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DOROCZNA NAGRODA FRDL DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  

RUSZAJĄ INWESTYCJE DROGOWE 

Wkrótce Dzień DzieckaWkrótce Dzień DzieckaWkrótce Dzień DzieckaWkrótce Dzień Dziecka    

a przecież wszyscy zawsze dla naszych rodziców będziemy dziećmi.a przecież wszyscy zawsze dla naszych rodziców będziemy dziećmi.a przecież wszyscy zawsze dla naszych rodziców będziemy dziećmi.a przecież wszyscy zawsze dla naszych rodziców będziemy dziećmi.    

Dlatego wszystkim dzieciom tym małym i dużym z okazji ich święta życzymy:Dlatego wszystkim dzieciom tym małym i dużym z okazji ich święta życzymy:Dlatego wszystkim dzieciom tym małym i dużym z okazji ich święta życzymy:Dlatego wszystkim dzieciom tym małym i dużym z okazji ich święta życzymy:    

Niech smutek zniknie w górskim potoku.Niech smutek zniknie w górskim potoku.Niech smutek zniknie w górskim potoku.Niech smutek zniknie w górskim potoku.    

Radość w sercu kwitnie jak róża co roku.Radość w sercu kwitnie jak róża co roku.Radość w sercu kwitnie jak róża co roku.Radość w sercu kwitnie jak róża co roku.    

By na Waszej twarzy promyczek słońcaBy na Waszej twarzy promyczek słońcaBy na Waszej twarzy promyczek słońcaBy na Waszej twarzy promyczek słońca    

nigdy nie zniknął i trwał do końca.nigdy nie zniknął i trwał do końca.nigdy nie zniknął i trwał do końca.nigdy nie zniknął i trwał do końca.    

By najpiękniejsze chwile w Waszym życiu trwały wiecznie. By najpiękniejsze chwile w Waszym życiu trwały wiecznie. By najpiękniejsze chwile w Waszym życiu trwały wiecznie. By najpiękniejsze chwile w Waszym życiu trwały wiecznie.     

Burmistrz Burmistrz Burmistrz Burmistrz     
Stronia ŚląskiegoStronia ŚląskiegoStronia ŚląskiegoStronia Śląskiego    

Zbigniew ŁopusiewiczZbigniew ŁopusiewiczZbigniew ŁopusiewiczZbigniew Łopusiewicz    

W imieniu RadnychW imieniu RadnychW imieniu RadnychW imieniu Radnych    
Przewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady Miejskiej    

Ryszard SulińskiRyszard SulińskiRyszard SulińskiRyszard Suliński    

    Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Stronie Śląskie zajęła I miejsce w kategorii 
„jednostki samorządowe” za projekt: „Powstanie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w daw-
nym budynku stacji PKP.” 
    Wynik V edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zostanie ogłoszo-
ny podczas sesji plenarnej III Kongresu Regionów w Świdnicy, w dniu 29 maja br. o godz. 
18.00, na którą został zaproszony Burmistrz Stronia Śląskiego. Pan Zbigniew Łopusiewicz otrzy-
mał również zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się w dniu 31 maja 
2012 r. Podczas spotkania laureaci projektu podzielą się swoimi doświadczeniami.  

    Zostały rozstrzygnięte przetargi na roboty drogowe. Ruszają 
inwestycje związane z przebudową i modernizacją ulic w naszym 
mieście. Rozpoczęły się  prace związane z modernizacją ul. Krót-
kiej i drugiej części parkingu przy budynku na ul. Krótkiej 4. In-
westycja finansowana jest przez Gminę Stronie Śląskie, Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Nasza Spółdzielnia” oraz z budżetu pań-
stwa w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Planowany termin zakończenia robót to koniec lipca br.  
    Kolejny etap prac to przebudowa ul. Kościuszki. Zostanie ona 

zamknięta dla ruchu pojazdów w okresie od czerwca do końca września. Najpierw na odcinku 
od ronda do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego, a później od  skrzyżowania do granic miasta. 
Roboty prowadzone będą przez Zarząd Dróg Powiatowych, finansowane przez Gminę Stronie 
Śląskie oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu odbudowa.  
    W tym samym czasie ruszą prace związane z remontem i modernizacją głównego ciągu  
ul. Morawka i łącznika między ul. Sudecką i ul. Kościuszki. Prace potrwają  do końca września. 
Inwestycja finansowana będzie przez Gminę Stronie Śląskie przy współfinansowaniu z budżetu 
państwa w ramach programu odbudowa.  
    W związku z realizacją robót na w/w ulicach mieszkańcy miasta oraz wsi Młyno-
wiec, Stara Morawa, Kletno, Bolesławów, Kamienica i Nowa Morawa muszą się li-
czyć z różnymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Jedną z takich zmian 
będzie tymczasowe przeniesienie przystanku autobusowego „MORAWKA”  
na ul. Sportową.  
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH 

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

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

Lp Położenie Numer 
i pow. działki 

w m2 
  

Nr lokalu 
mieszkalnego 
przeznaczone-
go do remon-
tu i adaptacji 

Pow. użyt-
kowa loka-

lu/pom 
przynależ-
nego w m 

2 
 

Wysokość udziału 
w częściach 
 wspólnych 
budynku i 
w prawie 
własności 

 działki w m2 

Cena 
wywoławcza 

w PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

  

  
Data przetar-

gu 

godzina 

1 
  
  

Stronie Śl. 
ul. Morawka 
38 

554/102 
1392 

  

4 
  

52,70 
12,99 

8,10% 
t.j. 112,75 

  

45 000,00 2  300,00 15.06.2012 r. 

godz. 10:00 

2 Stronie Śl. 
ul. Morawka 
38 

554/102 
1392 

  

5 36,71 
5,50 

5,20% 
t.j. 72,38 

  

30 000,00 1 500,00 15.06.2012 r. 

godz. 10:15 

3 Stronie Śl. 
ul. Morawka 
38 

554/102 
1392 

  

7 43,04 
7,18 

6,19% 
t.j.86,17 

  

33 000,00 1 700,00 15.06.2012 r. 

Godz. 10:30 

4 Stronie Śl. 
ul. Morawka 
38 

554/102 
1392 

  

9 36,03 
 8,72 

5,52% 
t.j. 76,84 

  

29 000,00 1 500,00 15.06.2012 r. 

godz. 10: 45 

5 Stronie Śl. 
ul. Morawka 
38 

554/102 
1392 

  

14 42,96 
6,91 

6,15% 
t.j. 85,61 

33 000,00 1 700,00 15.06.2012 r. 

godz. 11:00 

Oglądanie ww. lokali odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. w godz. od 10:00 do 11:00 

Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w  ww. dniu i godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala kon-
ferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr” przelewem lub go-
tówką najpóźniej do dnia 11 czerwca  2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie.  
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
4. Szczegółowych informacji o ww. nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stro-
niu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. (74) 811-77-15, 41. 
Uwagi: 
1. W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na   brak indywidualnych urządzeń po-
miarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego. 
2. Przyszli  właściciele  lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne zobowiązani są do umożliwienia przeprowa-
dzenia  przez ich lokal pionów inst. sanitarnej, wodnej, gazowej i elektrycznej. 
3. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do przedmiotowej drogi  będzie odbywał się drogą 
wewnętrzną - działką nr 554/99, stanowiącą własność  Gminy Stronie Śląskie, objętą  KW nr  SW1K/000904141/9. W związku z po-
wyższym, ustanowiona została służebność dla każdoczesnego właściciela lokalu w budynku przy ul. Morawka 38 - nieodpłatne prawo 
przejazdu i przechodu przez działkę nr 554/99. 
 
