książki Petera Reynoldsa pt. 

„The Dot”, której bohaterką jest 

Vashti- dziewczynka, która, dzię-

ki odpowiedniemu wsparciu, 

uwierzyła w siebie. 15 września, 

tak jak w wielu miejscach na 

świecie, świętowaliśmy i my! 

Międzynarodowy Dzień Kropki 

jest wspaniałym świętem krea-

tywności, zabawy i odkrywania 

swoich mocnych stron . Tego 

dnia w naszym przedszkolu było 

jeszcze więcej zabawy, śmiechu i 

kolorów. W tej twórczej atmos-

ferze powstało wiele barwnych 

prac. W każdej grupie dzieci, 

które przygotowały najciekaw-

sze przebranie na Dzień Kropki 

zostały nagrodzone. Gratuluje-

my i  dziękujemy wszystkim za 

wspaniałą zabawę! 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

1 września w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim odbyło się rozpoczęcie roku szkol-

nego. Dzień ten przywitał nas słońcem i uśmiechniętymi buziami przedszkolaków. Od pierwszych dni z we-

rwą bierzemy się do pracy. Pomysłów nam nie brakuje. W tym roku współpracujemy z wydawnictwem 

Nowa Era. Mamy w planach realizację programów autorskich oraz projektów, zarówno nowych, jak i tych, 

których realizację rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Relacja z naszych kolejnych działań już wkrótce. 

STATEK NA PLACU ZABAW 

Nasi podopieczni i ich rodzice z pewnością zauważyli, że na placu zabaw przy wejściu do przedszkola znaj-

duje się nowa, kolorowa konstrukcja swym kształtem przypominająca statek. Została ona kupiona za środ-

ki zebrane podczas balu charytatywnego zorganizowanego przez Radę Rodziców w ubiegłym roku szkol-

nym. Okazało się, że nasze przedszkole ma wielu przyjaciół. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować 

WSZYSTKIM osobom, które włączyły się w organizację tego przedsięwzięcia. DZIĘ- KU-JE-MY! 

DZIEŃ KROPKI 
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PROJEKT „CIAŁO CZŁOWIEKA  TO CUDOWNA MASZYNA” 

We wrześniu dzięki wsparciu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżni-

ka startujemy z realizacją nowego projektu „Ciało człowieka to cu-

downa maszyna- Dbajmy o zdrowie zawsze”, na który otrzymaliśmy 

grant.  Jego celem jest edukacja zdrowotna. Podejmowane działania pomogą nam wzbogacać dzieci w 

wiedzę z dziedziny zdrowia, kształtować postawę prozdrowotną, ułatwią nabywanie przez dzieci prawidło-

wych przyzwyczajeń i nawyków higienicznych. 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
 

 Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Dzieci wróciły do szkół po dwóch miesią-
cach wakacyjnej przerwy. Do grona uczniów Zespołu Szkól Samorządowych dołączyły trzy klasy pierwsze 
Szkoły Podstawowej. Jedna klasa sportowa wychowawca  Pani Marzena Balicka oraz dwie klasy ogólne, 
których wychowawczyniami są Pani Urszula Górecka oraz Pani Małgorzata Jezierska. W szkole ponadpod-
stawowej powitaliśmy jedną klasę technikum , której wychowawcą jest Pani Agnieszka Dec. Uczniowie 
zostali powitani przez Panią Dyrektor oraz nauczycieli, odbył się krótki występ artystyczny. Wszystkim ucz-
niom życzymy spokojnego, udanego roku oraz wielu sukcesów. 

Z ogromną przyjemnością i dumą 
pragniemy poinformować o suk-
cesach  uczniów naszej szkoły, 
którzy w roku szklonym 
2021/2022 uzyskali  bardzo dobre  
wyniki zarówno w egzaminach 
klas ósmych, jak również w egza-
minie maturalnym. Wszystkie  od-
były się zgodnie z harmonogra-
mem CKE i mimo trudnych warun-
ków nauczania w minionych la-
tach związanych z pandemią Covid 
19, uczniowie klas VIII a, b, c, d 
zdobyli wyniki przewyższające lub 
zbliżone do wyników powiato-
wych, wojewódzkich a nawet kra-
jowych.  
Do egzaminu klas 8 przystąpiło 73 
uczniów, którzy pisali egzamin z  
języka polskiego, matematyki, ję-
zyka angielskiego oraz języka nie-
mieckiego.    
Z języka polskiego uzyskany średni 
wynik procentowy szkoły to 
61,79%, który znacznie przewyż-
sza średnią wyników w wojewódz-
twie (57,82%), powiecie (54,11%) 

