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POCIĄG DO HISTORII 

W dniu 15 września dyrektor CETiK odebrał z rąk Pana Józefa Trziszki-miłośnika kolei z Kłodzka
-tablicę informacyjną, która stanowi nieodłączną historię połączenia kolejowego na trasie Stro-

nie Śląskie-Warszawa Wschodnia. Tablica 
zostanie wyeksponowana w strońskim 
domu kultury, którego historia jest ściśle 
powiązana z dziejami kolejnictwa na na-
szym terenie. 

Składam serdeczne podziękowania Panu 
Józefowi Trziszce za okazaną pamięć oraz 
chęć kultywowania lokalnych tradycji oraz 
zachęcam do podobnych gestów, które 
wymiernie przyczyniają się do budowania 
kulturalno-historycznego wizerunku na-
szej społeczności. 

      Burmistrz Stronia Śląskiego 

        (-) Zbigniew Łopusiewicz 

Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy 

takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,  

pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje  

serce, cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym  

ludziom i całemu środowisku zrodziła wiele  

wspaniałych 

owoców. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Ryszard Suliński 
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OGŁOSZENIE  PRZETARGU 

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg  ustny  ograniczony (do właścicieli/ współwłaścicieli lokali mieszkal-
nych w budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim). Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczest-

nictwa (w formie pisemnej) i dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia wadium oraz kserokopia aktu własności do lokalu mieszkalnego 
w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 33  osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres: Gminy 
Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do 24 października  2011r.do godz. 14:00. 

Wadium z dopiskiem „lokal nr 4 przy ul. Mickiewicza 33”należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  24 października   2011 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 gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miej-
skim w Stroniu Śląskim (pokój nr 3).  

 Lista  osób   zakwalifikowanych    zostanie    wywieszona   na    tablicy   ogłoszeń   w  Urzędzie  Miejskim  w  Stroniu  Ślą-
skim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 26 października   2011 r.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października  2011 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 
55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).  

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej. 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 . 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wieczystoksięgowe w całości ponoszą  nabywcy. Oferentowi, który nie wygra przetargu 
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu  . 

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 20 października   2011 r. w godz. od 10 : 00 do 10: 30 

 Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocz-
nie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Lp Położenie 
Numer i  pow. działki 

w  m2 

Pow. użytkowa lokalu/pom 
przynależnego 

 

Cena 
nieruchomości 

w zł. 

Kwota 
wadium 

  

 1. 
 Stronie Śląskie 

ul. Mickiewicza 33/4 

353/5 
1608m2 

  
  

34,68m2 
3,48m2 

40 000,00 2 000,00 

 Zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 29 września 2011 roku o godzinie 
10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

● Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad.  

● Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku.  

● Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.  

● Przedstawienie informacji dotyczącej opieki medycznej wieczorowo-nocnej, w dni wolne od pracy i święta na terenie Gminy 

Stronie Śląskie. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.  

● Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.  

● Stan sieci gazu ziemnego oraz potrzeby rozwoju sieci na terenie Gminy Stronie Śląskie.  

● Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego we wsi Młynowiec (druk nr XII-1/11).  

● Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie (druk nr XII-2/11).  

● Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rogóżka (druk nr XII-3/11).  

● Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Lasy (Kletno Górne), (druk nr 

XII-4/11).  

● Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie (druk nr XII-

5/11).  

● Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Miasto (druk nr XII-

6/11).  

● Wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 7 (uchwała nr XII-7/11).  

● Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 (uchwała nr XII-8/11).  

● Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012/2015 r.  

● Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.  

● Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 



S T R .  3  Rok VIII, Numer LXXXIII 

URZĄD SIĘ DOSKONALI 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

 

 Doskonalenie komunikacji oraz  dostępu do informacji dla klientów 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 16 września 2011r. we  Wrocławiu 
uczestniczyliśmy w Konferencji podsumowującej projekt „ Program doskonale-
nia, jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem 
doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”. Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim zaprezentowało osiągnięcia, zmiany jakie wprowadzono oraz omówiono rezulta-
ty wdrożonego projektu. Najważniejsze tematy Konferencji to m.in: systemy zarządzania 
jakością stosowane w urzędach (ISO 9000 i Model CAF) obszary zastosowania, korzyści z 
wdrożenia, przebieg procesu wdrażania w urzędach, najlepsze rozwiązania i praktyki 
urzędów, zarządzanie procesowe i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. 

Od 2009 r. w Stroniu Śląskim opracowano i wdrożono w życie działania doskonalące 
związane z poprawą komunikacji jak również upowszechnieniem dostępu do informacji 
klientów, mieszkańców i turystów Gminy Stronie Śląskie.  

Potrzeba ich realizacji została zidentyfikowana na podstawie przeprowadzonych badań 
satysfakcji klientów i pracowników Urzędu Miejskiego, a także na podstawie wyników  
uzyskanych z przeprowadzonej samooceny wg modelu CAF. 

