
Urząd Miejski 
ul. Kościuszki 55 

tel. (0~74) 811-77-11 
fax. (0~74) 811-77-32 

www.stronie.pl 
http://stronie.biuletyn.info.pl 

e-mail: gmina@stronie.pl 

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY 

ISSN 1734-0403 

Nakład—1000 egz. 

Rok IX, Numer XCII 

2012-06-22 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NN OWINKIOWINKI   STROŃSKIESTROŃSKIE 

W TYM NUMERZE: 

ZWIĘKSZENIE  
KOMPETENCJI  

3 

REMONT BUDYNKU  3 

DZIEŃ DZIECKA  
Z FINDACJĄ MI MAMO 

5 

„MOJA RODZINA NA  

ROWEROWYM  SZLAKU” 
5 

FESTIWAL PIOSENKI 
PRZEDSZKOLNEJ  

6 

ĆWICZENIA TERENOWE  6 

SENSACYJNE ODKRYCIE W 
JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ  

7 

BĄDŹMY W KONTAKCIE  7 

„Z RĄCZKI DO RĄCZKI”   7 

HOJNY GEST 8 

SZTUKA GOŚCINNOŚCI 
ODC. 1 

8 

KĄPIELISKO JUŻ OTWARTE 9 

HISTORIA „CASTRAT  
PROJECT” 

10 

„ŚNIEŻNIK”  10 

WYCIECZKA ROWEROWA 11 

MARATON ROWEROWY 

„WIELKA ŚNIEŻNICKA”  
11 

CYKL SPOTKAŃ Z ROWE-
RZYSTAMI  

11 

„COOLTURALNY ZALEW”  12 

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA STRONIA ŚLĄSKIEGO  

KONGRES REGIONÓW  

    Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Stronie Śląskie otrzymała 
nagrodę Kapituły Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za przebudowanie 
zabytkowego dworca PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Do kon-
kursu na najlepsze inicjatywy kulturalne, jakie wydarzyły się w Polsce w la-
tach 2010-2011 wpłynęło 156 zgłoszeń ze wszystkich województw. Zwycięz-
ców wyłoniła w pierwszej połowie maja br. Kapituła. W jej skład wchodzą 
m.in. reprezentanci ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Patronat nad 
nagrodą objęło Narodowe Centrum Kultury i Polski Komitet ds. UNESCO, a 
patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Nagrodę odebrał w dniu 19 
czerwca 2012 r. w Warszawie Burmistrz Stronia Śl. Pan Zbigniew Łopusie-
wicz. 
    Po odnowieniu zniszczonego dworca PKP w Stroniu Śląskim i zaaranżowa-
niu w nim Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury Gmina urządziła w budynku 
m.in. nowoczesną, multimedialną salę widowiskową. W centrum kultury dzia-
ła młodzieżowa orkiestra dęta, kapela podwórkowa, zespół folklorystyczny 
oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe. Cyklicznie organizowane są pokazy 
filmów, warsztaty taneczne wycieczki rowerowe, a także lokalne uroczystości 
oraz imprezy adresowane do turystów odwiedzających okolice Stronia Ślą-
skiego. Już niebawem ruszy strona internetowa CETIKu. Informacje o bieżą-
c y c h  w y d a r z e n i a c h  w  C E T i K u  u z y s k a c i e  P a ń s t w o  p o d 
nr tel. 74 814 32 05, it.kultura@stronie.pl. 

    W dniach 29 – 31 maja 2012 roku w Świdnicy odbyła się III edycja Ogól-
nopolskiego Kongresu Regionów. Spotkanie samorządu z przedsiębiorcami 
odbyło się pod hasłem „Samorząd – Inwestycje – Rozwój” i objęte było Ho-
norowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego. 
    Do udziału w kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, 
biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej oraz eksperci, na-
ukowcy i dziennikarze. Udział w spotkaniu wziął również Burmistrz Stronia 
Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. 

    Kongresowi oprócz imprez towarzyszyła wystawa, podczas której zostały zaprezentowane 
oferty dla jednostek samorządu terytorialnego przez firmy z całej Polski. Wręczone zostały rów-
nież nagrody w prestiżowych rankingach samorządowych, które organizowane są przez 
„Newsweek Polska”, „Forbes”, „Komputer Świat”, „Auto Świat”, jak i przez Związek Powiatów 
Polskich. Gmina Stronie Śląskie zajęła VIII miejsce w Rankingu Powiatów i Gmin w 
2011 roku w kategorii gminy miejskie i miejsko – wiejskie. 
    Kongres był okazją do rozmów o gospodarce, biznesie i wyzwaniach, które stoją za samorzą-
dami. Na sesjach plenarnych podjęto najważniejsze problemy, mówiono o infrastrukturze, dro-
gach, kolejach oraz energetyce.  

 

Miejsce Gmina Powiat Punkty 

1.   Dąbrowa  
Tarnowska 

Dąbrowski 25586 

2.   Bolesławiec Bolesławiecki 25052   

3.   Płońsk Płoński 24065   

4.   Polanica-Zdrój Kłodzki 23553   

5.   Brodnica Brodnicki 22311   

6.   Sochaczew Sochaczewski 20927   

7.   Barcin Żniński 20251   

Miejsce Gmina Powiat Punkty 

8.   Stronie Śląskie Kłodzki 19228   

9.   Gryfino Gryfiński 15442   

10.   Śrem Śremski 15220   

11.   Siewierz Będziński 14543   

12.   Czechowice-
Dziedzice 

Bielski (śląskie) 14130   

13.   Tychowo Białogardzki 14075   
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH 

   Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz lokali miesz-
kalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.  

Lp Położenie N r   i  
p o w .  

d z i a ł k i  
w ha 

Księga wie-
czysta 
KW Nr 

Przeznaczenie w 
m. p. z. p. Miasta 
i Gminy Stronie 

Śląskie 

Obciążenia 
 nieruchomości 

  

Cena wywoław-
cza 

w  PLN  brutto 

Kwota wadium 
w PLN 

1 2 3 4 5 5 5 8 
1 Stronie Śląskie 

ul. Mickiewi-
cza 

240/3 
 0,1473 

SW1K/000 
52478/9 

Teren zabudowy 
mieszkalnej wielorodzinnej i 
usług w granicach obszaru 
bezpośredniego zagrożenia 
powodzią (symbolem z pla-

nu  M.9.MWU) 

Nieruchomość 
jest wolna od 

długów i cięża-
rów 

  

100 000,00 
+ należny  

podatek VAT 

5 000,00 

Nieruchomość   niezabudowana  położona jest w centralnej strefie zabudowy miasta. Uzbrojenie działki bardzo dobre, istnieje możli-
wość podłączenia do instalacji: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej przebiegającej w ciągu ul. Mickiewicza oraz  cie-
płowniczej, przebiegającej przez teren działki. Przez działkę przebiega linia ciepłownicza oraz podziemny kabel wysokiego napięcia, 
którego dokładny przebieg nie jest ustalony. Na działce znajdują się dwa słupy energetyczne wysokiego napięcia.   Dostęp komunika-
cyjny bardzo dobry, bezpośrednio z jednej głównych ulic miasta jaką jest ul. Mickiewicza. Obecnie teren działki wykorzystywany jest na 
osiedlowy plac zabaw, którego elementy będą przeniesione na sąsiednią działkę. 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. 
nr 17 (sala konferencyjna).  
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 240/3”  gotówką 
lub przelewem najpóźniej do dnia  23  lipca  2012 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. Wadium wpłacone 
przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od za-
warcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

Lp Położenie Numer  
i  pow. 

działki w  
m2 

Księga wie-
czysta Nr 

Nr 
lokalu    

Pow. użytko-
wa lokalu/pom 
przynależnego 

w m2 

Wysokość udziału 
w częściach wspól-
nych budynku i w 
prawie własności 

działki  w m 2 

Cena 
wywoław-
cza w PLN 

Kwota 
wadium 
w PLN 

  

 Data  
przetargu 

Godzina 

1 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

SW1K/000 
91792/1 

5 32,64 
11,44 

5,31% 
t.j.58,41 

26 500,00 1 400,00 
20.07.2012 r. 