oraz w kraju 
(59,03%).  
Najlepszy wy-
nik w szkole 
uzyskała klas 
8c imponują-
ce 66,9%. 
Z matematyki 
średni wynik 
procentowy 
szkoły to 
49,53%, co 
stanowy wy-
nik przewyższający powiatowy 
(47,11%) oraz zbliżony do woje-
wódzkiego oraz krajowego.  Naj-
lepszy wynik osiągnęła klasa 8d – 
59,77%. 
Z języka angielskiego wynik pro-
centowy szkoły 61,17%, który jest 
zbliżony do powiatowego 
(61.30%) oraz wojewódzkiego i 
krajowego. Najwyższy wynik uzy-
skała klasa 8a -  65,88%. 
Z języka niemieckiego średni wy-
nik procentowy to 62%. Wynik ten  
zdecydowanie przewyższa średni 

wynik powiatowy (39,89%),  woje-
wódzki (47,96%) oraz krajowy 
(53,36%). 
Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło trzech absolwentów tech-
nikum. Zdawalność w Zespole 
Szkół Samorządowych  to 100%.  
 
Serdecznie gratulujemy tegorocz-
nym absolwentom i życzymy wie-
lu sukcesów w  latach nauki! 

EGZAMINY KLAS ÓSMYCH ORAZ MATURALNE 
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Miesięczne wyjazdy na Wyspy Ka-
naryjskie, nowoczesne pracownie 
zawodowe, świetnie wyposażone 
laboratoria, tablice interaktywne, 
drukarki 3D - to tylko część nie-
spodzianek,  które czekają na 
uczniów w ZSS Stroniu Śląskim w 
roku szkolnym 2022/2023. 
Wakacje stały się przeszłością, 
więc czas zacząć przyzwyczajać się 
do obowiązków i wyzwań, które 
niesie ze sobą nowy rok szkolny. 
W tym roku szkolnym uczniowie  
będą mogli zdobywać wiedzę i 
rozwijać swoje pasje korzystając z 
dobrze doposażonych pracowni i 
laboratoriów. Dzięki projektom 
unijnym, szkoła pozyskała fundu-
sze m.in. na modernizację stołów-
ki, zakup specjalistycznych pomo-
cy dydaktycznych, a także udział 
22 uczniów w projekcie Erasmus+. 
Nauka musi być nudna? Nie  
w naszej szkole! 
Dzięki projektowi „Laboratoria 
Przyszłości”, zakupiono do pra-
cowni biologii i fizyki nowoczesne 
mikroskopy, tablice interaktywne 
oraz drukarki 3D, powstała rów-
nież pracownia do zajęć technicz-
nych, wszystko to za  kwotę 
124800 PLN. Nie od dziś wiado-
mo, że doświadczając uczymy się 
najszybciej i najefektywniej. Każde 
dziecko rodzi się z ciekawością 
świata, chęcią nauki i odkrywania 
nieznanego. Rolą rodzica, nauczy-
ciela i szkoły jest aby tę ciekawość 
podsycać i nie pozwolić jej się wy-
palić. Lekcje biologii i fizyki i zajęć 
technicznych w ZSS mogą zabrać  
uczniów w niezwykłą,  interaktyw-
ną podróż przez mikro i makro 
świat, dzięki świetnemu doposa-
żeniu pracowni. Uczniowie techni-
kum również otrzymali tablice in-
teraktywne w związku z projek-
tem „Aktywna Tablica”. Również  
sale kształcenia zawodowego, zo-