W ramach  realizacji działań doskonalących dotyczących poprawy komunikacji oraz do-
stępu do informacji w Urzędzie Miejskim oraz na terenie Gminy Stronie Śląskie osiągnię-
to  zadawalające wyniki oraz rezultaty w poszczególnych obszarach:    

 I etap:  Samorządowy informator SMS - 618 osób zarejestrowało się w syste-
mie, Wirtualny spacer po Gminie Stronie Śląskie - stronę internetową odwiedziło już po-
nad 1mln 200 tys. internautów  

 II etap: Budowa infokiosków na obszarze Miasta i Gminy Stronie Śląskie. 

 III etap: Aktualizacja kart usług w Urzędzie Miejskim - zaktualizowano 75 kart usług, Szkolenie pracowników Urzędu Miej-

skiego. Przeszkolono 22 pracowników, w tym kadrę kierowniczą, Q-System – udostępniono system dla wszystkich pracowników Urzę-
du Miejskiego tj. 29  osób, Facebook – do chwili obecnej  na profilu zalogowało się 1245 użytkowników. 

Efektem podjętych działań doskonalących było także: otwarcie i oddanie do użytku gminnej instytucji kultury pn. Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim z salą widowiskową na 200 osób - z oferty Centrum korzysta dziennie około 50-60 osób,   prze-
prowadzenie badań satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim co do jakości świadczonych usług. 

Stopień zadowolenia klientów w zestawieniu dwóch kolejnych lat przedstawiają poniższe wykresy :         

Analizując wpływ wprowadzonych w 
Gminie Stronie Śląskie działań w zakre-
sie dostępności do informacji oraz do-
skonalenia komunikacji należy stwier-
dzić, że podjęte kroki w znacznym stop-
niu przyczyniły się do zwiększenia zado-
wolenia klientów, a także pozytywnie 

wpłynęły na funkcjonowanie procesów 
wspomagających wspieranie społeczno-
ści lokalnej, co przedstawiają uzyskane 
wyniki z monitorowania procesów.  

    Podjęte działania wykraczają w dużej 
mierze poza tradycyjną formę przekazy-
wania informacji i komunikacji. Dlatego 
też podjęto decyzję o rozszerzeniu i 
modyfikacji działań doskonalących po-
przez : 

     1. rozbudowę systemu infokiosków o 
nowe lokalizacje w obrębie wsi Bolesła-

wów, Bielice, Nowy i Stary Gierałtów oraz Stara Morawa i Strachocin,  

     2. dokonanie zmian w układzie strony internetowej www.stronie.pl  poprawa czytelności oraz   dodanie portali: turystycznego - 
wirtualne wsie strońskie, inwestycyjnego – tereny inwestycyjne gminy aktywnej z natury    

    3. kontynuację umowy o udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług oraz  podję-
cie działań polegających na zwiększeniu odbiorców do co najmniej 1000 osób, 

     4. organizację szkoleń i konsultacji społecznych w zakresie komunikacji i dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych techno-
logii informatycznych w celu określenia grup społecznych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem.    

      Reasumując należy stwierdzić, iż zrealizowane działania doskonalące w zakresie   doskonalenia komunikacji oraz dostępu do infor-
macji klientów Urzędu Miejskiego  doprowadziły do osiągnięcia celu budowy e – społeczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.   

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim zwłaszcza zespołowi 
ds. Samooceny CAF za wkład i zaangażowanie w realizację projektu. Dariusz Chromiec– Kierownik programu. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

warunki obsługi

zapewnienie  informacji

kompetencja pracowników

uprzejmośd i pomoc

terminowośd realizacji  usługi

wynik załatwianej sprawy

uzyskanie wyczerpującej inf.

dostęp do formularzy

ocena ogólnego funkcjonowania

Urzędu

Satysfakcja klientów indywidualnych UM Stronie 2010/2011 

2011r

2010r
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       PAŹDZIERNIK 2011 
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 Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem 
dwóch obiektów mostowych. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011. Inwestycja prowadzona była przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Kłodzku. Wartość zadania wyniosła  1 673 016  zł. w tym: środki ze "Schetynówki" 836 508 zł, środki 
Starostwa Powiatu Kłodzkiego 418 254 zł, środki Gminy Stronie Śl. 418 254 zł.  

 

 Kończy się budowa infrastruktury osiedla Morawka -sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap 
I W ramach inwestycji wybudowana zostanie: sieć sanitarna Ø300 852 m sieć kanalizacyjna  Ø200 
468 m sieć wodociągowa Ø150  550 m. Zakończono budowę głównych sieci wodociągowych i sani-
tarnych wykonano już 50% przyłączy wodociągowych, przyłączono 10 budynków do sieci sanitarnej. 
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnej nastąpi po wykonaniu prób jakości wody. Planuje się 

podłączone wszystkich budynków do nowych sieci do końca września br. Wartość zadania wynosi 988 429,97 zł finansowanie : środki 
dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego - 507 131 zł. środki WFOŚi GW dotacja 143 600,00 zł WFOŚi GW pożyczka 156 400,00 
zł. środki Gminy Stronie Śl. 214 631,00 zł. 

