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Od Redakcji
Przygotowanie jubileuszowej publikacji wiązało się z koniecznością
wyszukania oraz selekcji zdjęć, jakie przechowywane są w prywatnych
zbiorach, zakładach pracy, instytucjach i muzeach.
Album powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Składamy serdeczne
podziękowania za pomoc w zgromadzeniu materiałów, a autorom
zdjęć i właścicielom zbiorów archiwalnych – dziękujemy za zgodę na
ich publikację. W pracy nad albumem niezwykle cenne były rozmowy
przeprowadzone z mieszkańcami miasta, którzy podzielili się z nami
swoją wiedzą i wspomnieniami.
Dziękujemy Archiwum Państwowemu we Wrocławiu Oddział
w Kamieńcu Ząbkowickim, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku za
współpracę i możliwość skorzystania z archiwalnych dokumentów oraz
zbiorów muzealnych.
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Stronie Śląskie, 2017

Szanowni Państwo,
Stronie Śląskie awansowało do rangi miasta w drugiej połowie XX w.,
a o okolicznościach nadania mu praw miejskich dowiecie się Państwo z ostatniego rozdziału albumu.
Stronie Śląskie nie ma układu urbanistycznego typowego dla miast średniowiecznych, nie posiada rynku ani centralnego placu. Ma jednak, jak
każda miejscowość, swoją przestrzenną i społeczną specyfikę. Celem albumu
jest pokazanie przemian, jakie nastąpiły w krajobrazie miasta i życiu jego mieszkańców od początku XX w. do dnia dzisiejszego.
Prezentujemy Państwu miejsca i budynki, które na przestrzeni lat wpisały się w stroński krajobraz i stworzyły jego tożsamość,
a także te, które już nie istnieją. Zobaczycie Państwo fotografie sprzed 1945 r., z lat 1946-1989 r. i zdjęcia wykonane w ostatnim
ćwierćwieczu. Nie wszystkie ulice, domy i ważne wydarzenia zostały zaprezentowane, ale staraliśmy się, aby przedstawiony obraz
przemian był ciekawy. Wyrażam nadzieję, że album będzie miłą pamiątką jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla Stronia
Śląskiego, a w przyszłości stanie się cennym materiałem ikonograficznym.
Z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich dziękuję wszystkim mieszkańcom, za Waszą obecność i wkład w rozwój Stronia
Śląskiego w latach 1945–2017 r. Nasz jubileuszowy album dedykuję zaś młodym pokoleniom. To one będą tworzyć Stronie
Śląskie w XXI w. W dużym stopniu od nich zależeć będzie, jakie zmiany nastąpią w wyglądzie miasta w kolejnych dziesięcioleciach oraz jakie nowe przedsięwzięcia i inwestycje zostaną zrealizowane. Życzę im wielu ciekawych pomysłów oraz wytrwałości
i powodzenia w ich realizacji.
Chciałbym, aby Stronie Śląskie zawsze postrzegane było przez mieszkańców i turystów jako ładne górskie miasteczko, w którym
dobrze się żyje i do którego chętnie się wraca.
Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Łopusiewicz
Burmistrz Stronia Śląskiego
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STroNIe ŚląSkIe w skrócie

Stronie ŚląSkie W SkrÓCie

Stronie Śląskie na tle Czarnej góry, 1. połowa XX w.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
Stronie Śląskie położone jest na Ziemi kłodzkiej, w Sudetach
Wschodnich, 120 km od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia
oraz 30 km od kłodzka. Miasteczko otoczone jest pasmami
górskimi Masywu Śnieżnika (czes. kralicky Sněžnik) oraz gór
Bialskich i gór Złotych (czes. rychlebske Hory) i jest siedzibą
gminy miejsko-wiejskiej o powierzchni 146 km², zamieszkanej
przez ok. 7 500 osób i obejmującej 14 górskich wsi: Strachocin,
goszów, Bielice, Nowy gierałtów, Stary gierałtów, Młynowiec,
Starą Morawę, kletno, kamienicę, Bolesławów, Nową Morawę,
Stronie Śląskie (wieś), janową górę i Sienną.
od południa i wschodu gmina sąsiaduje z republiką Czeską.
Najbliższe polsko-czeskie samochodowe przejścia graniczne:
Nowa Morawa / Stare Město oraz lutynia / Travna. Najbliżej
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położone miasteczka to: lądek-Zdrój, Bystrzyca kłodzka,
Międzylesie, czeskie Stare Město oraz javornik.
Miasta partnerskie Stronia Śląskiego:
Stare Mésto w Czechach (od 1993 r.)
Chodzież w Polsce (od 1996 r.)
la Machine we Francji (od 1999 r.)
Dippoldiswalde w niemczech (od 2000 r.)
Szikszó na Węgrzech (2003 r.)
Ustronie Morskie w Polsce (od 2017 r.)
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STroNIe ŚląSkIe w skrócie

Widok na Stronie Śląskie z Suchej Drogi w górach Bialskich, 2017 r. Zródło archiwum gminy Stronie Śląskie
Nasza współpraca z miastami partnerskimi odbywa się
na płaszczyźnie kulturalnej,
oświatowej i sportowej. Młodzież z gminy Stronie Śląskie
bierze udział w wymianach
międzynarodowych z la Machine, podczas których ma
możliwość poznania kultury,
obyczajów oraz tradycji panujących we Francji. Współpraca
z czeską gminą Stare Mésto
obejmuje między innymi re- Wizyta młodzieży z la Machine w Stroniu Śląskim,
alizację transgranicznych pro- 2016 r. Żródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
jektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej.
Poprzez członkostwo w Związku gmin Śnieżnickich, Stowarzyszeniu gmin Ziemi kłodzkiej oraz Stowarzyszeniu gmin Polskich
euroregionu glacensis, gmina Stronie Śląskie współpracuje z gminami Międzylesie, Bystrzyca kłodzka, lądek-Zdrój, kłodzko
i innymi. organizacje integrują samorządy oraz podejmują wspólne działania służące promocji i rozwojowi regionu.
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eTaPy roZWoju gMINy STroNIe ŚląSkIe do 1945 roku

Pocztówka z 1928 r.– zabudowania dworskie. udostępnił: jakub Chilicki
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Zanim w drugiej połowie XX w. powstało miasto Stronie
Śląskie, na jego terenie rozwijały się trzy wsie: Schreckendorf
(Strachocin), gompersdorf (goszów) i Seitenberg (Stronie).
Najstarszą wsią jest Strachocin (XII w.), młodszą – goszów
(XIII-XIV w.), a najmłodszą - Stronie (XIV w.). Przypuszcza się,
że powstanie osad związane było z górnictwem i hutnictwem
żelaza, które jednak upadło w wyniku wojny 30-letniej (16181648 r.). W XVIII w. wsie przekształciły się w osady rolniczorzemieślnicze, z wytwórstwem i przetwórstwem zaspokającym
potrzeby miejscowego rynku (pozyskiwanie drewna, tartaki,
młyny, wapienniki, browary, gorzelnie, masarnie, olejarnie).
od połowy XIX w. mieszkańcy znajdowali też zatrudnienie
w hucie żelaza i przy produkcji szkła kryształowego (Strachocin), przy wydobyciu i przetwórstwie marmuru (Stronie) oraz
przy obsłudze ruchu turystycznego. okolica była w znacznej
mierze samowystarczalna, duże znaczenie miał więc miejscowy
handel, rzemiosło i usługi (tkacze, krawcy, kowale, szewcy,
kaletnicy, itp.).
Największa ze wsi, której znaczna część znajduje się dziś
w granicach Stronia Śląskiego, to Strachocin, na terenie której
działał kościół, szkoła, stacja kolejowa (od 1897 r.), tartak, huta
żelaza (1843-1865 r.) i huta szkła kryształowego (od końca
XVIII w.). Pod koniec XIX w. Strachocin i Stronie scaliły się
przestrzennie i często nazywano je Schreckendorf-Seitenberg,
co widoczne jest na widokówkach z przełomu XIX i XX w.
Fragment ówczesnej wsi Strachocin stanowi dziś zachodnią

i północną część Stronia Śląskiego (ulica kościuszki po dawny
zespół dworski, ulice kościelna, Dolna, górna i Polna).
Na terenie wsi Seitenberg (mniejszej i mniej zamożnej od
wsi Schreckendorf) w połowie XIX w. powstał zespół dworski,
stanowiący centrum administracyjne dóbr strońskich, które
w 1838 r. znalazły się w posiadaniu pruskiego rodu panującego,
a dokładnie królewny Marianny orańskiej, żony albrechta von
Hohenzollerna. Dziś dawny zespół dworski stanowi najstarszy i najcenniejszy zespół architektoniczny Stronia Śląskiego.
W jego skład wchodzi między innymi dawny dwór z parkiem
(dziś urząd Miejski), zabudowania gospodarcze (kościuszki 53,
Turystyczna 2, 4 i 8), budynek hotelu i browaru (kościuszki 58
i 60) z XIX w., kościół poewangelicki z XX w. i kaplica św. onufrego z XVIII w. W połowie XIX w. na terenie wsi Seitenberg
na górze krzyżnik rozpoczęto wydobycie marmurów.
W pierwszej połowie XX w. na zboczu Sowiej kopy w goszowie działał mały kamieniołom gnejsu oraz zakład wytwarzający
kostkę brukową i krawężniki. Dawne wyrobisko, dziś porośnięte
buczyną, widoczne jest z drogi ze Stronia Śląskiego do Bielic.
Fragment dzisiejszej ulicy Nadbrzeżnej oraz ulica Mickiewicza,
którą wyjeżdżamy ze Stronia Śląskiego w kierunku Bielic, należały do wsi goszów.
Szczególnie ożywiony rozwój okolicy, w tym turystyki, nastąpił po doprowadzeniu do Strachocina linii kolejowej z kłodzka
w 1897 r. Spowodowało to zmniejszenie rangi sąsiedniego
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eTaPy roZWoju gMINy STroNIe ŚląSkIe do 1945 roku

Do 1945 rokU
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eTaPy roZWoju gMINy STroNIe ŚląSkIe do 1945 roku

Bolesławowa (Wilhelmsthal), z którego przeniesiono siedzibę gminy (w latach 1581-1892 Bolesławów posiadał prawa
miejskie). Zachowały się dokumenty planistyczne związane
z przedłużeniem linii kolejowej w kierunku Bolesławowa i kamienicy, aż pod Śnieżnik. Przypuszcza się, że wybuch I wojny
światowej spowodował, że plany te nie zostały zrealizowane.

