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NOWE OKRĘGI WYBORCZE 

Na sesji Rady Miejskiej w Stroniu 

Śląskim w dniu 26.07.2010r. został 
ustalony nowy podział na okręgi wy-

borcze i stałe obwody głosowania w 
Gminie Stronie Śląskie.  

W związku z tym załącza-

my do bieżącego wydania 
Nowinek Strońskich doda-

tek informacyjny. Do do-
datku załączamy również 

komunikat  Komisarza Wy-

borczego, dotyczący wybo-
rów samorządowych, które odbędą się 21 

listopada br.  

 OBCHODY 60 - LECIA PBS W STRZELINIE 

W dniu 18.09.2010r. odbyła się uroczystość z 

okazji 60 – lecia działalności Powiatowego Banku 
Spółdzielczego w Strzelinie. Na święto zaproszeni 

zostali dyrektorzy oddziałów, kierownicy filii, władze 
powiatu, burmistrzowie wszystkich gmin, które bank 

obsługuje na terenie województwa dolnośląskiego, 

pracownicy oraz klienci strategiczni. Wśród zaproszo-
nych gości z Naszej Gminy był Burmistrz Stronia Ślą-

skiego oraz Dyrektor PBS Oddział Stronie Śląskie. 
 Podczas uroczystości, zostały wręczone odznaczenia oraz statuetki dla osób 

zasłużonych dla rozwoju banku.  
        A. Głowacka 

Z okazji 100 lat Waszego istnienia życzymy Wam byście na harcerskich  
szlakach spotykali tylko ludzi przyjaznych, pogodnych i serdecznych, by 

mocny uścisk dłoni i uśmiech towarzyszył wszystkim Waszym  
poczynaniom, byście w harcerskiej służbie odnaleźli to, co zawiera się  

w harcerskim krzyżu .  
Życzymy Wam siły, wytrwałości i stałości potrzebnych  

w codziennym pokonywaniu harcerskiej drogi, Życzymy radości  
i zadowolenia z osiągnięć i tej najprostszej dumy  

i satysfakcji z pokonanych progów. 
 

 30. września br. mija termin płatno-

ści III raty za zezwolenie na sprzedaż napo-

jów alkoholowych. Prosimy o terminową 

wpłatę! 

Wpłatę prosimy kierować na:  

Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

    Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

 lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Banku Spół-

dzielczego w Urzędzie Miejskim. 

 HARCERSKIE ŻYCZENIA 

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 

wraz z mieszkańcami 
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PRZETARGI 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  kolejne  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości , położonych w 
obrębie wsi  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie : 

 

Lp. Położenie 
Nr. działki pow. 

 działki w m2 
KW nr. 

Cena wywoław-
cza 

 nieruchomości w 
zł. brutto 

Kwota wadium w zł. 

1. Obręb Strachocin 35/4 (AM-1) pow. 2400m 2 43440 89 000,00 zł 4 500,00 zł 

2. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

211/1 (AM-3) pow. 2084m2 43446 90 000,00zł 4 500,00zł 

3. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

352/5 (AM-2)  pow. 2000m 2 43446 79 000,00zł 4000,00zł 

4. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

352/6 (AM-2)  pow. 2000m2 43446 79 000,00zł 
4000,00zł 

  

5. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

352/7 (AM-2)  pow. 2000m2 43446 79 000,00zł 
4000,00zł 

  

6. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

352/8 (AM-2) pow. 2017m2 43446 79 000,00zł 
4000,00zł 

  

7. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

160/12 (AM-1) pow. 1958m2 43446 79 000,00zł 
4000,00zł 

  

8. 
Obręb Stary 
Gierałtów 

316/1 (AM-3)  pow. 7101m 2 43446 250 000,00zł 
12 500,00zł 

  

9. Obręb Kamienica 14/4 (AM-1)  pow. 12899m2 43439 250 000,00zł 12 500,00zł 

10. 
Obręb Stronie 

Śląskie ul. Spor-
towa 

771/2 (AM-   ) o pow. 2141m2 wraz z 
udziałem w 

wysokości ¼-dz. nr 771/7(dr) o pow. 
494m 2 

44110 190 000,00zł 9 500,00zł 

11. 
Obręb Stronie 

Śląskie ul. Spor-
towa 

771/5 ( AM    ) o pow.  2151m2 wraz z 
udziałem 

w wysokości1/4-dz. nr 771/7(dr) o pow. 
494m2 

44110 190 000,00zł 9 500,00zł 

12. 
Obręb Stronie 

Wieś 
139 (AM-1) o pow. 6140m2 43437 180 000,00zł 

9 000,00zł 
  

Warunki przetargu : 

1.Przetargi odbędą się w dniu  15 października 2010 r. od godz. 12:00 do 14:45 (co 15 min)  w 

Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17(sala konferencyjna).  

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości . 

3.Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....”należy wpłacić  przelewem najpóźniej do dnia   12 paż-

dziernika 2010 r. na konto Gminy Stronie    Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  

10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się  datę wpływu na konto Gminy lub  w punk-

cie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 3). 

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypad-

ku uchylenia się przez      oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż 

przed upływem trzech dni  od dnia  zamknięcia przetargu  . 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej. 

6.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 

1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych  dziesiątek złotych . 

7.Dodatkowo Nabywcy będą obciążani kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

8.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując 

o tym niezwłocznie w formie właściwej dla  ogłoszenia o przetargu. 

9.Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w 

Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiej-

skich -pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,41). 



AKCJA „OŻYWIĆ POLA– ROK ZAJĄCA SZARAKA” 
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W dniu 15.09.2010r. odbyła się uroczystość zakończenia Roku Zająca Szaraka i roz-

poczęcie Roku Sarny czyli Ogólnopolskiej Akcji aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i mło-
dzieży prowadzonej od pięciu lat przez redakcję „ Łowca Polskiego” we współpracy z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Warszawie. 

