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KONKURS PRZYJAZNA WIEŚ  

     Nasza Gmina rozpoczyna nowe inwestycje na terenie zbiornika w Starej Morawie. To 
wszystko za sprawą projektu pt: "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji 
działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki 
aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu". Jest to moŜliwe dzięki dofinansowaniu z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania 
2 572 450,89 zł, co stanowi: 61% dofinansowania. Kwota wydatków kwalifikowanych  
4 217 132,60 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 360 701,46 zł. 

     W ramach realizacji projektu 
wykonane zostaną nowe inwe-
stycje oraz dokończone roboty 
wcześniej rozpoczęte.  

Nowe inwestycje obejmą: zago-
spodarowanie terenu w zakre-
sie dojazdów, parkingów, alei 
pieszych, budowę budynku 
głównego z recepcją i częścią 
usługową, budowę budynku 
przebieralni z zapleczem sani-
tarnym dla korzystających z 
kąpieliska, budowę pawilonu 
pola biwakowego, pole biwako-

we o pow. 4393 m2, budowę otwartej, zadaszonej kuchni turystycznej, budowę widowni boiska  
oraz magazyn dla sprzętu wodnego. 

    Po zrealizowaniu wszystkich prac związanych z obiektem, który ma pełnić funkcję turystycz-
ną zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, m.in. meble, sprzęt elektroniczny, pościel, wyposaŜe-
nie łazienek, wyposaŜenie pokoi, sprzęt pływający taki jak kajaki, rowery wodne, który zaspo-
koi potrzeby obiektu. 

 

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA 

     Miło nam poinformować Państwa, Ŝe Gmina Stronie Śląskie zosta-
ła  laureatem etapu regionalnego konkursu „Przyjazna wieś” na naj-
lepszy projekt w zakresie infrastruktury.  
     W sierpniu br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach 
działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich juŜ po raz trzeci ogło-
siło konkurs „Przyjazna wieś”. Jego celem jest pokazanie najlepszych 
projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na terenach wiej-
skich przy wsparciu środków unijnych. Gminny projekt pt. „Budowa 
Kanalizacji Sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice” zwrócił uwagę komisji 
oceniającej dzięki dobranym do niezwykle trudnych warunków tere-

nowych rozwiązaniom technicznym. „DuŜy obszar i znaczna odległość od oczyszczalni nie sta-
nowiły przeszkody w zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej – istotnie tańszej w eksploatacji 
od mechanicznej. Dzięki wprowadzeniu kanalizacji moŜliwe jest utrzymanie czystości rzek 
przepływających przez miejscowość i dalszy rozwój miejscowości dla celów turystycznych”. 
Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu planowane jest na miesiąc grudzień 2011. 
Szczegółowe informacje na temat rozstrzygniętego regionalnego konkursu są dostępne na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce 
„ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”. 
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OGŁOSZENIE  PRZETARGU 

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwszy przetarg  ustny  ograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości,  stano-
wiącej własność Gminy Stronie Śląskie: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Przetarg ograniczony  do najemców, właścicieli, współwłaścicieli  lokali mieszkalnych w budynku połoŜonym w ob-
rębie wsi Kletno nr 12 (powiększenie powierzchni  mieszkalnej celem poprawy funkcjonalności lokali  połoŜonych  
w w/w budynku). 

     Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) i dołączyć 
kserokopię dowodu wpłacenia wadium oraz kserokopię umowy najmu lub aktu własności do lokalu mieszkalnego w 
obrębie wsi Kletno 12 - 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 23 grudnia  2011 r. do godz. 14:00. 

     Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-Kletno 12” naleŜy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  23 grud-
nia  2011 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 9588-
0004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub gotówką w punkcie ka-
sowym 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. 

     Lista  osób   zakwalifikowanych    zostanie    wywieszona   na    tablicy   ogłoszeń   w  Urzędzie  Miejskim  w  Stro-
niu  Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 28 grudnia   2011 r.  

     Przetarg odbędzie się w dniu    29 grudnia  2011 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy 
ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala konferencyjna).  

     Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie minimalne powyŜej ceny  wywoławczej.  

     Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wieczystoksięgowe w całości ponoszą  nabywcy.  

    Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niŜ przed upły-
wem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.  

     Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 19 grudnia  2011 r. w godz. od  10 : 00 do 10: 30 

    Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

    Szczegółowe  informacje   moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Go-
spodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel.(74) 811-77-15-41. 

PołoŜenie 

Nr lokalu 
mieszkalne-

go 
  

Pow. uŜyt-
kowa loka-

lu/POM 
przynaleŜ-

nego 

 

Wysokość 
udziału 

w częściach 
 wspólnych 
budynku i 
w prawie 
własności 
 działki  w  

m2 
  

Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej  
zagospodaro-

wania 

  

Cena wy-
woławcza 
nierucho-

mości w zł. 

Kwota 
wa-
dium 
w zł. 

Numer i  pow. Działki 
w  m2  

 Kletno 12 3 

  

17,22m2
 

6,10m2
 

  

8,16% 

t.j. 171,36m2
 

  

Zabudowa 
mieszkaniowa i 

usługi 

13 000 

  

700  

  

 11 

2100m2
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OGŁOSZENIE  PRZETARGU 

     Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaŜ n/w lokalu mieszkalnego ,  stanowią-
cego własność Gminy Stronie Śląskie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Warunki przetargu :Przetarg  odbędzie  się  w dniu   20 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 z dopiskiem  „Przetarg-lokal  nr 1, ul. Ko-
ściuszki 51a” przelewem najpóźniej do dnia   15 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 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 uchy-
lenia się przez Oferenta  od   zawarcia umowy sprzedaŜy, wadium przepada  na rzecz Sprzedającego. 

     Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niŜ przed upływem trzech dni  
od dnia zamknięcia przetargu. 

     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się 
stosownym pełnomocnictwem. KaŜdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia wa-
dium. 

     Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. W przypadku osób prawnych: aktualny 
wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo, kserokopię dowodu wpłaty wadium, dowody osobi-
ste. 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 wywoław-
czej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

     Oglądanie w/w lokalu odbędzie się w dniu  12 grudnia  2011 r. w godz. 1000—1030 . 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 przedmiotem przetargu  moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu  Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki. 