W 1933 r. we wszystkich miejscowościach w granicach
obecnej gminy Stronie Śląskie żyło około 6.250 osób, z czego
ponad połowa w Strachocinie, Stroniu i goszowie, na terenie
których po 1945 r. powstało miasto Stronie Śląskie.

W drugiej połowie XIX w., w wyniku rozbudowy huty szkła
kryształowego, granice pomiędzy wsiami Schreckendorf (Strachocin), Seitenberg (Stronie) i gompersdorf (goszów) zatarły się.

Praca w szlifierni kryształów w „oranienhütte” przed 1945 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

Pocztówka (awers) z 1899 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

lokalne banknoty z 1920 r.
udostępnił: Marek Sieroń
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etapy rozwoju gminy Stronie Śląskie lata 1945—1989

Rękopis z XVIII w. zanaleziony
w domu w Stroniu Śląskim wsi.
Udostępnił: Tomasz Wietrzychowski

List wysłany
z Siennej 19 IV 1828 r.
Źródło: archiwum
Gminy Stronie Śląskie
—11—
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eTaPy roZWoju gMINy STroNIe ŚląSkIe lata 1945—1989

lAtA 1945 – 1989
W wyniku zmiany granic państwowych po II wojnie światowej,
dawni mieszkańcy opuścili swoje domy, a przybyli nowi osadnicy, w większości repatrianci z kresów Wschodnich. Niełatwe
warunki życia w górskim terenie oraz możliwość podjęcia pracy
poza rolnictwem nie zachęcały przybyłych osadników do zasiedlania terenów wiejskich. opuszczone wsie nigdy nie osiągnęły
liczby ludności sprzed 1945 r., a ich przedwojenna zabudowa
w większości uległa zniszczeniu. Przykładowo Bielice w 1933 r.
liczyły 369 mieszkańców, zaś w 1985 r. jedynie 22 osoby.
Znacznie wzrosła natomiast liczba ludności Stronia Śląskiego.
Zanim w 1946 r. okolicznym miejscowościom nadano polskie
nazwy (Zarządzenie Ministrów administracji Publicznej i Ziem
odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu
urzędowych nazw miejscowości), Stronie Śląskie (do 1945 r.
Seitenberg) nazywano ubocze, a następnie Żybocin.

i drobny handel, a w całej okolicy zmalało znaczenie rolnictwa
i turystyki. Stronie Śląskie rozwijało się jako miasteczko przemysłowe i postrzegane było jako miejscowość robotnicza. Poza
hutą szkła i szpitalem mieszkańcy pracowali przy wydobyciu
i przetwórstwie marmuru w kletnie i Stroniu Śląskim wsi (Strońskie Zakłady kamienia Budowlanego), w tartaku, na stacji kolejowej, w gospodarstwie Spółdzielczym „Samopomoc Chłopska”
(w sklepach i magazynach należących do gS odbywał się prawie
cały miejscowy handel oraz skup płodów rolnych), w administracji Budynków komunalnych, w szkołach i przedszkolach.
Pod koniec lat 40. oraz w latach 50. zatrudnienie znajdowano
też przy eksploatacji rud uranowych w kletnie i janowej górze. W latach 60. w Parku Miejskim gS prowadził wytwórnię
napojów gazowanych, przeniesioną następnie na ulicę Polną
(gdzie funkcjonowała jeszcze w latach 80.).

W 1959 r. z fragmentów wsi Strachocin, Stronie Śląskie
i goszów utworzono osiedle Stronie Śląskie, które w 1967 r.
otrzymało status miasta (rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia niektórych
miast, zob. str. 4). Powojenny wzrost liczby ludności i awans
Stronia Śląskiego do rangi miasta związany był z rozwojem
huty szkła kryształowego „Violetta” oraz utworzeniem jednego
z największych w kraju szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych na terenie osiedla Morawka. W latach 70. i 80. XX wieku
obydwa zakłady pracy zatrudniały aż 2.500-3.500 osób. Wraz
z powojennym upaństwowieniem i uprzemysłowieniem gospodarki, z krajobrazu Stronia Śląskiego niemal zniknęło rzemiosło

W 1966 r. podczas eksploatacji marmuru w kletnie odkryta
została jaskinia Niedźwiedzia. udostępnienie jaskini do zwiedzania w 1983 r. przyczyniło się do wzrostu ruchu turystycznego. obsługą ruchu turystycznego (organizowanie wycieczek
i rajdów, zwiedzanie jaskini i huty szkła, usługi przewodnickie
i transportowe) zajmowali się strońscy działacze i członkowie
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego.
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Przestrzennie miasto rozwinęło się w kierunku wschodnim
i południowym. Nowe osiedla mieszkaniowe zajęły dawne pola
i łąki, rozciągające się niegdyś wzdłuż dzisiejszej ulicy Nadbrzeżnej i południowej części ulicy kościuszki. Na przełomie lat 40.

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

W połowie lat 80. na terenie gminy Stronie Śląskie mieszkało
ok. 9.000 osób, w tym w mieście Stronie Śląskie ok. 6.600.

Pamiątkowa pieczątka
z 1988 r. udostępnił:
arkadiusz Małysiak
Pamiątkowa pieczęć VII
ogólnopolskiego rajdu
Chemików, 1967 r.
udostępnił:
arkadiusz Małysiak

Stare pieczęcie z lat 1945-1946.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
etykieta mineralnej
wody stołowej „kryształ”.
udostępnił: arkadiusz Małysiak
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i 50. powstało osiedle Morawka. W latach 60. wzniesiono bloki
mieszkaniowe przy ulicy Hutniczej, w latach 70. zbudowano
osiedle mieszkaniowe przy ulicy Nadbrzeżnej, a w latach 80.
i 90. bloki mieszkaniowe wzdłuż ulicy Żeromskiego (do 2016 r.
część ulicy nosiła nazwę 40-lecia Prl) i Nadbrzeżnej. W drugiej połowie lat 70. powstały pierwsze domy na dzisiejszym
osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicach jaworowej,
Świerkowej i kopernika, na południowych krańcach miasta przy
wyjeździe w kierunku Bolesławowa. Do końca lat 70. większa
część miasta dysponowała siecią wodociągową, kanalizacyjną
i gazowniczą. Wraz z rozwojem motoryzacji, pod koniec lat 80.
kamienne nawierzchnie trzech głównych ulic miasta: Hutniczej,
Nadbrzeżnej i kościuszki zastąpił asfalt.
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etapy rozwoju gminy Stronie Śląskie lata 1945—1989

Nowa kuglernia (szlifiernia) w Hucie Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim. Nowe szlifierki zainstalowane w 1961 r.
Zbiory: Pana Chruślińskiego, udostępnił Krystian Sokół
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etapy rozwoju gminy Stronie Śląskie po 1989 roku

Tablo pracowników szpitala. Źródło: archiwum Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
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eTaPy roZWoju gMINy STroNIe ŚląSkIe po 1989 roku

Po 1989 rokU
upadek lokalnego przemysłu w wyniku transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. spowodował załamanie rynku
pracy. Pomimo procesu prywatyzacji i wprowadzenia wolnego
rynku, zaprzestano wydobycia i przeróbki marmurów, zlikwidowano tartak (w jego miejscu znajduje się market Biedronka),
zredukowana została produkcja i zatrudnienie w hucie szkła
„Violetta” (w hucie pracuje około 250 osób). Szpital przeniesiony został z osiedla Morawka do nowo wybudowanego
budynku. liczba pacjentów i pracowników zmniejszyła się
ponad czterokrotnie. Zlikwidowane zostały połączenia kolejowe oraz komunikacja autobusowa pomiędzy miejscowościami
gminy. Tragicznym wydarzeniem w trudnym okresie przemian
ustrojowych była powódź, która nawiedziła Ziemię kłodzką
w dniach 6-8 lipca 1997 r. gmina Stronie Śląskie poniosła
straty w wysokości 48 mln złotych.
reforma samorządowa stworzyła lokalnym władzom nowe
możliwości w zarządzaniu gminą i jej mieniem. W obliczu nowej
rzeczywistości samorząd postawił na rozwój turystyki. Dzięki
prywatyzacji mienia i sprzedaży gruntów gmina pozyskała
środki na inwestycje. W dużej mierze sprywatyzowane zostały
dawne budynki i mieszkania komunalne, co obniżyło koszty
funkcjonowania samorządu.
W 1991 r. przekształcono ośrodek Sportu i rekreacji w zakład budżetowy, w 1995 r. w gminną jednostkę organizacyjną
Centrum rekreacji i Sportu, w 2011 r. w spółkę Stroński Park

—16—

aktywności „jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. Spółka zarządza
jaskinią Niedźwiedzią w kletnie, basenem, halą sportową, pokojami gościnnym i boiskiem sportowym w Stroniu Śląskim oraz
zalewem i jego infrastrukturą turystyczną w Starej Morawie.
Po likwidowanym szpitalu psychiatrycznym gmina przejęła na
własność wiele budynków w celu ich sprzedaży i przekształcenia
Morawki w osiedle mieszkaniowe. Wyremontowała również
nieczynny budynek stacji kolejowej i w 2011 r. otworzyła
w nim Centrum edukacji Turystyki i kultury. od połowy lat 90.
samorząd wspierał powstanie ośrodka narciarskiego „Czarna
góra” w Siennej oraz stacji narciarskiej „kamienica” w kamienicy
i Bolesławowie. rozwój infrastruktury narciarskiej wywołał
duże zainteresowanie działkami budowlanymi na terenie całej
gminy oraz dynamiczny rozwój bazy noclegowej. Dzięki uzyskanym środkom finansowym samorząd mógł zainwestować
w infrastrukturę techniczną okolicy, zwiększając tym samym jej
atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów. Do najważniejszych
zrealizowanych zadań należy: rozwój kanalizacji, modernizacja
oczyszczalni ścieków, powstanie nowego ujęcia wody pitnej,
rekultywacja wysypiska śmieci, naprawa i budowa nowych
chodników, dróg i mostów, oświetlenie ulic i dróg. Inwestycje
te w dużej mierze zostały zrealizowane dzięki dotacjom z funduszy unii europejskiej.
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etapy rozwoju gminy Stronie Śląskie po 1989 roku