Część pierwszą uroczystości przeprowadzono w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śl. jako jednej z głównych wykonawców projektu przy równorzęd-
nym współudziale (przez cały ubiegły rok szkolny) członków Koła Łowieckiego „ Śnieżnik” w 
Stroniu Śl. Swoją obecnością uświetnili ją między innymi czescy goście z partnerskiej Szkoły 
Podstawowej ze Starego Mesta – uczniowie i nauczyciele z panią dyr. Dagmarą Mackową 
oraz dyr. MATERSKIEJ SKOLKI p. SIMONĄ LIBUSE i p. BATVOJEM CHYTKĄ – prezesem 

Koła Łowieckiego. 
Uczestnikami byli: p. Ozga Małgorzata – dyr. Szkoły 
Podstawowej, p. Janota Elżbieta – dyr. Przedszkola Miejskiego, p. Barzycki Tadeusz – prezes K.Ł. 
„ Śnieżnik”, p. Tomasiewicz Sylwester z Nadleśnictwa Lądek Zdrój, p. Foremnik Irena – z Śnież-
nickiego Parku Krajobrazowego, p. Wilczek Władysław – komendant Straży Pożarnej, p. Kruszew-
ski Janusz – komendant Straży Miejskiej, p. Galos Monika – przedstawicielka Rodziców, przedsta-

wicielki uczniów Polski i Czech uczennica Majcher Aleksandra i uczennica Karolina Raczkova. 
Wszystkie wymienione wyżej osoby podpisały AKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ w obec-
ności gospodarza Burmistrza Miasta i Gminy Stronia Śl. p. Zbigniewa Łopusiewicza oraz znamie-
nitych gości honorowych. p. Mirosława Głogowskiego – głównego Koordynatora Akcji „ Ożywić 
Pola” w Polsce , Prokurenta Spółki i redaktora „Łowca Polskiego”, p. Bogdana Bronowskiego 

członka i redaktora Rady Zarządu „ Łowca Polskiego”, p. Krzysztofa Strynkowskiego z wrocławskiego Zarządu N.F.O.Ś I i G.W – dyr. 
Oddziału, p. Edwarda Podczaszyńskiego dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, p. Stanisława Skrobotuna 
członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w Warszawie, i pani. Jolanty Bogiel – członkini K.Ł. „ Śnieżnik”, którą ustanowiono głównym 
koordynatorem Akcji w Stroniu Śl. 

Akt współpracy międzynarodowej mówi o zobowiązaniu się do przeprowadzenia różnego rodzaju działań „... na rzecz tego co 
najcenniejsze dla nas na tej Ziemi – PRZYRODY- w ramach Akcji „ Ożywić Pola – 2010/2011 ROK SARNY” , aby lasy, łąki, pola, wo-
da, ziemia i powietrze mogły nieskażone jeszcze przez wieki służyć zwierzętom i ludziom ...” Na oprawę artystyczną w pięknie „ 
ubraną” salę gimnastyczną fragmentem prawdziwego lasu z urządzeniami łowieckimi na tle błękitnego nieba złożyły się występy 
grup dzieci kl.. II a prowadzonej przez wych. głównego Koordynatora w Sz. P. p. H. Kulbicką, grupę przedszkolaków 5 – latków pro-

wadzonej przez wych. p. C.Chęś – Drańczuk, p. D. Brandiuk, p. M. Szulc i p. A. Konecką. Oprawę 
muzyczną stanowiła muzyka płynąca z sygnałówki myśliwskiej i trąbki artystycznej grana przez 
kol. Leśnika p. Oktawiana Kopeć. Nauczyciele Koordynatorzy p. M. Zimna i p. J. Grzybowski przed-
stawili retrospekcję działań z roku 2009/2010, które pozwoliły Szkole zostać laureatem. Fakt pro-
wadzenia współpracy przez wiele lat stanowił podstawę do otrzymania przez szkołę odznaczenia 
przyznanego przez Kapitułę Odznaczeń P.Z.Ł. W Warszawie „ Zasłużony dla Łowiectwa” na wnio-
sek Koła Łowieckiego „Śnieżnik”. Taki sam medal otrzymał Burmistrz Stronia Śl. p. Z. Łopusiewicz, 
od wielu lat propagujący ideę współpracy z myśliwymi na rzecz hodowli zwierzyny, krzewienia 
kultury i tradycji łowieckich oraz działań pro-ekologicznych. Odzna-
czenia dokonał kol. p. S. Skrobotun członek Naczelnej Rady Łowiec-

kiej P.Z.Ł. Największą atrakcją dla uczniów było otrzymanie nagród – plecaków z logo „ Łowiec Pol-
ski” z rąk głównego koordynatora, redaktora p. Mirosława Głogowskiego, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił idę akcji „ Ożywić Pola” i podsumował jej 5 - letnie wyniki. Przedszkolaki otrzymały Kalen-
darze dla dzieci o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Uczniów spotkała jeszcze jedna niespodzianka 
– wystąpienie i wręczenie nagrody – wyróżnienia przez p. E. Podczaszyńskiego dyr. R.D.L.P we Wro-
cławiu, za udział w programie „ Czysty las” - który stał się cząstką pracy – albumu „Zając Szarak” 
ocenionej przez Komisję Konkursową jako jednej z najciekawszych pośród 125 innych. 

Część druga to wyjazd w plener, czyli plac zabaw i spotkań sołectwa w Nowym Gierałtowie. 