 

PołoŜenie 

N r   i  
p o w .  

D z i a ł k i  
w  m 2  

  
Nr lokalu 

 mieszkalnego 
  

Pow. uŜyt-
kowa 

lokalu/pom 
 przynaleŜ-

nego 
w  m 2 

Wysokość w 
częściach 
wspólnych 

budynku i w 
prawie wła-
sności działki 

w m2 
  

Przeznacze-
nie 

nieruchomo-
ści 

i sposób jej 
 zagospoda-

rowania 

Cena  wywo-
ławcza 

nieruchomości 
w zł. brutto 

Kwota 
wadium 

w zł. 

Stronie Śląskie ul. 
Kościuszki 51a 

499/12 

  173 m 2 

80,70 m2 

 126,20m2 

96,17% 

t.j. 166,37m2 

  

Zabudowa 
mieszkanio-
wa i usługi 
Lokal prze-
znaczony do 

remontu 

63 000 3  500 1 

ZMIANY W URZĘDZIE 

     Zaszły zmiany w Regulaminie Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim. Dotychczasowa nazwa „Punkt Informacyjny” została 
zmieniona na „Biuro Obsługi Klienta”. Wydzielono w schemacie 
organizacyjnym komórki organizacyjne, które podlegają bezpo-

średnio pod Zastępcę Burmistrza. Są to: Referat Gospodarki Nie-
ruchomościami i Spraw Wiejskich, Biuro  Promocji i Rozwoju Gmi-
ny oraz Działalności Gospodarczej.  

AUDIT W UM 

     28 września 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
odbył się Audit Certyfikujący. Badanie auditowe dostarczyło 
dowodów potwierdzających, Ŝe wdroŜony w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim system zarządzania jakością jest utrzymy-

wany zgodnie z wymaganiami normy. Tym samym Certyfikat 
Jakości  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim został utrzy-
many na kolejny rok.  
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Ministerstwo Gospodarki oraz Burmistrz Stronia Śląskiego uprzejmie informują, Ŝe od 1 lipca  
2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona 
przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl.) 
CEIDG zastąpi dotychczasową prowadzoną w gminach ewidencję działalności gospodarczej. 
   
Od 1 lipca 2011 r. weszły w Ŝycie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych tj.:  
- rejestracja wniosku przez przedsiębiorcę za pośrednictwem formularza elektronicznego (wymagany bezpieczny pod-
pis elektroniczny) lub  
- złoŜenie wniosku na formularzu papierowym w Urzędzie Miejskim, przekształcenie go w formę dokumentu elektro-
nicznego przez pracownika Urzędu i opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym.  
   
Od 1 lipca do końca 2011 r. za pośrednictwem systemu SAGED, będzie trwało przenoszenie danych o funkcjonujących 
przedsiębiorcach (aktywnych i zawieszonych) z ewidencji gminnej do CEIDG. Przeniesienie danych musi nastąpić naj-
później do 31 grudnia 2011 r. W tej sytuacji konieczna jest aktualizacja danych przedsiębiorców, którzy na przestrzeni 
lat nie uzupełniali wpisów do ewidencji, m.in. nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie numeru NIP, PESEL, czy obowią-
zującego numeru PKD oraz tych którzy posiadają więcej niŜ jeden wpis do ewidencji.  
   
W związku z powyŜszym, Burmistrz Stronia Śląskiego zwraca się z prośbą do przedsiębiorców o sprawdzenie i zaktualizo-
wanie swoich wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w celu uzyskania stanu zgodnego z aktualnym stanem faktycz-
nym.  
   
NiezłoŜenie wniosku o aktualizację  bądź o wykreślenie wpisu spowoduje, Ŝe organ ewidencyjny uzna dotychczasowe, będące w jego 
posiadaniu dane przedsiębiorcy za aktualne i w takim brzmieniu przeniesie je do CEIDG.  
   
Na podstawie art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) do-
mniemywa się, Ŝe dane wpisane do CEIDG są prawdziwe; w obrocie gospodarczym to przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktu-
alizacji wpisu.  
   
Weryfikacji danych będzie moŜna dokonać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 9 w godzinach 7.30–15.30.  
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 74 811 77 17. 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!  

CZAS NA DOKONANIE AKTUALIZACJI DOBIEGA KOŃCA! 

ODBUDOWA DRÓG W NASZEJ GMINIE 

● Zakończyła się odbudowa ul. Zielonej i ulicy 
dojazdowej do Przedszkola w Stroniu Śl. 

    Ulice otrzymały nową nawierzchnię asfaltową 
Wykonano równieŜ nową nawierzchnię na par-
kingach. 

    Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z rezerwy celo-
wej budŜetu państwa w ramach przeciwdziałaniu skutkom 
klęsk Ŝywiołowych. Wartość zadania wyniosła- 393 802,46 
zł, w tym: środki ze z budŜetu państwa- 280 000,00 zł., 
środki Gminy Stronie Śl.-113 802,46 zł  

● Zakończyła się odbudowa ul. Górnej w Stroniu Śl. Wykona-
no nową nawierzchnię asfaltową oraz nową nawierzchnię na 
parkingu. Ustawiono równieŜ cztery nowe lampy oświetlenia 
ulicznego. Zadanie, podobnie jak ulica Zielona, realizowane 
było z dofinansowaniem z rezerwy celowej budŜetu państwa 
w ramach przeciwdziałaniu skutkom klęsk Ŝywiołowych.  

    Wartość zadania wyniosła— 436 889,30 zł, w tym: środki z 
budŜetu państwa- 336 000,00 zł, środki Gminy Stronie Śl.-  
100 889,30 zł  

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ 

     Informujemy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, iŜ z dniem  
1 grudnia 2011r. rozpoczyna się Konkurs na Najładniejszą 
Wieś w Gminie Stronie Śląskie.  

    W konkursie udział biorą wszystkie wsie wchodzące w skład 
sołectw Naszej Gminy. Celem organizacji konkursu jest: wzboga-
cenie i uatrakcyjnienie  wizerunku miasta i gminy oraz kształtowa-
nie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko 
naturalne i wizerunek Gminy.  

