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Kara za nieosiągnięcie wskaźnika segregacji odpadów. 
Gmina otrzymała karę w wysokości 26.600 zł 

Gmina Stronie Śląskie ma zapła-
cić 26.600 zł za nieosiągnięcie w 
2019 r. wymaganego wskaźnika 
segregacji papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła - zdecy-
dował Dolnośląski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. 
Jaki poziom recyklingu uwalnia 
od kary? 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, w 2019 r. Gmina nie 
osiągnęła wymaganego w 2019 
r., wynoszącego 40% poziomu 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów ko-
munalnych z wyłączeniem in-
nych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunal-
ne, określonego w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 
14 grudnia 2016 roku w sprawie 
poziomów recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami nie-
których frakcji odpadów komu-
nalnych. Poziom osiągnięty 
przez Gminę wyniósł zaledwie 
19,28%.  
Jakie są konsekwencje braku 
segregacji odpadów? 
"Brak segregacji odpadów w 
Gminie będzie odbijał się czkaw-
ką na budżetach Stronia Śląskie-
go w następnych latach, ponie-
waż w roku 2020 i 2021 również 
nie osiągnęliśmy odpowiedniego 
poziomu segregacji odpadów". 
Od tego, w jaki sposób rozdzieli-
my odpady już w domu, zależy, 
ile z nich zostanie poddanych re-
cyklingowi. Prawidłowa segrega-
cja oznacza redukcję ilości odpa-
dów zmieszanych, co przekłada 
się na niższe koszty ponoszone 
przez gminę (czyli nas wszyst-

kich) i daje lepszy wskaźnik po-
ziomu recyklingu odpadów. Po-
ziom ten został ustalony dla sa-
morządów przez Ministra Środo-
wiska – z każdym rokiem jest co-
raz wyższy i coraz trudniej będzie 
go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli 
mieszkańcy nie wywiążą się z te-
go obowiązku, gmina będzie mu-
siała zapłacić kary administracyj-
ne nałożone przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Środki te mogłyby być spożytko-
wane z korzyścią dla mieszkań-
ców, np. na doposażenie przed-
szkoli i szkół, poprawę bezpie-
czeństwa na drogach bądź inne 
trwałe inwestycje.  
Niestety w dalszym ciągu nie 
wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta rozumieją potrzebę se-
gregacji odpadów oraz pozby-
wania się ich w sposób właści-
wy. 
Zgodnie z przepisami prawa 
przedsiębiorca odbierający od-
pady tj. firma Komunalnik ma 
obowiązek zgłaszać do gminy 
każdy przypadek braku prowa-
dzenia segregacji odpadów. Do-
kumentacja zdjęciowa przekazy-
wana przez firmę oraz prowa-
dzone kontrole potwierdzają 
zupełny brak stosowania przez 
niektórych mieszkańców właści-
wej segregacji. Zaskakujące są 
sytuacje, kiedy z danej nierucho-
mości odbierane są odpady se-
gregowane, a w pojemnikach na 
odpady zmieszane nadal umiesz-
czane są kartony albo butelki 
plastikowe. Powyższe przykłady 
są nie do zaakceptowania. 
Dlatego zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców – dbaj-
my o przestrzeganie zasad po-
prawnej segregacji odpadów. W 

tym celu w aplikacji Gmina Stro-
nie Śląskie został uruchomiony 
kalendarz wywozu odpadów 
komunalnych. W najbliższym 
czasie do mieszkańców dostar-
czone zostaną ulotki informują-
ce jakie odpady wrzucać do da-
nego pojemnika. 
Przypominamy, że brak prawidło-
wej segregacji będzie skutkował 
naliczeniem podwyższonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Obecnie jest to kwota 
66,00 zł/osoby. 
W tym miejscu pragniemy podzię-
kować wszystkim tym, którzy pro-
wadzą wzorową selekcję odpa-
dów przyczyniając się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego. 
Należy pamiętać, że stosując się 
do zasad segregacji odpadów 
wnosimy swój wkład w poprawę 
jakości powietrza, gleby i wody. 
Ograniczamy również liczbę odpa-
dów w swoim otoczeniu. 
Proponujemy mieszkańcom wdro-
żenie dobrych praktyk w tym za-
kresie: 
zmniejszajmy objętość odpadów 
poprzez zgniatanie butelek i pu-
szek po napojach, kartonów po 
sokach lub mleku, a także poprzez 
składanie opakowań papierowych 
i kartonów przed ich wyrzuce-
niem; 
nie pozostawiajmy odpadów obok 
pojemników; 
dokonujmy świadomych i rozsąd-
nych decyzji zakupowych, aby nie 
wytwarzać więcej odpadów, niż 
jest to konieczne; 
nie zaśmiecajmy lasów, przydroż-
nych rowów, łąk, gdzie tworzą się 
dzikie wysypiska odpadów; 
nie bądźmy obojętni – zwróćmy 
uwagę sąsiadowi. 
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 NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2023 