Powstanie Ośrodka Narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej przyczyniło się do ożywienia gospodarczego okolicy, szczególnie
rozwoju bazy noclegowej. Źródło: archiwum Czarna Góra
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etapy rozwoju gminy Stronie Śląskie po 1989 roku

W mieście pojawiły się duże markety handlowe, a ubyło
małych sklepów. W warunkach globalnej gospodarki, niemal
zanikło miejscowe rzemiosło, wytwórstwo i przetwórstwo.
W ostatnich 25 latach Stronie Śląskie przeobraża się z miasteczka przemysłowego w miejscowość turystyczno-usługową.
Liczba stałych miejsc pracy w mieście w porównaniu z latami
70. i 80. XX w. zmalała kilkakrotnie. Wielu mieszkańców podjęło
zatrudnienie poza Stroniem Śląskim i poza granicami Polski.
Wielu z nich inwestuje jednak w Stroniu Śląskim w swoje domy,
mieszkania i rodziny. Rozwija się turystyka i budownictwo
letniskowe na terenie wsi. Wiele osób wybiera też Stronie

Śląskie i jego okolicę na swój „drugi dom”, inwestując w domy
letniskowe i wakacyjne mieszkania. Wielu mieszkańców żyje
z własnej działalności gospodarczej (np. handel, usługi leśne
i transportowe, usługi noclegowe i gastronomiczne, mechanika
samochodowa, itp.).
Na przestrzeni 20 lat liczba ludności gminy Stronie Śląskie
zmniejszyła się o ok. 2.000 osób co spowodowane było zarówno wyjazdem mieszkańców, jak i niewielkim przyrostem
naturalnym. W 2016 r. w gminie Stronie Śląskie zameldowanych
było 7.300 osób, z czego 5.450 osób stanowili mieszkańcy
miasta Stronie Śląskie.

Pocztówka promocyjna Stronia Śląskiego z 2016 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI dwór – urząd

ZeSPÓŁ DWorSki

Herb rodu oranje-Nassau na domu przy ulicy kościuszki 60 (dawny hotel). Źródło: archiwum gminy
Stronie Śląskie
Wilhelmine Friederike luise Charlotte Marianne z dynastii oranje-Nassau (portret
w prawym górnym rogu), żona albrechta von
Hohenzollerna. W Polsce znana jako królewna Marianna orańska (1810–1883). W 1838 r.
nabyła duże posiadłości ziemskie w okolicy Stronia Śląskiego (góry Bialskie i duża część Masywu
Śnieżnika). Za jej czasów nastąpił znaczny rozwój
gospodarczy okolicy.

Zespół dworski w Stroniu Śląskim na tle góry Łysiec i gór
Bialskich. uwagę zwracają wysokie niezachowane zabudowania z prawej strony oraz brak ewangelickiego kościoła
dworskiego (obecnie kaplica pogrzebowa). litografia Wernera
z połowy XIX w.
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zespół dworski dwór – urząd

Dwór we wsi Seitenberg (obecnie budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55), lata 30. XX w. Przed
1945 r. dwór udostępniany był do zwiedzania. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI dwór – urząd

Fontanna przed dworem
lata 20. lub 30. XX w.
udostępniła: Ingrid eckardt

Przed wejściem
do urzędu (dawny dwór),
2. połowa lat 60. XX w.
udostępnili: joanna
i Dariusz Chromcowie

W tle fragment budynku
administracji Budynków
komunalnych (dawne zabudowania dworskie), 1973 r.
udostępnili: joanna i Dariusz Chromcowie
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Przebudowa fontanny, 2017 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
W 2. połowie lat 40. oraz w latach 50. XX w. w budynku dawnego dworu znajdowały się wyłącznie biura wojska i milicji. Teren był
ogrodzony, a wojsko zajmowało
wówczas większość dawnych zabudowań dworskich. Od 1960 r.
w budynku mają siedzibę przedstawiciele władz lokalnych (od 1960 r.
Gromada Stronie Śląskie i Osiedle
Stronie Śląskie, a od 1973 r. Miasto
i Gmina Stronie Śląskie). Do połowy lat
90. XX w. na parterze siedzibę miały
Milicja i Wojsko Ochrony Pogranicza.
Od połowy lat 90. cały budynek służy
samorządowi gminy Stronie Śląskie.
Remont budynku i modernizacja jego
otoczenia wykonana została na pamiątkę 50-lecia nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
Urząd Miejski po remoncie dachu i montażu zegara, 2015 r.
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Rodzinne wspomnienia Ingrid Eckardt
Według rodzinnych przekazów Ingrid Eckardt, ostatni zarządca dworu – Karl Friedrich Hedwig (1840-1903) był na usługach
pruskiej rodziny panującej w Kamieńcu Ząbkowickim, jako myśliwy (niem. Leibjäger) Albrechta von Hohenzollerna. Pochodził
z dzisiejszych Dziećmorowic koło Ząbkowic Śląskich. W 1874 r., towarzysząc dworskiej świcie podczas podróży do Wiesbaden,
Karl poznał swoją żonę Louise Agnes Errath (1853-1942). Agnes przebywała w Wiedniu, pracując jako pomoc kuchenna u bogatej rodziny, a pochodziła z Paczkowa, gdzie jej rodzice prowadzili zajazd. Do Wiesbaden udała się na wypoczynek. Karl był
ewangelikiem, a Agnes katoliczką. Para pobrała się w tym samym roku w Erbach-Eltville nad Renem, gdzie Marianna Orańska
miała pałac Reinhartshausen (zakupiła go w 1855 r., po rozwodzie z Albrechtem von Hohenzollernem; tam też znajduje się jej
grób). Po ślubie para przeprowadziła się do Stronia i zamieszkała we dworze. Jako żona ewangelika Agnes nie miała wstępu do
katolickiego kościoła w Stroniu (wówczas w Schreckendorf). Wiara była jednak dla niej bardzo ważna, więc uczestniczyła w liturgii, stojąc przed kościołem. Karl został zarządcą dworu i dóbr dworskich. Mieli dwójkę dzieci – Karla Hedwiga (1875-1965)
i Charlotte (1878-1936). Agnes mieszkała we dworze do 1940 r. Zmarła w 1942 r. w Kłodzku.
Syn Karla i Agnes – Karl Hedwig (1875-1965), dziadek Ingrid Eckardt, został zasłużonym naukowcem botanikiem, badającym
owady błynkoskrzydłe (Hymenoptera). Wyniki jego badań miały duże znaczenie gospodarcze dla rolnictwa. Do 1946 r. żył i pracował we Wrocławiu (w 1924 r. został dyrektorem szkoły przy ulicy Legnickiej). Karl Hedwig lubił rysować, kochał przyrodę i często
udawał się z żoną i dziećmi na wycieczki i górskie wędrówki po Śląsku i Czechach. Pani Eckardt przekazała burmistrzowi Stronia
Śląskiego dwa obrazy namalowane przez Karla Hedwiga w 1935 r. Dziadek Ingrid Eckardt znał Mariannę Orańską. Dziadkowie
i rodzice Pani Eckardt wspominali Mariannę Orańską jako kobietę z wyższych sfer, bardzo bogatą, ale życzliwą i mającą wyjątkowo
dobry kontakt z ludźmi. Oskar Hedwig – syn Karla Hedwiga zmarł we Frankfurcie nad Menem w 2006 r.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim po remoncie, 2017 r. fot. Paweł Gancarz
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zespół dworski dwór – urząd

We
wrześniu
2016
r.
Stronie
Śląskie
odwiedziła
Ingrid
Eckardt (ur. 1940 r. w Jeleniej Górze), prawnuczka ostatniego zarządcy strońskiego dworu. Pani Eckardt mieszka w Münster
w Północnej Westfalii. Piastowała przez wiele lat stanowisko dyrektorki szkoły i nauczała języka angielskiego i francuskiego, od
kilku lat uczy się języka polskiego na kursie uniwersyteckim.
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ZeSPóŁ DWorSkI dwór – urząd

Dwór i oficyna
(kościuszki 53), lata 30. XX w.
udostępnił: jakub Chilicki

Widok na urząd Miejski (dawny dwór)
i dawne budynki dworskie (Turystyczna 2
i kościuszki 53), 2017 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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Pomnik psów należących do pary książęcej
księcia albrechta (zm. 1906 r.), syna Marianny
orańskiej, oraz jego żony Marii w dawnym
parku dworskim. W parku znajdował się niegdyś domek myśliwski.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI budynki dworskie

Mostek na rzece janówka w dawnym
parku dworskim, 2013 r.
fot. Marzena Zawal
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zespół dworski budynki dworskie

Zabudowania dawnego zespołu dworskiego w Stroniu Śląskim, ok. 1910 r.
Zdjęcie prawdopodobnie wykonano z okna I piętra lub z dachu nieistniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, jaki znajdował się w miejscu dzisiejszego marketu Dino. Pierwszy plan: z lewej strony fragment spalonego w latach 70. XX w. budynku
gospodarczego, z prawej strony fragment dawnego budynku gospodarczego (budynek mieszkalny, Kościuszki 51). Drugi plan:
z lewej strony budynek gospodarczy (Ochotnicza Straż Pożarna, Szkolna 3), zajazd z karczmą (budynek mieszkalny, Kościuszki 60),
browar (budynek mieszkalny, Kościuszki 58). Ostatni plan: dom z drewnianym szczytem (Zespół Szkół Samorządowych, Kościelna 12)
oraz kościół parafialny. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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zespół dworski budynki dworskie

Pocztówka ze Stronia Śląskiego z lat 70. XX w. Zdjęcie pokazuje dawne budynki dworskie (dwór jest schowany za drzewami),
a wykonano je z dachu szkoły przy ulicy Kościelnej (obecnie Zespół Szkół Samorządowych). Dwa usytuowane równolegle do
siebie budynki, po lewej stronie ulicy Kościuszki, spłonęły w latach 70. XX w. W ich miejscu w 2012 r. wybudowany został market
Dino. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI budynki dworskie

