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POLACY WYBRALI 
  Stronianie 9 października udali się do lokali wyborczych po to, aby wybrać 
ludzi, którzy będą rządzić Naszą ojczyzną w latach 2011 – 2015. Niestety w drugą 
niedzielę października karty do urn wrzuciło tylko 2474 osoby, co stanowi 39,81% 
uprawnionych do głosowania. W Naszym mieście w wyborach do Sejmu zwycięŜyła 
Platforma Obywatelska z 50% poparciem. Drugą siłą w Gminie okazał się PiS z 18% 

poparciem, natomiast trzecią pozycję uzyskał Rucha Palikota z 12% na koncie. Jeśli chodzi o 
Senat to w Stroniu zwycięŜył Bogusław Wijatyk, który uzyskał 36,63% poparcia. Drugi Stani-
sław Jurcewicz stracił do Pana Wijatyka 5% głosów. Trzeci był juŜ ze znaczną stratą Henryk 
Urbanowski. Z okręgu wałbrzyskiego do Sejmu RP weszli: Izabela Mrzgłocka (PO), Jakub Szulc 
(PO), Monika Wielichowska (PO), Tomasz Smolarz (PO), Agnieszka Kołacz – Leszczyńska (PO), 
Bogdan Święczkowski (PiS), ElŜbieta Zalewska (PiS), Halina Rzymiec-Raczyńska (RP). W Sena-
cie okręg wałbrzyski reprezentować będzie Stanisław Jurcewicz z PO.  

 W 42 numerze pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
opublikowano ranking dotyczący inwestycji infrastrukturalnych w latach 
2008-2010 r. Gmina Stronie Śląskie zajmuje w w/w rankingu wysokie 40 
miejsce w kategorii małych miast w skali kraju oraz 5 miejsce w woje-
wództwie dolnośląskim oraz pierwsze w powiecie. Ranking ten pokazu-
je, jak we wskazanym okresie czasu kształtowały się wydatki na inwesty-
cje infrastrukturalne w województwach, powiatach i gminach. Analizując 
dane wyraźnie widać takŜe strukturę owych wydatków, w których przyjęto 
wartość poniesionych nakładów w cenach stałych z 2010 r. w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. 
W rankingu bierze się 

pod uwagę inwestycje samorządowe skiero-
wane na rozwój infrastruktury technicznej w 
tym m.in.  transport ( remonty i budowa 
dróg administrowanych przez samorządy, 
tabor związany z lokalnym transportem zbio-
rowym) gospodarka komunalna ( sieci wodo-
ciągowe i kanalizacyjne, oczyszczanie ście-
ków, oświetlenie) czy gospodarka mieszka-
niowa, które bezpośrednio wiąŜą się ze stwa-
rzaniem moŜliwości lepszego rozwoju gospodarczego. Wysoka pozycja gminy Stronie Śląskie w 
rankingu świadczy o trafnych decyzjach, związanych z wyborem inwestycji i koncentracją na 
rozwoju infrastruktury. PoniŜej prezentujemy wybiórcze wyniki omawianego rankingu. 

INWESTYCYJNY RANKING  

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
 UWAGA! W dniach 30.10.2011 - 02.11.2011 obowiązuje zmiana organizacji ruchu przy 
dojeździe do cmentarza w Stroniu Śląskim. Na parkingi przy cmentarzu moŜna dojeŜdŜać od  
ul. Kościuszki, natomiast wyjeŜdŜamy drogą jednokierunkową na ul. Kościelną.  

 ZbliŜa się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Pamiętaj-
my o tych co juŜ odeszli, których juŜ nie ma wśród nas, uporządkujmy groby, 
zapalmy znicze, złóŜmy kwiaty. Wspomnieniem, refleksją, zadumą obejmijmy 
bliskich nam zmarłych. Niech pamięć będzie znakiem, Ŝe nie wszystko umiera. 
W tych szczególnych dniach pamiętajmy takŜe o grobach zaniedbanych i opusz-
czonych. Zadbajmy o groby o których juŜ dawno zapomniano.  

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
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PRZETARGI 
 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaŜ n/w nieruchomości , stanowią-
cych własność Gminy Stronie Śląskie: 

 Warunki przetargu : Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 12: 00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. Nr 17 (sala konferencyjna). Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
pieniądzu w w/w wysokości. Wadium z dopiskiem „Przetarg-działki nr :13/2,15/1 120/1” naleŜy wpłacić przelewem najpóźniej 
do dnia 7 grudnia  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. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra 
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaŜy, wa-
dium przepada  na rzecz Sprzedającego. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  moŜna 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. 
nr 12 (tel.(074) 811 77 15,41). 

L
p 

PołoŜe-
nie 

N r   i  
p o w .  

d z i a ł k i  

w ha 

KW Nr   

Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie w 
m. p. z. p. Miasta 

i Gminy Stronie Śląskie 

Cena wywoław-
cza 

nieruchomości 
w zł. netto 

Kwota wa-
dium 

1 2 3 4 5 6 8 9 
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Sienna 13/2 
  3, 9969 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

60371 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
Nieruchomości   niezabu-
dowane  połoŜone są w 
centralnej strefie miejsco-
wości Sienna , obejmujące 
tereny wokół Centrum 
Sportów Zimowych” Czarna 
Góra” przylegające do du-
Ŝych terenów leśnych. 
Uzbrojenie  -istnieje moŜli-
wość podłączenia do kana-
lizacji  ściekowej Ø160, 
wodociągu   Ø90, oraz pod-
ziemnego kabla sieci ener-
getycznej niskiego napię-
cia, które to elementy infra-
struktury doprowadzone są 
do sąsiednich działek. 
Sąsiedztwo- niewielka od-
ległość od 
Centrum Sportów Zimo-
wych ok. 600m. 

Zgodnie z nowym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego terenów połoŜonych 
we wsi Sienna-gmina Stronie Ślą-
skie zatwierdzony Uchwałą Nr 
X/73/11 Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim  z dnia 15.07.2011 r. –
w/w Uchwała wejdzie w Ŝycie po 
upływie 30 dni od daty jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Dolnośląskiego, 
nieruchomość  oznaczona jest w 
części  symbolami: 
18MP/UT/UZ –zabudowa miesz-
kalno-pensjonatowa, usług tury-
styki i usług zdrowia, a w części 
symbolem 24ZL- tereny lasów. 

 

  
  
  
  
  
  
  

2 000 000,00 
+ naleŜny poda-

tek VAT 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

100 000,00 

2 
  
  
  
  
  
  

Sienna 15/1 
2,2725 

  
  
  
  

  

60381 
  
  
  
  
  

  

Nieruchomość oznaczona  jest w 
w/w planie w części symbolem: 
20MP/UT/UZ- zabudowa miesz-
kalno-pensjonatowa, usługi tury-
styki i usługi zdrowia, a w części 
symbolem:19ZL i 25ZL tereny 
lasów. 