     Komisja konkursowa oceny wsi będzie dokonywać do końca 
sierpnia kaŜdego roku kalendarzowego. W konkursie ocenie pod-
legały będą następujące elementy: ogólny wygląd wsi, utrzyma-
nie zieleni wiejskiej, celowość i trafność wykorzystania funduszy 
sołeckich za ubiegły rok, estetyka oraz czystość zabudowań i 
obejść gospodarczych, estetyka ulic i poboczy a takŜe pomysło-
wość oraz nowatorskie rozwiązania dekoracyjne. KaŜdy z w/w 
elementów podlegać będzie punktacji. Zwycięzca konkursu otrzy-
ma nagrodę w kwocie 10000 zł. oraz tytuł „Najładniejszej 
wsi w Gminie Stronie Śląskie”. Otrzymaną nagrodę triumfator 
winien przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych do zwięk-
szenia atrakcyjności i estetyki wsi.   Więcej informacji o konkursie 
moŜna znaleźć na stronie www.stronie.pl 
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA 

     Dnia 28. 10. 2011r. odbył się Bal Witaminkowy, podczas którego dzieci przez 
zabawę uczą się zasad zdrowego stylu Ŝycia. Dzięki tej zabawie mogą sobie uświa-
domić, jak waŜne jest zwracanie uwagi na to, co się je i z czego przyrządza potra-
wy. Zapoznały się z wyglądem i smakiem egzotycznych owoców, których w więk-
szości nie znały. Dzieci miały okazje przenieść się w świat warzyw i owoców, do-
wiedzieć się jak cenne są zawarte w nich witaminy i inne składniki odŜywcze. 
Przedszkole w tym dniu zmieniło się w kolorową owocowo- warzywną krainę, po 
której przechadzały się dzieci przebrane w piękne stroje owoców i warzyw (brawo 
rodzice!). Bal witaminowy dał dzieciom wiele radosnych przeŜyć- bawiliśmy się przy 
muzyce, były zagadki, konkursy, tańce, degustacja owoców i soków. Na zakończe-
nie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe bajeczki, pastę i szczoteczki do zębów. 

     W Przedszkolu realizowany jest program kółka plastycznego „Tęczowy Plastuś”. 
Celem kółka jest wspieranie i rozwijanie talentów plastycznych u dzieci. Podczas 
zajęć dzieci poprzez zabawę wykonują róŜnymi technikami prace plastyczne, tech-
niczne, które wykorzystywane są do dekoracji Przedszkola. W ten sposób pragniemy w naszym Przedszkolu odkrywać talenty u dzieci.  

     Dzieci 6- letnie „Krasnale” i „Ekoludki” z naszego przedszkola wzięły udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w dniu 10. 
11. 2011, która odbyła się w Cetik-u. Przedszkolaki zaprezentowały program, na który składały się tańce: polonez i krakowiak oraz 
pieśń „Przybyli ułani”. Występ naszych milusińskich nagrodzony został gromkimi brawami.  

     W najbliŜszym czasie w naszym Przedszkolu odbędzie się Dzień Pluszowego Misia oraz Zabawa Andrzejkowa.  

GIMNAZJALNI ZNAWCY MARIANNY 

     17 listopada odbyła się w naszym gimnazjum II edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy o Mariannie Orańskiej. Z zaproszenia sko-
rzystały gimnazja w Lądku - Zdroju oraz Wilkanowa. W tym roku gim-
nazjaliści rywalizowali w grze planszowej.  Na podłodze biblioteki roz-
lokowano kolorowe kwadraty, po których do mety stąpały dwuosobo-
we druŜyny, odpowiadając na trudne pytania dotyczące Ŝycia i działal-
ności Marianny. Walka była zacięta - prowadziła druŜyna lądecka, ale 
dzielnie goniły ją pozostałe dwie druŜyny. W efekcie metę pierwsze 
przekroczyły uczennice z Lądka - Zdroju, drugie miejsce obroniły gim-
nazjalistki ze Stronia (Dominika Kruszewska i Wioletta Wlaźlak), a 
trzecie przypadło uczniom z Wilkanowa. Była świetna zabawa, sporo 
śmiechu, dobre ciastka, a przede wszyst-
kim fantastyczne nagrody (namioty, ency-
klopedie, powieści historyczne), które ufun-
dował Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika 
oraz Nadleśnictwo Lądek - Zdrój i Dolnoślą-
ski Zespół Parków Krajobrazowych, za co 
serdecznie dziękują organizatorki- 
A.Tatarynowicz i D. Jaworek. 

EDUKACJA 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

     Coroczną tradycją 
w Bibliotece Miejskiej 
stało się pasowanie na 
czytelnika. Uczniowie 
klas drugich zapraszani 
są na uroczyste przyję-
cie w poczet czytelni-
ków naszej biblioteki. 
W tym roku odbyło się  
ono 4 i 5 listopada. 
Biblioteka Miejska stara 
się, by ten czas dzieci 
spędziły w miłej atmos-
ferze i otrzymały wszel-

ką potrzebną wiedzę, aby ksiąŜka stała się ich przyjacielem i 
została z nimi na długie lata. 

 Dzieci dowiedziały się jak naleŜy się zachowywać w bi-
bliotece, jakim księgozbiorem dysponujemy, jak się zapisać 
do biblioteki oraz jak naleŜy dbać o ksiąŜki. 

      Aby zajęcia nie były nudne, dzieci wzięły udział w pokazie 
pod tytułem „Krótka historia ksiąŜki”. Dzieci poznały historię 
pisma począwszy od rysunków naskalnych do formy dzisiej-
szej ksiąŜki. Drugoklasiści mogli sami wykonać rysunki naskal-
ne, glinianą tabliczkę z pismem klinowym, wykonać ksiąŜkę w 
formie zwoju. Kilkoro dzieci zostało średniowiecznymi kopista-
mi i iluminatorami. Kolejnym etapem pokazu było samodziel-
ne czerpanie papieru oraz zapoznanie się z zasadą działania 
prasy drukarskiej przy pomocy ziemniaczanych stempelków. 