Widok spod dworu (urząd Miejski) na oficynę dworską (kościuszki 53),
lata 30. XX w. Po wojnie w budynku stacjonowało wojsko, później działała
szkoła, a następnie swoją siedzibę miał Zakład gospodarki komunalnej
(późniejsza administracja Budynków komunalnych). Dziś budynek jest
w rękach prywatnych i nie jest użytkowany.
udostępniła: Ingrid eckardt
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Widok spod dworu (urząd Miejski) na nieistniejący,
dawny budynek mieszkalno-gospodarczy. Budynek
prawdopodobnie wzniesiony został w połowie XIX w.
lub wcześniej. W wyniku pożaru w latach 70. XX w.
górna część budynku, aż do parteru, uległy zniszczeniu. Podczas pożaru spłonęła duża część urzędowego
archiwum. Część niemieckich archiwów została zniszczona w latach powojennych.
udostępniła: Ingrid eckardt
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W zachowanej dolnej części budynku znajdowały
się warsztaty i magazyny Administracji Budynków Komunalnych oraz popularna sala bankietowa „Rycerska”.
W latach 90. pozostałości budynku znalazły się
w rękach prywatnych, zostały wyburzone, a w ich
miejscu znajduje się dziś market Dino.
Źródło: zdjęcie Danuty Szlęk, ze zbiorów śp. Alojzego Adamczyka, udostępnione przez Krystiana Sokoła

Ślub cywilny udzielony w „Rycerskiej” w 1977 r.
Udostępniła: Bronisława Jura

Sala bankietowo-szkoleniowa „Rycerska”, lata 70. XX w. Spotkanie
klubu piłkarskiego „Kryształ”.
Źródło: zbiory Jana Florowskiego
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ZeSPóŁ DWorSkI budynki dworskie

Nad rzeką janówką, 2. połowa lat 40. XX w. W tle nieistniejące
budynki dworskie. lata 40. i 50. XX w. – siedziba wojska i Służby
Bezpieczeństwa, lata 60. i 70. – gminne budynki administracyjno-gospodarcze, które spłonęły. Dziś w tym miejscu znajduje się
parking i market Dino. Źródło: zbiory śp. alojzego adamczyka,
udostępnione przez krystiana Sokoła
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Zabudowania dawnego zespołu dworskiego w Stroniu Śląskim,
lata 30. – 40. XX w.
Z prawej strony fragment budynku przy ulicy kościuszki 53,
za nim fragment nieistniejącego budynku (dziś market Dino)
oraz fragment obecnego budynku mieszkalnego przy ulicy
kościuszki 51. Po lewej stronie nieistniejący budynek gospodarczy. W tle dachy budynków przy ulicy kościuszki 60 (dawny
hotel) i kościuszki 58 (dawny browar). Na słupie drogowskaz
„Wilhelmstahl” (Bolesławów).
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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Budynki przy ulicy Turystycznej 2 i 4, 2017 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

Budynki przy ulicy Turystycznej 2 i 4. Występ orkiestry dętej
podczas pochodu 1. Maja. lata 80. XX w. Źródło: archiwum
gminy Stronie Śląskie, fot. śp. alojzy adamczyk
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ZeSPóŁ DWorSkI budynki dworskie

Dworski folwark wybudowany w połowie XIX w. – dziś
budynki przy ulicy Turystycznej 2, 4 i 8. Na pierwszym
planie kamienny murek przy schodach przed wejściem do
kościoła dworskiego (kamienne kule nie zachowały się). lata
30. – 40. XX w.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI budynki dworskie
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Budynki przy ulicy Kościuszki 58 i 56, 2017 r. W tle
kościół parafialny. Fot. Monika Ciesłowska
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zespół dworski budynki dworskie

Holet (Nassauerhof) oraz browar (Seitenberger Hofbrauerei) przy
ulicy Kościuszki 60 i 58. Prawdopodobnie początek XX w.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Budynki przy ulicy Kościuszki
60 i 58, 2016 r. W latach 40.
i 50. XX w. w budynku dawnego browaru (tzw. „pagiet”)
siedzibę miał Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(wojsko pracujące, m.in. przy
wydobywaniu uranu) i ROP
(wojsko polityczne). Dziś
dom mieszkalny. W budynku
dawnego hotelu (dziś budynek mieszkalny), w latach powojennych prowadzony był
sklep monopolowy z kawiarnią (prowadził go Niemiec).
fot. Monika Ciesłowska
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zespół dworski kościół dworski – kaplica pogrzebowa

Kościół ewangelicki, wzniesiony z inicjatywy pruskiej rodziny panującej, ok. 1915 r. W latach 1945-1988 r. nie był użytkowany. Od
1988 r. pełni funkcję kaplicy pogrzebowej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Widok od strony ulicy Sportowej, 1. poł. XX w. Na wieży kościoła znajdowały się zegary, które nie zachowały się do dziś. Z prawej
strony zachowany dom przy ulicy Sportowej 2. Przed wojną siostry zakonne prowadziły w nim dom opieki, a w czasie wojny dom
zamieszkany był przez lekarza. Dziś wynająć można w nim pokoje gościnne. Źródło: zbiory Jakuba Chilickiego
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zespół dworski kościół dworski – kaplica pogrzebowa

Widok z bramy na terenie folwarku dworskiego (Turystyczna 2),
1. połowa XX w. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Zachowany dom przy ulicy Sportowej 2. Widok od strony wschodniej.
Dom pochodzi z 2. poł. XIX w. fot. Monika Ciesłowska

Widok spod dworu (obecnie Urząd Miejski), 1. połowa
XX w. Kolumna wotywna z XVII w. dziś znajduje się po
przeciwnej stronie ulicy, przed kościołem. Na płocie widoczny drogowskaz Mühlbach (Młynowiec), Bielendorf
(Bielice) i Saalwiesen (Rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki).
Uwagę zwraca latarenka zawieszona na gałęzi drzewa.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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ZeSPóŁ DWorSkI kościół dworski – kaplica pogrzebowa

kolumna wotywna z XVII w. ufundowana przez sędziego
Wolfa, 2006 r. fot. Tomasz gmerek
ufundowanie kolumny związane było z epidemią zarazy.
Prawdopodobnie pierwotnie kolumna znajdowała się w innym miejscu (poza zespołem dworskim).

Wnętrze kaplicy, 2017 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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Pomnik znajdujący się za kaplicą pogrzebową. Data i okoliczności powstania
pomnika nie są znane. Przypuszczalnie
jest to pomnik upamiętniający ofiary
wojen. Mogły to być wojny pruskie
z 2. połowy XIX w. lub I wojna
światowa. Istnieje hipoteza, że
pierwotnie pomnik znajdował się
na terenie posiadłości rodziny losky, obok huty (znajdujący się tam pomnik
o podobnym kształcie widoczny jest na
starych pocztówkach).
W niszy w środkowej części pomnika znajdowała się
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ZeSPóŁ DWorSkI kościół dworski – kaplica pogrzebowa

drewniana rzeźba św. jana Nepomucena. Nie wiadomo, czy rzeźba od początku była
częścią pomnika. Zdewastowaną rzeźbę zabrano do urzędu Miejskiego i w 2012 r.
oddano do renowacji. Dziś oglądać ją można w urzędzie Miejskim. Źródło: archiwum
gminy Stronie Śląskie
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zespół dworski – kaplica Świętego Onufrego

Kaplica Świętego Onufrego wzniesiona została
w 1. poł. XVIII w., a ufundował ją ówczesny właściciel okolicznych ziem – hrabia Johann Olivier
von Wallis. Według lokalnych podań kaplica
miała zachęcić mieszkańców do zaprzestania
odprawiania pogańskich obrzędów na górze
Krzyżnik. W zamian do patrona chrześcijańskiej
świątyni – św. Onufrego można było wznosić
modły o płodność i udane zamążpójście. Świątynia stała się celem pielgrzymek, a wzdłuż drogi
do niej ustawiali się handlarze z kramami.
 nętrze, 1. poł. XX w. (przed 1940 r.).
W
Źródło: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

1. poł. XX w. Źródło: arch. Gminy Stronie Śląskie
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zespół dworski – kaplica Świętego Onufrego

Ruiny kaplicy, 2005 r., fot. Marek Stocki

Lata 50. XX w.
Źródło: zbiory Państwa Linde

Zagospodarowane otoczenie kaplicy. Z prawej strony widoczne
ogrodzenie stadionu sportowego, 2015 r., fot. Paweł Gancarz
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zespół dworski – kaplica Świętego Onufrego

Koncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu zespołu „Amadeus Trio”.
Kaplica św. Onufrego, marzec 2016 r.
fot. Paweł Gancarz

Pierwszy ślub udzielony w odbudowanej
kaplicy w październiku 2015 r.
Odbudowa wykonana została przez gminę
Stronie Śląskie, przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej. Kaplica jest obiektem
świeckim, służącym organizacji koncertów,
wystaw, wernisaży, itp. Udzielane są w niej
także śluby cywilne.
Udostępnili: Agnieszka i Marcin Zaucha
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ZeSPóŁ DWorSkI – rzeźba Świętego jana Nepomucena

rzeźba Świętego jana Nepomucena znajdowała się pierwotnie bliżej mostu na rzece Morawka przy obecnej ulicy kościuszki. W latach 70. XX w. przeniesiona została pod kościół
parafialny w Stroniu Śląskim. W 2016 r. rzeźba poddana została
renowacji i umiejscowiona przy urzędzie Miejskim, niedaleko
swojej pierwotnej lokalizacji.
Święty jan Nepomucen – najpopularniejszy święty na terenie Czech, Moraw, Ziemi kłodzkiej i Śląska. Żył w XIV w.
kamienne figury św. jana Nepomucena spotykamy w wielu
miejscowościach regionu. Święty jan Nepomucen jest patronem tajemnicy spowiedzi oraz chroni przed powodzią, stąd
jego pomniki często ustawiano przy mostach.
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zespół dworski – wizyta Ingrid Eckardt