 

Położe-
nie 

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

Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie 
i  sposób jej zago-

spodarowania 

Obciążenia 
nieruchomo-

ści 

Cena wy-
woławcza 
w   prze-

targu 
 w PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

S t r o n i e 
Ś l ą s k i e 
ul. Mic-
kiewicza 

330/10 
0,20 

Nieruchomość  niezabudowana poło-
żona jest w pośredniej strefie zabudo-
wy miasta. Uzbrojenie-brak. Istnieje 
możliwość podłączenia do inst. wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej, prze-
biegającej w ciągu drogi dojazdowej 
(działka nr 330/9) oraz inst. gazowej i 
energetycznej, przebiegającej w ciągu 
ulicy Mickiewicza.  

N i e r u c h o m o ś ć  w 
m.p.z.p. oznaczona jest 
symbolem M.13.MU i 
przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną i 
wielorodzinną  oraz 
usługi. 

Nieruchomość 
jest obciążona 
umową dzier-
żawy obowią-
zującą do 31 
marca 2013 r. 

105 000,00 
+ należny 
p o d a t e k 
VAT 

5 500,00 
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SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 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 330/10”  gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia  11 czerwca 2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie 
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
4. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślą-
skim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74) 811-77-15,41. 

Zapraszamy na XX sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku o 
godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 
    PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
4. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje w tym zakresie na 
terenie Gminy Stronie Śląskie. (Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.) 
5. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. (Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, 
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.) 
6. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok. (Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.) 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 
2011 rok (druk nr XX-1/12). 
8. Absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok (druk nr XX-2/12). 
9. Utworzenie publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XX-3/12). 
10. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posia-
daniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2012 – 2015 (druk nr XX-4/12). 
11. Uchwalenie regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie (druk nr 
XX-5/12). 
12. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, 
położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów (druk nr XX-6/12). 
13. Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Stary Gierał-
tów (druk nr XX-7/12). 
14. Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowy Gierałtów – Bielice (druk nr XX-8/12). 
15. Udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie (druk nr XX-
9/12). 
16. Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XX-10/12). 
17. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
18. Interpelacje radnych. 
19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
21. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

W TROSCE O NAJMŁODSZYCH OBYWATELI RP 

    25 kwietnia br., w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pt. „W trosce o Najmłodszych Obywateli RP – opieka i edukacja.” organi-
zowana we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Funduszu Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w której uczestniczył 
Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Na debatę poświęconą opiece i edukacji najmłodszych Polaków został zaproszony 
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz. 
    Ponad rok temu prezydent podpisał ustawę o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, zwaną ustawą żłobkową. Ta trudna ustawa 
zależy od współpracy wielu instytucji. Podczas  debaty zastanawiano się nad funduszami jak i nad uproszczeniem przepisów w usta-
wie, co pozwoli na ukazanie szeregu dobrych i ciekawych rozwiązań. 
 Do dzielenia się doświadczeniami, organizowaniu się w grupy, dzięki czemu mogą naciskać na rząd, parlament i samorządy 
zachęcała rodziców Pierwsza Dama Anna Komorowska. Pani Prezydentowa podkreśliła istotną rolę budowania świadomości rodziców w 
kwestii wychowania dzieci. 
 Państwo wspiera rodziny poprzez pomoc instytucjonalną oraz finansową w opiece nad dzieckiem. Przybyło ok. 170 instytucji i 
30 miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Tworzenie żłobko - przedszkoli obniżyłoby koszty ich prowadzenia (brak konieczności zatrud-
nienia drugiego dyrektora, księgowej). Gminy obawiają się zarówno braku środków na tworzenie placówek jak i braku zainteresowania 
ze względu na wysokie bezrobocie kobiet. Z debaty i wynikających z niej postulatów przygotowany ma zostać zestaw rekomendacji 
przydatnych do ewentualnej nowelizacji ustawy. 
 Sama Komisja Europejska jest zdeterminowana, by w następnym rozdaniu budżetowym przeznaczyć dużo środków na wspar-
cie opieki nad dziećmi. 
         (opracowane ze strony www.prezydent.pl) 
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EDUKACJA 

GIMNAZJUM 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

●  Podczas imprezy „Dzieci Swojemu Miastu” nasze przedszkolaki 
zareprezentowały swoje umiejętności taneczne. Na scenie wystą-
piły zespoły tańca dyskotekowego „Elgo”, tańca regionalnego 
„Nutki” oraz dzieci z grupy „Żabki”. Za swoje tańce otrzymały 
gromkie brawa. 
●  W maju wszystkie dzieci będą gościć swoich rodziców na uro-
czystości z okazji ich święta. Dzieci przedstawią program słowno- 
muzyczny, tańce oraz ugoszczą rodziców domowymi wypiekami. 
●  Organizujemy Spartakiadę Sportową Przedszkolaków, w czasie 
której dzieci ze wszystkich grup rywalizować będą w różnych kon-
kurencjach i dyscyplinach sportowych. Celem Spartakiady jest 
wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci poprzez udział w po-
szczególnych konkurencjach sportowych, promowanie zdrowego 
stylu życia w różnych formach aktywności ruchowej. 

W czerwcu czekają nas: 

● Mini Euro 2012 - zmagania piłkarskie najmłodszych, 
● Dzień Dziecka - wspólne grillowanie, zabawy przy muzyce,  
● Dmuchany zamek – zabawa dla naszych milusińskich, 
● Wyjazd do Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie – najstarsze 

przedszkolaki zwiedzą atrakcję naszego regionu, 
● XI Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej Stronie 

Śląskie 2012. Podczas festiwalu wystąpią dzieci w wieku 4-6 lat 
z przedszkoli powiatu kłodzkiego. Dzieci zaprezentują się w 
dwóch kategoriach: piosenka promująca zdrowie i piosenka 
przedszkolna. Serdecznie wszystkich zapraszamy w dniu 
15.06.2012 r.  do Parku Miejskiego na godzinę 16:00.  
Zapewniamy super zabawę oraz domowe wypieki do kupienia. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

    15 maja 2012 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla 
uczniów klas I - VI. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas I 
- III i 12 z klas IV - VI. Rywalizacja była ostra i wyrównana, 
uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Konkurs miał na celu 
popularyzowanie wierszy dla dzieci, rozwijanie zdolności recyta-
torskich, zainteresowanie dzieci poezją oraz prezentowanie umie-
jętności uczniów. Jury oceniało dobór tekstu, umiejętność inter-
pretacji, kulturę żywego słowa i zachowanie na scenie. Wyłoniono 
zwycięzców w dwóch kategoriach - młodszej (kl. I - III) i starszej 
(kl. IV - VI). Laureatami zostali:  
I miejsce - Milena Gancarz (kl. III b) i Dorota Wacławska 
(kl. IV a), II miejsce - Martyna Balicka (kl. III a) i Antonina 
Drebschok (kl. V a), III miejsce - Amelia Wiktorska  
(kl. I b) i Julia Bora  (kl. V a).  Sylwia Madejczyk 

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

Dodatkowo dzięki udziałowi w programie uczestnicy mają możli-
wość rozwijania umiejętności komunikacji międzyludzkiej, współ-
pracy w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, no-
wych znajomości i przyjaźni bez względu na wiek i bariery admini-
stracyjne i językowe. 
    Autorzy projektu to przedstawiciele nauczycieli D. Jezierska,  
M. Balicka, A. Młynarczyk oraz rodzice min. członkowie Rady Ro-
dziców z przewodniczącą K. Jasik. 
    Dnia 17 maja w szkole odbyły się warsztaty Nordic Walking 
prowadzone przez pana P. Dywańskiego. Podczas warsztatów 
nauczyciele poznali technikę chodzenia i zasady posługiwania się 
sprzętem.     Marzena Balicka 