stały doposażone na kwotę 15000 
PLN za sprawą  projektu „Razem 
dla kształcenia zawodowego”.  W 
klasach pojawiły się nowoczesne 
urządzenia gastronomiczne, a tak-
że nowe zestawy komputerowe. 
Uczniowie chętnie korzystają z 
dobrodziejstw pomocy nauko-
wych, bo te wzbogacają stosowa-
ne przez nauczycieli metody dy-
daktyczne i znacząco wpływają na 
wzrost efektywność nauki. 
„Nie samym chlebem żyje czło-
wiek…”, ale jednak jeść musi. 
Zwłaszcza młody człowiek, który 
mnóstwo energii wydatkuje na 
ciężką pracę umysłową, jaką jest 
nauka. Szkoła zadbała o to, aby 
uczniowie ZSS w Stroniu Śląskim 
jedli posiłki nie tylko smaczne i 
zdrowe ale również przygotowy-
wane w ładnym, przyjaznym oto-
czeniu. W ramach projektu 
„Posiłek w domu i szkole” ZSS  do-
stał 100000 PLN na modernizację i 
doposażenie stołówki oraz kuchni 
szkolnej. 
Jedziemy na Wyspy Kanaryjskie! 
Fuerteventura to gorąca wyspa 
leżąca na Oceanie Atlantyckim i 
najstarsza z Wysp Kanaryjskich. 
Słynie ze 150 plaż i niezwykłego, 

dziewiczego krajobrazu. Jest ra-
jem dla turystów, którzy uwielbia-
ją piesze wycieczki, bowiem cała 
jest poprzecinana kilometrami 
szlaków dla piechurów. Właśnie 
tam, w ten egzotyczny zakątek, 
pojedzie 22 uczniów z ZSS w Stro-
niu Śląskim w ramach programu 
ERASMUS+. Koszt tego przedsię-
wzięcia to 71119 Euro. Przez mie-
siąc, uczniowie poznawać będą 
egzotyczną kulturę, szlifować ję-
zyk, i brać udział w stażach zawo-
dowych doskonalić umiejętności 
gastronomiczno-hotelarskie. To 
niezwykłe doświadczenie, które 
nie tylko zostawi trwały efekt dy-
daktyczny, ale również będzie nie-
zwykłym doświadczeniem w życiu 
młodego człowieka. 
 
Tytułowa szkoła przyszłości wspie-
ra swoich wychowanków w poko-
nywaniu coraz trudniejszych eta-
pów edukacji, w dokonywaniu 
świadomych wyborów, rozbudza 
ciekawość świata stosując nowo-
czesne metody dydaktyczne i wy-
chowawcze, zgodnie ze słowami 
Paulo Coehlo: ”Jest tylko jeden 
sposób na naukę. Poprzez działa-
nie”. 

Szkoła przyszłości – ZSS w Stroniu Śląskim 
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Narodowe Czytanie jest  coroczną 
akcją  czytania wybranej lektury,  
organizowaną od 2012 r. 
 i objętą   patronatem honorowym 
Pary Prezydenckiej. 
 4 września już po raz jedenasty  
spotkaliśmy się,  aby  wspólnie 
czytać arcydzieła literatury pol-
skiej - tym razem były to  „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. 
Utwory tego wybitnego poety  
zaprezentowali:  Burmistrz Stronia 
Śląskiego  Pan  Dariusz Chromiec 
(„Romantyczność”), Radni Rady 
Miejskiej –  Pani  Magdalena La-
skowska i  Pan Marek Balicki 
(„Świteź”), przedstawicielki  klubu 
Kobieta - Książka – Kultura –  Pani 
Genowefa Kret,   Pani Anna Ro-
mańczuk  i Pani  Anna Kaczmarek  
(„Lilije”). Grupa młodzieży „Młodzi 

Teatralni” (Natalia Radomska, 
Marta Madejczyk, Wiktoria 
Paszcz, Patryk Kowalczyk, Domini-
ka Brodzińska, Zosia Wnuk,  Liwia 
Skowron, Tetiana Syrota i  Letycja 
Radomska) pod opieką Pani Pauli-
ny Bagińskiej, odczytała balladę 
„Kurhanek Maryli” a na zakończe-
nie przedstawiła ciekawą interpre-
tację  utworu „To lubię” w formie 
happeningu.  
Miejsce naszego spotkania  było  
nowe i wyjątkowe –  „Czytelnia 
pod Kasztanami” -   znajdujący się 
tuż obok biblioteki, zaciszny i zie-
lony teren w cieniu drzew, otoczo-
ny kwietnikami  i wyposażony w 
wygodne leżaki i ławeczki.  Czytel-
nia powstała dzięki wsparciu fi-
nansowemu  Fundacji Santander 
oraz Funduszu Lokalnego Masywu 

Śnieżnika  otrzymanego w ramach 
projektu „Ogrody pełne inspira-
cji”. 
  Pragniemy serdecznie podzięko-
wać wszystkim za przybycie i za-
angażowanie się w to czytelnicze 
święto ukazujące fenomen pol-
skiego romantyzmu. 
UWAGA! Informujemy, że  po-
cząwszy od  dnia 24 września, 
biblioteka  będzie czynna w  so-
boty ,  
w godzinach  od 9.00 do 13.00. 
Zapraszamy! 