Zmiana godzin pracy (PSZOK) 

Rada Miejska Stronia 
Śląskiego w drodze uchwały za-
twierdziła wysokości rocznych 
stawek podatku od nierucho-
mości na 2023 rok. Decyzję w 
tym zakresie Radni podjęli pod-
czas sesji, która odbyła się 28 
października br. 

W przypadku naszej gmi-
ny pod uwagę wzięto wzrost o 
11,8 % cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w pierwszym pół-
roczu 2022 r. w stosunku do 
pierwszych sześciu miesięcy ro-
ku 2021. Ten wskaźnik cen ma 
wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych) na 
corocznie ustalane przez mini-
stra właściwego do spraw finan-
sów publicznych górne granice 
stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych (tzw. stawki 

maksymalne). Dla porównania 
w roku 2022 wskaźnik ten wy-
nosił 3,6 %. Taka zasada obo-
wiązuje już od wielu lat na tere-
nie Gminy Stronie Śląskie, gdzie 
wzrost stawek podatkowych w 
podatku od nieruchomości na-
stępuje w oparciu o ten wskaź-
nik.    

Budżet gminy konstruo-
wany jest tak, by zmiany wyso-
kości opłat lokalnych były jak 
najmniej odczuwalne dla miesz-
kańców. Na przykładzie, poda-
tek od nieruchomości dla bu-
dynków mieszkalnych, w zakre-
sie pow. użytkowej lokalu 
mieszkalnego wzrośnie o 10 
groszy za 1m2 rocznie. W prak-
tyce oznacza to, że mieszkaniec 
Stronia Śląskiego posiadający 
mieszkanie o powierzchni 60 m2 
zapłaci miesięcznie ok. 0,50 zł 

więcej od tej podstawy opodat-
kowania, niż w roku obecnym 
(w skali roku łącznie 6 zł wię-
cej). 

Poniżej, dla porównania, 
przedstawiamy powyższe katego-
rie stawek podatków w Gminie 
Stronie Śląskie i innych gminach 
Powiatu Kłodzkiego, które już do-
konały zmian stawek podatko-
wych na przyszły rok. Według na-
pływających informacji prawie 
wszystkie gminy w br. podniosą 
stawki podatku od nieruchomo-
ści - są zmuszone do tego głównie 
aktualną sytuacją makroekono-
miczną. Warto zaznaczyć, że po-
datek od nieruchomości na tere-
nie Gminy Stronie Śląskie jest jed-
nym z najmniejszych spośród 
gmin Powiatu Kłodzkiego.  
 

UWAGA !!! 

OD 02 LISTOPADA 2022 ROKU ZMIANIE ULEGŁY GODZINY PRACY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). 

NOWE GODZINY: 

- PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK - 07.00 - 15.00 
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Rodzaje  
nieruchomości 

Maksymalne 
stawki podatku 

możliwe do 
uchwalenia w 
2023 r. [zł/m2] 

Stawka po-
datku na 
2023 r. 

[zł/m2] w 
Gminie Stro-
nie Śląskie 

Stawka po-
datku na 
2023 r. 

[zł/m2] w 
Gminie Lą-
dek Zdrój 

Stawka po-
datku na 
2023 r. 

[zł/m2] w 
Gminie 
Kłodzko 

Stawka 
podatku na 

2023 r. 
[zł/m2] w 
Polanicy 

Zdrój 

Stawka 
podatku na 

2023 r. 
[zł/m2] w 

Dusznikach 
Zdrój 

I. Budynki 1 2 3 4 5 6 

1. Od 1 m2 po-
wierzchni użytko-
wej budynków 
mieszkalnych lub 
ich części 

1,00 zł 0,93 0,98 0,96 1,00 1,00 

2. Od 1 m2 po-
wierzchni użytko-
wej budynków 
lub ich części 
związanych z pro-
wadzeniem dzia-
łalności gospo-
darczej 

28,78 23,11 28,00 28,52 28,78 28,78 

3. Od 1 m2 po-
wierzchni użytko-
wej budynków 
lub ich części za-
jętych na prowa-
dzenie działalno-
ści gospodarczej 
w zakresie obrotu 
kwalifikowanym 
materiałem siew-
nym 