    Bez jabłka świat by nie istniał. Rok szkolny zbliża się   ku 
końcowi, toteż zaprezentowane zostały już wszystkie projekty 
e d u k a c y j n e  z a p l a n o w a n e  n a  t e n  c z a s .  
    9 maja miała miejsce ostatnia prezentacja - tym razem w po-
staci spektaklu edukacyjnego (jedyny taki spośród wszystkich 
projektów), który z fantastycznym skutkiem udowodnił, iż bez 
jabłka świat by nie istniał. Scenariusz sztuki pt. „O królewnie,  
która nie lubiła jabłek” napisała uczennica klasy III - Wioletta 
Wlaźlak, która odegrała także rolę królowej. W pozostałe role 
wcieliły się: Katarzyna Chmaj (księżniczka Katarzyna) oraz Pa-
trycja Borowska (książę Karol Jabłek I). Własnymi siłami (i kilku 
zaprzyjaźnionych osób) dziewczyny stworzyły kostiumy i jabłkową 
scenografię, by jak najbardziej unaocznić realia Krainy jabłkiem  
i miąższem płynącej, w której rozgrywała się akcja. Zaproszeni 
goście w wielkim skupieniu oglądali występ, a byli wśród nich: 
pani dyrektor gimnazjum, nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy 
uczennic. Po „uczcie kulturalnej” miała też miejsce uczta dla ciała, 
czyli degustacja pysznych ciast z jabłkami (przygotowanych przez 
gimnazjalistki). 
    21 maja spektakl został wystawiony ponownie. Tym razem 
odbiorcami sztuki byli uczniowie klas VI, którzy wraz z wycho-
wawcami skorzystali z zaproszenia, by zwiedzić gimnazjum i zapo-
znać się ze strukturą szkoły.  Agnieszka Tatarynowicz  

    Po kilku tygodniach 
oczekiwań otrzymali-
śmy wyniki 11. edycji 
konkursu „Okolica w 
literę ujęta” organizo-
wanego przez Biblio-
tekę Publiczną w By-
strzycy Kłodzkiej. 
Jak się okazało, warto 
było czekać, ponieważ 
uznanie komisji kon-
kursowej zyskała pra-
ca ucznia Gimnazjum 
im. Marianny Orańskiej Jakuba Kobiałki z kl. II a. Napisał on 
wierszowaną legendę pt. „Smocze jajo”.  
    Ponadto jury doceniło także pracę Patrycji Borowskiej- 
uczennicy kl. III a, przyznając jej wyróżnienie. 
Zarówno Jakub, jak i Patrycja wzięli udział w uroczystej gali wrę-
czenia nagród, która miała miejsce 11 maja w Bibliotece Publicz-
nej w Bystrzycy Kłodzkiej, o czym można także przeczytać na 
stronie biblioteki: www.biblioteka.bystrzyca.pl.   
    Agnieszka Tatarynowicz  

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

     W Szkole Podstawo-
wej w Stroniu Śląskim 
w okresie 01 maja- 15 
września 2012 realizo-
wany jest program Fun-
duszu Lokalnego Masy-
wu Śnieżnika pt. „Żyjmy 
Zdrowo”. 
    Za pomocą projektu 
planowane jest rozwija-
nie postawy prozdro-

wotnej- zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego 
czasu jako nadrzędnego dobra wspólnego. Głównym celem jest 
poznanie zasad Nordic Walking, zaszczepienie tej dyscypliny  
u dzieci i rodziców i społeczności lokalnej. 
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MISTRZYNI PLAKATU  

VI edycja Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu 
    Już po raz szósty Gimnazjum im. Marianny Orańskiej  
w Stroniu Śląskim zaprosiło 12 szkół gimnazjalnych z po-
wiatu kłodzkiego do wzięcia udziału w  Międzygminnym 
Konkursie Wiedzy o Zdrowiu. Celem konkursu jest promo-
cja zachowań prozdrowotnych, wdrożenie uczniów  
w umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Sześć szkół 
pisemnie potwierdziło udział w konkursie. Finał konkursu 
odbył się 10 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im. 
Mar i anny  Orań sk i e j  w  S t ron iu  Ś l ą sk im.  
    I miejsce zdobyło Gimnazjum im. Marianny Orańskiej  
w Stroniu Śląskim w składzie Wioletta Wlaźlak, Marta Wą-
drzyk, Jakub Kobiałka (uzyskali 50 pkt./65 pkt.). 
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 z Kłodzka  - 
(uzyskali 37 pkt./65 pkt.). 
Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni 
byli: Dorota Jaworek – nauczyciel biologii, Wiesława Kacz-
marek – pedagog szkolny, Irena Kolczyńska – pielęgniarka 
szkolna. Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników 
konkursu ufundowała Gmina Stronie Śląskie, natomiast 
poczęstunek sfinansowała Rada Rodziców. 
     Gimnazjum 

    W uzupełnieniu do artykułu o „Stołach Wielkanocnych 
2012” z poprzedniego wydania „Nowinek”, pragniemy 
poinformować, iż podczas XV Spotkań Tradycji Wielkanoc-
nych Ziemi Kłodzkiej 24 marca 2012 r. w Ścinawce Śred-
niej (Gm. Radków), I miejsce w kategorii „Plakat Wielka-
nocny” zajęła uczennica Gimnazjum im. Marianny Orań-
skiej w Stroniu Śląskim - Wioletta Wlaźlak. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
    Monika Ciesłowska 

MOTOCYKLIŚCI W BOLESŁAWOWIE 

    W dniu 21 kwietnia 
2012 r. mieliśmy niezwy-
kłą przyjemność gościć 
w Bolesławowie grupę 
110 motocyklistów. W  
miejscowym zabytko-
wym kościele odbyło się 
poświęcenie 68 motocy-
kli przez proboszcza 
n a s z e j  P a r a f i i ,  

ks. Krzysztofa Kaufa. Motocykliści wspólnie z mieszkańca-
mi modlili się o to, aby ich „maszyny” bezpiecznie służyły 
im w nadchodzącym sezonie 2012.  
    W ten uroczysty sposób grupa motocyklistów rozpoczę-
ła tegoroczny Sezon Podróżników Motocyklowych.  
    Kazimiera Jasik  

    Zapraszamy do składania ofert  na organizację wypoczynku letnie-
go dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z Gminy Stronie Ślą-
skie. Oferenci mogą zapoznać się ze specyfikacją przedmiotu oferty w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w godzinach od 7.30 
do 15.30 . 
Oferent powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 
29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 
177 ze zm.). 
Oferty pisemne zgodnie ze specyfikacją przedmiotu oferty należy 
składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub prze-
słać pod adresem Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 , 57–550  
Stronie Śląskie w terminie do dnia 14 czerwca 2012 roku do 
godziny 15.30. Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu 
dnia 15 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiające-
go. 
Informacje  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim tel. (74) 8141 424.    OPS 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT   

„NIEBYWAŁY ZASZCZYT” 

    W dniach 26-27.04. br., odbył się szczególny wyjazd do 
Warszawy grupy myśliwych „koła łowieckiego” i uczniów 
Szkoły Podstawowej ze Stronia Śląskiego. 
    Na osobiste zaproszenie Łowczego Krajowego, Prze-
wodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Ło-
wieckiego P. dr Lecha Bloch zostaliśmy poproszeni o przy-
jazd na uroczyste otwarcie 17-tych Międzynarodowych 
Targów Łowiectwa „Hubertus 2012” i uczestnictwo w nich. 
Dla całej delegacji było to wielkie przeżycie i uhonorowa-
nie pracy w Akcji „Ożywić Pola – Rok Sarny 2011”.  