 
 Gmina Stronie Śląskie pozyskała środki unijne na realizację zadania "Turystyczne zagaspodarwoanie zbiornika i terenu rekre-
acji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędne-
go sprzętu" Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 2765899 złotych, przy całkowitej wartości inwestycji 4534260,39 złotych. 
W ramach tego zadania zostaną wybudowane: Budynek główny, budynek przebieralni, pawilon pola biwakowego, magazyn łodzi, par-
kingi, ścieżki, boisko z widownią oraz inne elemnty małej architektury, dokończone zostanie zagospodarowanie terenu. 

Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego.  
Telefon: 74 8 65 75 80 

DATA APTEKA DATA APTEKA 

01.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 
31/1b 

16.10.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój  

Pl. Mariański 3/4 

02.10.2011 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 4 

17.10.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie  

ul. Kościuszki 44 

03.10.2011 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 18.10.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój  

ul. Kościuszki 15b 

04.10.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 19.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie  

ul. Morawka 31/1b 

05.10.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 20.10.2011 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój  

ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

06.10.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 21.10.2011 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

07.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 
31/1b 

22.10.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój  

Pl. Mariański 3/4 

08.10.2011 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 4 

23.10.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie  

ul. Kościuszki 44 

09.10.2011 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 24.10.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój  

ul. Kościuszki 15b 

10.10.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 25.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie  

ul. Morawka 31/1b 

11.10.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 26.10.2011 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój  

ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

12.10.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 27.10.2011 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

13.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 
31/1b 

28.10.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój  

Pl. Mariański 3/4 

14.10.2011 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 4 

29.10.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie  

ul. Kościuszki 44 

15.10.2011 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 30.10.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój  

ul. Kościuszki 15b 

    31.10.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie  
ul. Morawka 31/1b 

INWESTYCJE W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 



W niedziele 9 października każdy powinien zarezerwować czas na bardzo ważne wydarzenie dla Nas 

wszystkich. To właśnie w tym dniu wybieramy parlamentarzystów, którzy będą przez cztery lata 

sprawować władzę w Naszej ojczyźnie. W drugi weekend następnego miesiąca będą przeprowadzo-

ne wybory Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. Każdy 

obywatel Rzeczypospolitej ma obowiązek tego dnia udać się do komisji wyborczej i oddać swój głos. 

Od nas zależy los przyszłości całego kraju. Do dnia 25 września br. wyborcy niepełnosprawni mo-

gą składać wnioski o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 

Gminy. Do dnia 25 września br. Mija termin zgłaszania Burmistrzowi przez wyborców niepełno-

sprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do glosowania 

sporządzonych w alfabecie Braill’a. Dnia 29 września br. Mija termin składania wniosków o sporzą-

dzenie aktu aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do dnia 4 października br. wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy lub 

wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Do 7 października br. wydawane są zaświad-

czenia o prawie do głosowania wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów.  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 
z dnia 2 września 2011 roku  

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), uchwały 
Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/339/10 Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie podziału gminy Stronie Śląskie na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 156, poz.2669) oraz zarządzenia nr 184/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w 
sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu 
RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wyborców informa-
cję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w 
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku:  

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godz. 700 – 2100. 

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 
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 Numer 

obwodu 

głosowa-
nia 

   

Granice obwodu głosowania 

  

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

 1 

miasto, ulice : Krótka, Nadbrzeżna 2, 2a, Sudecka, Żeromskie-
go, 40-lecia PRL. 

Szkoła Podstawowa 
ul. Kościuszki 57 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 141 231 

  2 

miasto, ulice : Dolna, Hutnicza, Kościuszki 11, 11a, 12, 13, 14, 

16, Mickiewicza, Nadbrzeżna (bez numeru 2, 2a), Ogrodowa, 
Okrężna, Polna, Zielona. 

Przedszkole Miejskie 
ul. Nadbrzeżna 30 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 141 465 

lokal przystosowany dla 
potrzeb wyborców  niepełnosprawnych 

   3 

miasto, ulice : Górna, Kościelna, Kościuszki 17, 17a, 19, 21, 
22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 33b, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 44a, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 
64, 66, Sportowa, Szkolna, Turystyczna, 

 wsie: Janowa Góra, Sienna, Strachocin, Stronie Śląskie 

Gimnazjum 
ul. Kościelna 12 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 141 201 

lokal przystosowany dla 
potrzeb wyborców  niepełnosprawnych 

oraz dla celów głosowania korespondencyjnego 

 4 

miasto, ulice : Jaworowa, Kopernika, Kościuszki 57, 59, 59a, 
61, 61b, 63, 63a, 63b, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 91, Morawka,  
Nowotki, Świerczewskiego,  Świerkowa. 

Szkoła Podstawowa 
ul. Kościuszki 57 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 141 231 

 5 

wsie: Bielice, Goszów, Młynowiec, Nowy Gierałtów, Stary Gie-
rałtów. 

Świetlica Wiejska 
Stary Gierałtów 7a 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 143 186 

lokal przystosowany dla 
potrzeb wyborców  niepełnosprawnych 

 6 

wsie: Bolesławów, Kamienica, Kletno, Nowa Morawa, Stara 
Morawa. 