13,47 13,46 13,00 13,34 13,47 13,47 

4. Od 1 m2 pow. 
użytkowej budyn-
ków lub ich części 
związanych z 
udzielaniem 
świadczeń zdro-
wotnych 

5,87 5,86 5,85 5,81 5,87 5,87 

5. Od 1 m2 po-
wierzchni użytko-
wej pozostałych 
budynków lub 
ich części 

9,71 7,70 9,7 9,60 9,71 9,71 

II. Grunty 
1 2 3 4 5 6 

Od 1 m2 po-
wierzchni grun-
tów związanych z 
prowadzeniem 
działalności go-
spodarczej 

1,16 0,96 1,15 1,14 1,16 1,16 

Od gruntów 
pozostałych 0,61 0,49 0,60 0,60 0,61 0,61 
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Modernizacja Parku Morawka - I etap 

Inwestycje gminne w 2022 roku mają się ku końcowi. W tym roku modernizujemy rekordową ilość dróg 

gminnych. Dużym przedsięwzięciem, jakie zostało wykonane w tym roku była budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej  oraz I etap modernizacji Parku Morawka. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji w/w 

zadań. 
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Fotorelacja z  realizacji inwestycji drogowych na terenie 
Gminy Stronie Śląskie 

Droga w Goszowie 1  

Remont fragmentu drogi 

powiatowej w starym 

gieraltowie  

 Droga do stawów 

Droga   w Goszowie 2 

Droga gminna w  Starym  

Gierałtowie wraz z nową 

kanalizacją 
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Wieża widokowa na Śnieżnik 

Wieża na Śnieżniku od momentu 
otwarcia była bardzo chętnie od-
wiedzana przez turystów. W mie-
siącu październiku i do 13 listopa-
da było to łącznie ponad dwadzie-
ścia tysięcy osób, czemu sprzyjała 
ładna pogoda i widoczność, szcze-
gólnie w październiku. Momenta-
mi na wieżę wchodziło około ty-
siąca osób na godzinę. Od dnia 14 
listopada działa licznik wejść tury-
stów do wieży. Przez okres poło-
wy tego miesiąca, pomimo zimo-
wej aury panującej na Śnieżniku, 
wieże odwiedziło blisko 2700 
osób. Warto podkreślić, że tem-
peratura od 16 listopada przez 
całą dobę nie przekracza zera 
stopni, a najniższą odnotowano 
nad ranem 19 listopada (-13,3 
stopni).  
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Wiadomości z przedszkola miejskiego im. Jana Pawła ii  

 

DZIEŃ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI 

Październik uznawany jest od wie-
lu lat za miesiąc walki z rakiem 
piersi, mówimy zatem głośno o 
profilaktyce, która może uratować 

niejedno życie. 15 października 
obchodzony jest Europejski Dzień 
Walki z Rakiem Piersi, którego 
symbolem jest różowa wstążka. 
Co roku w akcji bierze udział ok. 
70 krajów.  Przedszkole Miejskie 
w Stroniu Śląskim także od wielu 
lat uczestniczy w tym wydarze-
niu. Poza zajęciami o tematyce 
zdrowotnej dla dzieci przygoto-
waliśmy zatem również ulotki 
edukacyjne dla  pań odwiedzają-
cych nasze przedszkole. Zachęca-
my mamy, ciocie, babcie i wszyst-
kie kobiety do badań .  

DZIEŃ PAPIESKI 

16 października 2022r. przypadł 
XXII Dzień Papieski. Każdego roku, 
w niedzielę poprzedzającą wybór 
Karola Wojtyły  na papieża, wspo-
minamy jego postać i nauki. Dla 
społeczności naszego przedszkola 
Jan Paweł II jest wyjątkowo ważny
- jest on przecież patronem naszej 
placówki. 23 października  odbyła 
się  uroczysta Msza Święta w in-
tencji dzieci, ich rodzin oraz pra-

cowników Przedszkola Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Stroniu Ślą-
skim. Dzieci z zapałem uczyły się 
pieśni i tekstów a ich zaprezento-
wanie w Kościele Parafialnym w 
Stroniu Śląskim było dla nich ( i dla 
nas- pozostałych uczestników) 
wielkim przeżyciem. Dziękujemy 
dzieciom i ich rodzicom za uczest-
nictwo w Mszy Świętej. 