godz. 12:30 

2 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

SW1K/000 
91792/1 

7 42,76 
12,25 

6,63% 
t.j.72,93 

31 500,00 1 600,00 
 20.07.2012 r. 

godz. 12:45 

3 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

SW1K/000 
91792/1 

12 36,33 
11,33 

5,74% 
t.j. 63,14 

29 500,00 1 500,00 20.07.2012 r. 

 godz. 13: 00 

4 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

SW1K/000 
91792/1 

13 52,76 
8,28 

7,35% 
t.j. 80,85 

44 000,00 2 200,00 
 20.07.2012 r. 

godz. 13:15 

 5  Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

 554/10
8 

1100 
  

 SW1K/000 
91792/1 

 14  42,61 
13,55 

 6,77% 
t.j. 74,47 

 1 500,00  1 600,00 
20.07.2012 r. 

godz. 13:30 

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się  drogą we-
wnętrzną-działka nr 554/105,  położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księ-
gą wieczystą KW nr SW1K/00091793/8. Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu  9 lipca  2012 r. w godz. od 10:00 do 
10:30. 
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ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI  REMONT BUDYNKU PRZY ULICY ZIELONEJ   

1. Obręb : Stary Gierałtów 
-  dz. nr  126  o pow.  0,96 ha   -   księga wieczysta Nr 68582 
-  dz. nr  192  o pow.  1,36 ha    -   księga wieczysta Nr 43446 
     --------------------------------- 
              łączna pow. 2,32 ha   
-   obciążenia nieruchomości – nieruchomości są wolne od obciążeń 
-   wysokość stawki czynszu rocznie (netto) – 300,00 zł/1 ha 
-   wadium – 100,00 zł. 

1. Przetargi odbędą się  20 lipca 2012 r. w w/w  godzinach  w  Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok.  
nr 17 (sala  konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr „-  przelewem lub 
gotówką  najpóźniej do dnia  16 lipca  2012 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 nr 3). 

    Ponadto Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości niezabudowanych, 
położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne: 

2. Obręb : Stronie Wieś 
- część dz. nr  5/1  o pow.  7,13 ha - księga wieczysta Nr 43437 
- obciążenia nieruchomości – nieruchomość jest obciążona umo-
wą dzierżawy do 30.09.2012 r. 
- wysokość stawki czynszu rocznie (netto) – 200,00 zł/1 ha 
- wadium – 200,00 zł. 

Dot. pkt 1 + pkt 2: 
- termin płatności – kwartalnie, okres umowy - pięć lat, przeznaczenie w  m.p.z.p Miasta i Gminy Stronie Śląskie – RP użytki rolne, 
zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego - Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosow-
nie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień  
01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu doko-
nywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu 
w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu. 
 
1. Przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2012 roku o godz. 11:00 (poz. nr 1); godz.11:15 (poz. nr 2) w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Wadium z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – dz. nr …… obręb ………” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 16 
lipca 2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 20-
00 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. 

    Jak zapewne większość mieszkańców naszego miasta zauważy-
ła, budynek po byłym hotelu robotniczym przy ul. Zielonej nr 5,   
w wyniku prowadzonej modernizacji przechodzi wielką metamorfo-
zę. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na dzień 31 
października 2012 r. Powstaną nowe lokale mieszkalne, zostaną 
odnowione pomieszczenia Ośrodka pomocy Społecznej, zaplanowa-
ne jest przeniesienie z budynku Gimnazjum siedziby Biura Pracy. 
    W sierpniu ubiegłego roku oddano do użytku 16  lokali mieszkal-
nych, w których zamieszkali byli mieszkańcy budynku.  
    Wartość inwestycji to kwota 3 128 684,00 zł. Uzyskano dotację 
celową z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 278 000,00 
zł. pozostałą kwotą zostanie obciążony budżet Gminy Stronie Ślą-
skie. 
    Władze gminy planując tą inwestycję pomyślały również o naj-
młodszych i najstarszych mieszkańcach budynku. Na tyłach posesji 
powstanie plac zabaw wraz z ławkami do odpoczynku. Budynek 
wyposażony 
został w pochyl-
nię dla osób 
niepełnospraw-
nych oraz windę 
osobową. 
     Wyremonto-
wany budynek  
będzie wizytów-
ką dobrze wyko-
rzystanych środ-
ków Unii Euro-
pejskiej. 

Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez 

budżet Państwa w ramach poddziałania 7.1.1.  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

     
    Gmina Stronie Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Stro-
niu Śląskim informuje, że przystąpiliśmy do realizacji projektu 
systemowego  pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz z budżetu Państwa  w zakresie realizacji 
projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007 -2013. Priorytet: VII. Promocja integracji spo-
łecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
     Celem głównym projektu jest  zwiększenie kompetencji  za-
wodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 10 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku ak-
tywności zawodowej i zarazem są świadczeniobiorcami pomocy 
społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie w okresie 7 miesięcy. 
Czas trwania projektu: od 01 maja do 31 listopada 2012 roku. 
Całkowity koszt projektu wynosi -   111 169,05 zł. 
Z tego wkład własny wynosi  - 11 672,75 zł. 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 99 496,30 zł.  



S T R .  4  Rok IX, Numer XCII 

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

Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODATNIKA 

EDUKACJA 

***************************************** 

     Z własnością lub posiadaniem gruntu lub nieruchomości wiążą się obowiązki podatkowe w 
podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opo-
datkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty i budynki. A zatem każdy, kto 
posiada nieruchomość lub jest jej właścicielem, jest zobowiązany do zapłaty podatku.  

    Zgodnie z procedurą podatek od nieruchomości płaci się do Gminy. Organem podatkowym w podatku od 
nieruchomości jest bowiem Burmistrz Gminy. Przepisy określają też terminy zapłaty podatku. Jego wysokość 
ustala w decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 
W praktyce oznacza to, że podatek należy zapłacić organowi podatkowemu, na którego terenie 
położona jest działka lub nieruchomość. Co więcej, wysokość podatku ustala organ podatkowy w de-
cyzji, która jest doręczana podatnikowi. Podstawą do ustalenia stawki podatku jest uchwała Rady Miejskiej 
Gminy. Burmistrz, biorąc pod uwagę złożoną przez podatnika na obowiązującym na terenie Gminy druku 
( IN-1) informację, w której podatnik określa  powierzchnię użytkową nieruchomości (gruntu, mieszkania, budynku lub jego części), 
oblicza  ile podatnik powinien zapłacić i wydaje decyzję określającą podatek do zapłaty. 

    Podatnik po otrzymaniu decyzji ma obowiązek uiścić podatek. Jest on płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiąz-
ku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak podatnik się spóźni z 
zapłatą, będzie musiał zapłacić także odsetki. Naraża się też na skarbowe sankcje karne. 

    16 maja 2012 r. uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim wraz z opiekunem  
P. Ewą Kozłowską uczestniczyli w uroczystości podsumowania 
akcji „Doskonałe mleko w szkole”, które odbyło się w Szkole In-
tegracyjnej w Szalejewie Górnym. 
   Oficjalnym partnerem jest firma Pana Michała Manii Maito Con-
sulting. Byliśmy jedną z pięciu zaproszonych szkół.  
   Gościem honorowym był Pan gen. Mirosław Hermaszewski, 
pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos.  
Podczas wykładu P. Mirosław Hermaszewski opowiedział o swo-
ich najmłodszych latach, marzeniach o lataniu i przygotowaniu do 
wyprawy kosmicznej.  
Wspomnienia Pana generała Mirosława Hermaszewskiego uroz-
maiciła prezentacja multimedialna z przygody z lotnictwem  
i podróży w kosmos. Gość zaprezentował swoją książkę „Ciężar 
nieważkości”. Pan Mirosław podkreślił, że marzenia spełniają się, 
zależy tylko jak bardzo się tego pragnie. 
     S. Madejczyk 