Świetlica Wiejska 
Bolesławów 41 

57-550 Stronie Śląskie 
tel. 74 8 141 116 



  26 września o godzinie 13.00 w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się w CETiKu impreza „Stacja 
Centrum do Zdrowia Psychicznego”, na którą w imieniu organizatora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej serdecznie 
zapraszamy. W programie m.in.: występy muzyczne, teatralne, zabawa taneczna oraz poczęstunek, kiermasz, pomiary poziomów ci-
śnienia i cukru. 

● Jesienna szkoła plastyki- zajęcia plastyczne dla milusińskich w wieku 6-9 lat w czwartki od 16.00 

● 27 września o godzinie 17.00 spotkanie informacyjne dotyczące kursów językowych organizowanych przez Centrum Języków 

Obcych Glob-kursy płatne 

● 27 września ruszają zajęcia z salsy z ogólnorozwojowymi zajęciami ruchowymi dla dzieci (godzina 17.00) oraz salsa dla doro-

słych (godzina 18.00)-zajęcia płatne 

● 30 września o godzinie 16.00 zaczynają się zajęcia z długo oczekiwanego hip-hop-u- zajęcia płatne 

● 01 października (sobota) o godzinie jedenastej zapraszamy entuzjastów fotografii na warsztaty fotograficzne 

● 03 października o godzinie 16.00 ruszają zajęcia z rytmiki dla maluszków 

● 21 października zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Cyberręka rusza w teren”- w 

kwestiach organizacyjnych kontakt pod nr 660943721 

Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora (pierwsze czwartki miesiąca g.17.00), do wspólnego grania i śpie-
wania z młodzieżową orkiestrą dętą Beat Band oraz chórem Artufices oraz do uczestnictwa w zajęciach relaksacyjnych dla seniorów 

 

 Szczegółowe informacje prezentowane będą na plakatach oraz publikowane pod adresem internetowym www.stronie.pl 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do siedziby CETiKu przy ul. Kościuszki 18 oraz do kontaktu telefonicznego 
74 814 32 05. 

Rok VIII, Numer LXXXIII 

JESIENNY ROZKŁAD JAZDY CETiK-U 

 Dnia 08.09.2011r. w „Dworku Galosa” W Stroniu Śląskim miał miejsce Wernisaż Wystawy 
Prac Pergamano. Papier pergaminizowany jest znakomitym tworzywem artystycznym a pod pojęciem 
"technika pergaminowa" kryje się umiejętność wytłaczania, kolorowania, perforowania i wycinania 
tego papieru o szczególnych właściwościach. Służą do tego specjalne narzędzia, dzięki którym uzy-
skuje się ciekawą cieniowaną powierzchnię, ażury, koronkowe brzegi lub inne wybrane fragmenty 
pracy. Techniką tą można wykonywać piękne i zupełnie unikatowe kartki okolicznościowe oraz m.in.: 
obrazki, ramki do obrazków czy fotografii, pudełka na prezenty, drobne przedmioty ozdobne, kwiaty, 
lampiony i abażury. Wśród zaproszonych gości przybyli: Pan Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza, 
Pan Ryszard Suliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz Pani Wiesława Czerwiń-

ska, Pan Jan Florowski, Pan Zdzisław Pakuła – Radni Rady Miejskiej. Honorowym gościem była również Pani Jolanta Terlecka. Całość 
wydarzeń uświetniły gościnne występy dzieci z Punktu Przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie oraz Świetlicy Środowiskowej 
„Promyk Dnia” z Konradowa. Po zakończeniu występów części artystycznej dzieci otrzymały upominki od Pana Dariusza Chromca. 
Następnie chętni mogli spróbować swoich sił w ciekawej technice pergamano. Organizatorem Wernisażu w ramach projektu 
„Wikliniarstwo i Pergamano – ciekawą tradycją kulturową” było Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stronia Śląskim. 
Natomiast projekt współfinansowany był z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.    Kazimiera Jasik 

COOLTURALNE STRONY NOWINEK 
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WERNISAŻ PRAC PERGAMANO 

POŻEGNANIE LATA W STRONIU WSI 

 Dnia 3-09-2011r. Sołtys i Rada 
Sołecka wraz z KGW Stronie Wieś zorga-
nizowali na Działce Sołeckiej dla dzieci 
zakończenie wakacji oraz dożynki wiejskie 
połączone z otwarciem nowo wybudowa-