  

3 Sienna 120/1 
1,4380 

  
  

  

44186 
  
  

  
  

Nieruchomość oznaczona jest w 
w/w planie symbolem: 
3KD-D-droga 
W przypadku połączenia terenów 
18MP/UT/UZ i 20MP/UT/UZ pro-
jektowana droga 3KD-D będzie 
stanowiła wewnętrzną drogę ob-
sługującą cały obszar. 
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L
p 

PołoŜe-
nie 

N r  i  
p o w .  
d z i a ł .
w  h a  

KW Nr Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie 

i   sposób jej zago-
spodarowania 

Cena wywo-
ławcza w 

przetargu w 
zł. brutto 

Kwota 

wadium 

w zł. 
  
1. 

Stary 
Gieratów 

316/1 

 0,7101 

43446 Nieruchomość  niezabudowana 
przez teren działki przebiega linia 
energetycznego niskiego napięcia, 
której słupy nieznacznie ograni-
czają moŜliwość swobodnej zabu-
dowy. Dostęp komunikacyjny-
bezpośrednio z głównej drogi 
przebiegającej przez wieś (jezdnia 
asfaltowa). Teren działki płaski, 
porośnięty trawą oraz samosiew-
kami kilkuletnich drzew. 

Nieruchomość w 
m.p.z.p. oznaczona  
jest symbolem MP i 
przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkalno-
pensjonatową 

290 000,00 15 000,00 

 Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości , stanowiącej 
własność Gminy Stronie Śląskie: 

PRZETARGI 

 Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 316/1” przelewem najpóźniej do dnia 9 listopada 2011 r. na konto Gminy Stronie Ślą-
skie – 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 Miejskim w Stroniu Śląskim 
(pokój nr 3). Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaŜy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Szczegółowych informacji o 
w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 
55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,41). 

 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w lokalu przeznaczone do remontu 
i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie: 

L
p 

Poło-
Ŝenie 

Numer i  po-
w. działki 

W  m2 

Księga 
wieczysta 

KW Nr 

Nr 
lo-
kal
u 
  

Pow. 
uŜytko-
wa loka-
lu/pom 

przyna-
leŜnego 

  

Wysokość udzia-
łu 
w częściac 
wspólnych 
budynku i w pra-
wie 
własności działki  
w  m 2 

Przezna-
czenie nie-
ruchomości 

i sposób jej  
zagospoda-
rowania 

  

Cena 

wywo-
ławcza 
nieru-
chomośc
i 

w zł. 

Kwota 

wadium 

w zł. 

1
. 

Stronie 
Śląskie 

ul. 
Mo-

rawka 
34 

554/107 

1308m2
 

  

SW1K/-
00090441/9 

7 42,25m2
 

7,67m2 

6,07% 

t.j. 79,40m2 

Usługi zdro-
wia. W pro-
jekcie planu 
–zabudowa 
mieszkanio-
wa wieloro-

dzinna i 
usługi. 

31 000,00 1 600,00 

 W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. naleŜy wymienić (ze względu na zuŜycie oraz na brak indywidualnych urzą-
dzeń pomiarowych zuŜycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Obowiązkiem przyszłego właściciela jest umoŜliwienie przeprowadzenie przez jego lokal 
pionów inst. sanitarnej, wodnej, gazowej i elektrycznej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego  dostępu drogi publicznej. Do-
stęp do przedmiotowej drogi będzie odbywał się drogą wewnętrzną –działka nr 554/105, połoŜoną przy ul. Morawka w Stroniu Ślą-
skim, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie. 

 Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2011 r. o godz.12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślą-
skim przy ul. Kościuszki 55 – pok. Nr 17 (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr 7, ul. Morawka 34” przelewem najpóźniej do dnia 4 listopada 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 Miejskim w Stroniu 
Śląskim (pokój nr3). Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu moŜna uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 (tel.
(074) 811 77 15,41). 
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Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego.  

Telefon: 74 8 65 75 80 

HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ  
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE I GMINY LĄDEK ZDRÓJ 

 LISTOPAD 2011 

16.11.11 
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 

44 

17.11.11 
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 

15b 

18.11.11 
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Moraw-

ka 31/1b 

19.11.11 
Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. 

Powstańców Wielkopolskich 4 

20.11.11 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

21.11.11 
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 

3/4 

22.11.11 
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 

44 

23.11.11 
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 

15b 

24.11.11 
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Moraw-

ka 31/1b 

25.11.11 
Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. 

Powstańców Wielkopolskich 4 

26.11.11 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

27.11.11 
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 

3/4 

28.11.11 
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 

44 

29.11.11 
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 

15b 

30.11.11 
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Moraw-

ka 31/1b 

Data Apteka czynna w porze nocnej 

01.11.11 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. 
Powstańców Wielkopolskich 4 

02.11.11 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

03.11.11 
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 

3/4 

04.11.11 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 
44 

05.11.11 
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 

15b 

06.11.11 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Moraw-
ka 31/1b 

07.11.11 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. 
Powstańców Wielkopolskich 4 

08.11.11 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

09.11.11 
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 

3/4 

10.11.11 
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 

44 

11.11.11 
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 

15b 

12.11.11 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Moraw-
ka 31/1b 

13.11.11 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. 
Powstańców Wielkopolskich 4 

14.11.11 Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3 

15.11.11 
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 

3/4 

Data Apteka czynna w porze nocnej 

 PRZETARG-LOKALE MIESZKALNE 

 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na lokale przeznaczone do remontu i adaptacji 
na cele mieszkalne, stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie. Lokale usytuowane są w budynku przy ulicy Morawka 33 w Stronie 
Śląskim. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przekazem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie 
oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich w Urzędzie Miejskim W Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ulicy 
Kościuszki 55.  

Warunki przetargu : Przetarg odbędzie się w dniu  29 listopada 2011 r. w godzinach 10:00 do 13:15 w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ” przelewem najpóźniej do dnia 23 listopada  2011 r. na konto Gminy Stronie Śląskie 
–Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 20000020 -za terminową wpłatę uznaje się datę 
wpływu na konto Gminy lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój 
nr3). Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 
przez  Oferenta od zawarcia umowy sprzedaŜy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. KaŜdy uczestnik przetargu powinien posia-
dać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia wadium. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości 
ponosi nabywca. W przypadku osób prawnych :aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnic-
two, kserokopię dowodu wpłaty wadium, dowody osobiste. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyŜej ceny  wywoławczej. Wysokość postąpienia 
ustalają  uczestnicy przetargu, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych  dziesiątek złotych. Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waŜnych powodów, informując o 
tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przed-
miotem przetargu  moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,41). 
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45—lecie JASKINI NIEDŹWIEDZIA 

 Dzień 14 października 1966 roku na zawsze zmienił Ŝycie wielu osób, zmienił teŜ 
oblicze Gminy Stronie Śląskie, która zyskała rozgłos i obiekt turystyczny, który przyciąga jak 
magnes. Mowa tu oczywiście o Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. W dniu 24.10.11 r. miały 
miejsce uroczyste obchody 45-lecia odkrycia jaskini.   