     Dnia 7 maja 2012 roku uczestni-
cy zajęć matematycznych prowadzo-
n y c h  w  r a m a c h  p r o j e k t u 
“Indywidualizacja Stronie Śląskie” 
byli na wycieczce we Wrocławskim 
Centrum Badań EIT+. Uczniowie wzięli 
udział w warsztatach naukowych 
i  obejrzeli wystawę  złożoną z interak-
tywnych eksponatów oraz nowocze-
snych multimediów, które angażują 
zarówno umysł jak i ciało zwiedzającego. Sześć ciekawych sekcji 
t ema tyc znych  dos ta r c zy ł o  un i ka lne  emoc j e  i  
niezapomniane wrażenia. Organizator wyjazdu: A. Mrozek. 
     S. Madejczyk 

***************************************** 

    Dnia 18 maja 2012 r. w Nadleśnictwie Lądek – Zdrój z siedzibą 
w Strachocinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród – Międzyg-
minny Interdyscyplinarny Konkurs z Zakresu Edukacji Leśnej  dla 
klas V – VI „ Las to życie – chrońmy je”. Laureatki to: ALEKSAN-
DRA  SOROKO, ALEKSANDRA  JURCZAK, EDYTA  SURZYN, ALI-
CJA  DREGER. Gratulujemy.   S. Madejczyk 

***************************************** 

    Informujemy, że w dniu 25.04.2012 r. zostały rozstrzygnięte 
eliminacje XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej 
– jak nas widzą, tak nas malują”. Konkurs został zorganizowany 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z Wydziałami 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódz-
kich.  
    Na szczeblu województwa dolnośląskiego laureatką eliminacji w 
I grupie (od 5 do 8 lat) została uczennica Szkoły Podstawowej 
Karolina Chudy (8 lat), która zajęła 5 miejsce. Jej praca została 
wyróżniona spośród 416 prac i została przesłana do Komendy 
Głównej PSP w Warszawie, 
gdzie weźmie udział w elimina-
cjach centralnych. Uroczystość 
wręczenia dyplomów odbędzie 
się 21 czerwca br. o godz. 
11:30 w auli Komendy Woje-
wódzkiej PSP we Wrocławiu. 
Spotkanie zostanie uatrakcyj-
nione poprzez pokaz specjali-
stycznego sprzętu strażackiego. 

***************************************** 

    Dnia 06 czerwca 2012 r. komisja w składzie: Małgorzata Ozga, 
Małgorzata Buraczyńska, Jarosław Grzybowski, Adrian Młynarczyk, 
Maria Zimna rozstrzygnęła konkurs „ Stadion moich marzeń”. 
LAUREACI: 
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wambierzyce - Maciej WEPA 
(opiekun Kornelia Urbanek). 
II. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wambierzyce -  Oskar HERBA  
II. Szkoła Podstawowa  Lądek Zdrój - Alicja RACZKOWSKA 
III Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie 
- Weronika GANCARZ, Jagoda MAŚLANKA, Karolina KUBOWICZ, 
Justyna MICHALAK.   SP 

    W dniach 30 maja—01 czerwca klasy VIc i VIb wybrały się na 
wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy: Wilanów, Stare Miasto, 
Łazienki Królewskie, Powązki. Byliśmy również w Centrum Koperni-
ka, Planetarium, Bibliotece UW, kościele Św. Krzyża, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego.    S. Madejczyk 

***************************************** 
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DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ MI MAMO 

    1 czerwca 2012 r. z okazji Dnia Dziecka Fundacja Mi Ma- 
mo zorganizowała w Szkole Podstawowej warsztaty artystyczne 
dla dzieci. W godzinach 9:00-12:00 dzieci podzielone na grupy 
rysowały, malowały, rzeźbiły, tworzyły instalacje, fotografowały  
i projektowały stroje, a wszystko pod hasłem „Twórcza Reanima-
cja Odpadów”. Z surowców wtórnych takich  jak: plastikowe butel-
ki, czy makulatura pod okiem artystów plastyków i animatorów 
kultury dzieci stworzyły m.in. drzewa z plastikowych butelek, węża 
i niedźwiedzia z papieru oraz nadnaturlanej wielkości nietoperza. 
Dzień Dziecka zakończył pokaz mody w wykonaniu modelek pięk-
nie ubranych w papierowe suknie, biżuterię ze sznurków oraz we-
lony z półprzeźroczystych tkanin malarskich.  
   Warsztaty poprowadzili wolontariusze: Michał Wojciech Osuch –
mgr sztuki rzeźbiarz, Malwina Karp – mgr sztuki, artystka plastyk, 
Sylwia Wołoszyn – pedagog, Natalia Gancarz – animator kultury, 
Maciej Kolenkiewicz – animator kultury, Mariusz Nowak – animator 
kultury.  
    Materiały i narzędzia niezbędne do poprowadzenia warsztatów 
ufundował sklep Leroy Merlin, Szkoła Podstawowa udostępniła 
sale, nauczyciele zadbali o bezpieczeństwo dzieci, a całość dzia-
łań artystycznych koordynował Mariusz Nowak. Po warsztatach o 
godz. 13:00 na pływalni SPA Jaskinia Niedźwiedzia odbyły się Mi-
strzostwa Stronia Śl. w pływaniu. Chłopcy i dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum pływali stylem dowolnym na dy-
stansach 25, 50 i 100 
m. Zawody poprowa-
dziły Panie Wiesława 
Czerwińska i Małgorza-
ta Wijatyk. 
    Nagrody dla zwy-
cięzców ufundowali 
mieszkańcy Stronia Śl. 
w tym firmy: Akme P. 
Grażyna Łanucha, P. 
Anna i Adam Adam-
czewscy, Apteka Da-
glezja, Dworek Galosa 
P. Monika Galos, Ga-
spar P. Leśniowki  
Dariusz, Gospodarczy 
Bank w Strzelinie, Go-
ściniec pod Czerem-
chą, Jotka P. Walesz-
kiewicz Ryszard, Kamieniarstwo, betoniarstwo P. Henryk Majka, 
Kwiaciarnia P. Jan Jakiwczuk, Nad Stawami P. Monika Figurska, 
Oknosad P. Wiesław Sadowski, Sklep Żelazny P. Honorata Ćwik. 

   Medale ufundowała Gmina Stronie Śl., dyplomy P. Wiesława 
Czerwińska. Zawody zorganizowała P. Kamila Waleszkiewicz, 
środki na nagrody pozyskał P. Mariusz Nowak. 
    W imieniu Fundacji Mi Mamo serdecznie dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom i darczyńcom. Bez Was ten Dzień Dziecka nie 
byłby możliwy.   Kamila Waleszkiewicz 

GIMNAZJUM 

    Pod opieką pani Katarzyny Kaletka do Polsko – Ukraińskiego 
Konkursu Fizycznego „Lwiątko” przystąpili strońscy gimnazja-
liści, a efektem ich ciężkiej i sumiennej pracy było zajęcie III 
miejsca przez Jakuba Kobiałkę z kl. II „a”, który otrzymał tytuł 
„Taona”, natomiast wyróżnienia otrzymali: Anna Maryniuk kl. 
I „c”, Julia Maczkowska kl. I „c”, Marcel Wójcik kl. III „d”, 
Wioletta Wlaźlak kl. III „d”, Oliwia Gałka kl. I „c” i Anita Pu-
cal  kl. I „c”. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!   

D Z I E Ń  M A T K I  W  „ B A J L A N D I I ”   

    W dniu 28 maja nasze 
Przedszkolaki zaprosiły do 
„Bajlandii” swoje ukochane 
Mamy. Z okazji Ich święta za-
prezentowały krótki występ, 
który był niespodzianką przygo-
towywaną w wielkiej tajemnicy: 
żaden maluch nie wyjawił w 
domu wspólnego sekretu. Ma-
my otrzymały też własnoręcznie ozdobione serca z masy solnej. 
Dla wszystkich przygotowany był słodki poczęstunek, a także 
kiełbaski z grilla - jako niespodzianka dla dzieci z okazji nadcho-
dzącego Dnia Dziecka. Impreza jak zawsze przebiegła w miłej, 
rodzinnej atmosferze. 
     Magdalena Anders 

„MOJA RODZINA NA ROWEROWYM  
SZLAKU” 

    W ramach Roku Turystyki Rowerowej 2012, Gmina Stronie 
Śląskie ogłosiła konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W dniu 20 czerwca w 
CETiK-u odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród. Wyróżniono 23 prace, z których 20 wysłanych zostanie 
na ogólnopolski konkurs do Warszawy. Trzymamy kciuki za na-
szych młodych twórców! Wszystkie nagrodzone prace do 31 lipca 
prezentowane będą na wystawie w CETiK-u, a także na Facebo-
ok-u (Stronie Śląskie – Gmina Aktywna z Natury).  