nej toalety. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał zaproszony na imprezę Burmistrz  
Zbigniew Łopusiewicz. Panie z KGW wy-
konały wieniec dożynkowy oraz wiele 
innych okolicznościowych dekoracji. Dzieci 
licznie zgromadzone uczestniczyły w róż-
nych konkursach i zabawach zdobywając nagrody. Po ogólnym otwarciu im-
prezy panie z KGW zaprosiły gości na przygotowany poczęstunek. Wszyscy 
bawili się przy dźwiękach akordeonu na którym przygrywał bawiącym się 
p.Zdzisław Grzelak. 
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 W Starej Morawie już po raz czwarty tradycyjne obchody „Święta Hildegardy z 
Bingen w Wapienniku”, w tym roku obchody „dwuczłonowe”- pierwsza: część literacka w 
ostatnią niedzielę sierpnia – interesujące jak zwykle spotkanie autorskie z Olgą Tokar-
czuk, przeprowadzone przez Iwonę Mesjasz- Matuszkiewicz. Na spotkaniu w malowni-
czej części parku przywapienniczego uczestniczyło około 50 gości. Druga część „Święta 
Hildegardy” pod znamiennym tytułem „ Ekologia i Zdrowa Żywność”  odbyła się 10 
września przy „Stankach” i muzycznym tle utworów tej dwunastowiecznej, niezwykłej 
kobiety... W tej części uczestniczyły Panie i Panowie z okolic Stronia Śląskiego, Dzierżo-
niowa a nawet Wrocławia. Jak zwykle nie zabrakło z Republiki Czeskiej, ze Starego Me-
sta firmy „Pro- Bio”; Wszyscy prezentowali ciekawe produkty spożywcze, pamiętnikar-
skie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców strońszczyzny i turystów z 

Polski i Czech. Impreza ta mogła być zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Fundu-
szu Lokalnego Masywu Śnieżnika z  Wójtowic  koło Bystrzycy Kłodzkiej  (Program Działaj Lokalnie). Całość Prowadzona przez działa-
jące od 2002 roku Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik w Starej Morawie. Ta skromna ale aktywna organizacja pozarządowa zaprasza 
w najbliższą sobotę 24 września na Recital Piosenki Poetyckiej Tadeusza Poźniaka z Wrocławia o godzinie 18:00.

Dnia 01 września 2011 roku w Bolesławowie miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego „ Bajlandia” 
Wśród zaproszonych gości przybyli pan Dariusz Gulij, radny gminy Stronie Śląskie, pan Eugeniusz Tarnowski, sołtys sołectwa Bolesła-
wów. Natomiast uroczystego poświęcenia placówki dokonał  Proboszcz Parafii Bolesławów, ks. Krzysztof  Kauf. 

Dotychczas punkt przedszkolny funkcjonował jako Alternatywna Placówka Wychowania Przedszkolnego „Bajlandia” i 
była czynna 3 dni w  tygodniu. Obecnie placówka prowadzi zajęcia 

przedszkolne przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin. Miło nam poinformo-
wać, iż naukę przedszkolną w roku szkolnym 2011/2012 w „Bajlandii” 
rozpoczęło 15 dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat.  
Organem zarządzającym przedszkolem jest nadal niezmiennie Stowa-
rzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim. 
Zaproszonych gości, rodziców i dzieci uroczyście powitała prezes Stowarzyszenia 
pani Irena Foremnik. Dzieci usłyszały wiele miłych i ciepłych słów, słów zachęty 
i  odwagi. Wszyscy podopieczni naszego punktu przedszkolnego złożyli obietnice 
rzetelnej i  sumiennej nauki oraz wzorowego zachowania. Dzieci otrzymały upo-
minki a ich rodzice zadbali o słodki poczęstunek dla wszystkich. Uprzejmie infor-
mujemy, iż w dniu 27.09.2011r. o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste 
pasowanie na przedszkolaka.  Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.       
       Kazimiera Jasik 

ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN oraz „WAPIENNIKOWE ZASŁUCHANKI” 24.09.2011 

DOŻYNKI W ROD „POD ŚWIERKIEM” 

 Z okazji dnia działkowca wręczono dyplomy oraz nagrody 
działkowcom w konkursie „Na najładniejsze i dobrze zagospo-
darowane działki”. W sektorze „A” nagrody otrzymali: Danuta 
Mazgaj, Ewa Pierścionek, Zbigniew Chojniak; w sektorze „B”: Cze-
sław Strupiechowski, Jan Fronczek, Jerzy Jastrzębski; w sektorze 
„C”: Tomasz Bober, Wanda Korowaj, Wacław Koziński. Pucharem 
Burmistrza nagrodzono działkę Państwa Bożeny i Edwarda 
Łowiec. Podczas tradycyjnych dożynek odbyły się również inne 
konkursy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na zakończenie 
odbyła się zabawa taneczna. Czekamy już na następny rok, kiedy 
znów spotkamy się na imprezie działkowców.  

KLUB SENIORA ZAPRASZA 

 Działający przy CETIK-u Klub 
Seniora serdecznie zaprasza na wieczór 
wspomnień. W programie Marta Mir-
ska – gwiazda polskiej piosenki z przeło-
mu lat 40-tych i 50-tych. Zaprezentowa-
na zostanie biografia oraz największe 
przeboje artystki m. in. „Pierwszy siwy 
włos”, „Hej chłopcy” i „Pożegnanie z 
morzem”. Na to ciekawe spotkanie za-
praszamy w dniu 06.10.2011r. o godz. 
17:00 do CETIK-u.  

OTWARCIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

UNIWERSYTET W BIELICACH 

 „Sztuka jedzenia. Jedzenie w sztuce” tak brzmi tytuł wykładu, który odbędzie się pierwszego 
października o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się w Domu Gościnnym „U Majów” (Bielice 5a). 
Wykładowcą będzie dr Dorota Koczanowicz – Kulturoznawczymi, jest adiunktem na Dolnośląskiej Szko-
le Wyższej. Jest autorką książek Doświadczenie Sztuki, sztuka życia, Wymiary estetyki pragmatycznej. 
Pani doktor z wielką pasją zajmuje się sztuką kulinarną, . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
uczestnictwa. Wstęp wolny! 
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ŚCIGAMY SIĘ W GÓRACH… 

 Wyścigi samochodowe na dobre wpisały się w krajobraz 
Kotliny Kłodzkiej. Zwłaszcza Sienna jest bliska wszystkim kierowcom 
rajdowym, którzy przybywają do Nas każdego roku na Górskie Sa-
mochodowe Mistrzostwa Polski. Już od 30 września, przez 3 dni 
będziemy się emocjonować tym niezwykłym wydarzeniem. Ta im-
preza zawsze przyciąga rzesze kibiców. To właśnie w tych dniach na 
wymagającą trasę wyjada samochody rajdowe kierowców z całej 

Polski. Wyścig będzie rozgrywany na trasie okazjonalnej dokładnie w 
Siennej na odcinku drogi wojewódzkiej nr. 392. Zawodnicy będą 
mieli do przebycia trasę o długości 2770 metrów. Różnica wzniesień 
wynosi 200,92 m. 

01.10.2011 od 07:00 – 19:00 Zamknięcie trasy; 
09:00 Odprawa zawodników / rejon startu /; 
09:30 Podjazd zapoznawczy nie obowiązkowy / bez pomiaru  
czasu /; 
10:30 Start do dwóch podjazdów treningowych 13 Rundy GSMP 
od 13:30 – 13:45 Zgłaszanie zespołów sponsorskich- Biuro  
Wyścigu; 
14:00 Ogłoszenie listy startowej do 13 Rundy GSMP-  
Oficjalna tablica ogłoszeń – miejsce Biuro Wyścigu, rejon startu; 

14:15 Ceremonia otwarcia zawodów- Rejon startu; 
14:30 Start do pierwszego podjazdu wyścigowego 13 rundy GSMP; 
17:30 Ogłoszenie wyników prowizorycznych-  
Oficjalna tablica ogłoszeń Miejsce, Biuro Wyścigu Rejon startu; 
18:00 Ceremonia zakończenia i wręczenie pucharów/nagród  
13 rundy GSMP – miejsce, w rejonie Po 8; 
19:30 Ogłoszenie wyników końcowych oficjalnych 13 rundy  
GSMP Oficjalna tablica ogłoszeń – miejsce Biuro Wyścigu start 
 
02.10.2011 od 06:00-18:00 Zamknięcie trasy; 
od 07:00-07:30 Odbiór Administracyjny ,BK-1 dla  
zawodników startujących tylko 14 rundzie GSMP – miejsce;  
Biuro Wyścigu, rejon Startu 

08:30 Podjazd zapoznawczy nie obowiązkowy/ bez pomiaru  
09:30 Start do podjazdu treningowego 14 rundy GSMP ; 
od 10:30 – 11:00 Zgłaszanie zespołów sponsorskich 
 Biuro Wyścigu, rejon startu 
12:00 Ogłoszenie listy startowej 14 runda miejsce-  
Oficjalna tablica ogłoszeń – miejsce Biuro Wyścigu, rejon startu ; 
12:30 Start do pierwszego podjazdu wyścigowego 14 rundy GSMP; 
15:00 Ogłoszenie wyników prowizorycznych- Oficjalna tablica 
ogłoszeń – miejsce Biuro Wyścigu, rejon startu ; 
15:30 Ceremonia zakończenia i wręczenie pucharów/nagród  
14 rundy GSMP – miejsce. w rejonie Po 8 ; 
16:45 Ogłoszenie wyników końcowych oficjalnych 14 rundy  

KOTLINA MOCY 2011 

 Niebanalna, niespotykana, zadziwiająca, takimi sława-
mi można nazwać imprezę, która odbędzie się już w połowie 
października na terenie Kotliny Kłodzkiej. Kotlina Mocy 2011 to 
wydarzenie, które swoją odmiennością przyciąga każdego fana 
„czterech kółek”. Najnowsze, najpiękniejsze samochody będą 
15 października przemierzały drogi „Naszej” Kotliny. W Stroniu 
organizatorzy zaplanowali przejazd po zamkniętych ulicach 
miasta. Kierowcy będą także przejeżdżać po słynnej trasie raj-
dowej w Siennej. Motozone Kotlina Mocy 2011 to wyjątkowa 
okazja, by wykorzystać pełnię możliwości sportowego samo-
chodu na trasach, które w Polsce nie mają sobie równych. To 
niebanalny sposób na spędzenie weekendu z dala od wielko-
miejskiego zgiełku i codzienności... 