DZIEŃ KUNDELKA 

26 października- do tego dnia nasze przedszkolaki 
starannie się przygotowały. Zebraliśmy smycze, 
obroże, miseczki, zabawki dla zwierząt i oczywiście 
dużo, dużo karmy. Gdy wszystko było gotowe, za-
prosiliśmy przedstawicieli schroniska dla psów i 
kotów, którzy odebrali zebrane przez nas dary, aby 
przekazać je czworonożnym podopiecznym Funda-
cji „Pod Psią Gwiazdą”. Pracownicy schroniska 
przyjechali do nas z uroczym, wiekowym pieskiem, 
który ( jak wielu jego towarzyszy ze schroniska) li-
czy na to, że ktoś go pokocha. Obiecujemy, że bę-
dziemy wspierać podopiecznych Fundacji „ Pod 
Psią Gwiazdą”. Możecie na nas liczyć. 
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Wiadomości z przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie  

CO ROBIŁ RATOWNIK GOPR W PRZEDSZKOLU? 

7 listopada w ramach projektu „ Ciało człowieka to cudowna maszy-
na. Dbajmy o zdrowie zawsze” realizowanego dzięki wsparciu Fun-
duszu Lokalnego Masywu Śnieżnika odwiedził nas  najprawdziwszy 
ratownik górski - pan Marcin Tomczyk. Co robił ratownik górski w 
przedszkolu? Otóż zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami bez-
pieczeństwa obowiązującymi w górach i podczas innych wycieczek. 
Pokazał, co powinno się znaleźć w plecaku podczas wyprawy. Zapre-
zentował również zawartość plecaka ratownika górskiego.  Cały 
sprzęt ratowniczy poszedł w ruch- dzieci uczyły się, jak udzielać po-
mocy podczas nagłych wypadków: zakładały szyny, usztywniały koń-
czyny, zakładały opatrunki, owijały poszkodowanych kocem termicz-
nym. A na koniec... prezenty! Zapraszamy ponownie. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU 

Listopad był miesiącem, w którym wraz z 

przedszkolakami dużo mówiliśmy o Polsce i  

jej historii, poznaliśmy legendy, symbole naro-

dowe, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. 10 li-

stopada odbył się uroczysty apel z pieśniami i 

tańcami związanymi z naszą ojczyzną- uczest-

niczyły w nim wszystkie grupy. O godzinie 

11.11 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „ 

PRZEDSZKOLE DO HYMNU” i odśpiewaliśmy 

wspólnie „Mazurek Dąbrowskiego”. 

11 listopada  przedstawiciele przedszkola 

wzięli udział  w uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Stroniu Śląskim, gdzie odśpiewali 

„Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji „NIEPODLEGŁA DO HYMNU” oraz  w  uroczystych obchodach 

Święta Niepodległości w CETiK-u jak zawsze prezentując przygotowany wcześniej program artystyczny. 

Wiadomości z „Bajlandii” 

Od 10 do 21 października nasze przedszkole brało udział w Eu-
ropejskim Tygodniu Kodowania CodeWeek 2022. W tym czasie 
dzieci codziennie wykonywały różne zadania związane z kodo-
waniem. 

▪ 26 października odbyły w przedszkolu 
się zajęcia z użyciem robotów „Foton”. 

▪ 28 października przedszkolaki odwie-
dziły cmentarz parafialny w Bolesławo-
wie. Dzieci uprzątnęły liście i zapaliły 
znicze w starej części cmentarza. 

▪ 9 listopada w przedszkolu gościł tea-
trzyk Blaszany Bębenek z przedstawie-
niem „Szkoła Pana Kleksa”. 
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Dzień Zdrowego Jedzenia 

Wiadomości z Zespołu Szkół Samorządowych 

We wtorek 17 października uczniowie klasy 1b i 3c uczestniczyli w Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizo-
wanym przez Politechnikę Wrocławską. Zwiedzili Kopalnię Złota w Złotym Stoku oraz dowiedzieli się jak 
ciężką pracę wykonują górnicy. Poznali historię sztolni Gertruda, wysłuchali ciekawostek o powstaniu i 
etapach rozwoju Kopalni. Drugim punktem wycieczki był Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku. 
Dzieci samodzielnie sprawdzały działanie maszyn i urządzeń z tamtej epoki. Wycieczka była bardzo udana. 
Wszyscy wrócili wzbogaceni o wiedzę i nowe doświadczenia.  

W ramach działań profilaktycznych uczniowie klas I-V biorą udział w cyklu zajęć promujących zdrowe od-
żywianie . Sami przygotowują kanapki , sałatki i przekąski . Uczą się przy tym , jak ważne jest śniadanie w 
zdrowej diecie każdego człowieka.  