Ingrid Eckardt – prawnuczka ostatniego zarządcy strońskiego dworu (obecnie Urząd Miejski) i Zbigniew Łopusiewicz – burmistrz
Stronia Śląskiego. Przed Villą Elise w Stroniu Śląskim, 2016 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Rodzinne wspomnienia Ingrid Eckardt
Według rodzinnych przekazów Ingrid Eckardt, ostatni zarządca dworu – Karl Friedrich Hedwig (1840-1903) był na

Fragment wnętrza dworu – mieszkanie zarządcy
na pierwszym piętrze, okno od frontu budynku,
1. poł. XX w. Udostępniła: Ingrid Eckardt

usługach pruskiej rodziny panującej w Kamieńcu Ząbkowickim,
jako myśliwy (niem. Leibjäger) Albrechta von Hohenzollerna.
Pochodził z dzisiejszych Dziećmorowic koło Ząbkowic Śląskich.
W 1874 r., towarzysząc dworskiej świcie podczas podróży
do Wiesbaden, Karl poznał swoją żonę Louise Agnes Errath
(1853-1942). Agnes pochodziła z Paczkowa, gdzie jej rodzice
prowadzili zajazd. Jak wielu innych biednych ludzi ze Śląska
wyjeżdżających do pracy do Austrii i południowych Niemiec,
Agnes udała się do Wiesbaden, gdzie zajmowała się wytwarzaniem welonów. Karl był ewangelikiem, a Agnes katoliczką. Para
pobrała się w tym samym roku w Erbach-Eltville nad Renem,
gdzie Marianna Orańska miała pałac Reinhartshausen (zakupiła
go w 1855 r., po rozwodzie z Albrechtem von Hohenzollernem,
tam też znajduje się jej grób). Po ślubie para przeprowadziła
się do Stronia i zamieszkała we dworze. Jako żona ewangelika
Agnes nie miała wstępu do katolickiego kościoła w Stroniu
(wówczas w Schreckendorf). Wiara była jednak dla niej bardzo
ważna, więc uczestniczyła w liturgii, stojąc przed kościołem. Karl
został zarządcą dworu i dóbr dworskich. Mieli dwójkę dzieci –
Karla Hedwiga (1875-1965) i Charlotte (1878-1936). Agnes
mieszkała we dworze do 1940 r. Zmarła w 1942 r. w Kłodzku.
Syn Karla i Agnes – Karl Hedwig (1875-1965), dziadek
Ingrid Eckardt, został zasłużonym naukowcem entomologiem,
badającym owady błonkoskrzydłe (Hymenoptera). Wyniki jego
badań miały duże znaczenie gospodarcze dla rolnictwa. Do 1946
r. żył i pracował we Wrocławiu (w 1924 r. został dyrektorem
szkoły przy ulicy Legnickiej). Karl Hedwig lubił rysować, kochał
przyrodę i często udawał się z żoną i dziećmi na wycieczki i górskie wędrówki po Śląsku i Czechach. Pani Eckardt przekazała
burmistrzowi Stronia Śląskiego dwa obrazy namalowane przez
Karla Hedwiga w 1935 r. Dziadkowie i rodzice Pani Eckardt
wspominali Mariannę Orańską jako kobietę z wyższych sfer,
bardzo bogatą, ale życzliwą i mającą wyjątkowo dobry kontakt
z ludźmi. Oskar Hedwig – syn Karla Hedwiga zmarł we Frankfurcie nad Menem w 2006 r.
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zespół dworski – wizyta Ingrid Eckardt

We wrześniu 2016 r. Stronie Śląskie odwiedziła Ingrid
Eckardt (ur. 1940 r. w Jeleniej Górze), prawnuczka ostatniego
zarządcy strońskiego dworu. Pani Eckardt mieszka w Münster
w Północnej Westfalii. Piastowała przez wiele lat stanowisko
dyrektorki szkoły i nauczała języka angielskiego i francuskiego,
od kilku lat uczy się języka polskiego na kursie uniwersyteckim.
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zespół dworski – wizyta Ingrid Eckardt

Oskar i Magda Hedwig (rodzeństwo, jedyni wnukowie K. F.
Hedwiga) na poddaszu dworu, przebrani w stroje Hohenzollernów, początek lata 20. lub 30. XX w. Magda Hedwig to matka
Ingrid Eckardt. Udostępniła: Ingrid Eckardt

Książę Friedrich Heinrich von Preussen
– wnuk Marianny Orańskiej, ostatni
przedwojenny właściciel dworu i strońskich
dóbr podczas wizyty w Stroniu w 1933 r.
Na pierwszym planie – Else Peters
– późniejsza żona Oskara Hedwiga.
Udostępniła: Ingrid Eckardt
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Karl Hedwig – urodzony
w 1875 r. w Stroniu Śląskim
naukowiec entomolog. Przez
70 lat zajmował się pracą naukową i był jednym z niewielu specjalistów w Niemczech
badających owady błonkoskrzydłe. Do 1945 r. zgromadził i sklasyfikował owady
występujące na Śląsku. Napisał 30 – stronicowy artykuł
poświęcony owadom błonkoskrzydłym występującym na
terenie rezerwatu przyrody
„Kłodzki Śnieżnik”. Po 1945 r.
kontynuował swoje badania
w wielu innych regionach.
Zmarł w 1965 r. w Minden
w Północnej Westfalii.
Udostępniła: Ingrid Eckardt.
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HuTa SZkŁa

HUtA SZkŁA
Zezwolenie na budowę szlifierni i wykorzystanie
wody z rzeki Białej lądeckiej do prowadzenia huty
udzielone Franzowi loskiemu przez Mariannę
orańską, 1863 r.
Źródło: zbiory Muzeum Ziemi kłodzkiej w kłodzku

Franz losky (1811-1870) – założyciel huty, pochodził z ubogiej rodziny spod Szczytnej. od wczesnej
młodości związany był ze szklarskim rzemiosłem.
kiedy właściciel huty szkła w Szczytnej, którą
losky dzierżawił i planował wykupić, odsprzedał
ją innemu nabywcy, przedsiębiorca postanowił
zainwestować we własny zakład. Mimo iż szklarskie rzemiosło znane było miejscowej ludności,
zakrojona na szeroką skalę inwestycja budziła
wątpliwości. losky odniósł jednak ogromny sukces
i wraz ze swoimi synami stworzył przedsiębiorstwo,
które istnieje do dziś.
Źródło: adam langer, Schlesische Biographieen, 1902 r.
W hucie szkła kryształowego w Stroniu Śląskim od ponad 150 lat
produkowane jest szkło kryształowe, dmuchane i prasowane,
ręcznie zdobione i grawerowane. Huta rozpoczęła działalność

w 1864 r. pod nazwą „oranienhütte” (od 1970 r. Huta Szkła
kryształowego „Violetta”) i na przestrzeni kolejnego stulecia
przyczyniła się do powstania Stronia Śląskiego – miasta.
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HUTA SZKŁA

Pomnik Franza Loskiego i jego żony Teresy przy kościele parafialnym w Stroniu
Śląskim, 2017 r.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Projekt techniczny budynku chłodni
z 1866 r., skala 1:100. Trzy pokolenia
rodziny Loskich zaangażowane były
w rozwój huty. Intensywny rozwój
zakładu trwał do I wojny światowej.
Źródło: zbiory Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku

—46—

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

HUTA SZKŁA

Widok na „Oranienhütte”, początek XX w. Z lewej strony budynek szlifierni, na wprost budynek huty.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Widok na „Oranienhütte”, XIX – XX w. Na pierwszym planie
pomnik, który może być pomnikiem znajdującym się dziś za
kaplicą cmentarną (zob. str. 37).
Udostępnił: Krystian Sokół

Litografia z wzornika wyrobów huty z 1926 r. – F. Losky, Glasfabrik Oranienhuette – Seitenberg, Grafschaft Glatz, Schlesien.
Większość budynków nie zachowała się

Villa Elise – wybudowana w 1908 r. w stylu secesyjnym rezydencja rodziny Loskich. W okresie powojennym – przedszkole, dziś – stylowy hotel z restauracją. Nazwa willi pochodzi od imienia synowej Franza, żony syna Wilhelma – Elisy.
Źródło: zbiory Villi Elise
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huta szkła – budynki

Fragment najstarszego budynku huty, 1953 r. Źródło: zbiory
pierwszego dyrektora huty po 1945 r. p. Marcinkiewicza, udostępnione przez Krystiana Sokoła

Nieistniejąca, przedwojenna portiernia huty, lata 60. XX w.
Źródło: zbiory Jana Florowskiego. Udostępniła: Marzena Balicka

W trakcie wojny
i krótko po niej w hucie
produkowano papierosy.
Do 1953 r. huta wytwarzała szkło laboratoryjne, a później – kryształowe.

Widok na budynki huty
w latach 60. XX w. Na
pierwszym planie rozbudowany budynek szlifierni. Widoczna nieistniejąca dziś fontanna.
Źródło: Huta Szkła
Kryształowego „Violetta”
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huta szkła – budynki

Orkiestra zakładowa i pracownicy podczas pochodu 1. majowego. Lata 60. XX w. Po lewej rozbudowana szlifiernia, a w tle
nowy budynek huty. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

W latach 1946–1992 r. huta działała jako przedsiębiorstwo
państwowe. W latach 60.-80. XX w. zakład został rozbudowany, wprowadzano nowe technologie (np. w połowie lat 60. XX
w. zainstalowano pierwszą w Europie wannę do wytopu szkła
kryształowego, a w latach 70. XX w. zmechanizowano i zautomatyzowano niektóre procesy produkcyjne). Wielkość produkcji
wzrosła z ok. 250 ton w połowie lat 50. XX w., do ok. 3.200 ton
w latach 80. XX w. Huta inwestowała w bloki mieszkaniowe dla
pracowników, w hotele robotnicze, prowadziła szkołę zawodową
oraz działalność kulturalną i sportową. Współfinansowała też
budowę przekaźnika radiowo-telewizyjnego na Czarnej Górze
w 1984 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Wizyta Edwarda Gierka w hucie, I sekretarza (KC PZPR) Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, lata 70.
XX w. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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huta szkła – budynki