Ta druga część nagrody (pierwsza – czek na 5000zł) o wartości 7500zł 
obejmowała także zwiedzanie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w 
Łazienkach Królewskich, koncert zespołu Sygnalistów „Echo” i pokaz 
wabienia i odgłosów zwierzyny w wykonaniu koła myśliwskiego Pawła 
Bilińskiego (mistrza Europy).  
    Te atrakcje, łącznie z kulinarnymi (pyszny królewski poczęstunek 
jak przystało na Łazienki „okraszony” sygnałami myśliwskimi granymi 
specjalnie dla nas) to prezent od Redakcji „Łowca Polskiego”, którego 
redaktorzy naczelni otoczyli nas osobistą opieką uczestnicząc w całym 
spotkaniu. 
    Punktem kulminacyjnym było wykonanie wspólnego zdjęcia przed 
pałacem królewskim. 
    Myślę, że było to dla wszystkich przeżycie na miarę marzeń, które 
rzadko, ale się spełniają. 
    Dziękuję koleżankom H. Kulbickiej i D. Jezierskiej jako osobom za-
angażowanym we współpracy z K.Ł „Śnieżnik” oraz wszystkim kole-
gom myśliwym mając nadzieję, że podobne sukcesy osiągniemy w 
obecnej edycji „Ożywić Pola – Rok Kaczki 2012/13” dla dobra ochrony 
polskiej przyrody a zarazem dla łowiectwa w Polsce – ucząc się, ba-
wiąc, chroniąc i wzajemnie szanując czego dowodem jest list gratula-
cyjny wręczony na moje ręce. Darz Bór (Jolanta Bogiel koordynator 
    Akcji „Ożywić Pola” w Stroniu Śląskim 
    członkini K.Ł „Śnieżnik”) 

VII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁĄ LĄDECKĄ 

    W dniach 27-30.04.2012 r. 
na odcinku Stronie Śląskie – 
Krosnowice, w ramach „VII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bia-
łych Wód” odbył się VII Ogólno-
polski Spływ Kajakowy rzeką 
Białą Lądecką. 
Główną imprezą był XX Jubile-
uszowy Spływ Kajakowy Rzeką 
Nysą Kłodzką na odcinku z Za-
błocia do Topoli w dniach  
30.04-03.05.2012 r. 
Organizatorami spływu byli: 

• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PLUM” 

• Klub turystyki Kajakowej PTTK „Ptasi Uskok” 
    Uroczystego otwarcia imprezy, która odbyła się na terenie parku 
położonego nad rzeką Morawką, dokonał Pan Zbigniew Łopusiewicz -
Burmistrz Stronia Śląskiego.  



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 

Rok IX, Numer XCI S T R .  6  

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK 

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 

Rolnictwo i łowiectwo (melioracje 
wodne, izby rolnicze, pozostała dzia-
łalność) 

481 538,39 62 974,65 

Leśnictwo (gospodarka leśna, nadzór 
nad gospodarką leśną) 34 286,54 6 174 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 
(dostarczanie wody) 

183 103,29 118 849 

Transport i łączność (drogi publicz-
ne powiatowe, gminne, usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych) 

1 298 223,65 2 255 537,62 

Turystyka (zadania w zakresie upo-
wszechniania turystyki, pozostała 
działalność) 

193 946,66 171 819,51 

Gospodarka mieszkaniowa 
(gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami) 

1 973 063,82 1 567 341,03 

Działalność usługowa ( plany zago-
spodarowania przestrzennego, opraco-
wania geodezyjne i kartograficzne, 
cmentarze) 

92 815,88 404 931,61 

Administracja publiczna (urzędy 
wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, 
spis powszechny i inne, promocja 
jednostek samorządu terytorialnego, 
pozostała działalność) 

305 464,81 2 296 504,02 

Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 
(urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa; 
wybory do Sejmu i Senatu) 

15 580,69 15 580,69 

Obrona narodowa (pozostałe wy-
datki obronne) 200 200 

Bezpieczeństwo publ iczne  
i ochrona przeciwpożarowa 
(ochotnicze straże pożarne, obrona 
cywilna, zadania ratownictwa górskie-
go i wodnego, Straż Miejska) 

35 188,03 333 885,18 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jed-
nostek nie posiadających osobo-
wości prawnej oraz wydatki zwią-
zane z ich poborem (wpływ z po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych, wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od czynności cywil-
noprawnych, podatków i opłat lokal-
nych od osób prawnych, fizycznych i 
innych jednostek organizacyjnych, 
podatku od spadków i darowizn; wpły-
wy z innych opłat stanowiących do-
chody jednostek samorządu terytorial-
nego na podstawie ustaw, udziały 
gmin w podatkach stanowiących do-
chód budżetu państwa, pobór podat-
ków; opłat i niepodatkowych należno-
ści budżetowych) 

6 778 186,12 84 797,88 

Szanowni Państwo, 
    Informacja budżetowa została stworzona z myślą o wyjaśnieniu pod-
stawowych zagadnień z zakresu polityki finansowej (budżetowej) prowa-
dzonej w naszej Gminie. Chcemy w możliwie prosty sposób przedstawić 
konkretne dane dotyczące dochodów i wydatków Gminy Stronie Śląskie 
za 2011 r. 
    Mam nadzieję, że niniejsza broszura pomoże Państwu w odnalezieniu 
odpowiedzi na pytanie: „skąd pochodziły pieniądze w budżecie Gminy i na 
co były wydawane.”  

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

    W 2011 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości  
31 382 433,80 zł  tj. na poziomie 96,69% planu dochodów po zmia-
nach w tym: 
● dochody własne - 9 657 825 zł 

● subwencja ogólna - 5 520 494 zł 

● dotacje celowe - 4 520 119 zł 

● środki z innych źródeł - 444 565 zł 

● środki z budżetu UE (dotacje) - 11 239 431 zł. 
Dochody gminy: wykonanie ogółem - 31 382 433,80 zł w podziale na: 
● bieżące - wykonanie - 16 553 832,11 zł - 52,75% ogółem 

● majątkowe - wykonanie - 14 828 601,69 zł - 47,25% 
           ogółem. 
Do dochodów majątkowych gminy zaliczają się dotacje i środki przezna-
czone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku. 
 
    Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 34 592 308,47 zł   
tj. 96,43% planu wydatków po zmianach w tym: 
● wydatki bieżące - 15 464 273,52 zł - 44,70% ogółem 

● wydatki majątkowe - 19 128 034,95 zł - 55,30% ogółem. 
    W 2010 r. budżet Gminy Stronie Śląskie zamknął się deficytem  
w wysokości   3 493 128,89 zł, w okresie tym Gmina uzyskała przycho-

dy na kwotę 4 891 811,61 zł i spłaciła zobo-
wiązania z tytułu kredytów i pożyczek  
w wysokości 1 265 774,18 zł. Natomiast  
w 2011 r. budżet gminy zamknął się deficytem 
w wysokości 3 209 874,67 zł. W okresie tym 
spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 
1 921 200 zł i uzyskano przychody w wysoko-
ści 5 289 308,54 zł. 
Na koniec 2011 r. kwota należności gminy wy-

nosiła 3 100 410,35 zł  z tego: 
● należności wymagalne - 2 681 041,29 zł 

● gotówka i depozyty - 328 846,83 zł 

● pozostałe należności - 90 522,23 zł.  
 