Tutaj było: ognisko przygotowane przez myśliwych i leśników, przejście przez część Ścieżki Ekologicz-
nej z wyjaśnieniem jej celowości istnienia, bigos myśliwski i następna niespodzianka, olbrzymi tort z 
zajęcami dla prawie 90 osób. Atrakcją tej części miały być para wsiedlonych przy paśniku zajęcy, ale 
nie dojechały na czas, całość uroczystości zakończono więc odczytaniem przez uczniów „ Hymnu dla 
zająca” wręczenie przez gł. koordynatora kol. p. Jolantę Bogiel podpisanych „ Aktów Współpracy” 
dyrektorkom Szkół Podstawowych Starego Mesta i Stronia Śl. paniom D. Mackowej i M. Ozdze oraz 
oficjalne ogłoszenie i otwarcie następnej edycji Konkursu „ Ożywić Pola” przez p. M. Głogowskiego 
Roku Sarny 2010/2011. Szaraki przybyły z dwugodzinnym opóżnieniem i zostały wsiedlone w łowisko Koła z drugiej strony Stronia 
Śl. W tym miejscu należą się najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do miłego i sprawnego przebiegu 
uroczystości: uczniom, przedszkolakom, harcerzom, nauczycielom, wychowawcom, Rodzicom, sponsorom, przedstawicielom organi-
zacji urzędów i instytucji państwowych. w/w . Szczególne podziękowania kieruję do swoich Kolegów myśliwych, a są to koledzy: Z. 
Głuszczyński, D. Gulij, W. Ryczko, D. Grzelak, P. Foremnik, Z. Frodyma, J. Kurszewski, T. Barzycki Z. Makowczyński oraz do grupy 
koleżeństwa z „ mojej szkoły” p. H. Kulbickiej. M. Zimnej, J. Grzybowskiego, D. Jezierskiej bez których osobistej pracy nie byłoby 
takiej uroczystości. 
                      J. Bogiel 



S T R .  4  R O K  V I I ,  N U M E R  L X X I  

AKCJA „NIEWIDZIALNA RĘKA” 

 WCIĄŻ TRWA - PRZYŁĄCZ SIĘ 

Jeśli chcesz przeżyć wielką przygodę weź udział 
w akcji „Niewidzialna Ręka”. 
         Z wielką radością informujemy, iż nasza 

akcja cieszy się dużym powodzeniem wśród 

dzieci i młodzieży z naszego regionu. 

 Akcja podejmuje szczytny cel- zorganizowanie 

czasu wolnego, oderwanie dzieciaków od prze-

siadywania w domu przed komputerem czy 

telewizorem na rzecz niesienia bezinteresownej 

pomocy drugiej osobie. Jeśli twój sąsiad, znajo-

my czy inna osoba z twojego otoczenia potrzebuje Twojej pomocy- 

nie wahaj się –przyłącz się do naszej akcji i pomagaj!  Twoje starania 

na pewno zostaną zauważone i docenione. Poprzez tą akcję-czynienia 

dobra, możemy uczyć dzieci i młodzież, szacunku do innych oraz wła-

ściwego postępowania. Przypominamy,  iż akcja trwa od 01.08.2010r. 

do 30.10.2010r. Nabór trwa!  Nie zwlekaj zgłoś się! 

Akcja polega na zrobieniu dobrych uczynków (pomoc starszym, cho-

rym, zorganizowanie czegoś dla społeczności). Wszystkie te uczynki, 

działania będą oceniane i wynagradzane przez Wielką Kapitułę! 

Uroczyste zakończenie akcji odbędzie się na Śnieżniku, gdzie gościć 

będziemy  sławne osoby m.in. aktora  - Roberta Gonerę oraz ........... i 

tu niespodzianka, którą poznasz uczestnicząc w naszej akcji.   A   

NAPRAWDĘ   WARTO!!! Czeka wiele cennych upominków i nagród. 

Główną nagrodą  jest wyjazd kilku osób do telewizji TVN i TVP Kra-

ków, udział w nagraniu wiadomości TVP Kraków, udział w filmie fabu-

larnym stacji TVN oraz zwiedzanie telewizji i innych atrakcji Krakowa. 

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: 

  Biuro Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej  

      ul. Kościuszki 25/1A  Stronie Śląskie  
  Przedszkole „Bajlandia” w Bolesławowie  
  Świetlica Środowiskowa „Promyk Dnia” w Stójkowie 

  Świetlica Środowiskowa „Promyk Dnia” w Konradowie  
Nie czekaj, zgłoś się do nas i przeżyj niezwykła przygodę! Po-
moc innym daje wiele satysfakcji i uczy szacunku do drugiego 

człowieka. 

     K. Jasik 

II TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR             
BURMISTRZA 

 W dniu 25 września br. na 

boisku sportowym „Orlik” w Stroniu 

Śląskim, odbył się II Turniej Old-

bojów o Puchar Burmistrza 

Stronia Śląskiego. W turnieju 

udział wzięły trzy drużyny, gospoda-

rze Oldbojs Kryształ Stronie Śląskie, 

Nysa Kłodzko, oraz Amator Paczków. 

Na boisku mogło występować 7 zawodników, w turnieju uczestni-

czyli tylko piłkarze, którzy skończyli 35 lat i nie są zrzeszeni w 

klubach piłkarskich. Mecze były bardzo zacięte, ale toczone w 

atmosferze fair play.  Zdobywcą Pucharu została drużyna Nysy 

Kłodzko, w zeszłym roku nie uczestnicząca w turnieju. Debiutant 

pewnie pokonał pozostałe drużyny. Drugie miejsce zajęła drużyna 

gospodarzy i zarazem obrońcy tytułu sprzed roku, Oldbojs Krysz-

tał Stronie Śląskie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 

Paczkowa. Drużyna ze Stronia Śląskiego grała w następującym 

składzie: J. Serafin, J. Rapacz, Z. Margowniczy, T. Olszew-

ski, K. Bąk, Ł. Janica, G. Wiktorski, A. Jasik, M. Krysman. 

Wyniki meczów przedstawiały się następująco: Kryształ – Amator 

3:1, Kryształ – Nysa 2:6, Amator – Nysa 1:8. 

 Pogoda dopisała, kibice stawili się licznie, dopingując 

swoje drużyny. Pod względem organizacyjnym turniej był bardzo 

udany. Na zakończenie turnieju, Burmistrz Stronia Śląskiego wrę-

czył Puchar zwycięskiej drużynie oraz pogratulował zawodnikom 

wszystkich drużyn. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone kapita-

nom drużyn przez przedstawiciela CSiR w Stroniu Śląskim.  Orga-

nizator i pomysłodawca Turnieju, Jerzy Rapacz, wszystkim którzy 

zaangażowali się w pomoc przy organizacji turnieju, serdecznie 

dziękuje i zaprasza za rok.                                         

   P.Dywański 

 

                                   Foto B. Birówka 

 

STO LAT HARCERSTWA!!! 