 

Alicja Witczak 

Wieści  z biblioteki 
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Projekt „ Mądrze, zdrowo i z pomysłem“  współfinasowany jest ze środków EFRR  
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

W ramach projektu „Mądrze, 
zdrowo i z pomysłem“   zostały 
zorganizowane pierwsze działania 
tj. warsztaty sztuki makijażu – 
online, podczas których panie 
min. nauczyły się rozpoznawać typ 
cery, jak powinna wyglądać świa-
doma pielęgnacja domowa. Po-
znały rodzaje makijażów 
(codzienny, do pracy, wieczoro-
wy). Poznały tajniki, jak  prawidło-
wo modelować twarz i brwi. Kolej-
nym działaniem zrealizowanym w 
ramach projektu, były wycieczki 
dla seniorów. Wraz z partnerem 
czeskim zorganizowaliśmy trzy 
wyjścia. Pierwsza wycieczka odby-
ła się 14 lipca br.  i objęła zwiedza-
nie okolic Kamienicy. Drugą zorga-
nizowaliśmy w dniu 18 sierpnia na 
przełęcz Płoszczyna. Trzecia, a za 
razem ostatnia miała miejsce 14 

września i zakończyła się na Górze 
Větrov.  Uwieńczeniem każdej wy-
cieczki było integracyjne ognisko.  
Podczas spacerów uczestnicy na-
grywali filmiki z walorami tury-
stycznymi okolic Stronia Śląskiego 
i Starego Mesta, z których pod 
okiem fachowca zostanie zmonto-
wany profesjonalny film promo-
cyjny. W kolejnych miesiącach 
planujemy zrealizować warsztaty 

kreatywne dla dzieci tj. krawieckie                     
dla najmłodszych i malowania 
przy sztalugach oraz wystawę 
podsumowującą projekt.                     
Dla uczestników działań rozdawa-
ne są promocyjne gadżety z  loga-
mi unijnymi  i programowymi. 
 

Natalia Gancarz 
Koordynator projektu 
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Projekt „ Razem dla rozwoju granicy“  współfinasowany jest ze środków EFRR  
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kul-
tury w Stroniu Śląskim wraz z 
partnerem czeskim Starym 
Mestem realizuje projekt „Razem 
dla rozwoju granicy“. Projekt sku-
pia się na wspieraniu działań, któ-
re tworzą przesłanki dla trwałości 
partnerstwa pomiędzy miastami 
Stroniem Śląskim i Starym 
Mestem. Poprzez wspólne działa-
nia i promocję projekt przyczyni 
się do większej aktywności współ-
pracujących ze sobą instytucji kul-
tury, instytucji samorządowych, 
IT, jednostek podległych.  Głów-
nym celem projektu jest aktywiza-
cja społeczności miast partner-
skich do wspólnego działania. Cel 
ten realizowany będzie poprzez 
organizację wspólnych spotkań 

studyjnych i konferencji. Dobrem 
wspólnym jest zdobycie nowych 
zainteresowań i integracja spo-
łeczna. 
W czerwcu br. Po stronie czeskiej 
został zorganizowany wyjazd stu-
dyjny, a 9-10 września po stronie 
polskiej. Spotkania dedykowane 
były  przedstawicielom gmin, rady 
miasta, instytucjom samorządo-
wym, domom kultury i oraz IT ze 
Stronia Śląskiego i Starego Mesta. 
Podczas tych wydarzeń uczestnicy 
wymienili się doświadczeniami,  
podnieśli wiedzę nt. atrakcyjności 
naszego regionu. Po stronie cze-
skiej uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzić wieżę na Górze Větrov, 
zakład PRO BIO oraz wieżę ratu-
szową w Starym Mescie. Działania 