 Zaproszeni goście spotkali się tym razem wyjątkowo nie w jaskini, nie w kamienioło-
mie a w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.  Na sali widowiskowej CE-
TiK-u spotkali się ludzie dla których Jaskinia Niedźwiedzia to miejsce wyjątkowe. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło przedstawicieli świata nauki, grotołazów, osób które były i są 
związane z jaskinią. Były wspomnienia i ciekawe prelekcje.  Uroczystość ubarwiał oswojony 
niedźwiedź jaskiniowy, których witał gości. Organizatorem uroczystości była Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu , Burmistrz Stronia Śląskiego oraz Stroński Park 
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.  

 Przypomnijmy, Ŝe to właśnie 14.10.1966 r. podczas kolejnych strzelań w kamienio-
łomie Kletno III na ścianie łomu odsłonił się otwór wejściowy do jaskini. Odkryciu towarzy-
szyła duŜa ilość rozrzuconych kości. Jak się okazało kości naleŜały do niedźwiedzi jaskinio-
wych stąd wzięła się nazwa jaskini.  Kamieniołom na szczęście juŜ nigdy nie wznowił prac a 
jaskinią zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dawnej Akademii Rolniczej. 
Równolegle prowadzono badania interdyscyplinarne w jaskini i jej najbliŜszym otoczeniu. W 
krótkim czasie Jaskinia Niedźwiedzia stała się waŜnym i znanym obiektem badań naukowych 
na skalę światową. Badania szły w parze z nowymi odkryciami m.in. w 1967 roku odkryto 
Sale Pałacowe natomiast w 1972 Nowe Dolne Piętra. Jaskinia jest eksplorowana do dzisiaj 
przez grupy grotołazów a znana długość sal i korytarzy na trzech poziomach przekracza 3 
km.  

  Dnia 11 czerwca 1983 roku rozpoczął się dla jaskini nowy rozdział. W tym dniu 
Jaskinia Niedźwiedzia została oddana do uŜytku turystycznego. Turystów urzeka 
przede wszystkim unikalną i bardzo dobrze zachowaną szatą naciekową. W 
ostatnich latach przybyło teŜ sporo atrakcji dla turystów. Zwiedzając jaskinię 
moŜna wysłuchać i obejrzeć pokaz światła i dźwięku w Sali Pałacowej, imponu-
jąco wygląda nowa ekspozycja muzealna w pawilonie wejściowym z elementami 
multimedialnymi oraz naturalnych rozmiarów zwierzętami jaskiniowymi z niedź-
wiedziem jaskiniowym, lwem i hieną. Z myślą o najmłodszych zwiedzających, w 
tym roku oddano do uŜytku edukacyjny plac zabaw przy jaskini.  

Do dzisiaj Jaskinię Niedźwiedzią odwiedziło blisko 1 mln. 800 tys osób.  Najpięk-
niejsza jaskinia w Polsce nadal przyciąga rzesze turystów i ma się dobrze. Przy 
tej okazji chciałbym złoŜyć podziękowania wszystkim pracownikom, przewodni-
kom,  a „solenizantowi” wypada Ŝyczyć jeszcze wielu takich jubileuszy i duŜo 
wody.  A. Sawicki 

śYJ Z PASJĄ 

 „śyj z pa-
sją!” to program 
wspierania uzdolnień 
i zdrowego stylu 
Ŝycia dzieci i mło-
dzieŜy. Szkoła Pod-
stawowa przystąpiła 
do projektu. W ra-
mach projektu zor-
ganizowano: Konkurs 

Poliglotów, Warsztaty w CETiK-u, wycieczkę do 
Muzeum Techniki i Nauki we Wrocławiu, wizytę 
w Wapienniku, Warsztaty języka hiszpańskiego, 
Zajęcia z Nordic Walking, Wycieczkę do Wali-
mia, Zawody piłkarskie i wiele innych. Zakoń-
czenie projektu odbyło się w CETiK-u. Podczas 
uroczystości wręczono nagrody i podziękowania. 
Program finansowany ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Kwota dotacji to 42 540 zł.  

BITWA CASTRAT- ÓW 

 Nasz stroń-
ski zespół CASTRAT 
PROJECT zakwalifi-
kował się do mu-
zycznej bitwy w 
Radiu Wrocław 
utworem, który zo-
stał zrealizowany w 
CETiK-u.  

 28 listopa-
da startuje głosowa-
nie! Słuchajcie Ra-
dia Wrocław ten 
dzień i głosujcie na 
Castratów! W skład 
Naszego psychode-
licznie - rokowego 

zespołu wchodzą: EVAN, MYSZA, MAREK SUTOWSKI, SŁAWEK GAJDA. 
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Z śYCIA BAJLANDII 

 W dniu 27.09.2011r. w Punkcie Przedszkolnym „Bajlandia” w Bolesła-
wowie odbyło się uroczyste pasowanie naszych małych Podopiecznych na Przedszkola-
ka. Piętnaścioro maluchów „Bajlandii” czekało z niecierpliwością na ich pierwsze oficjal-
ne pasowanie na dzielnego i prawdziwego Przedszkolaka, którego dokonała Pani Ire-
na Foremnik – Prezes organu prowadzącego tj. Stowarzyszenia Aktywizacji i Integra-
cji Społecznej w Stroniu Śląskim. Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej 
zadbało o upominki i dyplomy, zaś Pani Magdalena Anders wychowawczyni 
„Bajlandii”, przeprowadziła Przysięgę składaną przez dzieci.  Zaproszeni goście tj. D. 
Chromiec, ks. K. Kauf, E. Tarnowski oraz D. Gulij zadbali o upominki dla wszyst-
kich Przedszkolaków „Bajlandii”, zaś rodzice o słodki poczęstunek dla przybyłych w tym 
jakŜe waŜnym dniu gości. Czas wspólnie spędzony wzmocnił więzi poprzez wspólne 
przezywanie przyjemności i radości.     Kazimiera Jasik 