     M. Ciesłowski 

Przedszkole Miejskie, I miejsce – 
Dawid Milke 

 „Bajlandia”,  I miejsce – Dawid Murza 

Szk. Podst., I miejsce –  Aleksandra 
Majcher, kl. VIb  

Gimnazjum, I miejsce –  Sandra 
Żołądź, kl. Ia 
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ĆWICZENIA TERENOWE  
    W imieniu kierownika Zakładu Analiz Regionalnych i Lokalnych Instytutu Geografii i 
Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego pragniemy poinformować mieszkań-
ców, że w dniach 2-6 lipca 2012 r. studenci będą odbywać w mieście i gminie Stronie Ślą-
skie ćwiczenia terenowe z geografii społecznej i ekonomicznej. W ramach tych ćwiczeń 

będą prowadzone badania ankietowe podmiotów gospodarczych, losowo wybranych mieszkańców miasta oraz 
gospodarstw domowych i rolnych we wsi Stary Gierałtów. 
    Zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych; posłużą studentom 
do opracowań tematycznych stanowiących podstawę zaliczenia tego przedmiotu objętego programem studiów. 
    Zwracamy się z gorącą prośbą o życzliwe potraktowanie studentów i udzielenie im wszelkich informacji odno-
śnie poruszanych problemów. 
Prowadzący ćwiczenia terenowe: Pani dr Barbara Jokiel, Pan dr Michał Wójcik. 

  SZANOWNI GESTORZY BAZY NOCLEGOWEJ  
I GASTRONOMICZNEJ ! 

    Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodar-
czej UM w Stroniu Śl. (pok. 11) zwraca się z prośbą do wszyst-
kich podmiotów świadczących usługi noclego-
we aby dopełniły formalności i zgłosiły swój 
obiekt do ewidencji bazy noclegowej prowa-
dzonej przez Burmistrza Stronia Śl. Podmioty, 
które znajdują się w naszej ewidencji będą 
promowane na www.stronie.pl, na nowopow-
stającym portalu www.stronskiewioski.pl oraz 
w wydawnictwach drukowanych. Obiekty, któ-
re znajdują się już w bazie prosimy o sprawdzenie czy wszystkie 
informacje na  www.stronie.pl są nadal aktualne. Podmioty 
świadczące usługi gastronomiczne również prosimy o kontakt. 
Kontakt: strategia@stronie.pl, 74 811 77 22.        

    Monika Ciesłowska, UM 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej składa 
serdeczne podziękowania wszystkim P.T. Podatnikom za złożenie 
zeznań podatkowych za 2011 rok, zwłaszcza tym, którzy z tego 
obowiązku wywiązali się w ustawowym terminie. Szczególne słowa 
uznania kieruje do Podatników, którzy złożyli zeznania w formie 
elektronicznej. Udział w badaniu ankietowym „BADANIE  ZADO-
WOLENIA  I  OCZEKIWAŃ KLIENTA” przeprowadzonym w dniach 
15-31.05.2012 roku.  
    Państwa uwagi, spostrzeżenia i sugestie stanowią cenne wska-
zówki przy podejmowaniu działań doskonalących jakość usług 
świadczonych przez Urząd. 
    Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania naszej strony interne-
towej  www.us-bystrzyca-klodzka.wroc.pl. 
  Naczelnik Urzędu Skarbowego mgr Elżbieta Kustra 

XI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ I PROMUJĄCEJ ZDROWIE  

    15 czerwca 2012 r. odbył się w Parku Miejskim XI Powiatowy 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Promującej zdrowie Stronie Śl. 
2012. Wzięło w nim udział 24 małych artystów z 12 przedszkoli po-
wiatu kłodzkiego oraz dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola w Sta-
rym Mescie. 
    Występy przedszkolaków oceniało jury w składzie: P. Violetta 
Sołoń, P. Alena Zimowa, P. Bogusława Salamon. 
W pierwszej części Festiwalu  w kategorii „Piosenka przedszkol-
na” wystąpiły dzieci 4-5 letnie. Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymały: Daria Fuchs z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowi-
cach, Jakub Micielski z Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w 
Kłodzku, Johanka Matouskova z Przedszkola w Starym Mescie. 
    W II części w kategorii „Piosenka promująca zdrowie” pre-
zentowały się dzieci 6 letnie . Wyróżnienia otrzymały: Karolina 
Fuchs z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach, Karolina Ptasiń-
ska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie, Angelika 
Korpyta z Przedszkola nr 3 w Kłodzku. 

    Przyznane zostały również nagrody Organizatora Festiwalu. Otrzymały je: Daria Fuchs z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowi-
cach, Weronika Szumska z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. Wszystkie dzieci oraz Przedszkola otrzymały dyplo-
my oraz wspaniałe nagrody.  
    W przerwie Festiwalu na scenie zaprezentowały się dzieci z zespołów tańca dyskotekowego „Elgo”, ludowego „Nutki”, dzieci z grupy 
„Żabki” oraz Kasia Kisiel i Kacper Kołaczyk - we własnym układzie tanecznym do piosenki Michela Telo. 
    Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom, pracownikom Przedszkola, za wkład włożony w organizację Festiwalu, 
P. Dyrektorowi CETiKU Jakubowi Chilickiemu za pomoc w nagłośnieniu imprezy, P. Wiesławowi Sadowskiemu za transport, P. Dyrektor 
Banku Spółdzielczego Amelii Głowackiej oraz  P. Burmistrzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za pomoc finansową, bez której to wszyst-
ko by się nie udało.          Magdalena Wierzbicka 

AKTUALIZACJA BAZY NOCLEGOWEJ 
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SENSACYJNE ODKRYCIE W JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ  

    W Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, największej w Sudetach i jednej z największych i 
najgłębszych w naszym kraju, cieszącej się mianem najpiękniejszej Polskiej jaskini, 
odkryto około 150 m,  nowych  nieznanych do tej pory partii jaskini. 
    Tego sensacyjnego odkrycia dokonał w grudniu 2011 r. zespół odkrywców z Sekcji 
Speleologicznej „Niedźwiedzie” oraz Sekcji Grotołazów Wrocław. Okno wejściowe do 
nowych ciągów jaskini zostało odkryte przypadkowo w czasie prac kartograficznych w 
niedostępnych dla turystów, dolnych partiach Jaskini Niedźwiedziej. Jako pierwsi do 
odkrytych partii weszli Panowie: Szymon Kostka i Sebastian Czwor. Dopiero po 
otrzymaniu zezwolenia od Regionalnego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu możli-
we było pierwsze rozpoznawcze wejście zespołu odkrywców, które miało miejsce 
7.04.2012 r. ok. godz. 9.30 w składzie: P. Dariusz Data, P. Radosław Dubicki, 
P. Szymon Kostka, P. Sebastian Czwor, P. Anna Haczek, P. Marek Markow-
ski i P. Lech Zając. W czasie kilkugodzinnego wejścia speleolodzy wstępnie spene-
trowali i pomierzyli ok. 150 m. głównego ciągu nowo odkrytych partii jaskini. 
    Nowoodkryte części jaskini robią ogromne wrażenie i w niczym nie przypominają 
znanych już ciągów. Jak mówią speleolodzy – taki kształt sal i korytarzy z dużą ilością 
kominów, studni i zacisków znany jest z jaskiń obszaru tatrzańskiego. W spenetrowa-
nych salach i korytarzach znaleziono ciekawe szczątki kostne, które zostaną przebada-
ne przez paleontologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie brakuje również oryginal-
nych form naciekowych jak: nacieki grzybkowe, kalafiory kalcytowe czy przedziwnie 
poskręcanych heliktytów. Te części Jaskini Niedźwiedziej są bardzo wymagające tech-
nicznie i miejscami trudne do pokonania a ich eksploracja będzie się odbywać pod 
ścisłym nadzorem i za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu wraz z interdyscyplinarnym zespołem naukowców. 
Nadano już pierwsze nazwy nowym częściom jaskini. Okno wejściowe to „Gang Zdzi-
cha”, jest też „Studnia Strachu”, inne nazwy pojawią się wkrótce – zapowiadają od-

krywcy. Nie wszędzie udało się jeszcze dotrzeć, nowoodkrywane partie jaskini są bardzo obiecujące dlatego grotołazi liczą na dalsze 
ciekawe odkrycia po pokonaniu trudnych zacisków i studni. Warto dodać, że jest to największe odkrycie w Jaskini Niedźwiedziej od 
czasu odkrycia tzw. Nowych Dolnych Pięter w 1972 r. Całej grupie odkrywców składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów 
oraz tyle samo wyjść ile wejść.  
            Artur Sawicki 