    W roku 2010 likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku banko-
wym funduszu stały się dochodem budżetu gminy a dochody i wydatki 
związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu 
gminy. Zrealizowane dochody w gospodarce komunalnej i ochronie śro-
dowiska (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie środowiska i wpływy z różnych opłat) w 2011 r. wynio-
sły 72 480,50 zł, tyle samo wyniosły wydatki (gospodarka odpadami, 
zakup usług pozostałych).  
    W 2011 r. na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowało i zrealizowało 
8. Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć 
przewidzianych na terenie danego sołectwa. Zadania realizowane służyły 
poprawie warunków życia mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju 
gminy. Wykonanie Funduszu  Sołeckiego ogółem w 2011 r. wyniosło  
70 369,07 zł - 97,12% planu.  
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WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2011 W STOSUNKU  
DO ROKU 2010 

WYKONANIE DOCHODÓW W OKRESIE 2010 - 2011 

Obsługa długu publicznego 
(obsługa papierów wartościowych 
kredytów i pożyczek jednostek samo-
rządu terytorialnego) 

0 548 710,17 

Różne rozliczenia (część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jednostek sa-
morządu terytorialnego, część wyrów-
nawcza subwencji ogólnej dla gmin, 
różne rozliczenia finansowe, część 
równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin, rezerwy ogólne i celowe) 

5 537 621,29 0 

Oświata i wychowanie (szkoły 
podstawowe, przedszkola, inne formy 
wychowania przedszkolnego, gimna-
zja, dowożenie uczniów do szkół, 
dokształcanie i doskonalenie nauczy-
cieli, pozostała działalność) 

344 636,66 5 114 515,63 

Ochrona zdrowia (zwalczanie nar-
komanii, przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi, pozostała działalność) 

29 756 220 004,66 

Pomoc społeczna (domy pomocy 
społecznej, zadania w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, 
świadczenia: rodzinne, z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego; składki: 
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej; zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe; dodatki 
mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki 
pomocy społecznej, usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, pozostała działalność) 

2 307 870,83 2 716 242,72 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej (żłobki, pozo-
stała działalność) 

79 000 310 770,64 

Edukacyjna opieka wychowaw-
cza (świetlice szkolne, pomoc mate-
rialna dla uczniów) 

86 748 216 682,12 

Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska (gospodarka ścieko-
wa i ochrona wód, gospodarka odpa-
dami, oczyszczanie miast i wsi, utrzy-
manie zieleni w miastach i gminach, 
oświetlenie ulic, placów i dróg, wpły-
wy i wydatki związane z gromadze-
niem środków z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska, pozostała dzia-
łalność) 

9 388 609,22  13 866 658,61 

Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego (pozostałe 
zadania w zakresie kultury, do-
my i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby, biblioteki, ochrona zabyt-
ków i opieka nad zabytkami) 

2 216 593,92 3 876 801,78 

Kultura fizyczna ( instrukcje 
kultury fizycznej, zadania w 
zakresie kultury fizycznej, pozo-
stała działalność ) 

0 403 326,95 

OGÓŁEM 31 382 433,80 34 592 308,47 

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 
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Cała uchwała budżetowa, wraz ze zmianami dostępna jest na stronie  
www.stronie.pl w zakładce  

BIP / FINANSE GMINY / BUDŻET GMINY  
oraz w Urzędzie Miejskim, pok. nr 18 - Biuro Rady Miejskiej.  

    Analiza zmiany poziomu dochodów 
wskazuje, że wzrost dochodów gminy w 
2011 r. w stosunku do 2010 r. Był wyni-
kiem wpływu dotacji celowej w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich 6 724 702,45 zł. 
Subwencja ogólna z budżetu państwa 
stanowiła kwotę 5 333 215 zł. Dotacje 
c e l owe  z  b ud ż e tu  pa ńs twa  

3 735 39,33 zł. Dochody własne stanowią kwotę 5 432 450,76 zł. 
Dochody pochodzące z innych źródeł i z udziałów w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa stanowią łącznie kwotę 2 974 285 zł.  
    Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2010 r. po 
zmianach wynosił 28 677 776,27 zł. Analogicznie w 2011 r.  
35 871 242,38 zł co stanowi wzrost o 25,08%. Wykonanie wydatków 
w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2010 r. wyniosło 27 693 175,43 zł 
analogicznie w 2011 r.  34 592 308,47 zł  co stanowi wzrost o 
24,91%. 
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POROZUMIENIA PODPISANE  

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

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

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT” 

    7 maja 2012 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Stroniu Ślą-
skim zostały podpisane poro-
zumienia o współpracy pomię-
dzy jednostką policji, straży 
pożarnej, straży granicznej a 
Zespołem Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Stroniu Śląskim, 
pod honorowym patronatem 

Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia i Burmistrza Stronia Śląskie-
go Zbigniewa Łopusiewicza. Porozumienie z 22 Karpackim Bata-
lionem Piechoty Górskiej zostało podpisane na terenie Jednostki 
w Kłodzku. 
    1 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu 
Śląskim powstanie Liceum Ogólnokształcące – klasa mundurowa. 
Cykl kształcenia 3 lata. W klasie mundurowej będą prowadzone 
zajęcia lekcyjne zgodnie z ramowym planem nauczania LO z roz-
szerzeniem następujących przedmiotów: język angielski, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, oraz przedmiot uzupełniający o nazwie 
Edukacja o służbach mundurowych. Program zajęć pozwoli 
uczniom zapoznać się ze specyfiką poszczególnych służb mundu-
rowych obejmie między innymi: naukę musztry i strzelania, kurs 
samoobrony, obozy szkoleniowe, wiedzę o bezpieczeństwie pu-
blicznym, prewencji, prawoznawstwo, wizyty w placówkach jed-
nostek mundurowych, zajęcia praktyczne w jednostkach. 
 W trosce o rozwój aktywności fizycznej uczniowie w ramach w-f 
pozyskają umiejętności oraz zdolności motoryczne, takie jak zwin-
ność, szybkość, siła i wytrzymałość oraz możliwość nauki pływa-
nia i jazdy na nartach. Głównym założeniem jest przygotowanie 
do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: admi-
nistracja publiczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, prawo, 
politologia, stosunki międzynarodowe, a także w szkołach mun-
durowych różnego stopnia. Absolwenci będą mięli przygotowanie 
do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. 

    Podczas XIX sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 30 kwiet-
nia 2012 r. nastąpiło oficjalne 
podpisanie porozumienia po-
między Gminą Stronie Śląskie a 
Starostwem Powiatowym w 
Kłodzku w sprawie nieodpłatne-
go nabycia przez Gminę Stronie 
Śląskie nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem szkolnym 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 20. 
    Zarząd Powiatu Kłodzkiego biorąc pod uwagę trudną sytuację  
finansową Powiatu Kłodzkiego oraz wciąż malejący wskaźnik na-
boru uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu 
Śląskim, rozważał rozpoczęcie procedury likwidacji w/w szkoły. 
Jednak Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz w celu 
uniknięcia takiej sytuacji  podjął inicjatywę w sprawie przejęcia 
określonych zadań od Powiatu, w tym prowadzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. 
    Władze samorządowe Gminy Stronie Śląskie zamierzają konty-
nuować kształcenie młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym w 
wybranych kierunkach. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to 
wspaniała oferta edukacyjna dla gimnazjalistów ze Stronia Ślą-
skiego i okolic.  