 
Rok 2010 to specjalny czas dla 
harcerzy. Obchodzimy bowiem 
stulecie swojego istnienia. Od 
stu lat kształcimy, wychowuje-
my i bawimy. Uroczyste obcho-
dy stulecia odbyły sie w dniach 
16-23 sierpnia w Krakowie. 
Oczywiście nie zbrakło na nich 
Trampów, którzy wspólnie ze 

skautami z Kanady, Czech i Japonii uczestniczyli w różnego 
rodzaju zajęciach. W roku jubileuszowym chcielibyśmy 
zaprosić mieszkańców Stronia Śląskiego do obejrzenia 
wystawy ze stu lat działalności Hufca Kłodzko. Wysta-
wę tą będzie można oglądać 2 października w Kłodz-
kim Domu Kultury. 
Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj  
     J. Adamczewski 

 

Energia słoneczna nadaje się idealnie do podgrzewania wody i 
wspomagania instalacji grzewczej. Równie idealnie kształtuje 
się bilans zużycia energii. 

W ten sposób możemy zmniejszyć koszty energii o co naj-
mniej połowę. 

Do tego dochodzi wsparcie finansowe za użytkowanie odna-
wialnego źródła energii ze strony państwa w formie dotacji 
zwracanej przez NFOŚiGW w wysokości 45% kapitału kredytu 
bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięcia. 

PBS Oddział w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 31 
udziela kredytów z dopłatami na zakup i montaż kolektorów 
słonecznych dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkanio-
wych. 

Zapraszamy do Oddziału w celu uzyskania szczegółowych  
informacji. 

Telefon: 74-8-11-65-53 

DOPŁATY DO KREDYTÓW NA  

KOLEKTORY SŁONECZNE 
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„UNIWERSYTET W BIELICACH” 

KHDK „BRYLANT” 

BAL CHARYTATYWNY 
 13. listopada br. w Dworku Galosa, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim, zorganizuje Bal Charyta-
tywny. Więcej informacji zamieścimy w kolejnym numerze Nowi-
nek Strońskich. 

Rada Rodziców 

Klub Honorowych Dawców Krwi 
“ Brylant “ 

w Stroniu Śląskim 
 

Październik i listopad to miesiące przygotowań 
do obchodów Jubileuszu 
35 Lecia działalności Klubu HDK “Brylant” Uro-

czystość tę planujemy zorganizować w Starym Gierałtowie - 
“Trzy Siostry “. Zaplanowaliśmy zorganizować uroczystą mszę 
św. oraz Akademię, na której będą wręczane odznaczenia dyplo-
my i upominki dla najbardziej wyróżniających się krwiodawców i 
działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża. Będą też osoby zapro-
szone – Władze Gminy, Władze HDK Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz delegacje zaprzyjaźnionych klubów HDK z Rybnika, Wo-
dzisławia, Wrocławia, Bolesławca. Polkowic, Kudowy, Kłodzka. 
Uroczystość została zaplanowana na 20 Listopada br. 
 
Pomóż ! 
Spójrz, tam leży konający człowiek, 
czy potrafisz przejść obojętnie, 
czy łzy płynące spod zamkniętych powiek 
roztopią lodowate serce. 
 
Widzisz; serce już masz gorące, 
wiesz już, że możesz pomóc, 
krew w twoich żyłach płynąca 
pozwoli mu wrócić do domu. 
 
Nie zastanawiaj się zbyt długo, 
nie trać czasu daremnie, 
tą swoją skromną przysługą 
przywrócisz mu w ludzi nadzieję. 
 
Jacek z Sulechowa lat 10 

 
Informujemy, że Akcja poboru krwi w Stroniu Śląskim odbędzie 
się 21 października, w Przychodni Marianny Orańskiej ul. Hutni-
cza 12 

Jacek Matyszkiewicz 

 „AKTYWNI Z NATURY” 

 W sobotę, 18.09.2010r. odbyła się wycieczka rowerowa z 

cyklu „swego nie znacie, cudze chwalicie”. W wycieczce udział wzięło 

12 osób, byli to mieszkańcy Stronia Śląskiego oraz turyści z Rybnika. 

Każdy z uczestników wyciecz-

ki otrzymał mapkę z opisem 

trasy oraz informacje promo-

cyjne, dotyczące Stronia Ślą-

skiego. Pogoda dopisała, nie 

padał deszcz, nie było też 

mgły. Trasa prowadziła po-

czątkowo polnymi drogami 

nad Strachocinem i Stójko-

wem, skąd bardzo dobrze 

widoczne były okoliczne 

szczyty  Gór Złotych, Bialskich oraz  Masywu Śnieżnika. Po przyjeździe 

do Lądka Zdroju, uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowy Zakład 

Przyrodoleczniczy „Wojciech”. Mogli zachwycać się pięknie odrestauro-

waną pijalnią z przepięknymi elementami sztukaterii, obejrzeli marmu-

rowe wanny, w których kiedyś kąpali się wielcy tego świata, królewna 

Marianna Orańska, król Pruski Fryderyk II, car Rosji Aleksander czy  VI 

prezydent Stanów Zjednoczonych John .Q. Adams. Po zwiedzeniu ZP 

„Wojciech” i krótkim odpoczynku, uczestnicy wycieczki pojechali do 

Radochowa skąd dalej do Jaskini Radochowskiej. Do czasów odkrycia 

Jaskini Niedźwiedzia, najdłuższej jaskini w Sudetach. Jaskinia znana 

była już w XVIII, licznie odwiedzana była przez kuracjuszy z oddalone-

go o 6 km. Lądka Zdroju. Po II wojnie światowej jaskinia została znisz-

czona, zabrakło osoby, która jaskinią by się opiekowała. Dzisiaj jaski-

nia ma opiekuna , który dba o czystość na terenie przyległym do jaski-

ni i w samej jaskini.  Jaskinię można zwiedzić za opłatą, zwiedzający  

oprowadzani są przez przewodnika, wyekwipowani zostają dla bezpie-

czeństwa, w kask oraz latarkę. Największą atrakcją jaskini, ze względu 

na prawie całkowity zanik, zniszczonej szaty naciekowej jest  podziem-

ne jeziorko, w którym żyje Studniczek Tatrzański. Jest to mały, biała-

wy skorupiaczek wodny, długości do 16 mm, żyjący w wodach pod-

ziemnych. Odkryty został w  XIX w. w  

dwóch studniach w Zakopanem, stąd 

pochodzi jego nazwa. 