Na zakończenie zajęć dzieci złoŜyły uroczyste ślubo-
wanie i zostały pełnoprawnymi czytelnikami naszej Biblioteki. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE 
Uczniowie klas: 

Ia  pod opieką p. A. Dumańskiej oraz Ib pod opieką p. U. Niedziel-
skiej, podjęli się trudnego zadania a mianowicie zaprezentowania ko-
leŜankom i kolegom z klas I – III, lekcji historii z roku 1918, kiedy to 
Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Pierwszaki musiały 
najpierw same zapoznać się z  wydarzeniami tego okresu następnie 
na uroczystym apelu w dniu 10.11.2011 zaprezentowały swój program 
artystyczny. Uczniowie w skupieniu wysłuchali patriotycznych pieśni i 
wierszy w wykonaniu młodszych kolegów. Maluchy bardzo dorośle 
mówiły o swojej polskości i miłości do Ojczyzny. 
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JASKINIA NIECZYNNA 

 Jaskinia Niedźwiedzia 
to miejsce, do którego kaŜ-
dego roku zjeŜdŜają rzesze 
turystów z całego świata. 
NatęŜenie turystyczne w 
jaskini  jest bardzo duŜe co 
moŜe wpływać na mikrokli-
mat tego niepowtarzalnego 
miejsca. Dlatego teŜ w cza-
sie zmniejszonego ruchu to 
miejsce jest zamykane na 
pewien kres. Jaskinia nie 
przyjmująca gości po prostu 
„odpoczywa”. Jest to bez-
cenny czas w którym 
wszystko wraca do normy. Informujemy, Ŝe Jaskinia Niedźwiedzia będzie nie-
czynna: 

- od 21 listopada do 25 grudnia 2011 r.,  

- od 1 stycznia do 13 stycznia 2012 r., 

Zapraszamy do zwiedzania najpiękniejszej polskiej Jaskini. Rezerwacja pod 
numerem telefonu: 74 8 141 250 oraz pod adresem mailowym: rezerwacja@ 
jaskinianiedzwiedzia.pl. Zapraszamy równieŜ na nową stronę internetową 
Strońskiego Parku Aktywnośc i  „Jaskin ia Niedźwiedzia” - 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

EDUKACJA 
TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ O PUCHAR DYREKTORA ZSP SNAJPERZY W ZSP 

 JuŜ po raz drugi uczniowie Naszej Szkoły 
wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach w 
Strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 
Dnia Niepodległości, które odbyły się w Kłodzku w 
dniu 10.11.2011r. Podobnie jak poprzednio szkołę 
reprezentowały dwie druŜyny, w niemal identycz-
nych składach. Tym razem jednak zawody zakoń-
czyły się duŜym sukcesem naszych „snajperów”.  
Pierwsza druŜyna (J. Brzeziński, S. Gniady, A. 
Szepiczak, A. Chrystowski) zajęła 2 miejsce 
ulegając tylko zawodowcom z klubu sportowego 
„Hutnik” ze Szczytnej, a pokonując m.in. dwie dru-

Ŝyny z LO Chrobry Kłodzko. Nasza druga ekipa (M. 
Krasowski, P. Hatalski, K. Zdanewicz, D. Ki-
siel) ostatecznie zajęła 4 miejsce.  W konkurencji 
indywidualnej drugie miejsce zajęła Ola Szepi-
czak, a wśród chłopców czwarty był Jonatan 
Brzeziński. To świetny wynik – tym większe bra-
wa!!! Dalszych sukcesów Ŝyczy Dyrekcja i nauczy-
ciele wych. fiz. 

     27 października 2011 na boisku "Orlik" w Stroniu Śl. odbyła się trzecia edy-
cja Turnieju Piłki NoŜnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Stroniu Śląskim. Oprócz gospodarzy w Turnieju udział wzięły zaproszone 
reprezentacje szkół z Lądka Zdr. i Stronia Śl. Uczniowie rozegrali zawody syste-
mem "kaŜdy z kaŜdym", który pozwolił na uczciwe wyłonienie zwycięzcy. Wyniki 

Turnieju o Puchar Dyrek-
tora ZSP w Stroniu Śl.: I 
miejsce - Gimnazjum 
Publiczne w Lądku Zdro-
ju, II miejsce - Liceum 
Ogólnokształcące w Ląd-
ku Zdroju, III miejsce - 
Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stroniu 
Śląskim IV miejsce - Gim-
nazjum w Stroniu Ślą-
skim.  Ponadto zostały 
przyznane wyróŜnienia w 
następujących katego-
riach: Najlepszy Piłkarz - 

Patryk Sulicki (LO Lądek), najlepszy Strzelec - Maciej Rakoczy (Gimnazjum 
Lądek), najlepszy Bramkarz - Dariusz Przewłoka (ZSP Stronie). DruŜyny 
otrzymały z rąk Pani Dyrektor Moniki Ostrowskiej puchary i pamiątkowe 
dyplomy, a zwycięzcy indywidualni - statuetki i dyplomy oraz pamiątkowe gad-
Ŝety ufundowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śl. Szczególne podziękowania 
składamy osobom, które przyczyniły się w sprawnym przygotowaniu i przepro-
wadzeniu Turnieju: Panu Tomaszowi Olszewskiemu - Sekretarzowi Gminy 
Stronie Śląskie – pomoc w organizacji Turnieju, Panu Jerzemu Rodakowi - 
opieka medyczna zawodników, Panom Marcinowi Błachutowi i Damiano-
wi Iwanickiemu - sędziowanie 

Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowa-
nym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których 
przebywanie moŜe zagraŜać Ŝyciu lub zdrowiu, do 
rejonów bezpiecznych.  

     W dniu 17.11.2011 r. o godz.09:10 zostały 
przerwane zajęcia lekcyjne i nastąpiła ewakuacja 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W ćwi-
czeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ze Stronia Śląskiego. 
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując 
środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili 
budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. 

EWAKUACJA W ZSP 
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 Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która obędzie się w dniu 28 listopada 2011 roku  
o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1) Otwarcie sesji. 

2) Ustalenie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

4) Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęcie programu na 2012 rok.  

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej. 

5) Zatwierdzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie dla     
terenu połoŜonego we wsi Goszów i Strachocin (druk nr XIV-1/11).  

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Goszów (druk nr XIV-2/11). 

7) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Strachocin (druk nr XIV- 3/11). 

8) Określenie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych (druk nr XIV-4/11).  

9) Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XIV- 5/11).  

10) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XIV- 6/11).  

11) Uchwalenie Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok (druk nr XIV- 7/11).  

12) Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie wsi Goszów na rzecz Sołectwa Goszów (druk nr XIV- 8/11).  

13) Zmiana uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad na-
bycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierŜawiania i najmu na okres 
dłuŜszy niŜ trzy lata (druk nr XIV-9/11).  

14) WyraŜenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w ob-
rębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej (druk nr XIV-10/11).  

15) Uchylenie uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej 
nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie Stronie Wieś, stanowią-
cej własność spółki z o.o. „Art-Ski”( druk nr XIV- 11/11). 

16) Udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia PoŜytku Publicznego „Kryształ Stronie” na wkład własny do zadania pn.: „Remont 
budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim” (druk nr XIV- 12/11).  

17) Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 (druk nr XIV- 13/11). 

18) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za rok szkolny 2010/2011.  

19) Interpelacje radnych. 

20) Zapytania i wolne wnioski. 

21) Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 

22) Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

     Trwają prace nad zmianą Statutu Gminy Stronie Śląskie. Dnia 31 października br. we-
szła w Ŝycie uchwała Rady Miejskiej na podstawie której została powołana Komisja Statu-
towa. Do  zakresu  działania  Komisji  Statutowej  naleŜeć  będzie  weryfikacja  pod  
względem merytorycznym zmian do Statutu Gminy Stronie Śląskie. W skład komisji wcho-
dzą: Pan Ryszard Suliński jako przewodniczący oraz jako członkowie Panowie: Roman 
Linde, Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, Stanisław Dobrowolski, Ryszard Wiktor. Z ramie-
nia Gminy w obradach komisji będą uczestniczyć: Pan Dariusz Chromiec, Pan Tomasz Ol-
szewski oraz Pan Tomasz Mazurek. 29 listopada 2011 roku  o godzinie 15:00 odbędzie się 
posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. Posiedzenie przeprowa-
dzone zostanie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.  

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

ZMIANA STATUTU 
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SPRZEDAś PIANINA 

DAGLEZJA OTWARTA 

     Informujemy naszych mieszkańców, Ŝe została otwarta nowa 
Apteka. „Daglezja” działa od 28 października 2011r. Czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz w 
soboty od 8:00 do 14:00. W aptece spotkają Państwo znany, 
miły i kompetentny zespół farmaceutów. W „Daglezji” funkcjonu-
je system kart stałego klienta kompatybilny z apteką „Limba”. 
Apteka znajduje się w pawilonie handlowym przy ulicy NadbrzeŜ-
nej 22. Jednocześnie informujemy, Ŝe od nowego roku w aptece 
zostaną wyznaczone dyŜury nocne.  

     Gmina Stronie Śląskie oferuje sprzedaŜ 
pianina. Instrument muzyczny jest wypro-
dukowany przez renomowaną firmę 
„Legnica”.  
Telefon Kontaktowy: 74 8 11 77 41 

     Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz przedsta-
wicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek na bezpłatne szkolenie z 
pisania projektów UE w ramach działania „Małe projekty”.  

     Szkolenie będzie miało formę warsztatu z zakresu przygoto-
wania wniosku w ramach działania Małe projekty.  

TERMIN SZKOLENIA:  8 GRUDNIA 2011 r.  

MIEJSCE SZKOLENIA:  Biuro Fundacji Kłodzka Wstęga Sude-
tów – Lokalna Grupa Działania pl. Staromłyński 5 57-540 Lądek 
Zdrój (budynek Centrum Kultury i Rekreacji) ZGŁOSZENIA BĘDĄ 
PRZYJMOWANE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 
OD 8.00 DO 16.00 DO 2 GRUDNIA  2011 r. TEL. 74 8 148 159, 
e-mail kws@kws.org.pl  (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA). 

SPOTKANIE Z NOTARIUSZEM  

     CETiK zaprasza 05 grudnia 2011r. o godzinie 18.00 
(poniedziałek) na SPOTKANIE Z NOTARIUSZEM  

mgr Urszulą Makarską. Temat rozmowy: majątek rodziny i jego 
bezpieczeństwo, odpowiedzialność za długi, spadki, testamenty.  

Wstęp bezpłatny 

MAŁE PROJEKTY W „KWS” 

W dniach 4 - 6 listopada 2011r. 45 osobowa grupa samorządowców 
oraz liderów wiejskich z 35 sołectw z Dolnego Śląska odwiedziła teren 
funkcjonowania Fundacji Bieszczadzkiej w województwie podkarpac-
kim. Niestety, z powodu ograniczonej ilości miejsc, z naszej Gminy 
wzięło udział w wyjeździe studyjnym tylko dwóch uczestników Odno-
wy Dolnośląskiej Wsi: Radna Pani Katarzyna Grzelak oraz Pan Mieczy-
sław Makarewicz.  

PodróŜ zorganizowana przez Wydział Obszarów Wiejskich w ramach 
realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi miała na celu zapoznanie jej 
uczestników przede wszystkim z procesem tworzenia gotowej oferty 
turystycznej - jako dodatkowego źródła dochodu - w oparciu o zaso-
by lokalne i czynniki wyróŜniające. Pierwszego dnia pobytu odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Fundacji Bieszczadzkiej, którzy na pod-
stawie 10 letnich doświadczeń Fundacji oraz innych podmiotów sku-
pionych w Grupie Partnerskiej oraz LGD „Zielone Bieszczady” przed-

stawili najlepsze przykłady inicjatyw społecznych realizowanych na swoim  terenie.  odbywają się warsztaty z wypieku chleba oraz 
cykliczna impreza „Święto Chleba- od ziarenka do bochenka”, następnie w ramach Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach odbyło 
się spotkanie z lokalnymi rękodzielnikami i producentami zrzeszonymi w ramach programu Bieszczadzki Produkt Lokalny – Made in 
Bieszczady. Na miejscu moŜna było nie tylko zapoznać się z ofertą Ekomuzeum ale takŜe zakupić wspaniałe produkty, w tym słynne 
bieszczadzkie łapacze snów oraz krywulki i sylianki. Kolejnym punktem programu były odwiedziny w prywa tnym Muzeum Młynar-
stwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. To doskonały przykład adaptacji nieuŜytkowanego budynku przemysłowego na cele turystyczne. 
Ostatniego dnia grupa odwiedziła gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” w Bobrowce koło Soliny, słynące ze wspaniałych wyrobów z 
bibuły oraz z warsztatów bibułkarskich. Na miejscu podczas prezentacji kaŜdy zainteresowany miał moŜliwość  wykonać i zabrać ze 
sobą róŜe z bibuły. Wizyta w malowniczych Bieszczadach zakończyła się w bajkowej scenerii zapory nad Soliną.  