PODZIĘKOWANIA BĄDŹMY W KONTAKCIE  

    Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodar-
czej UM w Stroniu Śląskim (pok. 11) zwraca się z prośbą do 
wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządo-
wych i osób fizycznych zainteresowanych rozwojem turystyki 
oraz zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego na terenie 
naszej gminy o dostarczenie swoich aktualnych adresów mailo-
wych. Pozwoli nam to zaktualizować naszą bazę i dzięki temu 
efektywniej komunikować się z Państwem. Będziemy informować 
o naszych bieżących działaniach, konsultacjach społecznych, 
imprezach organizowanych przez Centrum Edukacji, Turystyki i 
Kultury oraz o wszelkich ciekawych inicjatywach i wydarzeniach 
służących rozwojowi turystyki oraz integracji mieszkańców gminy 
S t ron ie Ś ląsk ie .  Kontakt :  s t rateg ia@stron ie .p l ,  
tel. 74 811 77 22.    Monika Ciesłowska, UM  

     Do dnia 15 lipca można 
składać wnioski do Funduszu 
Lokalnego Masywu Śnieżnika 
na stypendia dla młodzieży z 
rodzin niezamożnych uczą-

cych się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Szczegóły programu na: www.flms.pl 
lub pod telefonem: 74 811 18 80.   
    Monika Ciesłowska, UM 

„Z RĄCZKI DO RĄCZKI”   

    W na-
wiązaniu do 
relacji z 
T a r g ó w 
Turystycz-
nych TOUR-
TEC 11-12 
maja w 
J e l e n i e j 
Górze, dzię-
k u j e m y 
sponsorom 
n a g r ó d , 
które prze-
kaza l i śmy 
osobom odwiedzającym targi.  Pobyty weekendowe ufundowali: 
Dom Gościnny u Majów z Bielic, Gościniec „Pod Czeremchą” ze 
Starej Morawy, Pensjonat Emilia z Bolesławowa oraz Willa Diana 
w Stroniu Śląskim Wsi. Sadzonki drzewka czeremcha  przekazał 
Gościniec „Pod Czeremchą”, restauracja - karczma 
„Puchaczówka” ufundowała vouchery na wykwintną kolację,  
a ośrodek narciarski „Czarna Góra” bilety na kolej liniową na 
Czarną Górę oraz karnety narciarskie. Mamy nadzieję, że zwy-
cięzcy tak cennych nagród dołączą do miłośników Stronia Ślą-
skiego i jego okolicy!     
    Monika Ciesłowska, UM 
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„MAJÓWKA”  W BOLESŁAWOWIE 

    Dnia 13 maja 2012 r. o godz. 
14.00 przy grocie Matki Bożej na 
Suszycy miała miejsce Msza św. 
– „MAJÓWKA”. 
Mszy św. przewodniczył pro-
boszcz parafii Bolesławów, ks. 
Krzysztof Kauf. Uczestniczyli w 
niej zarówno mieszkańcy  Bole-
sławowa, okolicznych wiosek jak 

i  mieszkańcy Stronia Śląskiego. Po Mszy św. i Nabożeństwie 
Majowym wszyscy uczestnicy udali się na piknik do rynku w Bo-
leslawowie. Podczas pikniku przygrywała nam Młodzieżowa Or-
kiestra  ze Stronia Śląskiego. 

Pomimo chłodu i kropel deszczu  
atmosfera wśród uczestników 
była pogodna i radosna. Wszy-
scy przecież wiemy, że to nie 
tylko od pogody zależy dobra 
zabawa, lecz atmosferę tworzą 
ludzie. I tak właśnie było u nas      
podczas tegorocznej „Majówki”.   
 Kazimiera Jasik 

PRZYJMOWANIE ODZIEŻY UŻYWANEJ 

    Informujemy, że Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długotermi-
nowej od dnia 01 czerwca 2012 r. zaprzestaje przyjmowania 
odzieży używanej od mieszkańców. Powyższa sytuacja wynika z 
faktu, że dostarczana odzież do WCPD nie nadaje się w większości 
do użycia. Są to m. in.: ubranka dziecięce, odzież z materiałów 
nieprzepuszczających powietrze, paski. Zdarzają się również rze-
czy brudne.  
    Centrum może jedynie przyjmować pościel, odzież bawełnianą 
oraz dresy. 

HOJNY GEST  

    Podczas kwietniowej Sesji 
Rady Miejskiej zostały przyznane 
nagrody za Osiągnięcia w Dzie-
dzinie Upowszechniania i Ochro-
ny Kultury Materialnej na obsza-
rze Gminy Stronie Śląskie. I 
miejsce zajęła Pani Lidia Gerin-
ger de Oedenberg otrzymując 
nagrodę finansową w wysokości 
15 000 zł.  
    W maju br. Pani Lidia Geringer de Oedenberg wystosowała 
pismo do Pana Burmistrza dziękując raz jeszcze za nagrodzenie jej 
za rewitalizację przedwojennego domu w Starym Gierałtowie. 
„Cieszę się, że docenili Państwo pieczołowitą pracę miejscowych 
rzemieślników i przedsiębiorców budowlanych, zatrudnionych przy 
odbudowie domu, którzy zgodnie z założeniem architektonicznym 
odtworzyli "sudeckie siedlisko". Nagrodę pieniężną otrzymaną od 
Państwa postanowiłam przekazać na cele służące mieszkańcom 
Gminy Stronie Śląskie, tak aby to oni stali się ostatecznymi benefi-
cjentami konkursu: Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego 
"Kryształ Stronie" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sta-
rego Gierałtowa”.  
    Zgodnie z zapewnieniami Pani Lidii Geringer de Oedenberg 
otrzymaną nagrodą pieniężną obdaruje powyższe podmioty po 
połowie, tj. po 7 500 zł.  

SZTUKA GOŚCINNOŚCI ODC. 1 

    Sezon letni przed nami. Coraz więcej tury-
stów będzie odwiedzać naszą Gminę, wypoczy-
wając od codzienności, ciesząc się przyrodą i 
krajobrazami naszej okolicy, wędrując, jeżdżąc 
na rowerach, robiąc zakupy w Stroniu Śl.  Jest 
kilka atrybutów, po których możemy łatwo roz-
poznać turystę: wygodne buty, komfortowy 
strój, plecak, mapa turystyczna w rękach. Pa-
miętajmy, że często krótka rozmowa z miesz-
kańcem daje turyście więcej informacji niż kilka 
stron przeczytanych w przewodniku. Lokalni 

ludzie są dla turysty prawdziwą skarbnicą wiedzy. To, co dla nas 
znane i powszednie, dla odwiedzających naszą Gminę gości jest 
często nowe, odkrywane po raz pierwszy. Gościnność to wyjście 
drugiemu człowiekowi na spotkanie, a wspomnienia z podróży 
często wiążą się z ludźmi, których spotykamy po drodze. Wła-
śnie my – mieszkańcy, tworzymy atmosferę miejsca, która za-
padnie w pamięci turystów. Nasza życzliwość, bezinteresowna 
pomoc, serdeczny uśmiech okazywany wszystkim przyjezdnym 
to najlepsza inwestycja w budowanie wizerunku Stronia Śląskie-
go jako Gminy przyjaznej turystom. Wszystkim turystom życzy-
my udanego pobytu i zapraszamy do częstych powrotów! 
 