Po dłuższym odpoczynku, zwiedzeniu 

jaskini, uczestnicy wycieczki pojechali 

starą gruntową drogą w kierunku wsi 

Skrzynka. Przy kapliczce św. Huberta i 

Eustachego, patronów myśliwych, w 

lewo w kierunku Zamku „Na Skale” w 

Trzebieszowicach, dawna nazwa Ste-

inhof. Zwiedzili, okazale prezentujący 

się 13 hektarowy park z drzewostanem z całego świata, założony w 

stylu angielskim. Pomieszczeń zamkowych, sal: barokowej, neorokoko-

wej oraz lustrzanej secesyjnej a także części najstarszej, w której znaj-

dują się obecnie SPA i winiarnia, nie udało się zwiedzić. Można było 

obejrzeć tylko, zakryty XIX - wiecznym podwójnym dachem,  zbudo-

wany w 1613r. renesansowy dziedziniec zamkowy oraz pomieszczenia 

restauracji, dawnej 2- piętrowej oranżerii. 

Droga powrotna do Stronia Śląskiego prowadziła przez Trzebieszowice, 

Radochów i Lądek Zdrój, prawie cały czas  wzdłuż rzeki Białej Lądec-

kiej. Uczestnicy wycieczki przejechali około 36 km., zajęło im to ok. 6 

h. Wszyscy wrócili do Stronia Śląskiego szczęśliwie i bezpiecznie, pozo-

stały miłe wspomnienia i zdjęcia. W październiku planujemy kolejną 

wycieczkę rowerową, termin zostanie podany na plakatach. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz tury-

stów do aktywnego spędzania czasu, uprawiając turystykę rowerową 

oraz pieszą.   Tekst i Foto- P.Dywański 

       

 

 „Uniwersytet w Bielicach” zaprasza na wykład pt..  

 

„Reguły wpływu społecznego w życiu publicznym - czy w 
ten sam sposób można sprzedać perfumy i kandydata na 

prezydenta? ” 
  
Wykładowcą będzie dr Tomasz Grzyb, pracownik wrocławskiego Wydziału 
Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się psychologią 
wpływu  społecznego, technikami wpływu, propagandą i różnymi odmiana-
mi manipulacji. Interesuje się metodologią badań, historią najnowszą (i nie 
tylko) oraz techniką. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
w dniu 16.10.2010r. (trzecia sobota października) o godz. 17.00 do 
Domu Gościnnego u Majów, Bielice 5a. Wstęp wolny. 
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Z  ŻYCIA SZKOŁY 

ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

SIEKIERECZKI NA DOŻYNKACH  

● Pierwszego września rozpoczęliśmy rok szkolny 2010/-

/2011. wszystkim uczniom, a w szczególności pierwszokla-
sistom życzymy powodzenia, wytrwałości, najwyższych 
ocen i zawsze wielkiego zapału do nauki. 
● Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami projektu edu-

kacyjnego pt: „ Czysty las” - na etapie wojewódzkim. 
Oczekujemy wyników ogólnopolskich. 
     Małgorzata Ozga 

Tradycyjnie, po raz drugi w 

parku przywapienniczym w 

Starej Morawie odbyło się  

„Święto Hildegardy z Bingen”. 

Wydarzenie to zostało zreali-

zowane dzięki poparciu finan-

sowemu Funduszu Lokalnego 

Masywu Śnieżnika z Bystrzycy 

Kłodzkiej. Święto rozpoczęło się hejnałem w wykonaniu Igna-

cego Binka z Bystrzycy, następnie prezes „ Lokalnego Stowa-

rzyszenia” p. Dorota Komornicka dokonała odsłonięcia „ Milo-

wego Kamienia Kultury”, autorstwa Jacka M. Rybczyńskiego. 

„ Święto” miało charakter ogólnodostępny ze stoiskami wy-

stawców miejscowych z Dolnego Śląska i Czech. Wydarzeniu 

towarzyszyła kapela - „Horska Dechovka” z Jesenika.                                                     

     J.Rybczyński 

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

 W STARYM MESCIE 

DZIEŃ SENIORA 

ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN  

Wapiennik Łaskawy Kamień  

W dniu 12.09.2010r. Odbyły się 
Dożynki Powiatowe w Lądku Zdroju. 
Naszą Gminę reprezentował wieniec 
dożynkowy upleciony przez KGW Stro-
nie Śląski – Wieś i Panie z Sołectwa 
Stary Gierałtów. Całorocznym zwycza-
jem został odśpiewany przez zespół „ 
SIEKIERECZKI” wraz z paniami z KGW Stronie – Wieś. Wieniec 
został wyróżniony i otrzymał nagrodę w wysokości 300zł. W 
korowodzie wraz z wymienionymi osobami uczestniczyło 
dwóch Panów, którzy przygrywali na akordeonie podczas śpie-
wów. 

 

NORDIC WALKING W STRONIU ŚL. 

 Jeśli lubisz dużo chodzić i chcesz, aby codzienne spacery 

stały się bardziej efektywne, przyjemniejsze i pożyteczne dla 
organizmu, spróbuj Nordic Walking, sportu rodem z Finlandii. 
Podbił już serca miłośników zdrowego stylu życia na całym 
świecie. Nordic Walking jest również doskonałym sposobem 
na przygotowanie się do sezonu narciarskiego. 