„Mistrz tabliczki mnożenia” 

Dnia 26.10.2022 odbył się finał konkur-
su „Mistrz tabliczki mnożenia” klas 
trzecich. Niekwestionowanym Mi-
strzem został Jan Główka zdobywając 
maksymalną ilość punktów. II miejsce 
zajęli: Zofia Burszta i Igor Gąsiorek. III 
miejsce zdobyły: Ariadna Podaienko i 
Pola Pokrzywa. Zwycięzcom gratuluje-
my! 

Jak co roku uczniowie ZSS pielęgnują trady-
cję sprzątania zapomnianych grobów. Tym 
razem porządkowali cmentarz przy kaplicy 
naprzeciwko Urzędu Miejskiego. Następnie 
uczniowie wraz z opiekunami  udali się na 
cmentarz parafialny i zapalili znicze na gro-
bach zmarłych. Akcja ta została poprzedzona 
zbiórką zniczy, do  której przyłączyło się wie-
lu uczniów. Wszystkim dziękujemy.  

Rozwijamy się przez udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki!!! 

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

W październiku ramach projektu 
„Mądrze, zdrowo i z pomysłem“ 
zostały zorganizowane kreatywne 
warsztaty dla dzieci MALOWANIE 
PRZY SZTALUGACH. Warsztaty 

polegały na nauce malowania i 
rysowania przy sztalugach i nie 
tylko za pomocą: farb plakato-
wych, akwarel, ołówka i węgla. 
Dzieci stworzyły swoje dzieła na 
brystolach, podobraziach, de-
skach brzozowych.  Trzy zajęcia 
odbyły się w Stroniu Śląskim a 
trzy w Stary m Mescie i w więk-
szości odbywały się na świeżym 
powietrzu. Tematem przewod-
nim prac był pejzaż. Prace zosta-
ną wystawione podczas wystawy 
podsumowującej realizacje pro-
jektu w grudniu w  Centrum Edu-
kacji, Turystyki i Kultury w Stro-
niu Śląskim.  
Dla uczestników zostały rozdawa-
ne promocyjne gadżety z logami 
unijnymi i programowymi oraz 
zapewniony był catering.  
 
 

Natalia Gancarz 
Koordynator projektu 

PASOWANIE NA UCZNIA ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Ślubowanie i pasowanie na 
ucznia to podniosłe i ważne wy-
darzenie w naszym szkolnym 
kalendarzu imprez. Tradycyjnie, 
jak co roku w październiku, ucz-
niowie klasy pierwszej rozpoczęli 
uroczystość występem artystycz-
nym. Z wielkim zaangażowaniem 
recytowali wiersze i śpiewali pio-
senki. Ślubowali być dobrymi 
uczniami i Polakami, godnie re-
prezentować swoją szkołę i kla-
sę, zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczy-
cielom.  W dniu 14 października 
dzieci oficjalnie dołączyły do gro-
na uczniów Szkoły Podstawowej. 

Dzień przed pasowaniem odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej uczniowie przy-
gotowali apel w czasie , którego 

złożyli życzenia nauczycielom 
oraz wszystkim pracownikom 
szkoły. 
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W dniach 19 - 20 listopada 2022 r. 
miało miejsce oficjalne zakończe-
nie sezonu rowerowego w Gminie 
Stronie Śląskie zorganizowane 
przez STROŃSKĄ GRUPĘ Rowero-
wą STROŃSKA GRUPA  ROWERO-
WA . Ze względu na zimowe wa-
runki, oblodzenie, śnieg i niskie 
temperatury postanowiliśmy zre-
zygnować z wariantu rowerowego 
i udaliśmy się tym razem w góry 
pieszo. W sobotę o godzinie 10.00 
sprzed Urzędu w Stroniu Śląskim 
udaliśmy się na 9 kilometrowej 
długości wycieczkę na Krzyżnik 
(710 mnpm). Przez Zalew w Starej 
Morawie, Krzyżnik, Stronie Śląskie 
Wieś dotarliśmy do miejsca rozpo-
częcia wycieczki, Urzędu w Stro-
niu, tam zakończyliśmy wycieczkę.  
Wieczorem od 18 godziny w świe-
tlicy Trzy Siostry w Starym Gierał-
towie odbyło się zakończenie se-
zonu w formie dancingu dla człon-
ków Strońskiej Grupy Rowerowej. 
Były tańce, rozmowy, wspomnie-
nia minionego sezonu, wspomnie-
nie osób nieobecnych, przybyłe 
osoby otrzymały gadżety rowero-
we, zakupione z projektu Działaj 
Lokalnie, jedzenie, ciasta itp. zo-