TOUR SALON 2011 

 W dniach 19-22.10.2011r. w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych TOUR SALON 2011. Pierwsze dwa dni imprezy skierowane były do eksper-
tów i specjalistów z branŜy turystycznej, w piątek i sobotę targi otwarte były dla szerokiej 
publiczności tzn. turystów indywidualnych oraz grup szkolnych. Zwiedzający targi Tour Sa-
lon  mogli zapoznać się z najnowszą ofertą biur podróŜy i touroperatorów, wszystkich pol-
skich oraz wielu zagranicznych regionów, gestorów bazy noclegowej, przewoźników, portali 
internetowych oraz wydawnictw. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji, oprócz zwiedza-
nia bardzo ciekawych ekspozycji mogli wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących takich 
jak: spotkanie z gościem specjalnym targów, podróŜnikiem Wojciechem Cejrowskim, semi-
narium „Symbole i znaki w Ŝyciu Marokańczyków”, „Atrakcje turystyczne Peru i Ameryki 
Południowej ”, II Poznański Festiwal PodróŜy i Fotografii, spotkanie z Mają Włoszczowską 
srebrną medalistką olimpijską w kolarstwie górskim czy Przegląd KsiąŜki Turystycznej i Kra-
joznawczej. Krajem Partnerskim Tour Salon 2011 w tym roku zostało Maroko – państwo 
coraz chętniej odwiedzane przez turystów, zagadkowe i tajemnicze z orientalną kulturą. 
Regionem partnerskim Tour Salonu było Województwo Zachodniopomorskie. Tour 
Salon 2011 swoim patronatem objął Minister Sportu i Turystyki, Prezydent Miasta 
Poznania oraz Polska Izba Turystyki i Polska Organizacja Turystyczna. Wśród wy-
stawców nie mogło zabraknąć równieŜ przedstawicieli Naszej Gminy, wystawialiśmy się 
wspólnie z innymi gminami naszego regionu na stoisku Ziemi Kłodzkiej.   

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

XIII sesja Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, odbędzie się w dniu 31 października 2011 roku o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
- Otwarcie sesji. 

- Ustalenie porządku obrad. 

- Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

- Działalność Zakładu Energetycznego na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

- Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Po-
rządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 

- Ocena sytuacji i moŜliwości rozwoju wsi na terenie Gminy Stronie Śląskie.  

- Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa. 

- Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej działalności w okresie miedzy sesjami. 

- Zatwierdzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie dla terenu poło-
Ŝonego we wsi Stary Gierałtów (druk nr XIII-1/11).  

- Powołanie Komisji Statutowej (druk nr XIII-2/11). 

- Zatwierdzenie Regulaminu konkursu na najładniejszą wieś w Gminie Stronie Śląskie (druk nr XIII-3/11). 

- Zatwierdzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2021 (druk nr XIII-4/11).  

- Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 (druk nr XIII-5/11). 

- Interpelacje radnych. 



 Leki recepturo-
we, bogata oferta dla 
matki z dzieckiem, bogata 
oferta ziół to wszystko i 
wiele więcej artykułów 
moŜna znaleźć w 
„Rumianku”. Nowa apteka 
otwarta 30 września 
2011r. jest czynna od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 – 19:00 i w soboty od 8:00 do 13:00. Apteka 
jest zlokalizowana w Przychodni MEDICUS. Apteka jest przysto-
sowana dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. W 
„Rumianku” moŜna płacić kartą, nabyć wiele artykułów medycz-
nych oraz kosmetyków. Od nowego roku apteka „Rumianek” 
będzie pełniła dyŜury nocne.  

RUMIANEK JUś „PACHNIE” 
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SPADKOBIERCY MARIANNY 

 Grupa uczniów obecnych klas III gimnazjum została 
nazwana mianem Spadkobierców Marianny i pod opieką p. D. 
Jaworek oraz p. A. Tatarynowicz, realizuje projekt pt. Marianna- 
ludzka postać. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane z 
F u n d u s z u  L o k a l n e g o  M a s y w u  Ś n i e Ŝ n i k a .  
Od września trwa konkurs plastyczny Moja Marianna dla uczniów 
strońskiej szkoły podstawowej, natomiast w gimnzjum młodzieŜ 
rywalizuje w kilku dziedzinach: poezja związana z naszą miejsco-
wością lub z postacią Marianny Orańskiej, konkurs plastyczny 
Marianna i jej sukcesy, konkurs na makietę pałacu w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Ambitni trzecioklasiści w listopadzie ugoszczą 
uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Marianni 
Orańskiej, mając chrapkę na I miejsce. Oprócz tego wyruszą 
wkrótce na ulice naszego miasta, wypytując Państwa o postać 
Marianny Orańskiej, jej dokonania i o to, jak dziś by Ŝyła, co osią-
gnęła. Poprosimy o pozytywne nastawienie do dociekliwej mło-
dzieŜy. Liczymy na to, Ŝe zgromadzone prace konkursowe oraz 
nową współczesną historię Marianny uda się opracować w formie 
pamiątkowej ksiąŜeczki oraz przedstawić w grudniu na wystawie 
w CETiK. 

STYPENDIA PRZYZNANE 

 Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwały Nr 
III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz 
Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypen-
diów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów przy-
znał stypendia sportowe i naukowe za okres od października 
2011 r. do lutego 2012 r. Wśród stypendystów: Bojda Anna, 
Jamróz Remigiusz, Studniarz Adrianna, Studniarz Krzysztof, Bu-
rek Szymon, Ciura Aleksandra, Majewski 
Daniel, Hołyst Marta, Leśniowski To-
masz, Kowalczyk Marta, Lizurej Tomasz, 
Lizurej Katarzyna, Sadowska Katarzyna, 
Cudek Agnieszka, Rabenda Malwina. 
Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi 
od 70,00 zł do 130,00 zł miesięcznie. 
Wszystkim stypendystom gratulujemy i 
Ŝyczymy dalszych sukcesów! 

PASOWANIA, PASOWANIA.. 

 Jak co roku na 
przełomie września i paź-
dziernika dzieci z Naszej 
Gminy przeŜywały jedną 
z waŜniejszych uroczy-
stości w swoim Ŝyciu. 30 
września o godzinie 
10:00 Szkoła Podstawo-
wa im. Bohaterów We-
sterplatte Stronie Śląskie 
pow iększy ł a  g rono 
uczniów. W pasowaniu 
wzięła udział liczna grupa 

pierwszoklasistów, którzy w tym dniu oficjalnie stali się pełno-
prawnymi uczniami. Uroczystości towarzyszyli licznie przybyli go-
ście oraz rodzice pasowanych dzieci.  