Rada Stowarzyszenia „Złoty Kasztan” w Stroniu Śląskim 
ZAPRASZA wszystkich chętnych na spacery i zajęcia z in-
struktorem NORDIC WALKING. Profesjonalne spacery pro-
wadzone SĄ NIEODPŁATNIE w każdy poniedziałek, środę i 
piątek o godz. 16.00 
ZBIÓRKA przed Gimnazjum w Stroniu Śląskim z odpowiednimi 

kijami ( mogą być również kije narciarskie). 
     J. Bogiel 

TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 
2010 

 W dniach 23 – 25.09.2010r.w war-

szawskim Centrum Targowo – Kongresowym 

MT Polska odbyły się XVIII Międzynarodowe 

Targi Turystyczne TT Warsaw 2010. Przez 

trzy dni targów zwiedzający mogli poznać 

wszechstronne oferty turystyczne prezento-

wane przez ponad 700 wystawców z 61 kra-

jów z całego świata. Wśród nich znajdowały się komplekso-

we propozycje zagranicznych oraz krajowych wyjazdów, wy-

cieczek, hoteli, uzdrowisk, ośrodków narciarskich czy SPA. 

Przedstawione zostały różnorodne atrakcje turystyczne w 

tym kulinarne, kulturalne, przyrodnicze, a także oferty ak-

tywnego wypoczynku. W targach wzięli również udział przed-

stawiciele najważniejszych organizacji i instytucji turystycz-

nych w Polsce. Targom towarzyszyły liczne szkolenia, konfe-

rencje i spotkania z ekspertami z branży. Wzorem lat ubie-

głych, także w tym roku na targach nie zabrakło przedstawi-

cieli Naszej Gminy, którą reprezentowali pracownicy Biura 

Promocji Urzędu Miejskiego.                        

               

PRZYPOMINAMY 

 INWESTYCJE 

● Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strachoci-

nie.  

● Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Stronie – Bielice. Wybudowa-

no już ponad 10 km. sieci kanalizacyjnej czyli   

● 37,16% całej inwestycji. 

● Burmistrz Stronia Śl. ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący 

budowy oświetlenia osiedla Morawka. Szczegółowa informacja 

zostanie zamieszczona w najbliższym czasie na BIP. 

● Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg na budowę oświetle-

nia przy ul. Sportowej. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego . Dotyczy działek nr. 531, 771/6 ob-

ręb Stronie Śląskie. Specyfikacja warunków zostanie zamieszczo-

na  stronie internetowej: 

         http://bip.stronie.dolnyslask.pl/ 

Pani Sołtys i KGW Stronie Śląskie – Wieś w dniu 
4.09.2010r. zorganizowała dla dzieci zakończenie wakacji. Z 
powodu złej pogody impreza odbyła się w „ ZAJEŹDZIE OLEŃ-

KA”, a smażenie kiełbasy zaplanowano na 11.09.2010r. 

Seniorzy, coś dla Was! 

Zarząd P Z E R i J w Stroniu Śląskim. Serdecznie zaprasza 
wszystkich SENIORÓW naszego Miasta i Gminy na spotkanie 
z okazji DNIA SENIORA. W dniu 8 10. 2010r. (piątek) o godz. 
16:00 w „Dworku Galosa” przy ul. Kościelnej 2. 

ZARZĄD 

FESTYN „KONIEC WAKACJI” 

Od 1 września 2010 r. w Alternatywnym Ośrodku Edukacji 
Przedszkolnej "Bajlandia" w Bolesławowie rozpoczęło zajęcia 
12 dzieci w wieku 3-5 lat. Podczas 
pięciogodzinnego pobytu dzieci bawią 
się i mają zajęcia różno rozwojowe, 
przygotowujące do przyszłej nauki w 
zerówce i szkole. 

PRZEDSZKOLE W BOLESŁAWOWIE 
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WYCIECZKI UCZESTNIKÓW KURSU

 NORDIC WALKING 
 W drugą sobotę września, z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Złoty Kasztan” odbyła się wycieczka 

na jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych, Borów-

kową (900 m. n. p. m). W wycieczce udział wzięło 12 

osób. Busem, grupka dotarła ze Stronia Śląskiego na 

Przełęcz Lądecką, skąd dalej zielonym szlakiem  tury-

stycznym na Borówkową. Rano pogoda nie napawała 

zbytnim optymizmem,  obawiano się, że wycieczka 

nie będzie udana. W Stroniu i na Przełęczy Lądeckiej panowała mgła, 

która bardzo ograniczała widoczność. Na szczycie Borówkowej, po go-

dzinnej wędrówce, uczestników wycieczki za trudy wspinaczki spotkała 

nagroda. Mgły opadły w dolinę, odsłaniając przepiękną panoramę na 

okoliczne pasma górskie. Borówkowa to wyjątkowa góra, na której 

szczycie stoi wzniesiona przez Czechów 25 metrowa wieża widokowa. 

Na górną część wieży, gdzie znajduje się taras widokowy prowadzą 154 

schody. Z tarasu widokowego rozpościera się wspaniała panorama na 

okolicznie pasma górskie. Przy bardzo dobrej widoczności, na ogół w 

zimie, gdy zachodzi zjawisko inwersji, widoczne są z wieży Karkonosze 

ze Śnieżką (1602 m. n. p. m), najwyższym szczytem w Sudetach. W 

orientacji turystom, pomaga usytuowana na sklepieniu dachu wieży, 

róża wiatrów. Borówkowa to nie tylko wieża, na szczycie znajduje się 

pamiątkowa tablica, informująca o spotkaniach polskich i czeskich opo-

zycjonistów, które miały miejsce w latach 70 i 80 XX w. Spotykali się 

tutaj Jacek Kuroń, Jan Lityński, Vaclaw Havel oraz wielu innych. Na 

szczycie znajduje się tablica upamiętniająca śp. księdza Stefana Witcza-

ka, bardziej znanego jako ksiądz „Kruszynka”, zmarłego w 2006r, od 

1989 do śmierci, proboszcza parafii w Nowym Gierałtowie, człowieka 

duszę, społecznika, inicjatora odbudowy zniszczonych kościółków gór-

skich, min. w Karpowie i Wrzosówce. 