Elementy konstrukcji silosów do odpylników, I etap
rozbudowy i modernizacji huty w latach 19661970. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Widok na hutę, początek XXI w. W 1992 r. huta została przekształcona w spółkę akcyjną, od 2011 r.
należy do firmy Minex CEI S.A. z siedzibą w Warszawie. W trakcie restrukturyzacji huty, po transformacji ustrojowej na przełomie XX i XXI w., wiele
budynków z terenu zakładu zostało wyburzonych
lub sprzedanych. Zdjęcie wykonano z wielopiętrowego biurowca huty wybudowanego na początku
lat 80. XX w. (dziś budynek nie jest użytkowany).
Widoczna dawna stołówka pracownicza (market
Polo) oraz nieistniejąca brama z dyżurką. Bar
przeniósł się do dawnego budynku warsztatów
zdobniczych, gdzie działa dziś jako restauracja.
W latach 2008-2011 produkcja w hucie została
wstrzymana. Dziś huta zatrudnia ok. 250 osób.
fot. Marek Stocki
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huta szkła – budynki

Pomnik hutnika szklarza poświęcony
„Bohaterom pracy 1945-1965”.
Początkowo znajdował się na skrzyżowaniu ulic Hutniczej i Kościuszki, później
przeniesiony na teren huty, a następnie
do parku w Goszowie. Dziś znajduje
się przy ul. Hutniczej w miescu gdzie
znajdowała się brama wjazdowa na teren zakładu.
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Członkowie rodziny loskich oraz ochotnicza Pracownicza Straż Pożarna na tle nieistniejącego budynku, 1905 r. udostępnił: krystian Sokół
W 1907 r. zakład zatrudniał aż 700 pracowników. W okresie przedwojennym huta wytwarzała
przede wszystkim półfabrykaty, a zdobieniem zajmowały się także przydomowe szlifiernie. uszlachetnione przez szlifierzy wyroby trafiały z powrotem do huty, która zajmowała się ich sprzedażą. Huta
miała też swoje filialne szlifiernie w goszowie i Stójkowie. Po 1945 r. zarówno wyrób, jak i zdobienie
odbywały się na terenie zakładu.
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Dział zdobienia, lata 70. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

Szlifiernia (z poniemieckimi szlifierkami), lata 50. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

W warsztacie szlifierskim lata, 50. lub 60. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

Prezentacja HSK „Violetta” podczas parady w Kłodzku, lata 70.
XX w. Źródło: kronika Zakładowego Domu Kultury „Brylant”
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huta szkła – pracownicy

Po 1945 r. do pracy w hucie przyjeżdżali ludzie z całej Polski. W czasach niemieckich w hucie pracowali też obcokrajowcy: Morawianie, Czesi, Bułgarzy i Włosi. W latach 60. – 90. XX w. huta szkła w Stroniu Śląskim była jednym z największych pracodawców
na Ziemi Kłodzkiej. W połowie lat 70. zatrudniała ok. 2 500 osób.

huta szkła – produkcja i zwiezdzanie

Od 150 lat wyroby wytwarzane są przy użyciu tradycyjnych
metod – dmuchania, formowania i zdobienia ręcznego. Ten
unikalny proces można zobaczyć, zwiedzając hutę z przewodnikiem. Kryształową pamiątką zakupić można w sklepie firmowym.

Źródło: Huta Szkła Kryształowego „Violetta”
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huta szkła – wzornictwo i reklama

Jubileuszowy znak
z okazji 70-lecia
powstania huty.
Udostępnił:
Krystian Sokół

Logo huty z czasów
Franza Loskiego.
Udostępnił: Krystian
Sokół
Już w czasach przedwojennych kryształy ze Stronia miały
wyrobioną markę w Europie, a oferta huty była imponująca. Syn
Franza Loskiego – Wilhelm brał udział w wielu wystawach przemysłowych (między innymi w Lipsku), gdzie zdobywał nowych
klientów, nie tylko z Europy. W hucie powstała kryształowa
zastawa zamówiona przez angielski dwór z okazji koronacji
królowej Elżbiety II w 1953 r., a zamówienia z królewskich
dworów zdarzają się i dziś. Obecnie produkcja prowadzona
jest w dużej mierze na indywidualne zamówienia kontrahentów
z Polski i świata, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Iranu,
Japonii i Singapuru.
Szkło kryształowe ma w swoim składzie tlenek ołowiu, przez
co wyroby z niego wykonane są cięższe od tych, które wykonane są ze zwykłego szkła. Produkty te są bardziej miękkie,
dzięki czemu łatwo poddają się zdobieniu. Szkło kryształowe
posiada niezwykłą właściwość rozszczepiania światła, przez
co pięknie się mieni.

Notka prasowa z 2004 r. w tygodniku regionalnym „Euroregio
Glacensis”. Udostępnił: Zbigniew Łopusiewicz
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huta szkła – wzornictwo i reklama

Logo obowiązujące od 2011 r.

Katalog wysyłkowy z 1911 r.
Udostępnił: Krystian Sokół
Artykuł promocyjny w magazynie
„Ambiente” (wyposażanie wnętrz),
2017 r. Źródło: Huta Szkła Kryształowego „Violetta”

Katalog wysyłkowy z 1927 r.
Udostępnił: Krystian Sokół
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Wyroby huty
z 2013 r.
Źródło: Huta
Szkła Kryształowego „Violetta”
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HuTa SZkŁa – wzornictwo i reklama

Sklep firmowy działa dziś w budynku nieczynnego biurowca
przy ulicy Hutniczej. Na fotografii sklep firmowy w latach 70.
XX. Źródło: kronika Zakładowego Domu kultury „Brylant”
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katalog z 2013 r. Źródło: Huta Szkła kryształowego „Violetta”

reklama z I poł.
XX w. udostępnił:
krystian Sokół

andrzej Bachleda obdarowany strońskim kryształem.
Narciarz, wicemistrz pucharu
świata w slalomie, był gwiazdą
„Śnieżnego karnawału”, imprezy zorganizowanej z rozmachem w 1973 r., w związku z planowanym rozwojem
infrastruktury narciarskiej
w Masywie Śnieżnika. Podczas pobytu andrzej Bachleda
dał pokaz jazdy na nartach na
zboczach krzyżnika. Źródło:
kronika ZDk „Brylant”
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huta szkła – wzornictwo i reklama

Wyroby huty, piękno
szkła kryształowego.
Źródło: Huta Szkła
Kryształowego „Violetta”
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oSIeDle MoraWka / SZPITal

oSieDle MorAWkA / SZPitAl
W latach 1948-1952 powstało pierwsze powojenne osiedle
mieszkaniowe – Morawka, przypominające małe, samodzielne miasteczko. osiedle przeznaczone było dla pracowników
kopalni uranu w kletnie i janowej górze. Wydobycie uranu
nadzorowane było przez władze radzieckie i związane było
z powojennym wyścigiem zbrojeń. Wzniesiono aż 41 budynków
mieszkalnych, jednak w związku z ograniczeniem wydobycia,
Morawka nie została w całości zasiedlona. już w 1952 r. na
dużej części osiedla utworzono Państwowy Szpital i ośrodek
rehabilitacyjny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Stronie
Śląskie do dziś pozostaje ważnym miejscem leczenia i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi.

Pracownicy kopalni uranu. lata 40. – 50. XX w.
udostępnił: jarosław Czerkawski
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Na osiedlu Morawka, 1953 r. W drugiej połowie lat 50. XX w.,
po utworzeniu szpitala bloki otynkowano, drogi utwardzono
i założono sieć centralnego ogrzewania. Źródło: zbiory pana
Chrystiana Koziela. Udostępnił: Krystian Sokół

Widok na osiedle, druga połowa lat 50. lub lata 60. XX w.
Źródło: www.redbor.pl

Widok na osiedle z góry Krzyżnik. Źródło: archiwum Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
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Pracownicy szpitala, połowa lat 50. XX w. Źródło: zbiory Pana Chrystiana Koziela. Udostępnił: Krystian Sokół
Pracownicy szpitala. Lata 70. XX w.
Trzecia osoba z prawej strony – dr Andrzej Janicki, specjalista psychiatra, pracownik szpitala od 1952 r., a w latach
1962-1981 jego dyrektor (zwolniony ze
stanowiska podczas stanu wojennego).
Dr Andrzej Janicki szczególną wartość
terapeutyczną przypisywał rozwijaniu i wzmacnianiu postaw twórczych
u pacjentów (arteterapia). W latach
1973–1997 piastował funkcję kierownika Zakładu Muzykoterapii Akademii
Muzycznej we Wrocławiu.
Źródło: archiwum Wojewódzkiego
Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim
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Część pacjentów przebywa w oddziałach zamkniętych,
niektórzy swobodnie poruszają się poza obrębem szpitala
i prowadzą prawie samodzielne życie. Ponad połowa pacjentów
(54-67%) przyjętych na leczenie powracało do swoich rodzin

(według danych z końca lat 90. XX w.). W połowie lat 60. szpital
liczył 1540 łóżek i zatrudniał ok. 750 osób. Chorzy leczeni byli
w 25 oddziałach mieszczących się w oddzielnych budynkach.