PODRÓś STUDYJNA W BIESZCZADY 
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BAL CHARYTATYWNY 

 Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Westerplatte w Stroniu 
Śląskim serdecznie zaprasza 
na CHARYTATYWNY BAL AN-
DRZEJKOWY. W trakcie balu 
oprócz tańców inne atrakcje , 
a wśród nich m.in. loteria, 
wróŜby andrzejkowe. Zabawa 
odbędzie się 26 listopada 
2011r. Miejsce Balu: Dworek 
Galosa. Początek: godzina 
20:00. Gra: DJ Mariusz. Koszt: 
70 zł od osoby. Dochód z balu 
charytatywnego zostanie prze-

znaczony na zakup sprzętu nagłaśniającego.  
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

GŁOSUJ NA „CASTRATÓW” 

     Nasz stroński 
zespół CASTRAT 
PROJECT zakwalifi-
kował się do mu-
zycznej bitwy w 
Radiu Wrocław 
utworem, który 
został zrealizowa-
ny w „Naszym” 
Centrum Edukacji 
Turystyki i kultury. 

JuŜ 28 listopada startuje głosowanie! Słuchajcie Radia 
Wrocław ten dzień i głosujcie na Castratów! W skład 
Naszego psychodelicznie - rokowego zespołu wchodzą: 
EVAN, MYSZA, MAREK SUTOWSKI, SŁAWEK GAJDA. 

      Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu  Śląskim jak 
co miesiąc zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do czynnego 
udziału w Ŝyciu kulturalnym Stronia. Grudzień to wyjątkowy mie-
siąc kaŜdego roku. To miesiąc radosny, „ciepły”, kojarzący się z 
rodzinną atmosferą. Ten szczególny miesiąc jest bardzo mocno 
związany z kulturą. Dlatego teŜ przedstawiamy aktualne i gru-
dniowe plany naszego strońskiego Centrum Edukacji Turystyki i 
Kultury. Wszystkie dzieci zapraszamy w poniedziałki na godz. 
16.00 na rytmikę. We wtorki na godz. 17.00 na zajęcia z salsy 
oraz w czwartki na godz.15.00 na Jesienną Szkołę Plastyki. 
Oprócz tego we wtorki i piątki od godz.15.00 odbywają się 
warsztaty teatralne, a w  środy od godz. 16.00 zajęcia z hip - 
hopu. Dla dorosłych we wtorki od godz. 18.00 odbywają się zaję-
cia z z salsy. Zapraszamy równieŜ w czwartki od godz. 15.30 na 
Relaks z Muzyką i takŜe w ten dzień od godz. 9.30 na spotkania 
emerytów i rencistów. W  środy o godz. 10.30 przygotowaliśmy 
Plastyczne Spotkania dla Seniorów.  

Na Świąteczny miesiąc grudzień przygotowaliśmy takŜe 
Mikołajki - zapisy w CETiK-u oraz Strońską Gwiazdkę - 17 
grudnia o godz.15.00.  

W programie m.in.:  

1) Jasełka przygotowane przez  świetlice  środowiskową 
oraz MłodzieŜową Orkiestrę Dętą, 

2)   Chór z Gór, chór nauczycielski z Bystrzycy,  

3) Spektakl Pauliny Bagińskiej,  

4) Grudniówka teatralna oraz kiermasze  świąteczne! 

 ZAPISY DO 30 LISTOPADA 

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy! 

  

 DOTACJE  DLA KLUBÓW  SPORTOWYCH 

    O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które: działają  
na terenie Gminy Stronie Śląskie, nie działają w celu osiągnięcia 
zysku, realizują cel publiczny jakim jest wspieranie rozwoju spor-
tu na terenie Gminy. Wysokość środków przeznaczonych na reali-
zację zadania w 2012r. zostanie określona w budŜecie Gminy 
Stronie Śląskie na 2012 rok. 
     Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane 
ze wspieraniem rozwoju sportu, określone w art. 28 ust.2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857). 
     KaŜdy klub, który otrzyma dotację z budŜetu Gminy zobowią-
zany jest do zorganizowania dwóch ogólnodostępnych imprez 
sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie, w swojej dyscypli-
nie sportowej, w tym jedna impreza dla osób dorosłych, a druga 
dla dzieci i młodzieŜy. 
 
     Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację 
zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na 
wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Ra-
dy Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010r. w spra-
wie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie 
dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Ślą-
skie. 
 
     Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Stro-
niu Śląskim-pok. nr 9, na stronie internetowej: www.stronie.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
     Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy złoŜyć w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór wniosków-rozwój spor-
tu", osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stro-
niu Śląskim lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 
w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011 roku 
do godz. 15.30. 