 W tym samym dniu odbyło się takŜe pasowanie przedszko-
laków. W tym waŜnym wydarzeniu wzięły udział grupy przed-
szkolne : Misie, Biedronki, śabki, Motylki, Krasnoludki, Ekoludki, 
Wiewiórki, Lwiątka. Dzieci z uśmiechem i zaciekawieniem przeŜyli 
kolejny etap swojej edukacyjnej kariery. Byli goście, byli rodzicie. 
Uroczystości towarzyszyła 
takŜe piękna słoneczna pogo-
da. Przybyły na uroczystość 
Zastępca Burmistrza  Pan Da-
riusz Chromiec otrzymał od 
nowo pasowanych grup 
przedszkolnych totemy pre-
zentujące postać od której 
pochodzi nazwa danej grupy.  

 20 października  uczniowie działający w Samorządzie 
Szkolnym wzięli udział w akcji Światełko. Odwiedzili zapomniane 
groby, posprzątali je oraz udekorowali. Nad przebiegiem działań 
czuwały panie: A. Maczkowska i M. Wijatyk. MoŜe takŜe 1 listopa-
da warto dostrzec groby, na których nie płonie Ŝaden znicz? 

 

ZAKTUALIZUJ SWOJE DANE 

 Zwracamy się z prośbą o uaktualnienie Państwa danych 
kontaktowych w gminnej bazie obiektów noclegowych oraz w 
bazie organizacji pozarządowych. Prosimy o szybką reakcję na 
Naszą informację. Wszelkie informacje moŜna przekazywać na 
numer telefonu 74 8 11 77 22, drogą mailową: strate-
gia@stronie.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślą-
skim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie pokój nr 9.  

ŚWIĘTO DRZEWA 

 Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej Klubu 
Gaja realizowany od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólno-
polska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 paź-
dziernika. W bieŜącym roku miała miejsce 9. edycja. Uczniowie 
klasy I c wraz z przedstawicielem ŚnieŜnickiego Parku Krajobra-
zowego- panem Głowackim oraz panią dyrektor gimnazjum J. 
Nowak i opiekunem- panią A. Maczkowską zasadzili 2 buki czer-
wonolistne nieopodal szkoły. Ponadto gimnazjaliści biorą udział 
w konkursach towarzyszących akcji sadzenia drzew: Czaro-
dziejskie Drzewo, Zbieraj makulaturę, ratuj konie, Drze-
wo Roku, Ucz się z klimatem. 

ŚWIATEŁKO 



 Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim zachęca 
wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do czynnego udziału w Ŝyciu kultu-
ralnym naszego miasta. CETiK w swojej  ofercie przygotował wiele cieka-
wych zajęć oraz warsztatów, zarówno dla dzieci, młodzieŜy jak i dorosłych. 
 Dzieci zapraszamy w poniedziałki na zajęcia z rytmiki od 
godz.16.00, we wtorki od 17.00 na lekcje salsy dla najmłodszych (zajęcia 
odpłatne) oraz w czwartki od godz.16.00 na Jesienną Szkołę Plastyki. 

 Nieco starszych mieszkańców Stronia we wtorki o godz. 15.00 zapraszamy na warsztaty teatralne, a w środy od godz.17.00 
na zajęcia z hip-hopu (zajęcia odpłatne). W ostatnie czwartki miesiąca będą odbywać się warsztaty integracyjne współtworzone z te-
atrem ARKA. 
 Dla dorosłych przygotowaliśmy wtorkowe zajęcia z salsy, od godz. 18.00 (zajęcia odpłatne). Zapraszamy równieŜ w czwartki 
od godz. 15.30 na Relaks z muzyką oraz takŜe w ten dzień od godz. 9.30 na spotkania emery-
tów i rencistów. 
 Oprócz warsztatów odbywają się próby naszej MłodzieŜowej Orkiestry Dętej. Wszyst-
kich zainteresowanych nauką gry na instrumencie zapraszamy do kontaktu z instruktorem 
Łukaszem Przepiórą. 
 28 października o godz. 18.00 zachęcamy do przybycia na „Wspomnienie z przyszło-
ści”- spektakl przygotowany przez  grupę warsztatową prowadzoną przez Paulinę Bagińską, na 
podstawie wierszy J.Tuwima. 
 Od 29 października (godz. 11:30) rozpoczynają się Plastyczne spotkania dla senio-
rów. 

10 listopada obchodzimy w Stroniu Śląskim Dzień Niepodległości połączony z obcho-
dami Dnia Seniora. To waŜne wydarzenie dla kaŜdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 
Święto  rozpocznie przemarsz z orkiestrą od Urzędu Miejskiego do Centrum Edukacji, Turystyki 
i Kultury  ulicą NadbrzeŜną.  Po przemarszu w siedzibie CETiK-u odbędzie się uroczysta akade-
mia. Organizatorami obchodów są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i CE-
TiK. 
 13 listopad (niedziela) o godz.19.00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury odbędzie 
się koncert Andrzeja Cierniewskiego. Andrzej Cierniewski to przede wszystkim dojrzały Artysta, 
obdarzony silnym, ciepłym charakterystycznym głosem. Znany z doskonałego warsztatu wo-
kalnego, a takŜe z tego, Ŝe kaŜdy swój koncert, traktuje jako ten najwaŜniejszy, dając z siebie 
podczas występów wszystko. Cena biletu – 10 zł. PrzedsprzedaŜ w CETiKu. 
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WCPD ZAPRASZA DO ZABAWY 

 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim zaprasza na Bal 
charytatywny, który odbędzie się w „DWORKU GALOSA” dnia 12.11.2011r.  
Od godziny 20:00 do godziny 04:00. O dobrą muzykę zadba zespół „Amadeus”. Koszt Biletu 60 
zł od osoby (do nabycia u Pani Czesławy Kozanowskiej, centrala telefoniczna CENTRUM). Gwa-
rantowana wspaniała zabawa, wiele atrakcji, loteria fantowa. Serdecznie ZAPRASZAMY! 