Pensjonariusze szpitala, lata 50. – 60. XX w. Źródło: archiwum Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
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W latach 60.-80. XX w. szpital znany był w kraju z programu leczenia, w którym bardzo ważną rolę odgrywała praca
i terapia zajęciowa, w tym bogata oferta zajęć twórczych.
Za wykonywaną pracę chorzy otrzymywali wynagrodzenie
i odkładane mieli składki emerytalne. Działało gospodarstwo
rolne, szwalnia, pracownia introligatorska i szewska, a także

pracownie malarstwa, rysunku, rzeźby i ceramiki artystycznej,
prowadzone przez artystów plastyków. Prowadzono spotkania
literackie, pensjonariusze współredagowali czasopismo „Morawka”. Chorych potrafiących grać na instrumentach muzycznych
zachęcano do muzykowania. Źródło: archiwum Wojewódzkiego
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

—63—

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

oSIeDle MoraWka / SZPITal

Także dziś kontynuowane są tradycje z lat 60.-80. XX w.,
prowadzone są zajęcia twórcze, zajęcia kulinarne, działa galeria „Integracja”, a występy teatru „Magia szaleństwa” wpisują
się w program wielu gminnych imprez i uroczystości. Chorzy
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przebywający na leczeniu spotykają się z życzliwą i tolerancyjną postawą mieszkańców Stronia Śląskiego. Źródło: archiwum Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim
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Obecność w Stroniu Śląskim tak dużej liczby pacjentów przyczyniła się do administracyjnego awansu miejscowości na przełomie lat
50. – 60. XX w. (w spisie ludności część pacjentów szpitala została
zaliczona do mieszkańców, co pomogło uzasadnić powołanie jednostki
administracyjnej Osiedle Stronie Śląskie w 1959 r.).
Cmentarz za kaplicą pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dawne
miejsce spoczynku pensjonariuszy

Dziś szpital mieści się w nowym budynku, którego rozbudowa trwa. Placówka działa jako Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej, zapewniając leczenie i opiekę 333 pacjentom i zatrudniając ok. 260 osób. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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obecnie Morawka znów pełni funkcję osiedla mieszkaniowego
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eksploatacja marmurów, nazwanych „Biała Marianna” i „Zielona Marianna”(od imienia królewny Marianny orańskiej i barwy
skały) w Masywie Śnieżnika prowadzona była od połowy XIX w.
do początku XXI w.
„kamyki”, jak potocznie nazywano Strońskie Zakłady kamienia Budowlanego, prowadziły wydobycie marmuru w Stroniu
Śląskim wsi, w kletnie i w rogóżce. Siedziba zakładów, biura
administracji i park maszynowy mieściły się przy ulicy kościuszki
27 w Stroniu Śląskim (zob. str. 135).
Strońskie Zakłady kamienia Budowlanego należały do państwowego kombinatu. Początkowo zakłady zajmowały się tylko
wydobyciem i spedycją, a w połowie lat 70. XX. w Stroniu
Śląskim wsi wybudowano hale przemysłowe, w których marmur był cięty, szlifowany i polerowany. Ze względu na duży
nadkład i niewielki uzysk bloków dobrej jakości, kamieniołomy
nie były rentowne, ale funkcjonując w ramach ogólnokrajowego

przedsiębiorstwa, zapewniały dostęp do pięknego, chętnie
nabywanego marmuru i dawały zatrudnienie miejscowej ludności (w l. 70. – 90 . XX w. pracowało w nich ok. 200 osób).
Podczas transformacji ustrojowej strońskie zakłady zostały
sprywatyzowane (Strońskie Zakłady kamienia Budowlanego
kaMBuD sp. z o.o.). ostatecznie firma zakończyła wydobycie
na terenie gminy Stronie Śląskie, a swoją działalność przeniosła
do pobliskiego romanowa.
Wydobycie marmurów w kletnie zostało ograniczone, a ostatecznie wstrzymane w związku z odkryciem jaskini Niedźwiedziej i utworzeniem rezerwatu przyrody. kamieniołomy
w rogóżce i na krzyżniku nadal należą do firmy prowadzącej
wydobycie dolomitu w romanowie (jest to jeden z największych kamieniołomów dolomitu w europie). Firma wyraziła
zgodę na turystyczne zagospodarowanie kamieniołomów na
krzyżniku. gmina Stronie Śląskie jest zainteresowana realizacją
takiej inwestycji w przyszłości.

Widok na nieczynny kamieniołom marmuru na krzyżniku w Stroniu Śląskim wsi. fot. Zbigniew Waluś
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Marmur Biała i Zielona Marianna

Posadzka z Białej i Zielonej Marianny (ciemne
płyty) oraz marmuru włoskiego (jasne płyty)
we foyer Teatru Narodowego w Warszawie.
fot. Ryszard Sadowski
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W kamieniołomie na Krzyżniku, lata 50. XX w.
Źródło: zbiory Czesławy i Tadeusza Piechników

Niestrzeżone kąpielisko w wyrobisku Zielona Marianna na Krzyżniku, lata 60. XX w.
Źródło: zbiory Czesławy i Tadeusza Piechników
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Nieistniejący budynek socjalny dla pracowników (za nim
znajdował się budynek warsztatów i kompresorowni) przy
kamieniołomie na Krzyżniku, 2007 r.
fot. Marek Stocki

Praca w kamieniołomie na Krzyżniku.
Źródło: zbiory Katarzyny i Daniela Grzelaków
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Marmur, zwany „kamieniem mistrzów”, stanowi wyzwanie
i inspirację dla lokalnych rzemieślników i artystów. „Mój
kawałek księżyca” – rzeźba w marmurze Biała Marianna,
wykonał Robert Boroo (Borbas)
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Ściana wyrobiska Kletno I, lata 60. XX w. Źródło: opracowanie
Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa
Odkrywkowego POLTEGOR pt. Analiza i ocena stosowanych
technologii w wybranych zakładach górniczych skał zwięzłych
regionu dolnośląskiego w aspekcie ochrony środowiska, 1977 r.
Udostępnił: Arkadiusz Małysiak

Zakład przeróbczy i składowisko mączki marmurowej w Kletnie, lata
60. XX w. Źródło: opracowanie Centralnego Ośrodka BadawczoProjektowego Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR pt. Analiza
i ocena stosowanych technologii w wybranych zakładach górniczych
skał zwięzłych regionu dolnośląskiego w aspekcie ochrony środowiska,
1977 r. Udostępnił: Arkadiusz Małysiak

—71—

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

WYDOBYCIE MARMURU

Wejście do Jaskini Niedźwiedziej podczas prac badawczych, 2. połowa lat 60. XX w. Źródło: opracowanie
Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR pt. Analiza i ocena
stosowanych technologii w wybranych zakładach górniczych
skał zwięzłych regionu dolnośląskiego w aspekcie ochrony
środowiska, 1977 r. Udostępnił: Arkadiusz Małysiak

Otwór wejściowy do Jaskini Niedźwiedziej odsłonięty 14 października 1966 r. w trakcie eksploatacji marmuru w wyrobisku Kletno III, 1967 r.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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 udowa pawilonu wejściowego do JaskiB
ni Niedźwiedziej, początek lat 80. XX w.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Wnętrze pawilonu JN w Kletnie
Uroczystość otwarcia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie dla
ruchu turystycznego, 1983 r.
Źródło: archiwum SPA „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
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Pawilon wejściowy do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, 2015 r. W latach 1983 –
2016 jaskinię zwiedziło ponad 2 mln osób.
Źródło: archiwum SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o. o.
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GoSPoDArkA leŚnA
i PrZetWÓrStWo DreWnA
Ponad 75% powierzchni gminy Stronie Śląskie zajmują lasy
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fot. artur Niedbała
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Stare jawory wzdłuż drogi ze Stronia Śląskiego do
Młynowca. Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
Droga pochodzi z XIX w. Powstała za czasów królewny
Marianny orańskiej jako trasa widokowa „albrecht
Marien Weg”, prowadząca ze Stronia, przez Młynowiec
i Przełęcz Dział do Starego gierałtowa. Turyści udawali
się nią w kierunku Puszczy Śnieżnej Białki w górach Bialskich. Dziś wzdłuż drogi oznakowane są szlaki rowerowe.
Wiele dróg w górach Bialskich i Masywie Śnieżnika
zbudowanych zostało za czasów Marianny orańskiej.
umożliwiło to rozwój gospodarki leśnej oraz turystyki górskiej.
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góra Zawada
na tle Śnieżnika.
fot. Tomasz
gmerek
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W życiu mieszkańców Stronia Śląskiego i okolicy zawsze dużą
rolę odgrywała gospodarka leśna. Niektóre z okolicznych wsi
(np. Bielice, Kamienica) powstały w XVI w. jako leśne osady
dostarczające drewno i węgiel drzewny na potrzeby sąsiednich
ośrodków górniczych (np. w Bolesławowie i Kletnie). Rozwój osadnictwa i rolnictwa, a szczególnie rozwój przemysłu
w XVIII/XIX w., spowodowały masowe wyręby lasów, a następnie wprowadzenie monokulturowych nasadzeń świerka.
Pracownicy leśni. Nowa Morawa, 1934 r.
Źródło: zbiory Zygmunta Kołaczyka

Leśniczy z pracownikami podczas prac nasadzeniowych
po nawałnicy. Skrzynka (gmina Lądek-Zdrój), 1925 r.
Źródło: zbiory Zygmunta Kołaczyka

Siedziba Nadleśnictwa Wschodniego we wsi Schreckendorf (dziś Strachocin), I poł. XX w. Przed utworzeniem
siedziby nadleśnictwa w tym miejscu działała huta żelaza
(zamknięta w 1865 r.).
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój przed budynkiem siedziby, 2011 r. Źródło: archiwum Nadleśnictwa Lądek-Zdrój
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Siedziba Nadleśnictwa Lądek-Zdrój w Strachocinie, 2017 r.
(przedwojenny budynek został powiększony o jedną kondygnację).
Źródło: archiwum Nadleśnictwa Lądek-Zdrój

Realizując nowe nasadzenia, dąży się do wzrostu udziału drzew
liściastych (np. buka) oraz jodły. Maszyna do sadzenia lasu, 2016 r.
Źródło: archiwum Nadleśnictwa Lądek-Zdrój
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Siedziba Nadleśnictwa Zachodniego w Stroniu (Seitenberg),
I połowy XX w. Dziś budynek mieszkalny przy ulicy Krótkiej.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Prace w szkółce leśnej, 2014 r.
Źródło: archiwum Nadleśnictwa Lądek-Zdrój
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Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, zarządzające okolicznymi lasami,
pozyskuje rocznie ok. 130 tys. m³ drewna (2015 r.). W 80% jest
to drewno świerkowe doskonale nadające się do elementów
konstrukcyjnych w budownictwie, ok. 10% stanowi drewno bukowe wysoko cenione w przemyśle meblarskim, pozostałe 10%
stanowi daglezja, klon jawor, modrzew i brzoza.

 ampfsäge – und
D
Hobelwerk Gebr. Krain. Tartak, składnica
drewna i zakład obróbki
drewna w Kletnie. Lata
20. XX w.
Udostępniło:
Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku
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 ywóz drewna. Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Nadbrzeżnej,
W
2017 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Widok na stację kolejową,
a z prawej strony – budynki
tartaku. Prawdopodobnie
początek XX w.
Źródło: archiwum
gminy Stronie Śląskie

Przed ogrodzeniem tartaku. Plan sześcioletni w realizacji (1950-1955 r.),
obchody 1. Maja.
Źródło: zbiory jadwigi
Stockiej
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Spotkanie mikołajkowe dla dzieci pracowników tartaku w Stroniu
Śląskim, druga połowa lat 40. XX w. Źródło: zbiory Krystiana
Sokoła

Pracownicy na
terenie tartaku
w Stroniu Śląskim. Koniec lat
40. lub początek
lat 50. XX w.
Źródło: zbiory
Jadwigi Stockiej
Przed tartakiem w Stroniu Śląskim, druga połowa lat 40.
XX w. Źródło: zbiory Jadwigi Stockiej
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Tartak przy ulicy Kościuszki w Stroniu Śląskim działał po 1945 r. jako przedsiębiorstwo państwowe, w którym pracowało kilkadziesiąt osób. Po sprywatyzowaniu tartaku, przetwórstwo zostało zlikwidowane, a budynki wyburzone. Dziś na jego miejscu
znajduje się market Biedronka.
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obecnie w gminie Stronie Śląskie działają dwa
zakłady przetwórstwa drewna, zajmujące się przede
wszystkim produkcją palet (w Stroniu Śląskim wsi
i w Starej Morawie).

gmina Stronie Śląskie dysponuje działkami przemysłowymi w Stroniu Śląskim pod
budowę nowego zakładu
przetwórstwa drzewnego.