  

Burmistrz Stronia Śląskiego  
ogłasza nabór wniosków o udzielenie  dotacji  

z budŜetu Gminy Stronie Śląskie  
w zakresie rozwoju sportu na 2012r. 
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MEDAL W SLOVAK CADET OPEN  

     Adrian Dugiel zdobył brązowy medal,  w turnieju gry po-
jedynczej i podwójnej (z Aleksandrem Wereckim) Slovak 
Cadet Open w Bratysławie. W turnieju głównym gry pojedyn-
czej Dugiel odniósł cztery kolejne zwycięstwa (w tym trzy w 
stosunku 3:2). W półfinale zatrzymał go Francuz Can Akkuzu, 
który zwycięŜył 3:0. Miejsce 5-8 w zawodach zajął Aleksan-
der Werecki.  Polacy w grze podwójnej równieŜ sięgnęli po 
brąz. W półfinale para Dugiel/Werecki uległa 0:3 Accuzu i 
Alexandre Cassinowi. W singlu kadetek najwyŜej z Polek - do 
1/8 finału - dotarła Natalia Bajor. Bajor w parze z Martą 
Chrabąszcz osiągnęły teŜ cwierć finał w grze podwójnej.
    trener Leszek Kawa 

     ROZBITY KRYSZTAŁ 
     Kryształ ma to do siebie, Ŝe łatwo potrafi się stłuc. To samo dzieje się chyba w Naszej Lokalnej druŜynie. Lekka rysa zamieniła 
się w powaŜne pęknięcie i jeśli nie nastąpi jakaś poprawa to Kryształ po prostu „pęknie”. Co się dzieje? Dlaczego przegrywamy? 
Takie pytania na pewno krąŜą w głowach sympatyków „biało – niebieskich”. Zmęczenie, wyczerpanie a moŜe po prostu brak chęci 
do gry?  

     Wszystko zaczęło się od remisu z Nysą. Kłodzki zespół jest w tym sezonie naprawdę 
dobry i prezentuje równy poziom. Mecz sam w sobie był bardzo ciekawy i nie brakowało 
walki po stronie Kryształu. Remis 1:1 był wynikiem sprawiedliwym do tego bardzo dobrym 
dla naszego zespołu. Jednak juŜ w następnej kolejce było zdecydowanie gorzej. Strońscy 
piłkarze wybrali się do Boguszowa- Gorce na spotkanie 13. kolejki z tamtejszym Górnikiem. 
I tutaj zaczynają się schody. PoraŜka 1:4 z niŜej notowanym  rywalem podłamała zawodni-
ków. Słaba dyspozycja w całym spotkaniu pokazała, Ŝe nie moŜna wygrać tylko słowami.  
A nastawianie się na wygraną przed meczem i lekcewaŜenie rywali teoretycznie słabszych 
działa w odwrotną stronę. Tak teŜ się stało w Boguszowie- Gorce. W kolejnym spotkaniu 
Kryształ gościł przy Sportowej Pogoń Pieszyce. Nasz zespół zaprezentował się lepiej ale to 
nie wystarczyło do zdobycia 3. punktów.  Po utracie bramki jak zawsze nastąpiło  

u „Naszych” podłamanie. Jednak potrafili się podnieść i po pięknym strzale Daniela Kowalczyka ostatecznie zremisowaliśmy 1:1. 
Niby dobry wynik ale chyba wszyscy oczekiwaliśmy na zwycięstwo Strońskich zawodników. Kolejną okazją do zdobycia upragnio-
nych 3. oczek był mecz z DruŜyną MKS – u Szczawno- Zdrój. Za Naszymi przemawiały takie argumenty jak atut własnego stadionu 
czy chęć zdobycia kompletu punktów. Tak się jednak nie stało. Goście wypracowali sobie sytuacje, co było jak się później okazało 
kluczem do sukcesu. Szczawno wygrało 3:0. Zła passa nie została przełamana w Świdnicy. 20.11 w niedzielę Kryształ „wybrał się” 
na cięŜki pojedynek ze Stalą. Do przerwy nie wyglądało to źle. Padły dwie bramki. I zawodnicy schodzili do szatni przy remisowym 
rezultacie. Po przerwie stroński klub przewaŜał i stworzył sobie sytuacje bramkowe jednak po raz kolejny zabrakło „zimnej krwi”. 
Stal stworzyła sobie kilka sytuacji ale udało im się wykorzystać jedną z nich. Kryształ próbował jeszcze wyrównać ale w ten dzień 
nie udało się juŜ wykorzystać okazji.  Przypominamy, Ŝe runda jesienna zakończyła się w niedzielę 13. listopada. Obecnie piłkarze 
grają spotkania z rundy wiosennej. Przed piłkarzami ze Stronia jeszcze dwa spotkania. Rywalami w tych dwóch meczach będą dru-
Ŝyny Gromu Witków oraz Victorii Świebodzice.  

     Jedno jest pewne jeśli nic się nie zmieni będziemy kończyć tą część sezonu w dole tabeli. Warto moŜe przypomnieć zawodnikom 
Kryształu słowa pewnego słynnego Piłkarza: „Nikt nie wymaga od Was samych zwycięstw, czasem i przegrać przychodzi. Ale kaŜdy 
ma prawo Ŝądać od Was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuście do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki.” 

B. Kuziel 

MUAY THAI 

Boks tajski, boks syjamski - tajski sport zwany takŜe „MUAY 
THAI”. Ten egzotyczny sport walki kładzie nacisk na walkę w 
klinczu z wykorzystaniem uderzeń łokciami i kolanami. Ten sport 

jest bardzo efektowny i dyna-
miczny. JuŜ niedługo w Stro-
niu Śląskim będą prowadzone 
zajęcia z tej sztuki walki. Dwa 
razy w tygodniu w Sali gimna-
stycznej Gimnazjum im. Ma-
rianny Orańskiej w Stroniu 
będą spotykały się dwie grupy 
treningowe. Pierwszą grupę 
będą tworzyły osoby w prze-
dziale wiekowym 14 - 18 roku 
Ŝycia. W składzie drugiej gru-
py znajdą się osoby pełnolet-

nie. Zajęciom będzie przewodził wieloletni trener z duŜym do-
świadczeniem, który posiada uprawnienia Światowej Organizacji 
MUAY THAI. Zapisy oraz wszelkie informacje dostępne pod nu-
merem telefonu 728 917 742. Zapraszamy do uczestnictwa! 
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HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ 
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE I GMINY 

 LĄDEK ZDRÓJ GRUDZIEŃ 2011 

Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego.  