Na szczyt Borówkowej można dotrzeć zarówno od strony polskiej jak i 

czeskiej. Z Czech od Rozdroża  nad Travną można dojść niebieskim i 

czerwonym szlakiem turystycznym. Od strony polskiej na górę prowa-

dzi, wzdłuż granicy państwa, zielony szlak turystyczny(z Przełęczy Lą-

deckiej). Na szczycie, u osoby opiekującej się wieżą i prowadzącej re-

staurację, można wpisać się do Pamiątkowej Kroniki. Uczestnicy wy-

cieczki dokonali wpisu do kroniki, a właściciel restauracji zrobił im pa-

miątkowe zdjęcia, które zostaną zamieszczone w kronice. Po dłuższym 

odpoczynku, posiłku i obejrzeniu panoram górskich z wieży, uczestnicy 

wycieczki udali się w drogę powrotną. Dotarli do przygranicznych skle-

pów po stronie czeskiej, poniżej Przełęczy Lądeckiej. Stąd po odpoczyn-

ku i zrobieniu zakupów, busem wrócono do Stronia Śląskiego. Wyciecz-

ka była bardzo udana, uczestnicy zwiedzili ciekawy zakątek Gór Złotych. 

 W ostatnią sobotę września, z inicjatywy Stowarzyszenia 

„Złoty Kasztan” odbyła się wycieczka do Skalnego Miasta w Czechach.  

W wycieczce udział wzięło 16 osób. Uczestnicy wycieczki do Narodowe-

go Rezerwatu Przyrody Adszpadzko-Teplickie Skały dotarli 2 busami. Na 

miejscu mogli podziwiać przepiękne formy 

skalne, wykonane przez naturę w piaskow-

cu, pływali tratwą po górskim jeziorku, obej-

rzeli górską kapliczkę, poświęconą ludziom, 

którzy zginęli w górach. Wycieczka była 

udana, pogoda dopisała. W planach są ko-

lejne wycieczki, oczywiście jeżeli aura  na to 

pozwoli. P.D 

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

 W STARYM MESCIE 

PRZYPOMINAMY 
● UWAGA! Jeden raz w tygodniu w czwartki od godz. 15.00-

17.00 prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
do spraw Uzależnień Dzieci i Młodzieży (lokal Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zielona 5, 
57-550 Stronie Śląskie).  

         Telefon zaufania (74) 814-26-95 

 INWESTYCJE 

● Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strachoci-

nie.  

● Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Stronie – Bielice. Wybudowa-

no już ponad 10 km. sieci kanalizacyjnej czyli   

● 37,16% całej inwestycji. 

● Burmistrz Stronia Śl. ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący 

budowy oświetlenia osiedla Morawka. Szczegółowa informacja 

zostanie zamieszczona w najbliższym czasie na BIP. 

● Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg na budowę oświetle-

nia przy ul. Sportowej. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego . Dotyczy działek nr. 531, 771/6 ob-

ręb Stronie Śląskie. Specyfikacja warunków zostanie zamieszczo-

na  stronie internetowej: 

         http://bip.stronie.dolnyslask.pl/ 

 18.09.2010r. odbył się w miejscowości Stare Mesto w 

Czechach, X Turniej par deblowych w tenisie ziemnym o puchar 

Burmistrza Starego Mesta. W turnieju udział wzięło 13 par deblo-

wych z Czech i z Polski. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim 

poziomie. Polaków w turnieju reprezentował debel ze Stronia Ślą-

skiego, Jerzy Rapacz i Adam Adamczewski. Nasi zawodnicy po 

ciężkiej walce, uplasowali się na IX miejscu. Dzięki możliwości 

zmierzenia się z bardzo dobrymi zawodnikami z Czech, zdobyli duże 

doświadczenie, które z pewnością będzie procentowało w przyszło-

ści. Organizatorzy turnieju wykazali się perfekcyjnym przygotowa-

niem zawodów. Turniej odbywał się na kilku kortach tenisowych co 

powodowało, że zawody przebiegały bardzo sprawnie.                                                       

       P.D. 

FESTYN „KONIEC WAKACJI” 

 28. sierpnia br. na parkingu u pod-
nóża Czarnej Góry w Siennej, odbył się 
zorganizowany przez Restaurację i Karczmę 
Puchaczówka, festyn „Koniec Wakacji” .Było 
to jednocześnie pożegnanie lata i zamknię-
cie sezonu wakacyjnego. W programie im-
prezy, były atrakcje dla małych i dużych. Amatorzy sztuki mogli 
obejrzeć i zaopatrzyć się w produkty regionalne oraz w rękodzieło 
artystyczne. W programie znalazło się losowanie nagrody głównej 
(nagroda fantowa), konwój oraz na zakończenie fire show. Wieczo-
rem można było pobawić się przy dobrej muzyce. Gwiazdą wieczo-
ru był kabaret Moherowe Berety, który dał rewelacyjny występ.       

   J.Brzezińska 

BIURO RADNEGO RYSZARDA WIKTORA  

Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6B (piwnica) 

Dni i godziny pełnienia dyżurów:  

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK M-CA  w godz. 16.00 - 17.30 

OSTATNI PONIEDZIAŁEK M -CA w godz. 8.30 -10.00 

TEL. KONTAKTOWY: 74 814 15 52 , 601 259 900 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 
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MIĘDZYNARODOWY RAJD NA ŚNIEŻNIK 

 W czwartek 09.09.2010r. w miejscowości Sienna 

k/Stronia Śląskiego ,  redakcja magazynu motoryzacyjnego 

polskiej edycji TopGear,  zorganizowała sesję zdjęciową  i 

test dla ekskluzywnych  samochodów seryjnych. Test odbył 

się na trasie Sienna - Puchaczówka, na której w sierpniu br.  

organizowane były  Samochodowe Mistrzostwa Polski w 

Rajdach Górskich. Event organizowany jest przez redakcję 

co rocznie pod nazwą „Kotlina Mocy ”. W tym roku w teście 

udział wzięło, 12  wysokiej klasy samochodów seryjnych.  