stało przygotowane przez 
członków Grupy we wła-
snym zakresie. Pyszna zupa 
pomidorowa została ugoto-
wana przez Hotel Stronie, 
kiełbaski, soki, kawa i her-
bata zostały zakupione ze 
środków przekazanych 
przez Gminę Stronie Śląskie 
w ramach organizacji wycie-
czek, zorganizowanych w 
sezonie 2022 przez SGR.  
Zakończenie sezonu rowe-
rowego było równocześnie 
rozpoczęciem sezonu zimo-
wego, w czasie którego będziemy 
organizować wycieczki piesze i 
biegówkowe. W wycieczkach 
udział może wziąć każdy chętny, 
organizowane są bezpłatnie, a za 
środki sponsorów organizujemy 
ogniska z pieczeniem kiełbasek na 
zakończenie wycieczek. W naszej 
grupie rowerowej działa kilku 
przewodników sudeckich, dlatego 
też uczestnicy mają profesjonalną 
obsługę na trasach, staramy się 
organizować wycieczki rowerowe, 
piesze i biegówkowe z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa na szlakach turystycznych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
organizacjom oraz osobom zaan-
gażowanym w pomoc naszej Gru-
pie SGR, w tym sezonie oraz przez 
12 lat działalności Grupy. Podczas 
organizacji wycieczek rowerowych 
oraz pieszych zawsze przy tym 
promujemy Stronie Śląskie, Lądek 
Zdrój, Ziemię Kłodzką czy też Dol-
ny Śląsk za pośrednictwem na-
szych strojów rowerowych czy też 
opisów tras po których się poru-
szamy, takie jest jedno z głównych 
założeń działania naszej Grupy. 
Najważniejszym zawsze jednak 
będzie chęć realizowania wspól-
nych pasji rowerowych i turystyki 
pieszej, wśród osób chcących 
działać w naszej Grupie.  
Dziękujemy Wam: Stronie Śląskie-
Aktywni Z Natury Market REMA 
Stroński Park Aktywności "Jaskinia 
Niedźwiedzia" sp. z o.o. Działaj 
Lokalnie Cetik Stronie Śląskie Da-
riusz Chromiec Burmistrz Stronia 
Śląskiego Ryszard Wiktor Kurort 
Lądek-Zdrój Nadleśnictwo Lądek 
Zdrój, Lasy Państwowe Schronisko 
PTTK "Na Śnieżniku" im. Zbignie-
wa Fastnachta oraz wielu innym 
tutaj nie wymienionym, na któ-
rych pomoc zawsze możemy li-
czyć.  

W imieniu całej Rady Seniorów  
w Stroniu Śląskim składam  
Pani Monice Snopkowskiej  

członkini Rady  
wyrazy najszczerszego  

współczucia po nieoczekiwanej  
stracie syna Mariusza. 

 

                                               Przewodnicząca Rady  
                                                  Jolanta Bogiel 

Wyrazy współczucia 

Zakończenie sezonu rowerowego w Gminie Stronie Śląskie 
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Z ŻYCIA KLUBU SENIOR + 

Kolejny miesiąc pełen atrakcji, 
spotkań, emocji, ale również i  
nauki już za nami. Rozpoczęliśmy 
go bardzo wyjątkowo i miło, bo z 
uczestnikami Dziennego Domu 
Seniora w Lądku-Zdroju, którzy  
zaszczycili nas swoją obecnością, 
aby wspólnie spędzić Dzień Osób 
Starszych. Było to kolejne już 
spotkanie, na którym i tym razem 
nie zabrakło dobrej zabawy, wy-
stępów artystycznych w wykona-
niu wszystkich uczestników i 
wspólnego śpiewania. Kolejną 
atrakcją dla klubowiczów był  wy-
jazd do Multikina w Kłodzku na 

ujmujący, pe-
łen wzruszeń, 
emocji i prze-
słania film pt. 
„Johnny”. Go-
ściliśmy rów-
nież w klubie 

uczniów klasy 6b wraz z wycho-
wawcą panem Markiem Balickim 
z ZSS w Stroniu Śląskim, którzy 
pod okiem seniorów wykonali 
woreczki zapachowe dla swoich 
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Było to idealne spo-
tkanie integracyjne ze strońską 
młodzieżą. Uczestnicy klubu po-
dobnie jak w zeszłym roku w 
związku ze zbliżającym się świę-
tem zmarłych posprzątali kolejne  
dwa opuszczone groby, zapali 
znicze i postawili na nich stroiki, 
zrobione podczas zajęć flory-
stycznych w klubie. W czasie  za-