 

II LIGA MĘŻCZYZN 

 Bardzo dobrze rozpoczął rozgrywki beniaminek II ligi 
„Śnieżnik” Stronie Śląskie. W swoim pierwszym meczu zremiso-
wał z AZS AE Wrocław 5:5. Drużyna AZS w związku, że I liga 
pauzowała mogła wystawić pierwszoligowy zespół na ten 
mecz, ale i to nie pomogło wrocławianom, ponieważ młodzi 
zawodnicy „Śnieżnika” bez respektu dla pierwszoligowców wal-
czyli jak równy z równym. Drużyna wystąpiła w następującym 
składzie: Szymon Burek, Adrian Dugiel, Daniel Majewski, Patryk 
Cuch i Remigiusz Jamróz. W drugim meczu rozegranym awan-
sem 17/09/2011 o godzinie 17:00 w Stroniu Śląskim przy licz-
nie zgromadzonej publiczności „Śnieżnik” rozgromił gości. 
MLKS Victorię Jelcz- Laskowice 8:2 (drużyna Jelcza w ubiegłym 
sezonie zajęła w II-ej lidze drugie miejsce). 

Jeżeli młoda drużyna chłopców dotrwa do końca sezonu w 
takim składzie, jeżeli pozwolą na to środki finansowe ma szan-
sę na awans do I-ej ligi. 

 18/09/2011 we Wrocławiu odbył się I Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny Juniorów – znakomicie zaprezentowali 
się tenisiści stołowi „Śnieżnika”. W kategorii juniorów, podobnie 
jak kadetki byli nie do pokonania: 

Juniorzy:  I miejsce Szymon Burek, II miejsce Adrian Dugiel, 
III miejsce Remigiusz Jamróz, IX-XII miejsce Daniel Majewski i 
Krzysztof Studniarz, Warto wspomnieć, że Szymon Burek i Ad-
rian Dugiel są jeszcze kadetami. Juniorki: VII miejsce Anna 
Węgrzyn, IX- XII miejsce Katarzyna Węgrzyn i Adrianna Stud-
niarz, XIII – XVI miejsce Aleksandra Ciura.  

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY 
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 Rewelacyjne wyniki zawodników” w tenisie stołowym na I Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym we Wrocławiu 04/09, 
10/09 i 18/09/2011 Bardzo dobrze rozpoczęły sezon młodziutkie zawodniczki „Śnieżnika” Stronie Śląskie na pierwszych wojewódzkich 
kwalifikacjach, które odbywały się we Wrocławiu. W obu kategoriach, zarówno w młodziczkach, jak i kadetkach zdominowały turniej, 
prezentując na początku sezonu bardzo wysoką formę. Na uwagę zasługują siostry bliźniaczki Ania i Kasia Węgrzyn, które mimo, że 
od swoich rywalek z Dolnego Śląska są młodsze o cztery lata, a już je ogrywają. Również bardzo dobrze zaprezentowała się Ola Ciura 
i chłopcy, którzy uplasowali się w czołówce (zwłaszcza Krzysztof Studniarz). 

Młodziczki: I miejsce Katarzyna Węgrzyn, Anna Węgrzyn i Aleksandra Ciura mają limit krajowy (nie musiały startować w kwalifikacjach 
dolnośląskich). Kadetki: I miejsce Anna Węgrzyn, II miejsce Aleksandra Ciura, III miejsce Katarzyna Węgrzyn, VII miejsce Adrianna 
Studniarz Kadeci: III miejsce Krzysztof Studniarz, VII miejsce Bartosz Adamczewski, IX miejsce Daniel Majewski, IX miejsce Patryk 
Cuch, Szymon Burek i Adrian Dugiel mają limit krajowy (Szymon ma numer 2 na liście krajowej, a Adrian numer 4). Wysokie pozycje 
na liście wskazują, że zawodnicy „Śnieżnika” będą dominować w Polsce.      Leszek Kawa 

PUCHAR DLA POLONII 

 Emocjonujący i nierozstrzygnięty do ostatniej minuty, tak wyglądał tegoroczny Turniej Oldboyów o 
Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. 10 września br. na strońskim boisku „Orlik” stawiły się zespoły: Kryształ 
Stronie Śląskie, Polonia Bystrzyca Kłodzka, Amator Paczków, Concordia Knurów oraz Nysa Kłodzko. Spotkania 
rozgrywano w systemie „Każdy z każdym”, a więc na zebranych kibiców czekało aż 10 emocjonujących me-
czów. Każda potyczka trwała dwa razy po 15 minut.  Do ostatniej minuty ważyły się losy zwycięskiego zespołu 
oraz tytułu najlepszego strzelca rozgrywek. Już od pierwszy mecz pokazał, że będą to rozgrywki bardzo intere-
sujące. Dziesięć spotkań toczyło się w atmosferze Fair, a o porządek na boisku dbała para sędziowska Marek Krysman i Zbigniew Lip-
kowski. W ostatnim meczu spotkały się zespoły Polonii  i Concordii, między którymi miały się rozstrzygnąć losy pierwszego miejsca. 
Nie było również jasne kto zostanie najskuteczniejszym strzelcem, ponieważ dwóch zawodników miało po 6 bramek. Spotkanie przy-
niosło wiele emocji oraz goli. Polonia wygrała w stosunku 4:2 i zdobyła Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. Jednocześnie po zdoby-
ciu dwóch bramek królem strzelców został Krzysztof Kuczyński. Za Polonią i Concordia uplasowały się kolejno zespoły: Nysa, Kryształ i 
Amator. Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcom zostały wręczone nagrody oraz dyplomy.     B. Kuziel 