STACJA CENTRUM 

 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w 
dniu 26.09.2011r. było gospodarzem uroczystości pt. „STACJA CENTRUM DO 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO” związanych z obchodami Dnia Solidarności z Osoba-
mi Chorującymi Psychicznie. W CETiK-u zaprezentowano dorobek tej placówki 
licznie zebranym mieszkańcom i gościom. W imprezie uczestniczyli m.in. wicemi-
nister zdrowia Jakub Szulc, poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jure-
wicz, starosta Maciej AwiŜeń, burmistrz Zbigniew Łopusiewicz i Radni. Była oka-
zja do pokazania dorobku kulturalnego i rehabilitacyjnego pensjonariuszy, do 
przeprowadzenia akcji bezpłatnego badania ciśnienia krwi, poziomu cukru oraz 
badań psychologicznych, z których to usług chętnie korzystano. Nie zabrakło 
równieŜ wstępów „Violinek” z Lądka Zdr., „Górniczej Orkiestry Dętej” ze Złotego 
Stoku, „Siekiereczek” oraz „Kapeli z ulicy Hutniczej. Uwieńczeniem obchodów był 
ciepły poczęstunek przygotowany przez kuchnię Centrum. Dyrekcja oraz  pra-

cownicy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i osobom zaangaŜowanym w organizację imprezy. 
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 10 listopada br. o godz. 17.30 (czwartek) w wapienniku "Łaskawy Kamień" w Starej Morawie roz-
poczną się obchody dnia św. Marcina. Uroczystości rozpocznie pochód przybyłych gości za jadącym na koniu 
św. Marcinem. Pochód przejdzie przez ogród japoński do Wapiennika gdzie rozpoczną się główne uroczysto-
ści. Wydarzenie adresowane jest głównie dla dzieci, które jak zwykle z latarniami, śpiewem przejdą wraz ze 
"św. Marcinem" na koniu i kapelą "z ulicy Hutniczej" ze Stronia Śląskiego (specjalnie na tę okazję ich opraco-
wanie muzyczne) przez park.  
 Wewnątrz Wapiennika "Łaskawy Kamień" jak zwykle wspólna degustacja poznańskich rogali 
"świętomarcińskich". Pierwszy raz do tego przedsięwzięcia włącza się Sołectwo w Starej Morawie. Zaprasza-
my dzieci, rodziców i opiekunów 10 listopada (czwartek) o godz. 16.00. Impreza wspierana ze środków fun-
duszu lokalnego Masywu ŚnieŜnika z Wójtowic w ramach programu "Działaj lokalnie".  J. Rybczyński 

 22 października przeŜywaliśmy szczególne wydarzenie. 
Schronisko im. Zbigniewa Fastnachta na ŚnieŜniku przeŜywało 
140 rocznicę istnienia. Turyści i mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie 
tłumnie pojawili się w okolicach kultowego obiektu, który na jest 
juŜ od tylu lat częścią wspaniałego krajobrazu Masywu ŚnieŜnika. 
Historia schroniska datuje się od 1869 roku. Wtedy to Ma-
rianna Orańska - córka króla holenderskiego, a Ŝona księcia pru-
skiego - mieszkająca w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim sprowa-
dziła górala ze Szwajcarii, Michała Aegertera. Kazała mu wybudo-

wać 
"szwajcarkę", 
do której 
sama chętnie 
przybywała 
powozem na 
wypoczynek. 
I tak oto 
powstało 
urokliwe 
schronisko 
"Na ŚnieŜni-
ku", najstar-
sze na zie-
miach pol-

skich. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji: przekąski i na-
poje, koncert zespołu ”U Pana Boga za piecem”, wspinaczka, po-
kazy bractwa rycerskiego – tańce dawne i walki, zaprezentował 
się takŜe GOPR. Premierowo wyświetlono film „Jajo”.  

ŚWIĘTY MARCIN W WAPIENNIKU 

BAL CHARYTATYWNY 

 Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Stroniu 
Śląskim serdecznie zaprasza 
na  charytatywny bal andrzej-
kowy, z którego dochód zosta-
nie przeznaczony na  zakup 
sprzętu nagłaśniającego. W 
trakcie balu oprócz tańców inne 
atrakcje, a wśród nich m.in. 
loteria, wróŜby andrzejkowe. 
Bal odbędzie się 26 listopa-
da  2011r. Miejsce balu : Dwo-
rek Galosa. Początek : godzina 
20.00 Gra: DJ Mariusz. Koszt: 
70 zł od osoby. 

 WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

140 LAT SCHRONISKA  

SIEKIERECZKI 

 W dniu 16 października 2011r. zespół Siekiereczki god-
nie reprezentował Naszą Gminę na XV Przeglądzie Pieśni Religij-
nej w Stolcu. Na tle pozostałych zespołów pozytywnie wyróŜniał 
się jakością wykonywanych utworów.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 

 20 października członkowie Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Stroniu Śląskim zorganizowali 
Dworku Galosa "Międzynarodowy Dzień Seniora". Na spotka-
nie, które rozpoczęło się o godz. 16:00. licznie przybyli strońscy 

Seniorzy w licz-
bie ok. 130 
osób. Świetna 
zabawa trwała w 
najlepsze a do 
wspólnego bie-
siadowania za-
praszała Kapela 
z ulicy Hutniczej. 
Dzięki wsparciu 
Gm in yS t r on i e 
Śląskie Organi-
zatorzy zapewnili 
p o c z ę s t u n e k . 
Wśród przyby-
łych gości nie 
zabrakło Burmi-

strza Stornia Śląskiego,  Zastępcy Burmistrza, Radnych Rady Miej-
skiej Pani Gabrieli Janiszewskiej i Pana Zdzisława Pakuły oraz 
Proboszcza Ryszarda Szula.  
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KLUB SPORTOWY „ŚNIEśNIK”  

 W Brzegu 
Dolnym 25/09/2011 
odbyły się Półfinały do 
I Ogólnopolskiego Tur-
nieju Kwalifikacyjnego 
młodzików, kadetów i 
juniorów. Podobnie jak 
w turnieju wojewódz-
kim prym wiedli tenisi-
ści „ŚnieŜnika” Stronie 
Śląskie, poszczególne 
kategorie wygrali: Szy-
mon Burek i Adrian 

Dugiel – juniorów, Kasia Węgrzyn – młodzików i Ania Węgrzyn – 
kadetów. RównieŜ bardzo dobrze zaprezentował się Remigiusz 
Jamróz, który zajął 7 miejsce w kategorii juniorów. Bardzo emo-
cjonujące mecze rozegrali: Szymon Burek, który w świetnym sty-
lu pokonał Adriana Spychałę 3:2 (uczestnik ostatnich Mistrzostw 
Europy w Kazaniu, w Rosji) i Adrian Dugiel, który po zaciętej wal-
ce pokonał wyŜej rozstawionego Rakowskiego, równieŜ  z Zielo-
nej Góry. W meczach półfinałowych w Brzegu Dolnym nie zawio-
dła Ania Węgrzyn, która wygrała kategorię kadetek, naleŜy przy-
pomnieć, Ŝe Ania jest jeszcze Ŝaczką i ma limit krajowy w młodzi-
kach. Jej rywalki są o kilka lat starsze, a juŜ potrafi sobie świetnie 

radzić – jest to wynik, który rzadko kto osiągnął w tak młodym 
wieku. Startowali równieŜ Ola Ciura i Krzysztof Studniarz, którzy 
dobrze się zaprezentowali (Ola w swojej kategorii ma limit krajo-
wy). W dniach 08-09/10/2011 w Gdańsku na Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym w kategorii młodziczki Ania Węgrzyn zajęła 
II miejsce, Kasia Węgrzyn III – IV, Aleksandra Ciura miejsce XIV, 
Szymon Burek miejsce XVIII, a Adrian Dugiel miejsce XXII. Wszy-
scy zawodnicy utrzymali swoje limity krajowe, czyli do następ-
nych Ogólnopolskich Turniejów uzyskali awans bez kwalifikacji 
wojewódzkich.       Trener Leszek Kawa 