dotyczyły pozna-
wania dobrych 
praktyk,  atrakcji 
występujących tu-
rystycznych po 
obu stronach gra-
nicy, przećwicze-
nia obu języków w 
praktyce, spotkań, 
wzajemnego po-
znawania.  Osoby 
uczestniczące w 
spotkaniu po stro-
nie polskiej mieli 
możliwość zwie-
dzić Jaskinię Nie-
dźwiedzią, wjechać 
koleją na Czarną 
Górę oraz przeje-
chać się kolejką 
grawitacyjną 
„Czarna Żmija”.    
W ramach projektu 
po stronie polskiej 

w CETiK-u zostanie zorganizowana 
jednodniowa konferencja trans-
graniczna. Wiodącym tematem 
spotkania będzie przyszłość pol-
sko-czeskiej współpracy transgra-
nicznej.  Omówione zostaną plany 
projektów transgranicznych w 
wielu obszarach tematycznych. 
Dyskusji poddane zostaną proble-
my z jakimi borykamy się podczas 
realizacji projektów i sposoby jak 
ich unikać lub je zmniejszyć.   Part-
nerzy przygotują prezentacje ze 
zrealizowanych dotychczas pro-
jektów w swoich gminach. Zosta-
ną zaproszeni przedstawiciele in-
stytucji współpracujących, zajmu-
jący się transgranicznością.  
Wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację w/w wydarzeń bardzo 
dziękujemy i liczymy na dalszą 
współpracę. 
 

Natalia Gancarz 

Koordynator projektu 
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ii  Śnieżnicka pięćdziesiątka 

Mamy przyjemność zaprosić Pań-
stwa na górski turystyczny marsz 
po górach, ale jakich!  
W Masywie Śnieżnika, na pięknej 
Ziemi Kłodzkiej!  
Startujemy 1 października o godzi-
nie 7:00, miejsce zbiórki start/
meta Zalew Stara Morawa.  
Trasa wiedzie wokół Stronia Ślą-
skiego, w Masywie Śnieżnika. Naj-
wyższy punkt, na jaki trafimy osią-
ga około 1423m. Mapka w forma-
cie gpx dostępna na stronie zapi-
sów (będzie też dostępna w for-
mie papierowej).  
Po dość wymagającym odcinku 
(pierwsza połowa trasy) każdy 
uczestnik będzie miał możliwość 
zjedzenia ciepłej zupy w Schroni-
sku na Śnieżniku,  
a po zejściu z trasy czekać będzie 

ognisko/grill lub inny 
ciepły posiłek nad 
Zalewem w Starej 
Morawie.  
Regulamin wydarze-
nia znajduje się pod 
linkiem do zapisów.  
Na całej trasie będzie 
nam towarzyszył 
Przewodnik Sudecki.  
Impreza ma charak-
ter rekreacyjny, bez 
pomiaru czasu i ry-
walizacji. Zachęcamy 
i zapraszamy do 
wzięcia udziału, do 
sprawdzenia swoich 
możliwości wytrzy-
małościowych i inte-
gracji z ludźmi gór:) 
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Letni Maraton  
Nordic Walking  

Strońska Grupa Rowerowa w Tatrach  

Promocja Naszych pięknych okolic w 
ramach  Letniego Maratonu Nordic 
Walking ze Wrocławskie Stowarzysze-
nie Nordic-Walking w towarzystwie 
fajnych ludzi. Do zobaczenia na II 
ŚNIEŻNICKIEJ PIĘĆDZIESIĄTCE już w 
październiku. 

W pierwszy weekend września 
strońska grupa rowerowa wraz z 
przyjaciółmi z Krakowa wybrała 
się na górska trasę celem obje-
chania dookoła Tatr. Wyruszyli-
śmy wczesnym rankiem w sobotę 
z Białki Tatrzańskiej, pierwszym 
celem była wielka krokiew w Za-
kopanem, następnie doliną Strą-
żyska wyruszyliśmy w stronę Sło-

wacji. Naszym celem i miejscem 
noclegowym była Tatralandia. Po 
długim i wyczerpującym dniu 
spędzonym na dwóch kołach 
chętnie skorzystaliśmy z term i 
gorących kąpieli. W drogę po-
wrotną wyruszyliśmy po obfitym 
śniadaniu przy suto zastawionych 
stołach. Większa część trasy w 
drodze powrotnej prowadziła 