    W dniach od 25 do 27 kwietnia 
2012 r. na terenie miasta i gminy 
Stronie Śląskie odbyła się ogólno-
po lska  konferenc ja  ka tedr  
prawa międzynarodowego nt.: 
„Problematyka podmiotowości w 
prawie międzynarodowym”. Orga-
nizatorem wydarzenia była Katedra 
Prawa Międzynarodowego i Euro-
pejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Patronatu nad konferencją udzielił nam burmistrz 
Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz.  
    Na oficjalnym otwarciu konferencji wystąpił zastępca burmi-
strza Dariusz Chromiec, prezentując uczestnikom podstawowe 
zalety gminy.  
    Goście konferencji zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią, Nieczynną 
Kopalnię Uranu oraz okolice Czarnej Góry. Warto raz jeszcze pod-
kreślić, że w sposób istotny o powodzeniu konferencji zadecydo-
wał trafny wybór miejsca. Uczestnicy z zachwytem „łapali” od-
dech w pięknych okolicach o niezaprzeczalnie pozytywnych walo-
rach przyrodniczo-turystycznych. 

    Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

Ponadto, każdy uczeń będzie miał prawo do: używania od chwili 
przyjęcia stopnia młodszego kadeta z możliwością awansowania 
na wyższe stopnie, aż do najwyższego kadeta dyplomowanego, 
noszenia umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie, absolwenci otrzymają na świadectwie ukończenia 
szkoły wpis o odbytych zajęciach specjalistycznych, certyfikaty 
ukończonych szkoleń.    ZSP 

    14 maja br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego 
Czerwonego Krzyża, na którym wybrano Prezesa PCK, Zarząd 
PCK oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgowej Rady PCK  
został wybrany Kazimierz Drożdż. Wybrano Zarząd OR PCK, do 
którego weszli Tadeusz Szełęga  z-ca Presesa – Kudowa Zdrój, 
Zofia Senderowska sekretarz – skarbnik z Kłodzka, Andrzej Kacik 
– Kłodzko, Władysław Jacek Matyszkiewicz – Stronie Śląskie. Wy-
brano Komisję Rewizyjną w składzie: Paweł Kwapisz - przewodni-
czący, Stanisław Linard - Kłodzko oraz Arkadiusz Żak – Stronie 
Śląskie.  
    Akcja poboru krwi odbędzie się w CETiKU w dniu 14 czerw-
ca br. w czwartek od godz. 10 °° do 13 ³°. Zapraszamy krwio-
dawców, strażaków, wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i 
chcą ratować życie drugiemu człowiekowi.   
      Jacek  

STROŃSKIE WIOSKI W INTERNECIE – KONSULTACJE 

    Zapraszamy przedstawicieli wszystkich wsi (Rady Sołeckie, 
Grupy Odnowy Wsi, zainteresowani mieszkańcy) na konsultacje 
dotyczące nowopowstającego portalu promocyjnego „Wirtualne 
wioski strońskie”. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca o godz. 11.00 
w UM w Stroniu Śl. (sala konferencyjna, I p.) i prowadzone bę-
dzie przez przedstawiciela firmy wykonującej portal oraz gminne-
go koordynatora projektu. Portal uruchomiony zostanie w połowie 
lipca. Wspólnie musimy wypracować koncepcję dobrego admini-
strowania stroną. Chęć uczestnictwa w spotkaniu proszę zgłaszać 
na: strategia@stronie.pl lub tel: 74 811 77 22.  Zapraszamy! 
     Monika Ciesłowska  
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DZIAŁAMY LOKALNIE 

    W dniu 2 kwietnia br. w UM odbyło się szko-
lenie z pisania wniosków do Funduszu Lokalnego 
Masywu Śnieżnika w ramach programu granto-
wego „Działaj Lokalnie”. Wzięło w nim udział 
kilkanaście osób reprezentujących szkoły, sołec-
twa oraz organizacje pozarządowe z terenu na-

szej gminy. W wyniku konkursu wniosków dziewięć grup ini-
cjatywnych otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 21 400 
zł. Program „Działaj Lokalnie” wspiera działania społeczne 
służące tzw. „dobru wspólnemu”. Wielkość dofinansowania 
wynosi średnio 2-3 tys. zł/projekt. Wymagany wkład własny w 
wysokości 25%  składa się z 5% wkładu pieniężnego i 20% 
wkładu niepieniężnego, np. pracy wolontariuszy. Gratulujemy 
otrzymanych dotacji i życzymy radości przy realizacji projek-
tów! O efektach działań grup inicjatywnych, które otrzymały 
dotacje będziemy informować na bieżąco. Poniżej prezentuje-
my zaproszenia do wspólnych działań. Monika Ciesłowska  

 Mieszkańcy wsi Goszów i Młynowiec! 
    Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się 
prace nad stworzeniem miejsca naszych wspólnych 
spotkań, uciech i biesiad. Będzie nim pięknie zago-
spodarowana działka, którą otrzymaliśmy od Gmi-
ny. Jest ona uroczo położona, wzdłuż rzeki Białej 
Lądeckiej, z widokiem na Łysiec i Sowią Kopę. Bę-
dzie to nasze wspólne miejsce  - stwórzmy je więc razem!  
Będzie to także miejsce, gdzie „diabelsko” bawią się turyści. 
Pamiętajcie, nieobecni nie decydują! Zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne w dniu 2 czerwca br. (podczas Dnia Dziecka), 
Goszów 23, podczas którego ustalimy harmonogram prac. 
Wasze Diabelskie Chochliki (Rada Sołecka wsi Goszów i Mły-
nowiec), Kontakt: Sołtys Jan Kluza. 

 Mieszkańcy Strachocina! 
    Zbliża się lato. Pora obudzić się z zimowego snu i zacząć 
żyć. Przed nami piękne lato, na które wszyscy czekamy. Za-
praszamy do wspólnego projektu „Kwieciście nam”. Chcemy 

aby Strachocin zasłynął jako wieś, która wita 
wszystkich pięknym kwiecistym kobiercem! Będzie 
to tzw. „witacz”  czyli nazwa naszej miejscowości 
utworzona z pięknych żywych kwiatów. Pomoże 
nam Pan Wojciech Tomaszkiewicz – inżynier 

ogrodnictwa. Zapraszamy do współpracy! Razem możemy 
więcej! Rada Sołecka  oraz Grupa Odnowy Wsi, Kontakt: 
Sołtys Krystyna Brzezicka.  

które odbędzie się dnia 05 czerwca 2012 w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Starym Gierałtowie. Tematem spotkania będzie opra-
cowanie planu działań w celu wykonania tablicy informacyjnej dla 
turystów, którą umieścimy przy skałkach „Trzy Siostry”. Pragniemy 
zdobyć szeroki „front” społecznego poparcia dla naszych działań, jak  
również wysłuchać nowych pomysłów, jakie się wyłonią w trakcie 
dyskusji. W spotkaniu zapowiedziała udział Rada Sołecka, Grupa 
Odnowy Wsi, przedstawiciele OSP, zaproszony koordynator gminny 
oraz osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne.  
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej w Starym Gierałtowie, 
Kontakt: Mieczysław Makarewicz. 