jęć plastycznych i poznaniu no-
wych technik pracy jakimi są  wy-
platanie makramy i origami po-
wstały nowe dekoracje okienne 
oraz tworzą się moduły do deko-
racji bożonarodzeniowych. Nato-
miast panie seniorki, których 
wielkim atutem są prace na dru-
tach i szydełku wykonały prze-
piękne poduszki na kanapy, które 
zdobią nasz klub. Podczas warsz-
tatów kulinarnych z cyklu 
„Zapomniane, odgrzewane i no-
wo poznane” Pani Czesia swoim 
przepisem na kluski z chleba ma-
czanego w mleku przeniosła nas 
smakiem do swojego dzieciń-
stwa. Obecnie w klubie trwają 
przygotowania do Ogólnopol-
skiego Dnia Seniora . 

 
Opiekun w Klubie Senior + 
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Podziękowania od LZŚ „Siekiereczki” dla Piotra Szczepanka 

  „Dzień Działkowca” 

 

 W dniu 27.08.2022 r. na terenie 
ROD „Krokus” w Stroniu Śląskim 
odbył się „Dzień Działkowca”, 
podczas którego zostały wręczo-
ne odznaczenia i wyróżnienia dla 
licznej grupy osób będących 
członkami naszej ogrodowej spo-
łeczności. Nagrodę za najładniej-
szą i dobrze zagospodarowaną 
działkę otrzymali państwo Jadwi-
ga i Stanisław Zamojscy. Narody, 
które ufundował Burmistrz Stro-
nia Śląskiego, w jego imieniu 
wręczyli Radni Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego Pan Wiesław 
Ryczek oraz Pan Jacek Serafin. 
Pan Wiesław Ryczek w imieniu 
władz samorządowych Gminy 
Stronie Śląskiego podziękował 
całemu zarządowi ROD „Krokus” 
za ich pracę i życzył im wyboru 
na następną kadencję. W związ-
ku z organizacją „Dnia Działkow-

ca” radni: Magdalena La-
skowska, Ryszard Wiktor, Jacek 
Serafin, Zdzisław Pakuła i Wie-
sław Ryczek przekazali własne 
środki finansowe na organizację 
tej imprezy. Pragnę zaznaczyć, że 
ta grupa Radnych już od wielu 
lat wspiera finansowo Zarząd 
ROD „Krokus” przy organizacji 
imprez dla naszych działkowców, 
za co serdecznie im dziękujemy. 
Pragniemy również podziękować 
za pomoc w organizacji wszyst-
kim zaangażowanym, oraz dział-
kowcom za tak liczne przybycie 
na to wydarzenie. W „Dniu Dział-
kowca” uczestniczyli również 
przedstawiciele Zarządu Okręgu 
ROD w Szczawnie-Zdroju  oraz  
Pan Zbigniew Łopusiewicz i Pan 
Ryszard Burzyński wraz z małżon-
ką. Dla członków ROD „Krokus” 
przygotowany został poczęstu-

nek w postaci ciasta, kiełbasek i 
bigosu, dla dzieci przygotowane 
zostały pączki i napoje. Zarząd 
dziękuje Pani Dyrektor Woje-
wódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej Joannie Chro-
miec za wyrażenie zgody na zgo-
dy na ugotowanie bigosu w szpi-
talnej kuchni. Dziękujemy ser-
decznie Panu Piotrowi Dudziako-
wi za pyszne ciasto i pączki oraz 
długoletnie współfinansowanie 
naszych imprez. Dziękujemy Mar-
ketowi „Rema” za współpracę 
oraz Dyrektorowi CETiK za radio-
fonizowanie imprezy. W imieniu 
zarządu dziękuję wszystkim dział-
kowcom za uczestnictwo w tym 
wspaniałym wydarzeniu. 
 

Prezes Zarządu ROD „Krokus” 

Zbigniew Wodzyński 

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę, za prowadzenie Naszego zespołu na licznych  
przeglądach zespołów ludowych, koncertach oraz wielu wydarzeniach, w których jako zespół braliśmy 

udział. Dziękujemy za poświęcony dla Nas czas, za sukcesy, które z Tobą osiągnęliśmy, za chwile radości, 
które przy Twoim udziale przeżywaliśmy.  

Życzymy sukcesów w dalszej Twojej muzycznej twórczości.  
 