KOTLINA MOCY 2011 

 Energetyzujące wydarzenie, bo tylko tak moŜna nazwać 
to co przez sobotę i niedzielę (15 – 16 października) działo się na 
ulicach Stronia i Lądka. Kotlina Mocy to juŜ cykliczna impreza, 
która po raz kolejny podgrzała atmosferę w kotlinie kłodzkiej. 
Organizatorzy w tym roku zadbali o dostarczenie widzom cieka-
wych prób połączonych z pokazami maszyn. Zawodnicy prezento-
wali swoje samochody między innymi na ulicach Naszego miasta. 
Miejscem, w którym odbył się pokaz był parking przed Hutą Szkła. 
Kierowcy mieli tam do pokonania tradycyjną „Ósemkę”. Pokaz był 
bardzo efektowny. Widzowie byli zadowoleni widząc nowoczesne 
„auta” o duŜej mocy kręcące ósemki w dość specyficznej scenerii. 

Zapach ben-
zyny i palo-
nej gumy to 
wszystko 
hipnotyzowa-
ło zebranych 
na pokazie 
fanów moto-
ryzacji. Nie 
zabrakło tak-
Ŝe pięknych 
kobiet, które 
pełnią w mo-
toryzacji nie 
mniejszą rolę 
jak dodawa-

nie w matematyce. Po zaprezentowaniu technicznego przejazdu 
kierowcy udali się w stronę Siennej. Właśnie tam na odcinku trasy 
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski wspaniałe pojazdy 
miały czyste pole do popisu. Kierowcy dali popis pokazując 
wszystkie moŜliwości swoich pojazdów! Taki pokaz na pewno 
elektryzował. Rzadko widujemy tego typu obrazki w Naszym mie-
ście. Po pokazach kierowcy udali się do bazy całej imprezy, którą 
był Zamek na Skale. W sobotę na „Zamku” odbył się uroczysty 
bankiet, na którym wręczono kryształowe puchary. Cieszymy się, 
Ŝe wszystko się udało. JuŜ dziś czekamy na kolejną edycję Kotliny 
Mocy! B.Kuziel 
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WIELOBÓJ SPORTOWY 

 W dniu 08.10.2011r. na 
hali sportowej w Stroniu Śląskim 
odbył się VI DRUśYNOWY WIELO-
BÓJ SPORTOWY, którego organi-
zatorem było Stowarzyszenie Akty-
wizacji i Integracji Społecznej. 
Przedstawiciele klas I – III ze 
Szkoły Podstawowej im. Bohate-

rów Westerplatte mogli zmierzyć się w takich konkurencjach 
jak: tor przeszkód, zbieranie piłeczek na czas,  slalom, prze-
ciąganie liny oraz mecz piłki noŜnej.  W kategorii klas pierw-
szych najlepsza okazała się klasa Ia, w kategorii klas drugich 
klasa II c, zaś w kategorii klas III zwycięŜyła klasa III b. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy wraz z nagrodami, 
których fundatorami byli m.in. SAiIS, Gmina Stronie Śląskie, 
Bank Spółdzielczy, Starostwo  Powiatowe w Kłodzku, SPA, 
BONGO. Dla wygranych druŜyn na ręce młodych przedstawi-
cieli zostały wręczone puchary wraz z dyplomami. Za wspa-
niałą zabawę, doping i duŜo radości dziękujemy wszystkim 
przybyłym i do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnej VII 
juŜ edycji Wieloboju.   Mariola Maciołek 

  Dobra gra i kolejny spadek formy Naszych zawodników. 
To zdanie na pewno oddaje kolejne pięć spotkań Kryształu w Lidze 
Okręgowej. Piłkarze po dobrym początku podtrzymali dobrą posta-
wę i „chyba” rozegrali się na dobre. W meczu 7. kolejki Kryształ na 
wyjeździe mierzył się z LKS-em Bystrzycą Górną. Wyjazd okazał się 
udany poniewaŜ „Kryształowcy” po strzeleniu jedynej bramki przy-
wieźli do Stronia 3. punkty. Morale zespołu stale się podnosiły. 
Kolejne spotkanie było rozgrywane 2 października na stadionie 
przy Sportowej. Gościliśmy zespół Białego Orła Mieroszów. Nieste-
ty mecz został wypaczony przez sędziego głównego, który prze-
rwał wyrównaną walkę podyktowaniem „jedenastki” dla Gości z 
Mieroszowa. Karnego nie było i straciliśmy pierwszego gola, Nasi 
walczyli jeszcze o wyrównanie niekorzystnego rezultatu ale drugi 
błąd arbitra, którego konsekwencją była utrata drugiej bramki 
zabrał Naszym wszystkie siły i chęć do gry. Mecz zakończył się 
wynikiem 0:2. Na cięŜkie starcie w 9. kolejce wybrali się pod-
opieczni Zbigniewa Lipkowskiego. Iskra Jaszkowa Dolna to wymagający i solidny rywal, który zawsze sprawia sporo problemów. Tak 
było i tym razem. Kryształ walczył o kaŜdy centymetr boiska co dało skutek. Spotkanie było wyczerpujące i zakończyło się remisem 
1:1. Zjednoczeni Ścinawka Średnia – ta druŜyna na pewno zapadnie w pamięć zawodnikom Kryształu. 16 października do Stronia 
przyjechał zespół ze Ścinawki, który przed spotkaniem zajmował w tabeli ligowej ostatnie miejsce. Niestety Nasi nie zdołali wygrać 
tego meczy co gorsza nie zdobyli nawet punktu. Ostatnia druŜyna pokonała w Stroniu Kryształ 2:1 i wywiozła niezwykle cenne trzy 
punkty. W 11. kolejce nie udało się zrehabilitować po ostatniej poraŜce. Kryształ pojechał do śarowa na mecz ze Zjednoczonymi. JuŜ 
na początku „straciliśmy” bramkę i to był cios, który ustawił grę w pierwszej połowie. Kryształ w drugiej połowie zyskał przewagę. 
Kreatywne sytuacje nie przyniosły jednak efektu i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:1. Obecnie w Tabeli Nasza druŜyna zaj-
muje 9. lokatę z dorobkiem 14 punktów. Kryształ traci do lidera Nysy Kłodzko 9. punktów.   B. Kuziel 

GSMP 2011 

 W dniach 30.09-02.10.2011r. Gmina Stronie Śląskie 
gościła najlepszych polskich kierowców w  rajdach górskich. 
Organizatorem Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 
Rundy XIII i XIV Sienna 2011 był Automobilklub Ziemi Kłodz-
kiej w Kłodzku. W zawodach udział wzięło ponad 50 kierow-
ców, wśród startujących pojawili się prawie wszyscy ze ścisłej 
czołówki GSMP. Zabrakło Mariusza Steca, który juŜ przed za-
wodami w Siennej zapewnił sobie tytuł Mistrza Polski w kate-
gorii indywidualnej GSMP 2011.  