Informacji Turystycznej w dniach pn – pt udzielają: CETiK (dawny budy-
nek stacji PKP; w godz. 8.00-16.00), Biuro Promocji i Rozwoju Gminy 
oraz Działalności Gospodarczej UM (pok. 11; w godz. 7.30-15.30) oraz 
PTTK przy ul. Kościuszki 17 (naprzeciwko biblioteki, w godz. 7.00-
15.00). W weekendy zapraszamy do korzystania z infokiosków, ze sta-
łym bezpłatnym dostępem do Internetu. Informacji Turystycznej udziela 
się także  na kąpielisku na zalewie w Starej Morawie, w godz. 10.00-
18:00 w dniach, w których wywieszona jest biała flaga WOPR.                                                                                                        
     Gościnne Stronie 

„WIECZÓR Z ANDERSENEM” 

 

    W dniu 22.04.2012 roku 
w Bibliotece Miejskiej odbyła 
się impreza dla dzieci pt. 
„Wieczór z Andersenem”. 
„Wieczór z Andersenem” 
organizowany jest w związ-
ku z obchodami rocznicy 
urodzin Hansa Christiana 
Andersena. 

    W wieczornych zajęciach wzięło udział 20 dzieci, które zapo-
znały się z twórczością i biografią Andersena i wzięły udział w 
konkursie wiedzy na temat baśni autora. 
Twórczym zajęciem było wymyślenie własnej baśni z wylosowa-
nych bohaterów  z książek dla dzieci.  
    Dla rozładowania energii, dzieci wzięły udział w zabawie ma-
jącej na celu zapoznanie się z księgozbiorem i korzystaniem z 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
Jak każdego roku posadzono baśniowe drzewko - w tym roku 
nadano mu imię „ Dziewczynka z zapałkami”. To już kolejne 
drzewko zasadzone przy bibliotece z okazji tej imprezy. 
    Na dzieci czekał słodki poczęstunek - urodzinowy tort Ander-

sena i cukierki. „Jubilatowi” 
odśpiewano głośne „ sto lat”. 
Ze względu na późną porę 
zakończenia zajęć, dzieci 
zostały odebrane przez ro-
dziców. Przebieg zajęć został 
uwieczniony na fotografiach. 
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„SMACZNE  STROŃSKIE  DNI,  POLSKO-CZESKI  WACHLARZ  POTRAW” 

    W dniach 9-10 czerwca br. w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim odbyła się impreza 
pod nazwą „SMACZNE STROŃSKIE DNI, POLSKO-CZESKI WACHLARZ POTRAW”. W 
trakcie trwania imprezy odbywał się Międzynarodowy Jarmark, którego celem była 
prezentacja potraw regionalnych, na którym można było kupić sery, ciasta, chleby. 
Na stoiskach przygotowanych przez  Czechów każdy odwiedzający otrzymywał dar-
mowy poczęstunek w postaci rurek z kremem oraz ciast. 
     Jak co roku w czerwcu, w trakcie trwania „Smacznych Strońskich Dni...” odbył się 
Przegląd Kapel Podwórkowych. W tym roku była to już XV edycja. Do konkursu zgło-
siło się sześć kapel: Sami Swoi z Czatachowej, To i Owo z Myszkowa, Śląskie Bajery z 
Ornontowic, Eka z Gostynia, Andrusiki z Andrychowa oraz Biesiadni ze Środy Śląskiej. 
Występy oceniało trzyosobowe jury pod przewodnictwem Dyrektora CETiKu P. Jaku-
ba Chilickiego. I miejsce w konkursie zajęła kapela Biesiadni, II miejsce przypadło 
Śląskim Bajerom, natomiast III miejsce zajęła kapela Eka. Nagrodę publiczności zdobyła kapela Andrusiki. Ci którzy przybyli do Parku 
Miejskiego nie mogli narzekać na nudę, odbyły się liczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Przed licznie przybyłą publicznością  zapre-
zentowała się grupa teatralna działająca przy CETiKu „Młodzi teatralni”, którzy zaprezentowali spektakl „Calineczka” w reżyserii P. 
Pauliny Bagińskiej. 
    W trakcie trwania imprezy każdy mógł za darmo spróbować potraw kuchni polskiej i czeskiej. Odbył się konkurs kulinarny pt. 
„Wybieramy najsmaczniejszą potrawę pogranicza polsko-czeskiego”, celem którego było wybranie najsmaczniejszych potraw, które 
zostaną przedstawione w folderze kulinarnym, wydanym przez CETiK w najbliższym czasie. Do konkursu zgłosił się jeden pensjonat z 
Czech oraz czterech reprezentantów ziemi strońskiej: „Nad Stawami” w Kletnie, „Górski Poranek”, Restauracja „Puchaczówka” oraz 
Villa Park Elise Pension, z których każdy reprezentował  inną kategorię potraw. Rezultaty zmagań już wkrótce poznacie Państwo w 
folderze kulinarnym. Każdy startujący w konkursie otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.  Nad sprawiedliwą oceną zmagań 
kulinarnych czuwała komisja, której przewodniczył Burmistrz Stronia Śląskiego P. Zbigniew Łopusiewicz. W trakcie trwania konkursu 
na scenie przygrywał czeski zespół „Stara Trava”. 

    Po ogłoszeniu wyników konkursu wystąpiła gwiazda wieczoru Krystyna Giżowska. Na za-
kończenie pierwszego dnia zagrał DJ Mysza, a licznie przybyła młodzież świetnie bawiła się do 
późnych godzin nocnych przy muzyce odtwarzanej przez najlepszego DJ w Powiecie Kłodz-
kim.         
    Drugiego dnia na dzień dobry zaprezentowali się pensjonariusze WCPD w spektaklu 
„Tolerancja”, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla laureatów XV Przeglądu 
Kapel Podwórkowych. Każda z kapel jeszcze raz miała możliwość zaprezentowania się przed 
strońską publicznością. Po ogłoszeniu wyników Przeglądu Kapel na scenie wystąpił zespół 
Post Scriptum. Na zakończenie odbył się pokaz iluzjonisty, w trakcie którego w trikach udział 
brali mieszkańcy Stronia Śląskiego. Pomimo kapryśnej pogody impreza była bardzo udana, 
organizatorzy przygotowali program dla każdego: dla najmłodszych, trochę starszych i tych 
najstarszych. Serdeczne podziękowania kierowane są pod adresem sponsorów, bez których 
Przegląd Kapel Podwórkowych prawdopodobnie by się nie odbył. CETiK bardzo dziękuje 
wszystkim tym  którzy zaangażowali się w organizację „Smacznych Strońskich Dni....”. Pozo-
staje zaprosić na kolejną imprezę, która odbędzie się już niebawem, 21 lipca nad zalewem w 
S t a r e j  M o r a w i e ,  b ę d z i e  t o  „ C O O L T U R A L N Y  Z A L E W ” .  
Do zobaczenia!!!     Paweł Dywański 

    Od 15 czerwca funkcjonuje kąpielisko w Starej Morawie. 
Na terenie zalewu trwają prace związane z ostatnim etapem budowy 
kompleksu, jednak nie przeszkadzają one w normalnym funkcjonowa-
niu kąpieliska. Do końca bieżącego roku mają zostać oddane do użyt-
ku: budynek główny z częścią gastronomiczną, budynek przebieralni 
oraz pola kempingowe. Do chwili obecnej oddano do użytku parkingi i 
plażę. W najbliższych dniach do dyspozycji zostanie oddane boisko do 
siatkówki ze sztuczną nawierzchnią oraz ścianka wspinaczkowa. Na 
terenie kąpieliska można skorzystać z wypożyczalni kajaków i rower-
ków wodnych. 
Ceny biletów: 3,50 zł (bilet normalny), 2,50 zł (bilet ulgowy). 
Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: 
● dzieci do lat 6, 
● dzieci i młodzież szkolna z Gminy Stronie Śląskie - za okazaniem 

legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.  
Przypominamy o zakazie plażowania na wałach zbiornika pod 
karą grzywny oraz o zakazie wprowadzania i kąpieli zwierząt.