    W dniach 11-12 maja 
na Rynku Ratuszowym 
w Jeleniej Górze Biuro 
Promocji i Rozwoju Gmi-
ny oraz Działalności Go-
spodarczej UM, Ośrodek 
Narciarski „Czarna Góra” 
oraz Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego 
„Masyw Śnieżnika” stwo-
rzyli wspólny front pro-
mocji atrakcji turystycz-
nych naszej gminy.  
W targach wzięło udział 

ponad 150 wystawców: m. in. gmin, miast i stowarzyszeń turystycz-
nych. Na stoisku UM odwiedzający mogli zapoznać się z atrakcjami 
turystycznymi i bazą hotelową naszej gminy, otrzymać mapy i prze-
wodniki, zobaczyć wyroby huty szkła kryształowego Violetta oraz 
okazy minerałów użyczone przez Muzeum Minerałów ze Stronia Śl. 
Na stoisku  „Czarnej Góry” prezentowany był film promujący narciar-
stwo u stóp Śnieżnika, a na stoisku SRR „Masyw Śnieżnika”, szef 
kuchni karczmy „Puchaczówka” zapraszał do degustacji wędlin i mięs 
wędzonych własnej produkcji. Fotorelacja z wyjazdu na Facebook’u 
(Stronie Śląskie - Aktywni z Natury). 
    Dziękujemy sponsorom nagród, które przekazaliśmy osobom od-
wiedzającym targi - podczas loterii oraz w trakcie quizu turystyczne-
go na scenie.     Monika Ciesłowska  

Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie! 
    Wycieczki rowerowe to wspaniały sposób na dobre samo-
p o c z u c i e ,  z d r o w i e  
i młodzieńczą figurę! Zapraszamy do wzięcia 
udziału w naszej akcji „Roweruję i maluję” 
czyli wspólnie znakujemy szlaki turystyki 
rowerowej w naszej gminie  (wg przewodni-
ka „Rowerem po Masywie Śnieżnika”). Gwarantujemy miłą 
atmosferę, poczęstunek dla uczestników oraz możliwość za-
warcia nowych znajomości! Projekt jest otwarty dla wszystkich 
mieszkańców o dobrej kondycji fizycznej i z doświadczeniem  
w wycieczkach rowerowych. Zapraszamy! Grupa Inicjatywna 
„Między Nami Kolarzami”, Kontakt: Monika Ciesłowska 
UM, Paweł Dywański CETiK. 

ŚNIEŻNIK KONTRA ŚNIEŻKA 

KUP BILET ONLINE 
    Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedź-
wiedzia” Sp. z o. o. wprowadził udogodnienie 
dla turystów pragnących zwiedzać Jaskinię 
Niedźwiedzią w Kletnie. Od maja br. na stro-
nie internetowej www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

zainteresowani mogą nabyć bilet do najpiękniejszej jaskini online – 

za pomocą w/w strony.   Bogdan Birówka 

RATOWNIK WOPR 

    Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” organizuje kurs 
Ratownika WOPR. Warunki udziału w kursach: 

● ukończone 12 lat - na młodszego ratownika WOPR 
● ukończone 16 lat - na Ratownika WOPR 

Kontakt: P. Janusz Majewski kom. 600700667 
KRYTA PŁYWALNIA  w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20a.  
     Zapraszamy! 

Zaproszenie 
    Zapraszamy wszystkich chętnych ludzi, którym leży na ser-
cu rozwój i  rozkwit  Doliny Białej  Lądeckiej na spotkanie,  
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SPORT 

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 

NABÓR NA RATOWNIKA WOPR 

    Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka  
z o. o. do dnia 10 czerwca 2012 r. przyjmuje podania do pracy w 
charakterze: Ratownika Wodnego i Młodszego Ratownika Wod-
nego. Miejsce pracy: kąpielisko na zalewie w Starej Morawie. 

    Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następu-
jące warunki: posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do 
wykonywania pracy na tym stanowisku, czyli  posiadać uprawnie-
nia młodszego ratownika wodnego lub ratownika wodnego WO-
PR, posiadać aktualną  unifikację ( w przypadku ratownika WO-
PR), posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym 
stanowisku, nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo 
umyślne, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

    Podania wraz z dokumentami  należy przesłać w kopertach z 
napisem: "Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego" w terminie 
do dnia 10 czerwca 2012 r. włącznie na adres: SPA „Jaskinia 
Niedźwiedzia” Sp. z o. o. ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Ślą-
skie lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Dziale Księgowości. 
Szczegóły na stronie www.jaskinianiedzwiedzia.pl.   

      SPA 

OGŁOSZENIE  

    Prezes Zarządu Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedź-
wiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim zaprasza do składania pi-
semnych ofert na dzierżawę n/w nieruchomości przeznaczonych 
pod sezonowe punkty handlowe usługowe i rekreacyjne na tere-
nie kąpieliska w Starej Morawie z przeznaczeniem na: prowa-
dzenia ogródka piwnego, małą gastronomię (rożno, fast 
food), sprzedaż waty cukrowej, kukurydzy i popcornu, 
zabawki dmuchane, batut, euro - bungy, zjeżdżalnie,  
prowadzenie punktu handlowego (stragan z zabawkami, 
upominkami).  
    Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność gospodarczą oraz nie posiadające jakichkolwiek za-
dłużeń wobec SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. Warunkiem 
złożenia oferty jest wniesienie wadium i złożenie pisemnej oferty 
dostarczonej osobiście lub za pośrednictwem poczty, w SPA 
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 20 a, do dnia 01.06.2012 r. do godz. 15:00. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w SPA „Jaskinia  
Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 20a  
(tel. 74 814 16 04, 501 67 45 22, e-mail: marke-
ting@jaskinianiedzwiedzia.pl). Szczegóły na stronie 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl.   
      SPA 

WYCIECZKA ROWEROWA – 27.05.2012  

    Gmina Stronie Śląskie, Stroński Park 
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz 
Centrum Edukacji Turystyki i Kultury 
zapraszają na: WYCIECZKĘ ROWE-
ROWĄ PO GMINIE STRONIE ŚLĄ-
SKIE. START: 27.05 (NIEDZIELA) 
godz. 10:00 SPA „Jaskinia Niedźwie-
dzia” (basen). Uczestnictwo w wycieczce 
jest bezpłatne. Organizatorzy zapewnia-
ją pilota wycieczki i apteczkę pierwszej pomocy. Uczestnicy ubez-
pieczają się we własnym zakresie. 
Osoby do lat 18 - pisemna zgodą rodziców. 
Dzieci do lat 16 - obowiązek posiadania kasku rowerowego. 
      SPA 

OPŁATA ZA ALKOHOL 

    Przypominamy, że z dniem 31.05.2012 r. upływa termin zapła-
ty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy 
kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpo-
średnio do Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Urzędzie 
Miejskim. 

Gmina Stronie Śl. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl. 
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010  

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 
 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy 
Stronie Śląskie. W przypadku niedokonania wpłaty w wymaga-
nym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
wygasają. 

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 

SUKCESY TENISISTÓW STOŁOWYCH „ŚNIEŻNIKA” 

    W dniu 01 maja br. w Drzonkowie odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików. Zawodniczki „Śnieżnika” wywal-
czyły: Anna Węgrzyn – złoty medal w grze pojedynczej oraz złoty 
medal w grze podwójnej, Katarzyna Węgrzyn – złoty medal w 
grze podwójnej, Aleksandra Ciura – brązowy medal w grze poje-
dynczej oraz brązowy medal w grze podwójnej. 
    Oprócz medali indywidualnych tenisistki zdobyły również pu-
char za zajęcie II - go miejsca w klasyfikacji klubowej makrore-
gionu, wywalczyły również 8,50 punktów do rankingu krajowego 
gmin i powiatów. 
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PROJEKT "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WSI STRACHOCIN" ZAKOŃCZONY 

 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnegodla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
tytuł projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" 

Zakończyła się realizacja przez Gminę Stronie Śląskie projektu pt: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi 
Strachocin". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość zadania wyniosła   10 347 502,17 zł.  
Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło    8 723 395,60 zł. 