Telefon: 74 8 65 75 80 

     19 listopada w Restauracji  „U Prezesa” odbyło się 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Na tym zebraniu 
Prezes klubu złoŜył sprawozdanie za okres kadencji, 
oraz zatwierdzono plan pracy na rok 2012. Wybrano 
teŜ nowy Zarząd klubu na nową czteroletnią kadencję. 
W skład Zarządu weszli : Prezesem klubu pozostał An-
toni Cygan, v-ce prezesem Władysław Jacek Matyszkie-
wicz sekretarzem – skarbnikiem został wybrany Kazi-
mierz Dąbrowski członkami Zarządu zostali Bartosz 
Kuziel i Arkadiusz śak. Wybrano teŜ delegatów na Wal-
ne Zebranie Rady Rejonowej HDK- PGK Kłodzko. Zosta-
li nimi Antoni Cygan Kazimierz Dąbrowski oraz Wł. Ja-
cek Matyszkiewicz. W dowód uznania za najpiękniejszy 
dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie odda-
wanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa nadał Odznaki „ZasłuŜony Honorowy Dawca 
Krwi” następującym osobą : Nakraszewicz Tomasz, 
Łowiec Remigiusz, Otte Marek, Zamojtel Aleksander, 
Kwiatkowska Dorota, Śliwa Małgorzata, Słowiak Anna, 
Serafin Jacek, Kobiałka Grzegorz. 

Odznaczenia wręczali - Zofia Senderowska Sekretarz 
Zarządu Rejonowego Kłodzko oraz Antoni Cygan Pre-
zes klubu HDK „Brylant”  

Krwiodawcy po zebraniu spędzili miło czas przy kawie 
pączkach oraz posiłku, który ufundowali sponsorzy za 
co im serdecznie dziękujemy.  

Informujemy, Ŝe najbliŜsza Akcja poboru krwi w Stro-
niu Śląskim odbędzie się 14 grudnia. Zapraszamy do 
oddawania krwi wszystkich. Pamiętaj Twoja krew jest 
bezcenna. Krwi nie da się wyprodukować.  

CO SŁYCHAĆ W „BRYLANCIE” ? 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa gorąco dzięku-
jemy Wam krwiodawcy za przepełnioną dobrocią i 

wraŜliwą postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność 
jaką okazujecie, oddając krew. 

KaŜda kropla Waszej bezcennej krwi była źródłem na-
dziei i Ŝycia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzięki 

Wam wielu z nich powróciło do zdrowia. 

W imieniu tych wszystkich bezimiennych biorców Wa-
szej krwi składamy wyrazy największej wdzięczności i 
uznania. Jednocześnie mamy nadzieję, Ŝe niezraŜeni 

trudami codziennego Ŝycia nadal kontynuować będzie-
cie tę jakŜe szlachetną misję niesienia pomocy innym. 

śyczymy Wam duŜo zdrowia, szczęścia oraz powodze-
nia w Ŝyciu osobistym a takŜe by zawsze otaczali Was 

ludzie tak samo jak Wy Ŝyczliwi i otwarci. 

Zarząd Klubu 

DATA APTEKA DZIAŁAJĄCA W PORZE NOCNEJ 

01.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

03.12.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 

04.12.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 

05.12.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 

06.12.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b 

07.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

09.12.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 

10.12.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 

11.12.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 

12.12.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b 

13.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

15.12.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 

16.12.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 

17.12.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 

18.12.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b 

19.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

21.12.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 

22.12.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 

23.12.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 

24.12.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b 

25.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

27.12.2011 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4 

28.12.2011 Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44 

29.12.2011 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b 

30.12.2011 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b 

31.12.2011 Apteka „Pod Opatrznością”  Lądek Zdrój ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

 

     Dyrekcja i Związki Zawodowe Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej w Stroniu Śląskim składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim sponsorom i ofiarodawcom Balu Charytatywnego, któ-
ry odbył się w dniu 12.11.2011 r. 

    Dochód z balu w wysokości 6600 zł zostanie przeznaczony na za-
kup pościeli dla pensjonariuszy Centrum. 

     Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. 

JUBILEUSZOWE SCHRONISKO 

     22 października miało miejsce szczególne wydarzenie. Schroni-
sko na ŚnieŜniku właśnie w ten dzień świętowało swoje 140 urodzi-
ny. To juŜ tyle lat obiekt słuŜy turystom odwiedzającym Masyw 
ŚnieŜnika. Historia schroniska datuje się od 1869 roku. Wtedy 
to Marianna Orańska - córka króla holenderskiego, a Ŝona księcia 
pruskiego - mieszkająca w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim sprowa-
dziła górala ze Szwajcarii, Michała Aegertera. Kazała mu wybudować 
"szwajcarkę", do której sama chętnie przybywała powozem na wypo-
czynek. I tak oto powstało urokliwe schronisko "Na ŚnieŜniku", naj-
starsze na ziemiach polskich. Obchody zgromadziły wiele osób zwią-
zanych  z Naszą Gminą oraz turystów. Przygrywał zespół „ U Pana 
Boga za piecem”. Pogoda dopisała i pozwoliła uczcić godnie ten za-
cny jubileusz! Schronisku Ŝyczymy kolejnych  140 lat istnienia! 
Wszystkich turystów zapraszamy do odwiedzania Schroniska na 
ŚnieŜniku. 

  

KONKURS OZDOBY ŚWIĄTECZNE 

     Od 12 do 16 grudnia Bi-
blioteka Miejska w Stroniu Ślą-
skim zaprasza dzieci ze szkoły 
podstawowej z klas I – III na 
warsztaty plastyczne połączone 
z konkursem na najpiękniejszą 
ozdobę świąteczną z okazji 
świąt BoŜego Narodzenia. Za-
jęcia będą odbywały się od 
godz. 1500 do 1600. Serdecznie 
zapraszamy! 

     W dniu 13-11-
2011r. juŜ po raz 
drugi w Ołdrzychowi-
cach Kłodzkich odbył 
się Konkurs Win i 
Nalewek Domowych 
Udział w tym konkur-
sie wzięły Panie  z 
Koła Gospodyń Wiej-
skich Stronie Śląskie 
Wieś, które zdobyły 

większość nagród, między innymi I miejsce w kategorii nale-
wek p. Pawłowska oraz II miejsce w kategorii win p. Piech-
nik. 

NIETYPOWY KONKURS 