                                                                                                       

WAKACJE W BIBLIOTECE 

Biblioteka Miejska zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne. 
Zajęcia organizowane są w wakacyjne poniedziałki, środy i 

piątki  
w godzinach 10.00-13.00. 

Oferujemy gry planszowe, zajęcia literackie  
i warsztaty plastyczne. 

Posiadamy wiele nowości książkowych dla dzieci i młodzieży. 
 

Chętne dzieci serdecznie zapraszamy. 

LETNI KIERMASZ KSIĄŻEK 

 
Biblioteka Miejska organizuje w lipcu i 

sierpniu kiermasz książek. 
Oferujemy książki w cenach od 1 zł. 

KĄPIELISKO W STAREJ MORAWIE JUŻ OTWARTE 
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HISTORIA „CASTRAT PROJECT” 

CO SŁYCHAĆ W HDK „BRYLANT” 

   Zespół „Castrat Project”  powstał w 2009 roku w Stroniu Śląskim. Początkowo grały w nim dwie osoby, 
Evan-vocal (gitara elektryczna), były perkusista nieistniejącego już zespołu "MY". W wieku 14 lat debiutował 
jako wokalista w zespole death metalowym ''VERMIN". Jego niesamowity talent do pisania dobrych tekstów, 
można  zauważyć w piosenkach wykonywanych przez zespół "Castrat Project", każda z piosenek posiada  

przesłanie. Za bębnami zasiadł "Mysza", który  grał w takich zespołach jak "Pain 
Drops" oraz "Szejking Pork" (w tej drugiej  nadal pogrywa).  
    W 2011 r. dołączył do nich Sławek Gajda (gitara elektryczna) oraz Marek Sutow-
ski - bass. Muzycy pochodzący z Lądka Zdroju, z Evanem znali się już wcześniej, 
ponieważ grali w jednym zespole, dobrze znanym w środowisku muzycznym na Dol-
nym Śląsku, tj. w zespole ''MY". Marek i Sławek wcześniej mieli okazje grać w zna-
nych dobrze, lądeckich grupach muzycznych,  takich jak: "RIFT" i ''Bibosh O Bum-
per".  
    Wokalista zespołu, a zarazem gitarzysta "Evan” mieszka w  Krakowie,  skąd do-
jeżdża na próby do Stronia Śląskiego. "Evan" skomponował w całości utwór pt. 
”Leave me alone''.  
    W obecnym składzie muzycy grają  od ośmiu miesięcy, razem stworzyli utwór pt. ''Stupid Toy''. Mają na 
swoim koncie już kilka dobrych, mocnych koncertów i szukają nowych wyzwań i miejsc gdzie mogliby zagrać 
koncert - „…Nie wiemy do jakiego gatunku muzycznego można nas zaliczyć, to publiczność zadecyduje na 
jakiej półce nas ustawić. To publiczność jest dla nas najlepszym JURY!…”     

        Castrat Project 

    Informujemy krwiodaw-
ców, że remont nowej siedzi-
by klubu ul. Mickiewicza 2 
dobiegł końca. Obecnie trwa  
sprzątanie i meblowanie, 
chętnych do pomocy zapra-
szamy (zwłaszcza panie). 
Przypuszczalny termin otwar-
cia klubu to początek lipca 
br. 
    26 maja br. w Dusznikach Zdrój na Jamrozowej Polanie odbyła 
się Ogólnopolska Spartakiada Krwiodawców w Sportach Obron-
nych. Organizatorami jak co roku był Klub Stowarzyszenia Hono-
rowych dawców Krwi przy PKP w Kłodzku oraz Rejonowa Rada 
Klubów HDK PCK w Kłodzku. Celem takiej Spartakiady jest popu-
laryzacja honorowego krwiodawstwa, upowszechnienie ruchu 
krwiodawstwa w społeczeństwie oraz nawiązanie współpracy 
pomiędzy krwiodawcami spod znaku Stowarzyszenia HDK i  Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
    Rozegrane zostały trzy konkurencje: strzelanie z karabinka 
KBKS, strzelanie z karabinka pneumatycznego oraz strzelanie z 
pistoletu pneumatycznego. Udział wzięło 20 drużyn. Nasza druży-
na ze Stronia zajęła trzecie miej-
sce. W skład drużyny wchodzili: 
P. Pałys Joanna , P. Żak Arka-
diusz, P. Pałys Grzegorz.  
    W dniu 2 czerwca br. odbył 
się ślub naszej krwiodawczyni P. 
Katarzyny i P. Michała Pudzia-
nowskich. Państwo młodzi prze-
kazali za pośrednictwem  Pol-
skiego Czerwonego Krzyża arty-
kuły szkolne dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej. 
    14 kwietnia odbyła się Akcja honorowego oddawania krwi. Jak 
zwykle korzystaliśmy z gościnności Dyrektora CETIKU. Krew od-
dało 26 dawców, co stanowi 11,700 ml. krwi. Następny pobór 
krwi odbędzie się 9 sierpnia br. 
       Jacek  

„ŚNIEŻNIK”  
    Aż czterech zawodni-

ków  „ŚNIEŻNIKA” w repre-
zentacji Polski w tenisie stoło-
wym w „Proturze Polish Junior 
- Cadet Open 2012 we Włady-

sławowie.  

    W „Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich” w Cetniewie 31.05-03.06. 
odbył się światowy „Protur” w tenisie stołowym. Wśród najlep-
szych zawodników z Europy i świata bardzo dobrze zaprezento-
wali się nasi tenisiści w kategorii kadetów: 
- w singlu Adrian Dugiel (5-8 miejsce), 
- w deblu- Szymon Burek - Adrian Dugiel (5-8 miejsce). 
     
    Mimo młodego wieku, dużym wyróżnieniem było powołanie do 
reprezentacji Polski, sióstr Ani i Kasi Węgrzyn (żaczki), które bar-
dzo dobrze sobie radziły i  odniosły spektakularne zwycięstwa 
nad starszymi od siebie rywalkami. 
 
    Ania w „CADET GIRLS SINGELS CONSOLATION” doszła aż do 
półfinału ulegając reprezentantce Ukrainy Aleksandrze Skorobo-
gatko. Mimo tak wysokich pozycji naszych zawodników, był lekki 
niedosyt, ponieważ Adrian Dugiel w „Proturach” w Szwecji i Cze-
chach stawał na podium, więc i tym razem liczyliśmy na miejsce 
w pierwszej trójce. Może uda się to osiągnąć na Mistrzostwach 
Europy w lipcu, gdzie dwójka naszych zawodników Szymon Burek 
i Adrian Dugiel mają szanse się zakwalifikować. Należy wspo-
mnieć, że w ubiegłym roku w Mistrzostwach Europy  uczestniczył 
Szymon Burek, gdzie w reprezentacji Polski zajął 7 miejsce. 

***************************************** 
Ciekawostki treningowe 
    Młody zespół „ŚNIEŻNIKA” w składzie: Szymon Burek, Adrian 
Dugiel, Remigiusz Jamóz, Patryk Czech, Majewski Daniel utrzy-
mali się w II lidze Mężczyzn na następny sezon. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że zespół nie wzmocnił się doświadczonym zawodni-
kiem z innego klubu, jak to czynią inne drużyny w Polsce. 
    Drużyna bez gratyfikacji za punkty,  jedynie skromne stypen-
d ia  z  Gminy (za co  serdecznie dz ięku jemy  
Panu Burmistrzowi  Stronia Śląskiego  Zbigniewowi Łopusiewiczo-          
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PRZEPROSINY 

wi) potrafiła do końca walczyć i zapewnić 8 miejsce, co pozwoliło 
na utrzymanie w II lidze. 
    Od 19.06 do 25.06 w Stroniu Śląskim przebywała kadra woje-
wódzka kadetów przygotowująca się do Ogólnopolskiej olimpiady 
Młodzieży w Krakowie 30.06 - 03.07. 2012. Kadry prowadzili trene-
rzy P. dr Ziemowit Bańkosz - trener Kadry Narodowej, szef wy-
szkolenia - P. Leszek Kawa. Ciekawostką jest, że zawodnicy w tej 
kategorii są reprezentantami Polski i kandydatami na Mistrzostwa 
Europy (Bajor N., Knyszewska P., Dugiel A., Burek Sz.). 
  Przewodniczący Wydziału Szkolenia DOZTS Wrocław 
                                 Leszek Kawa 

SIŁOWNIA 

     Przy Strońskim Parku Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. (basen) 

czynna codziennie w godzinach.  
6.00 - 22.00. 