Życzy LZŚ Siekiereczki  
Tadeusz Dymek 
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Wiadomości z rady miejskiej  

W dniu 28 października br. odby-
ła się LVIII sesja Rady Miejskiej 
Stronia Śląskiego, na której pod-
jęto następujące uchwały: 
Uchwała nr LVIII/355/22 w spra-
wie zmian w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2022 rok. 
Uchwała nr LVIII/356/22 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 Finanso-
wej Gminy Stronie Śląskie. 
Uchwała nr LVIII/357/22 w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sienna i Janowa 
Góra.  
Uchwała nr LVIII/358/22 w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego 
we wsi Kletno. 
Uchwała nr LVIII/359/22 w spra-
wie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 
Uchwała nr LVIII/360/22 w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących zmiany 
rodzaju urzędowej nazwy miej-
scowości – wsi Stronie Śląskie na 
Stronie Wieś.  
Uchwała nr LVIII/361/22 w spra-
wie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 
Uchwała nr LVIII/362/22 w spra-
wie zmiany uchwały nr XII/76/19 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Stronie 

Śląskie. 
Uchwała nr LVIII/363/22 w spra-
wie rozwiązania Związku Mię-
dzygminnego pod nazwą Związek 
Gmin Śnieżnickich. 
Uchwała nr LVIII/364/22 w spra-
wie wyrażenia zgody na przystą-
pienie do Stowarzyszenia 
„Porozumienie Gmin Górskich 
RP”. 
Uchwała nr LVIII/365/22 w spra-
wie rozpatrzenia petycji dotyczą-
cej utworzenia Młodzieżowej Ra-
dy Gminy. 
Obwieszczenie nr LVIII/366/22 
w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu uchwały nr XXI/154/20 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w 
sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na ob-
szarze Gminy Stronie Śląskie. 
Obwieszczenie nr LVIII/367/22 
w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu uchwały nr 
XXV/178/20 Rady Miejskiej Stro-
nia Śląskiego z dnia 30 września 
2020 roku w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 
Obwieszczenie nr LVIII/368/22 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały nr XXV/176/20 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 
dnia 30 września 2020 roku w 

sprawie określenia terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” przyjęciem 
projektów uchwał jednogłośnie. 
W dniu 10 listopada br. odbyła 
się LIX nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego, na 
której podjęto uchwałę: 
Uchwała nr LIX/369/22 w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Stronie 
Śląskie na 2021 rok. 
Radni Rady Miejskiej Stronia Ślą-
skiego głosowali „ZA” przyjęciem 
projektu uchwały jednogłośnie. 
Reprezentowałem Radę Miejską 
Stronia Śląskiego na następują-
cych wydarzeniach: 
- 11.11.2022 r. wraz z Radnymi, 
Panią Krystyną Brzezicką, Panią 
Magdaleną Laskowską, Panem 
Wiesławem Ryczkiem w Gmin-
nych Obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości - 11 listopa-
da, 
-  15.11.2022 r.  w obchodach 
Ogólnopolskiego Dnia Seniora w 
Klubie Senior+, 
- 22.11.2022 r. wraz z Burmi-
strzem Stronia Śląskiego w I Dol-
nośląskim Kongresie Amatorskiej 
Piłki Nożnej we Wrocławiu, 
- 24.11.2022 r. w spotkaniu z oka-
zji Dnia Pracownika Socjalnego, 
-  25.11.2022 r. wraz z Radną, Pa-
nią Magdaleną Laskowską, w pa-
sowaniu na Żłobkowicza, 
 

Ryszard Wiktor 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

Porady odbędą się w dniu 3 grudnia 2022 roku oraz w 
dniu 7 stycznia 2023 roku w godz. 10.00-11.00, Radni 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. 
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, 
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN, organizują bezpłatnie, 
podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-
owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 
259 900, ilość osób ograniczona. 

BIURO RADNYCH  
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, Magdalena 
Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek, informują, 
że otwarte jest Biuro Radnych w pomieszczeniu 
przychodni przy ul. Morawka 31 (obok apteki Słoneczna), 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 
17.00. W dniu 6 grudnia 2022 roku dyżur pełnić będzie 
Radny Wiesław Ryczek.Z Radnymi we wszystkich sprawach 
można kontaktować się telefonicznie:  
Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 
661 204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.                       

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor informuje, 
że jego Biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00. Biuro znajduje się 
przy ul. Żeromskiego 6 B. 
Proszę o kontakt telefoniczny, celem umówienia spotka-
nia – tel. 601259900 lub 748141552. 

                                  BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO                                                                      
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie  
w  godz. 7:30-15:30, we wtorek 14:00-16:00.  
Skargi i wnioski można również kierować na adres  
e-mail burmistrz@stronie.pl lub  w zakładce zadaj pytanie 
burmistrzowi na stronie gminy  www.stronie.pl 

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

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

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