    Przyzwyczajeni do twór-
czości Włodzimierza Wy-
sockiego jego wielbiciele, 
mogą być nieco zaskoczeni 
formą, w jakiej są prezen-
towane utwory, a to za 
sprawą muzyków, tworzą-
cych zespól Projekt Volo-
dia, wywodzących się z 
różnych korzeni muzycz-
nych (rock, flamenco, jazz tradycyjny ). Skrzyżowanie tak odmien-
nych gatunków muzycznych, pozwoliło na stworzenie niepowta-
rzalnego, urozmaiconego ( w formie przystępnej również dla mło-
dych odbiorców) materiału muzycznego. Brzmienie, jakie uzyskał 
zespół jest niepowtarzalne i porównywać je można przede wszyst-
kim do utworów Toma Waitsa, zresztą muzycy przyznają, że 
główną inspiracją jest właśnie wspomniany artysta. W 2010 r. 
koncert Projekt Volodia transmitowany był w radiowej „Trójce” ze 
Studia im. Agnieszki Osieckiej. Uniwersalność muzyki zespołu 
Projekt Volodia pozwala zgromadzić na swoich koncertach pu-
bliczność w każdym wieku, od nastolatków do fanów pamiętają-
cych śpiew Wysockiego na żywo. Dzięki temu Projekt Volodia z 
powodzeniem występuje zarówno na dużych scenach w salach 
widowiskowych, filharmoniach, amfiteatrach jak również w kame-
ralnych, młodzieżowych klubach muzycznych i jazzowych. Wszę-
dzie tam koncert, a właściwe spektakl muzyczny, ze scenografią, 
prezentacją multimedialną przyjmowany jest entuzjastycznie, 
kończąc się bardzo często owacjami na stojąco. Występ określany 
czasami jako najważniejsze, lokalne wydarzenie muzyczne w ro-
ku. Koncerty zespołu wzbogacone są udziałem wybitnego aktora 
teatralnego i filmowego Mirosława Baki.  
Występ odbędzie się 30 maja o godz. 19.00 w sali widowiskowej 
CETiK-u w Stroniu Śląskim. Tel. 74 8143 205 
10 zł przy zakupie grupowym 10 biletów, 
15 zł przy zakupie indywidualnym.  CETIK 

PROJEKT VOLODIA W CETiKu 

 
Janusz Degler jest profeso-

rem Uniwersytetu 
Wrocławskiego, historykiem 

literatury i teatrologiem 
 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
DOMU GOŚCINNEGO U MAJÓW 

BIELICE, 26 MAJA GODZ. 18 
Wstęp wolny  

    05 maja w Stroniu Śląskim odbyły się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Kadetów i Żaków, zawodnicy „Śnieżnika” nie zawiedli, zdo-
bywając 7 medali na własnym terenie. W kategorii żaczki: Kata-
rzyna Węgrzyn – złoty medal, Anna Węgrzyn – srebrny medal; w 
kategorii kadetów: gry pojedyncze - Szymon Burek – złoty me-
dal,Adrian Dugiel – srebrny medal; gry podwójne - Szymon Burek 
i Adrian Dugiel – złoty medal; miksty - Szymon Burek w parze z 
Pauliną Kryszewską – złoty medal, Adrian Dugiel w parze z Natalią 
Bajor – srebrny medal. 
    Patryk Cuch wywalczył awans do półfinałów olimpiady młodzie-
ży w kategorii kadetów. 
    W dniach 18-20 maja zawodniczki Anna i Katarzyna Węgrzyn i 
Aleksandra Ciura uczestniczyć będą w Drużynowym i Indywidual-
nym Pucharze Polski Młodzików. 
     B. Węgrzyn 

HISTORIA KRYSZTAŁU – ODC. 4 

    W sezonie 1987/88 piłkarze ze Stronia Śląskiego spadli do kla-
sy okręgowej. W sezonie 1990/91 awansowali do utworzonej rok 
wcześniej klasy międzyokręgowej (czwarty szczebel rozgrywek). 
W 1992 r. Kryształ ponownie awansowało  III ligi. W sezonie 199-
3/94 zawodnicy ze Stronia znów zażarcie bili się o awans do II 
ligi. Awans przegrali dosłownie o włos z Pogonią Oleśnica. W se-
zonie 1997/98 Kryształ po reorganizacji rozgrywek opuścił III ligę, 
grając przez trzy lata w 
IV lidze. Ważnym wyda-
rzeniem w Stroniu Ślą-
skim, którym może po-
chwalić się Nasza druży-
na było spore osiągnięcie 
w Pucharze Polski. W 
1994 roku zespół doszedł 
do 1/16 finału pucharu 
Polski gdzie po drodze 
pokonał takie ekipy jak Chrobry Głogów czy Miedź Legnica. W 
1/16 finału nasza drużyna trafiła na I- ligową Stal Mielec, treno-
waną wówczas przez obecnego selekcjonera Reprezentacji Polski 
Franciszka Smudę. W regulaminowym czasie gry był remis 2 : 2 . 
O awansie decydowały rzuty karne, te lepiej egzekwowali zawod-
nicy gości, którzy wygrali w rzutach karnych 5 : 4. W tym meczu 
w barwach Kryształu grali: Poczkajski, Kołodziej, Jędrzejowski, 
Kowalkowski, Borcoń, S Gorząd, Pruchnicki, Goliarz, Bartkowiak, 
Nowomiejski, Matuszak, Drańczuk, Chwałek. Trenerem drużyny 
był Zbigniew Lipkowski. Na początku XXI wieku Piłkarze ze Stro-
nia nie zanotowali większych sukcesów.  Bartosz Kuziel 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

 

BIURO RADNEGO 
Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B czynne  

w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 - 1700,  
ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

UWAGA!!! - ZNALEZIONO KLUCZE 
Na terenie Parku Miejskiego znaleziono klucze.  

Prawdopodobnie zostały zgubione podczas im-

prezy „Strońska Kwietniówka”. 

Klucze do odebrania są w biurze w CETiKu  

ul. Kościuszki 18. 

 

    Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik w Starej Morawie wraz 
z gospodarzami zapraszają na spotkanie literackie, które odbędzie 
się w dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 19.00: „Opisanie i Odbicie” 
– Antoni Matuszkiewicz i Karol Maliszewski. Niespodzianką wieczo-
ru będzie towarzysząca cześć muzyczna. W 
tym samym dniu, o godz. 17.00 w Galerii 
Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w 
Lądku – Zdroju odbędzie się wernisaż foto-
graficzny Mikołaja Rybczyńskiego  
„Mój Dolny Śląsk”. Zapraszamy! 

Prof. Jacek M. Rybczyński 

WIECZÓR LITERACKI W WAPIENNIKU 

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza na 
PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się  
16 czerwca 2012 (sobota) od godz. 11:00 na 
terenie Szkoły Podstawowej. Mile widziane 
wszystkie rodziny, które chcą spędzić czas 
wolny wesoło i ciekawie. Organizatorzy przy-
gotowali szereg stoisk klasowych, na których 
będzie można nabyć m. in. losy, 

ciasta, napoje, sałatki, szaszłyki, rękodzieło i wiele innych atrak-
cji. Ponadto proponujemy szereg gier i zabaw, ćwiczących 
współdziałanie i integrację w grupie.  
Liczymy na wielu uczestników ale przede wszystkim na przednią 
zabawę. 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! – RADA RODZICÓW  

 

 