Mężczyźni (poniedziałek, środa, piątek, 
sobota, niedziela).  
Kobiety (wtorek, czwartek). 
Karnet jedyne 40 zł / m-c. 
Wejście jednorazowe - 5 zł. 

    Przepraszam funkcjonariusza Straży Miejskiej Łukasza Wójcika  
i funkcjonariuszy Policji mł. asp. Sławomira Imińskiego oraz sierż. 
Dawida Rodaka za znieważenie ich w dniu 02 lutego 2012 r. w 
Stroniu Śląskim. 
     Ryszard Mleczek 

WYCIECZKA ROWEROWA 
    W dniu 01.07.2012 r. odbędzie 
się wycieczka rowerowa z cyklu 
„Gmina Aktywna z Natury – Poznaj 
Swoją Okolicę”. Tym razem udamy 
się w Krowiarki, a naszym celem 
będzie bardzo widokowy szczyt   
Skowronia Góra. Wycieczka prze-
znaczona jest dla rowerzystów śred-
niozaawansowanych. Wyjeżdżamy 
ze Stronia Śląskiego o godz. 10.00, 
powrót planujemy na godz. 15.00. 
Wycieczkę zakończymy ogniskiem z 

pieczeniem kiełbasek. Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza-
my! Kontakt: tel. 748143205. Organizatorzy SPA „Jaskinia Niedź-
wiedzia”, CETiK w Stroniu Śląskim. 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY,  
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, GKRPA 

    W Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 funkcjonuje: 
1) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Zajęcia Terapeutyczne dla 
osób uzależnionych i  ich rodzin z zakresu rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, narkomanii jak również z zakresu przemocy: 

● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w wymiarze trzech go-
dzin w tygodniu (we wtorek godz. 17.00 - 20.00); 

● Zajęcia Terapeutyczne, w wymiarze szczęściu godzin w 
tygodniu  (poniedziałek i środa godz. 17.00-20.00). 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
dwa dni w miesiącu, w godzinach 15.30-17.00.  
Harmonogram pracy Komisji: 
- 3 i 17 lipiec, 
- 7 i 21 sierpień, 
- 4 i 18 wrzesień, 
- 2 i 16 październik, 
- 6 i 20 listopad, 
- 4 i 18 grudzień. 

MARATON ROWEROWY „WIELKA ŚNIEŻNICKA”,  
SUDETY MTB CHALLENGE! 

    07 lipca br. na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie 
się maraton rowerowy „Wielka Śnieżnicka” wchodzący w 
skład ogólnopolskiej serii Powerade Garmin MTB Marathon 2012. 
MTB Marathon będzie największą ogólnopolską serią imprez MTB  
rozgrywaną w 2012 roku. Z zawodami dotrą do największej ilości 
osób pasjonujących się kolarstwem górskim. Bliskość wspania-
łych tras rowerowych o zróżnicowanych stopniach trudności, 
dobra i sprawdzona baza noclegowa i gastronomiczna dają możli-
wość oraz gwarancję przeprowadzenia imprezy na odpowiednim 
poziomie. Gmina Stronie Śląskie ma szansę na stałe wpisać się w 
świadomość pasjonatów rowerowania, kolarstwa, a także osób 
ceniących aktywny tryb życia.  

    W dniach 24-25 lipca będziemy gościć zawodników 
wyścigu etapowego Sudety MTB Challenge. 24 lipca w 
Stroniu Śląskim zlokalizowana jest meta drugiego etapu, nato-
miast dzień później z terenu naszej Gminy wystartuje trzeci etap 
maratonu.                               Bogdan Birówka 

Z OKAZJI ROKU TURYSTYKI  

ROWEROWEJ, ZAPRASZAMY NA  

CYKL SPOTKAŃ Z ROWERZYSTAMI – PODRÓZNIKAMI, PT. 

„ BŁĘDNE KOŁA” 

Anna i Robert Maciąg 

Pokaz slajdów i opowieści  

z podróży po Azji, pt. „Jedwabny Szlak” 
 
 

Przejechali rowerami ponad 22 tys. kilometrów po 19 krajach. 

Odwiedzili m.in. Chiny, Azję Centralną, Iran, Pakistan i Indie.  

W podróżach najbardziej pociągają ich spotkania z ludźmi i 
wielkie przestrzenie. 

 

 

 

 

7 lipca, godz. 19.00, CETiK 
 

Organizatorzy: Gmina Stronie Śląskie, 

 CETiK 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

 

BIURO RADNEGO 

„COOLTURALNY ZALEW”  

 

 

    Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne 
w każdy pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek 
miesiąca w godzinach 17.00-18.00, przy ul. 
Krótkiej 3b. Terminy dyżurów w miesiącu 
lipcu: 2, 9, 16 lipca. W nagłych sprawach 
kontakt telefoniczny pod nr 607-552-713. 

FOTOGRAFIE ROWEROWE 
„SPODNIE W KANT I KLAMERKA” 

    To tytuł wystawy fotograficznej, 
poświęconej historii roweru i mody 
rowerowej w Stroniu Śląskim, jaką 
organizuje Gmina Stronie Śląskie z 
okazji Roku Turystyki Rowerowej  

2012. 
    Zapraszamy do przekazywania fotografii (starych i nowych), na 
których widnieje rower. Oryginały lub ska-
ny zdjęć z opisem proszę przekazywać do 
Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz Dzia-
łalności Gospodarczej UM  w Stroniu Śl. 
(pok. 11) lub na e-mail: strate-
gia@stronie.pl do 31 lipca. Szczególnie 
cenne są zdjęcia przedstawiające miesz-
kańców Gminy Stronie Śl. dawniej i dziś. Otwarcie wystawy plano-
wane jest na sierpień 2012 r. w CETiK-u. Następnie wystawa udo-
stępniana będzie obiektom hotelarskim i gastronomicznym z tere-
nu Gminy Stronie Śląskie. CZEKAMY NA PAŃSTWA ZDJĘCIA!  
     Monika Ciesłowska 

    21 lipiec 2012 od  godz. 15.00.  

Polsko-Czeska impreza na plaży, gdzie tematami prze-

wodnimi będą: kultura  i zima.  

Odbędą się konkursy, tj.: wyścigi w nartach na piasku, 

jedzenie lodów na czas, kulig na wodzie itp. 

Będzie malowanie dzieł śnieżnym sprayem przez Pol-

skich  i Czeskich uczestników imprezy. 

Nad zalewem gwiazdą wieczoru będzie "MROZU".  

Ponadto wystąpi zespół ze Stronia Śląskiego  

Castrat Project, wieczorem zaprezentuje się  

taneczna grupa tancerzy ognia. 

KONCERT KAPELI W CETIK’u 
Koncert odbędzie się 01.07.2012 r. o godz. 16.00.  

Cena biletu 15 zł/osoba. 
 

    Kapela "Retro" z Gorzowa Wielkopolskiego, która w tym roku 
obchodzi swoje 15-lecie przygotowała kilka koncertów o różnej 
tematyce. Na trasie koncertowej po Kotlinie Kłodzkiej, która w 
znacznej mierze jest zamieszkiwana przez ludność kresową pre-
zentujemy program, któremu daliśmy tytuł „Polskie, ukraińskie i 
rosyjskie pieśni Kresów Wschodnich". 
Wszędzie tam, gdzie prezentowaliśmy nasz program (woj. lubu-
skie, zachodniopomorskie), był przyjmowany z sympatią, a nawet 
z entuzjazmem.  

Są to piosenki, w któ-
rych znajdziemy mą-
drość, nostalgię, ale i 
entuzjazm.Prezentują 
program, który został 
nagrodzony na Ogól-
nopolskim Festiwalu 
Kapel w Łobzie (woj. 
zachodniopomorskie) 
w 2011 r. 