REWELACYJNE  WYNIKI 

    PIĘĆ KOLEJEK KRYSZTAŁU    

 Drużyna ze Stronia Śląskiego walczyła w kolejnych spotkaniach wałbrzyskiej ligi okręgo-
wej.  Nasza Drużyna trafiła na ciężkich rywali na początku tego sezonu. Zawodnicy po remisie w 
pierwszej kolejce w drugiej rundzie musieli rywalizować z faworyzowanym Gromem Witków. Rywal 
okazał się mocniejszy. Spotkanie mimo walki naszych zawodników zakończyło się wygrana gospo-
darzy w stosunku 4:2. W trzeciej rundzie spotkań do Stronia przyjechała świebodzicka Victoria. 
Przed „Naszymi” stało bardzo ciężkie zadanie, pozbierać się po ostatniej porażce i wygrać z teore-
tycznie mocniejszym zespołem. Piłkarze podeszli do spotkania z wielkim spokojem i po rewelacyj-
nym występie Dariusza Bugajskiego wygraliśmy 4:2. Podbudowani zwycięstwem zawodnicy ze 
Stronia 4 września podejmowali na stadionie przy ul. Sportowej Piasta Nowa Ruda. Niestety nie 

udało się powtórzyć rezultatu sprzed tygodnia. Gra się nie układała, było dużo strat i błędów, które wykorzystywał Piast. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się druzgocącą porażką 0:4. Po „tragedii” z Piastem skazywany na „pożarcie” Kryształ pojechał w niedzielę 11 

września br. do Złotego Stoku na mecz z Unią. Po pierwszych 45. minutach  prowadziliśmy 1:0. Druga odsłona gry przyniosła dwie 
czerwone kartki dla „Naszego” zespołu, piłkarze musieli przez 40 minut grać w dziewięciu. Zespół mimo osłabienia grał koncertowo i 
do 90. minuty prowadził już 3:0. Sędzia doliczył aż 7. minut, wycieńczeni zawodnicy Kryształu stracili dwie bramki ale ostatecznie 
wygrali 3:2. W niedzielne popołudnie 18 września Kryształ grał kolejny mecz w lidze okręgowej. Tym razem do Stronia przyjechała 
drużyna Lechii II Dzierżoniów. Kryształ postarał się o dobre widowisko. Piłkarze rywalizowali z Lechią na równi i do tego wykorzysty-
wali błędy gości. Kolejny świetny mecz zanotował Dariusz Bugajski (zdobywca dwóch bramek). Należy pochwalić całą drużynę, która 
walczyła do końca i wygrała 3:0. Aktualnie w tabeli „Nasi” zajmują 5. Lokatę. Tracąc do pierwszego miejsca 6 oczek.          B. Kuziel 

MIĘDZYNARODOWY RAJD NA ŚNIEŻNIK 

3 września br, już po raz drugi odbył się Międzynarodowy Rajd na Śnieżnik. Tak jak w 
zeszłym roku, zarówno turyści polscy jak i czescy licznie dopisali. Łącznie w Rajdzie udział 
wzięło ponad 250 osób. Grupa polska wyruszyła o godz. 10.00 z parkingu w Kletnie, w 
kierunku schroniska na Hali pod Śnieżnikiem, żółtym szlakiem. Po dotarciu do schroniska 
na uczestników rajdu czekała miła niespodzianka, pączki, które zafundowane zostały przez 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Po odpoczynku, wszyscy razem, zielonym szlakiem tury-
stycznym skierowali się na szczyt Śnieżnika, gdzie o godzinie 13.00  nastąpiło uroczyste 
spotkanie turystów z Czech i z Polski. Wśród polskich turystów, tak jak w zeszłym roku 
było kilku pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, między innymi, Dariusz 
Chromiec, Tomasz Olszewski, Grażyna Konopka uczestniczki kursu Nordic Walking ze sto-
warzyszenia „Złoty Kasztan” oraz wielu mieszkańców Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju oraz 
Bystrzycy Kłodzkiej. 



S T R .  1 0  

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55      57-550 Stronie Śląskie 
Tel.: 074 811 77 22       Faks: 074 811 7732       

e-mail: strategia@stronie.pl 
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis 

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i 

poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przyczy-

ny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz 

precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o dostarczanie artykułów naj-

później do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail:  

strategia@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

KONCESJE ALKOHOLOWE III RATA 

Rok VIII, Numer LXXXIII BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

Znajdź nas na Facebook’u  

Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

 

 Przypominamy, że z dniem 30.09.2011 roku upływa termin 
zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy 
kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio 
do Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 

Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gmi-
ny Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 
września każdego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania 
wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych wygasają. 