„KRYSZTAŁOWA PIĄTKA” 

Zawodnicy rywalizowali na bardzo trudnej technicznie trasie  o dłu-
gości 2770 m. przy róŜnicy wzniesień 200 m. Start rozpoczynał się 
na wysokości 696  m. npm w  Siennej (przed mostkiem), meta  była 
na wysokości  896,74 m. npm  na Przełęczy Puchaczówka (na wyso-
kości przystanku).  Wyścigi odbywały się  w sobotę 01.10 i w nie-
dzielę 02.10. Na trasie bardzo licznie dopisali kibice, do przybycia 
zachęciła piękna słoneczna pogoda.  Sobotnią XIII Rundę GSMP wy-
grał Tomasz Mikołajczyk na Mitsubishi Ultraleggera reprezentujący 
Automobilklub Polski, drugi był Aleksander Michałowski z Automobil-
klubu Lubelskiego na Mitsubishi EVO HKS, trzeci Piotr Soja jechał 
Lotusem Exige, reprezentował Automobilklub Opolski. W niedzielnym 
wyścigu Rundy XIV GSMP pierwsza dwójka się nie zmieniła, trzecie 
miejsce zajął Michał Sowa z Automobilklubu Lubelskiego jadący Mit-
subishi Lancer E.9. Najlepszym zawodnikiem z Ziemi Kłodzkiej okazał 
się Tomasz śerebecki, który w sobotnim i niedzielnym wyścigu upla-
sował się na świetnym 12 miejscu.  
Puchary dla zwycięzcy GSMP, który ufundował Burmistrz Stronia 
Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz, został wręczony  przez przed-
stawiciela Urzędu Miejskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Dariusza 
Chromiec.  
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KURS KOMPUTEROWY 
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Znajdź nas na Facebook’u  
 
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

 

 Serdecznie za-
praszamy na KURS OB-
SŁUGI KOMPUTERÓW– 
PODSTAWOWY. Kurs 
rozpocznie się w dniu 15 
listopada zakończy się 
15 grudnia 2011r. Zaję-
cia będą się odbywały 
dwa razy w tygodniu we 
czwartki i wtorki. Godziny 
zajęć ustalone zostaną na 
spotkaniu organizacyj-
nym, które odbędzie się w 
dn i u  0 8 .1 1 .2 0 1 1 r
(czwartek) w biurze 
Gminnego Centrum Informacji w budynku Gimnazjum, ul. Kościelna 
12. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem. telefonu 74 
8143 242. Liczba miejsc ograniczona. Organizator Urząd Miejski w 
Stroniu Śląskim. 

WIEŚCI Z KHDK „BRYLNT” 
 15 
października br. 
na zaproszenie 
Stowarzyszenia 
Honorowych 
Dawców Krwi  
im Ks. Niedzieli 
z Rybnika poje-
chaliśmy z dru-
Ŝyną piłkarską na mecz piłki noŜnej druŜyn pięcioosobowych. W 
skład druŜyny wchodzili : Wł. Jacek Matyszkiewicz, Kazimierz Dą-
browski, Mieczysław Rakoczy, Marian Kozłowski, Tadeusz Szałęga, 
Krystian Radlica. Druzyna zajęła piąte miejsce. Główną nagrodą był 
Puchar Prezesa ( puchar przechodni ). Mamy nadzieją, Ŝe w przy-
szłym roku to nasza druŜyna zdobędzie Puchar. Wyjazd ten mógł się 
odbyć dzięki wsparciu Naszych Radnych. Po spotkaniu tym dwóch 
naszych członków klubu – Mieczysław Rakoczy oraz Marian Ko-
złowski za działalność i długoletnie systematyczne oddawanie krwi 
otrzymali Odznaczenie ZasłuŜony Dla Zdrowia Narodu. 17 październi-
ka odbyła się kolejna Akcja poboru krwi. Krew pobiera Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Krew odda-
ło 16 dawców co stanowi 7,200 ml krwi. Informujemy honorowych 
dawców krwi, ,Ŝe w siedzibie klubu odbywa się remont najprawdopo-
dobniej do wiosny 2012 r. W związku z tym czynimy starania w Spół-
dzielni Mieszkaniowej “ Nasza Spółdzielnia “ o lokal zastępczy na 
okres remontu.      Jacek M 

KONCERT W CETiK - u odbędzie się 
13 listopad (niedziela) o godz.19.00. Bi-

lety - cena 10 zł. 

PrzedsprzedaŜ w CETiK– u. 

„OTWÓRZ SIĘ  NA ZMIANY” 
 Z dniem 1 października 2011 roku Fundacja ,,Razem” 

rozpoczęła realizację projektu ,,Otwórz się na zmiany” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 
osób długotrwale  bezrobotnych zamieszkałych na terenie 
miasta i gminy Kłodzko, miasta i gminy Nowa Ruda oraz 
gmin: Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki i Stronie 
Śląskie. DZIAŁANIA: indywidualne konsultacje z doradcą za-
wodowym i psychologiem, trening kompetencji i umiejętności 
społeczno – zawodowych, szkolenia zawodowe – płatny doda-
tek szkoleniowy,  Robotnik gospodarczy z kursem BHP, opie-
kunka do dziecka, Pracownik biurowy, monter – składacz 
okien, staŜe zawodowe – płatne stypendium !!! Rekrutacja do 
projektu trwa do 30 listopada 2011 r. Wzory dokumentów 
oraz szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 797 720 
665 GWARANTUJEMY: zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 
zwrot kosztów dojazdu, wypłaty dodatków szkoleniowych na 
etapie szkoleń zawodowych, zwrot kosztów opieki nad dziec-
kiem, przewidywane zatrudnienie dla części uczestników, Kon-
takt: Rekrutacja:  797 720 665, Fundacja Razem, ul. Beet-
hovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, tel./fax: 74 6663006  