przez słowackie miejscowości. W 
sumie przejechaliśmy 233 km 
podziwiając malownicze górskie 
krajobrazy. Trasa jak na góry 
przystało była wymagająca, dłu-
gie i strome podjazdy i szybkie 
zjazdy. W wycieczce wzięło udział 
21 osób. 
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Dnia 3 września br. W sołectwie 
Stronie4 Wieś odbyła się X 
jubileuszowa „Grzybomiania”.  
„Tak przed 10 laty Grzybomani 
kariera się  zaczęła - do wspólnych 
zabaw została pokonana bariera”. 
Pomysł na organizację imprezy 
będącej wizytówką i promocją 
sołectwa zrodził się po powrocie z 
wyjazdu studyjnego mieszkanek 
Kasi i Moniki. Swoją nazwę 
zawdzięcza okolicznym lasom 
obfitującym w grzyby. Podczas 
tegorocznego festynu miała 
miejsce prezentacja 
organizowanego przez sołectwo 
projektu pn. „Pomóżmy IM 
zapomnieć o wojnie”. Wcześniej 
dzieci z sołectwa wspólnie z 
dziećmi z Ukrainy w ramach 
projektu uczestniczyły w  
warsztatach plastycznych, 
sprawnościowych i tanecznych 
oraz  obejrzały spektakl pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek” 
zorganizowany przez grupę 

„Senibut”. Obecni na 
Grzybomanii goście , 
jak i nasi mieszkańcy 
z zachwytem 
obejrzeli taniec 
„Zumby” w 
wykonaniu dzieci 
biorących udział w 
projekcie, jak i 
również mogli 
podziwiać 
wykoanane podczas 
warsztatów  prace 
plastyczne. 
Tego dnia dopisała 
nam pogoda, było 
głośno, radośnie, a o 
dobrą zabawę 
zadbał DJ , który 
mobllizował 
uczestników do 
zabawy. 
Przygotowane 
potrawy i ciasta 
rozeszły się w mgnieniu oka. Nie 
brakowało również chętnych do 

udziału w 
konkursach. 
W związku z 
doskonałą zabawą i 
świetną 
organizacją 
imprezy 
chciałabym 
podziękować 
wszystkim, którzy 
nas wspierali i 
pomagali przez 
minione lata. Panu 
Burmistrzowi 
Dariuszowi 
Chromcowi oraz 
Przewodniczącemu 
Rady Powiatu 
Zbigniewowi 
Łopusiewiczowi za 
ufundowane 
nagrody we 

wszystkich latach, 
przedstawicielom Gminy Stronie 
śląskie, Nadleśnictwu  Lądek-
Zdrój, Karczmie Hubertus, 
Pensjonatom Puchczówka oraz 
Olre Gniazdo. W Szczególności 
podziękowania kieruję do 
koleżanek i kolegów, 
mieszkańców naszego sołectwa, 
którzy ;poświęcili swój cenny czas 
na przygotowania działki sołeckiej 
i sprawnego przebiegu festynu, 
cała praca, którą wykonali była z 
ich strony wolontariatem.  
Oby czas, siły i zdrowie pozwoliły 
nam na powielanie tej pięknej 
tradycji w kolejnych latach. 
 

Sołtys Stronia-Wsi 
Czesława Piechnik 

X jubileuszowa Grzybomania w Stroniu-Wsi 
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Impreza integracyjna dla mieszkańców  
Sołectwa Stary Gierałtów 

Wiadomości z rady miejskiej 

 

W dniu 23 sierpnia br. odbyła się 
LV sesja Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego, na której podjęto na-
stępujące uchwały: 
- Uchwała nr LV/344/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy Stro-
nie Śląskie na 2022 rok. 
- Uchwała nr LV/345/22 w spra-
wie zmiany uchwały Nr 
XLIV/288/21 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 30 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stronie Śląskie. 
- Uchwała nr LV/346/22 w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskiego. 
- Uchwała nr LV/347/22 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Dolnośląskiego. 
- Uchwała nr LV/348/22 w spra-
wie określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Stronie 
Śląskie w roku szkolnym 
2022/2023. 
- Uchwała nr LV/349/22 w spra-
wie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, pedagogów specjal-
nych psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, do-
radców zawodowych oraz nauczy-

cieli przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w szkole podsta-
wowej pracujących z grupami 
obejmującymi  dzieci 6-letnie i 
młodsze, zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolu, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina 
Stronie Śląskie . 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” przyjęciem 
projektów uchwał jednogłośnie. 
 