Dzień wcześniej  samochody przeszły sesję zdjęciową w 

części uzdrowiskowej Lądka Zdroju, przed budynkiem Zakła-

du Przyrodoleczniczego „Wojciech”.  Zdjęcia z sesji, oraz 

opinie kierowców biorących udział w teście będzie można 

zobaczyć w  numerze 12/10 TopGear, który w sprzedaży 

będzie dostępny już w II połowie listopada.  Testowanie 

samochodów odbywało się  w bardzo trudnych warunkach 

pogodowych, na śliskiej nawierzchni asfaltowej, przy pada-

jącym deszczu. Test prowadzony był przez  dwóch redakto-

rów TopGear, mających licencję kierowców wyścigowych. W 

teście udział wzięły wersje najmocniejszych, dostępnych w 

Polsce samochodów 

seryjnych. Największe 

wrażenie zrobiło spor-

towe Porsche 911 

Turbo S, najszybsze 

auto w historii motory-

zacji, które  100 km/h 

osiąga w 3,3 s.  

P.D. 

Foto P.D. 

Fantastycznie prezentowały  się, 

czarny  Maserati Quattroporte 

dostępny dopiero od niedawna w  

Polsce, najmocniejsza wersja Re-

naut Clio RS,  czarne BMW M3, 

Seat Cupra R oraz Opel Astra 1.6 

Turbo. Wrażenie robiły futury-

styczne kształty niebieskiego cac-

ka od  Peugeot, Peugeot RCZ czy najnowsza wersja, przyciąga-

jącego spojrzenie czerwonego ekskluzywnego Audi A1. Świetnie 

prezentowało się eleganckie Volvo S60 T6 AWD, Seat Exeo oraz  

Citroen DS3 1.6 Turbo. Zdjęcia prezentowanych samochodów 

oraz opinie o nich, można obejrzeć na portalu społecznościo-

wym  Facebook.com/TopGearpolska. 

Test przebiegał bardzo sprawnie, ruch kołowy na trasie Sienna - 

Puchaczówka wstrzymywany był tylko w momencie przejazdu 

testowanych samochodów. Nad zabezpieczeniem trasy testu 

czuwały, policja, pogotowie ratunkowe oraz służby techniczne. 

      P.D 

KOTLINA  MOCY  2010 - TEST SAMOCHÓDÓW SERYJNYCH 

W ramach projektu pt. „U źródeł trzech mórz - rozwój i promocja  

turystyki w Masywie Śnieżnika”  CSiR w Stroniu Śląskim i Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim zorganizo-

wał  04 września br.  Międzynarodowy Rajd na Śnieżnik. Organizatorzy wyznaczyli kilka celów  Rajdu, były 

to między innymi: popularyzacja  górskiej turystyki pieszej, poznawanie walorów turystycznych Sudetów, 

integracja środowiska turystycznego, wypoczynek na świeżym powietrzu, promocja Miasta i Gminy Stronie 

Śląskie 

Na szczycie Śnieżnika (1425 m.n.p.m) uczestnicy Rajdu mogli podpisać petycję w sprawie odbudowy wieży 

na Śnieżniku. Rajd odbywał się dwu biegunowo. Od strony Kletna, żółtym szlakiem turystycznym do schroni-

ska na Hali pod Śnieżnikiem, a następnie zielonym  szlakiem turystycznym, na szczyt najwyższego szczytu 

Masywu Śnieżnika, szli polscy turyści. Grupa czeskich turystów, na szczyt Śnieżnika, szła czerwonym lub 

żółtym szlakiem turystycznym, od strony czeskiego schroniska Navrsi. Wśród polskich turystów było kilku pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim. Między innymi,  Dariusz Chromiec, Jakub Chilicki,  uczestniczki kursu Nordic Walking ze stowa-

rzyszenia „Złoty Kasztan” oraz młodzież strońskiego gimnazjum, która szła pod opieką przewodnika sudeckiego Jarosława Czer-

kawskiego. Pomimo fatalnej pogody, cały czas padał deszcz, na szczycie stawiło się ponad trzystu turystów polskich i czeskich. 

Każdy kto wszedł na szczyt, otrzymał  pamiątkowy certyfikat, ze zdjęciem wieży na Śnieżniku. Spotkanie turystów polskich i cze-

skich nastąpiło na szczycie o godzinie 13.00, przewodnik czeski za pośrednictwem tłumacza, opowiedział historię zburzonej wie-

ży na Śnieżniku, przedstawił historię turystyki w Masywie Śnieżnika, wspomniał o panoramie, która roztacza się ze szczytu Śnież-

nika. Niestety pogoda nie dopisała, więc o pięknych widokach, które zapierają dech w piersi podczas słonecznej pogody, nie 

mogło być mowy.  Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć turyści wrócili do schroniska Na Hali pod Śnieżnikiem. Po krótkim odpoczyn-

ku grupa z Polski ruszyła w drogę powrotną do Kletna. Najpóźniej ok. godziny 16.00 wszyscy byli już z powrotem w Stroniu Ślą-

skim. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, w Kletnie poniżej Jaskini Niedźwiedzia stanął na-

miot, w którym można było uzyskać materiały promujące Miasto i Gminę Stronie Śląskie. W schronisku 

Na Hali pod Śnieżnikiem, również można było otrzymać ulotki promocyjne, każdy z uczestników wyciecz-

ki otrzymał poczęstunek w postaci pączka. Pomimo kiepskiej pogody, pomimo przemoczonych ubrań i 

butów, humor wszystkim dopisywał. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili chęć uczest-

nictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.                                Foto J. Chilicki                                         P.D 
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