W dniu 2 września br. odbyła się 
LVI nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego, na której 
podjęto uchwałę: 
- Uchwała nr LVI/350/22 w spra-
wie poboru podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” jednogło-
śnie. 
 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 01.09.2022 r. wraz z Radnymi 
Panią Krystyną Brzezicką oraz Pa-
nią Magdaleną Laskowską Prze-
wodniczącą Komisji Oświaty, 

Sportu i Zdrowia na rozpoczęciu 
Roku Szkolonego w ZSS w Stroniu 
Śląskim, 
- 03.09.2022 r. wraz z Radnymi 
Panią Magdaleną Laskowską, Pa-
nem Zdzisławem Pakułą, Panem 
Wiesławem Ryczkiem w Między-
narodowym Rajdzie na Śnieżnik 
organizowanym przez SPA 
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., 
- 03.09.2022 r. wraz z Radnymi 
Panią Magdaleną Laskowską, Pa-
nem Zdzisławem Pakułą, Panem 
Wiesławem Ryczkiem oraz Panem 
Jackiem Serafinem w X GRZYBO-
MANII, organizowanej przez So-
łectwo Stronie Śląskie, gratuluje-
my pięknego jubileuszu J,  
- 9 i 10.09.2022 r. wraz z Radnymi 
Rady Miejskiej na spotkaniach z 
delegacją Starego Mesta z Czech 
Naszego Miasta Partnerskiego,  
- 14.09.2022 r. na posiedzeniu 
Zarządu Oddziału Miejsko - Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Stroniu Śląskim. 
 
 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

W dniu 19 września br. w Wiacie "Pod Bocianem", odbyła się impreza integracyjna dla mieszkańców So-
łectwa Stary Gierałtów na powitanie jesieni. Pomimo lata pogoda była już jesienna jak wskazywała nazwa, 
lecz atmosfera była typowo letnia.  
Bardzo dziękujemy za wsparcie gastronomiczne naszym mieszkaniom - Alicji, Beacie, dwóm Ewom, Joan-
nie, Wiesi, Władzi, Ryśkowi i Zdzichowi oraz Arkowi za obsługę grilla. 
Bardzo Wam Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i mamy nadzieję, że takie wspólne są-
siedzkie spędzanie czasu będzie Naszą Tradycją. 
 
 

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

BEZPŁATNE PORADY ZUS  

Porady odbędą się w dniach 1 października oraz 5 
listopada 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.  

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 – 17.  
W dniu 4 października 2022 roku dyżur pełnić będzie 
Radny Zdzisław Pakuła. Z Radnymi we wszystkich 
sprawach można kontaktować się telefonicznie: 
Magdalena Laskowska - 575 780 427, 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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Przypominamy, że po przerwie spowodowanej 
pandemią COVID-19, od 1 lipca 2022 roku zosta-
ła przywrócona możliwość świadczenia usług me-
dycznych w zakresie pielęgniarstwa, w tym wyko-
nywanie iniekcji dla mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie. 
Dzięki życzliwości Dyrekcji Centrum wyżej wymie-
nione usługi wykonywane będą w budynku SP 
ZOZ Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoter-
minowej w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Sudeckiej 
3a  
w godzinach:  
 

-od 8:00 do 10:00 oraz  
-od 18:00 do 20:00 w dni wolne od pracy,  
niedziele i święta.  
 

https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Centrum-Psychiatrii-D%C5%82ugoterminowej-w-Stroniu-%C5%9Al%C4%85skim-113867107082489/?__cft__%5b0%5d=AZXUQ9rWZufca6Kt5xjqCD7kQoNXcrlT3eZ5sCoDz70CT1m-STy96KgKbU29o16O_CfTa2UkkW6SiZCtG72DKDuXTZsS5XIXK70ZxRDcxOZqH9bBft2D
https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzkie-Centrum-Psychiatrii-D%C5%82ugoterminowej-w-Stroniu-%C5%9Al%C4%85skim-113867107082489/?__cft__%5b0%5d=AZXUQ9rWZufca6Kt5xjqCD7kQoNXcrlT3eZ5sCoDz70CT1m-STy96KgKbU29o16O_CfTa2UkkW6SiZCtG72DKDuXTZsS5XIXK70ZxRDcxOZqH9bBft2D