W okolicy mieszkają stolarze oraz rzeźbiarze zajmujący się swoim fachem
zawodowo lub hobbistycznie.
Stanisław kurowski – rzeźbiarz z kamienicy, 2012 r.
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eDUkACJA – PrZeDSZkole

Żłobek dla dzieci pracowników szpitala. Morawka, 1961 r.
Przedszkole w Willi elise otwarte zostało w 1957 r.
(zob. str. 47). grupa przedszkolaków, 1958 r.
Źródło: kronika przedszkola z lat 50.-70. XX w.

Fragment nowego
budynku przedszola
przy ulicy
Nadbrzeżnej 30

—83—

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

EDUKACJA – przedszkole

Zabawa świąteczno-noworoczna w przedszkolu w Willi Elise, 1960 r. Źródło: kronika
przedszkola z lat 50.-70. XX w.

Obok przedszkola w Willi Elise. W tle fragment
skrzydła samolotu MIG 21 i zabudowania huty,
1972 r. Udostępnił: Krystian Sokół

Dzieci z przedszkola na Morawce, lata 70. XX w.
(dziś w budynku dawnego przedszkola mieści się ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy „Lew Jaskiniowy”).
Źródło: kronika przedszkola z lat 50.-70. XX w.
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Zak ończenie roku w Przedszkolu Miejskim przy ulicy Nadbrzeżnej 30,
2013 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Dzieci z Przedszkola Miejskiego podczas akcji „Ożywić pola”,
2011 r. W edukację przyrodniczą młodych pokoleń zaangażowani
są pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego oraz Koła Łowieckiego Śnieżnik.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie.
 I Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Stroniu
X
Śląskim, 2012 r. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
Parada postaci
bajkowych
dzieci
z Przedszkola
Miejskiego,
przed Urzędem
Miejskim,
2015 r.
Źródło: archiwum Gminy
Stronie Śląskie

Dzieci z przedszkola „Bajlandia” z Bolesławowa, 2017 r. Przedszkole prowadzone jest na zlecenie Gminy przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej ze Stronia Śląskiego.
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eDUkACJA – SZkoŁA PoDStAWoWA
im. Bohaterów Westerplatte („1000-latka”)

rodzinny spacer wzdłuż ulicy kościuszki, lata 50. lub 60. XX w.
Po lewej stronie miejsce, gdzie od 1967 r. znajduje się szkoła
podstawowa – „1000-latka” (wybudowana w ramach programu
budowy 1000 szkół z okazji 1000-lecia państwa polskiego).
udostępnili: Teresa i jerzy Waleszkiewiczowie

reprezentacja szkoły ze Starego gierałtowa
podczas pochodu 1. Maja. lata 80. XX w.
Szkoły na terenach wiejskich gminy zostały
zlikwidowane i dziś wszystkie dzieci
pobierają edukację w Stroniu Śląskim.
udostępniła: Marzena Balicka
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uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte, 1967 r. (napis głosi: „klasa ID wita nową szkołę”).
Źródło: www.dolny-slask.org.pl
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EDUKACJA – szkoła podsawowa

Uczniowie pomagają w budowie drogi przed szkołą. Lata 60. XX w.
Udostępnił: Lech Kawecki

Klasa VIII d przed szkołą, lata 70. Udostępnił: Krystian Sokół

Kadra pedagogiczna szkoły i specjalny
gość – Leon Pająk, bohater z Westerplatte
1968 r.

Sala lekcyjna lata 70. XX w. Udostępnił: Zbigniew Łopusiewicz
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Zajęcia plastyczne, 2017 r. Udostępniła: Marzena Balicka

Klasa II A, 2014 r. Źródło: kronika szkoły z lat 2013-2014

Szkolna akademia z okazji Dnia Niepodległości, 2016 r.
Źródło: archiwum SP
 ystęp uczniów szkoły w CETiK-u, 2016 r.
W
Źródło: archiwum CETiK-u
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kościuszki 20

W latach 60.- 90. XX w. huta szkła prowadziła własną
szkołę zawodową. Sale lekcyjne znajdowały się w przy ulicy
kościuszki 20, w budynku dawnego hotelu Preussischer Hof,
a warsztaty na terenie huty. Po transformacji ustrojowej huta
nie była w stanie utrzymywać szkoły. Placówka przejęta została przez samorząd powiatu kłodzkiego, zmieniając profil
kształcenia w kierunku zawodów związanych z obsługą ruchu
turystycznego. W 2012 r. szkołę przejęła gmina Stronie Śląskie

Hotel Preussischer Hof, 1898 r.
Źródło: gmina Stronie Śląskie

i edukacja na poziomie zawodowym i średnim przeniesiona
została do szkoły przy ulicy kościelnej 12, a szkołę przy ulicy
kościuszki 20 zamknięto.
Dziś budynek należy do gminnej spółki Stroński Park aktywności „jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. i nie jest użytkowany. Planowane jest ponowne zaadaptowanie budynku na
cele hotelarskie.

Wnętrze hotelu, okres międzywojenny, XX w.
udostępnił: jarosław Czerkawski
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eDUkACJA – SZkoŁA ZAWoDoWA
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eDukaCja – szkoła zawodowa

Zjazd absolwentów szkoły przyzakładowej HSk „Violetta”, przed
budynkiem szkoły, pocz. XX w. udostępnił: Stanisław Chomyn

Zajęcia w szkole. udostępnił: Stanisław Chomyn

Najlepsi z zajęć praktycznych – absolwenci z 1987 r.
udostępnił: Stanisław Chomyn

Zajęcia warsztatowe na terenie huty.
udostępnił: Stanisław Chomyn
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EDUKACJA – szkoła zawodowa

Podczas zajęć w warsztacie szlifierskim na terenie huty.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

Uczniowie szkoły z makietą pieca hutniczego – reprezentacja szkoły podczas pochodu 1. Maja.
Udostępnił: Stanisław Chomyn

Uczniowie szkoły. Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

Tablo
absolwentów
szkoły
1974 – 1975 r.
Udostępnili:
Teresa i Jerzy
Waleszkiewiczowie

Wieczór patriotyczny przygotowany przez uczniów szkoły.
Udostępnił: Stanisław Chomyn
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eDukaCja – Zespół Szkół Samorządowych

eDUkACJA – ZeSPÓŁ SZkÓŁ SAMorZąDoWYCH
koŚCIelNa 12

kościół w Strachocinie oraz stara i nowa
szkoła (zbudowana w 1923 r.), lata 20.
lub 30. XX w. udostępnił: jakub Chilicki
Dziś budynek mieszkalny Strachocin 3 i Zespół
Szkół Samorządowych przy ulicy kościelnej
12 (w l. 30. XX w. „nowa”, dziś „stara” szkoła).

Po 1945 r. w budynku
działała szkoła podstawowa.
Po wybodowaniu
„1000-latki” przy ul. kościuszki
w „starej” szkole
uczyły się dzieci
z klas I-III.
udostępnił:
Zbigniew Łopusiewicz
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ponadgimnazjalna). Dziś kształcenie zawodowe prowadzone
jest na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa, branżowa szkoła I stopnia – kucharz oraz
w klasach liceum ogólnokształcącego – mundurowego.
Źródło: archiwum ZSS
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EDUKACJA – Zespół Szkół Samorządowych

Po reformie edukacji w 1999 r. utworzono Gimnazjum
im. Marianny Orańskiej. W 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został przeniesiony z ulicy Kościuszki 20 do budynku
gimnazjum przy ulicy Kościelnej 12, gdzie kontynuowana jest
edukacja na poziomie średnim i zawodowym. W 2013 r. utworzono Zespół Szkół Samorządowych (gimnazjum oraz szkoła
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EDUKACJA – Zespół Szkół Samorządowych

 al maturalny „Studniówka”, 2014 r.
B
Źródło: archiwum ZSS

Budowa hali gimnastycznej przy szkole, 2017 r.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Wizualizacja budynku sali gimnastycznej, 2017 r.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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SPorT I rekreaCja

SPort i rekreACJA

Towarzyski mecz „o beczkę piwa” na zakończenie pochodu 1. Maja. Przygrywa kapela Podwórkowa „Z ul. Hutniczej”. lata 70. XX w.
Źródło: kronika ZDk „Brylant”
Mieszkańcy gminy Stronie Śląskie największe sukcesy sportowe odnosili w następujących dyscyplinach: zapasy, tenis stołowy
i piłka nożna. W latach 60. – 70. XX w. trenowano podnoszenie ciężarów. Zawsze popularne były wędrówki górskie, kolarstwo
(w latach 60. – 80. XX w. – szosowe, od lat 90. XX w. – górskie) i narciarstwo (śladowe, zjazdowe – szczególnie od lat 90. XX w.,
a w ostatnich latach także biegowe i skitourowe). od lat 90. XX w. w mieście odbywają się treningi strońskiej sekcji lądeckiego
klubu kyokushin karate. Wielu mieszkańców zajmuje się myślistwem i wędkarstwem. Wraz z powstaniem w 2014 r. ośrodka
jeździeckiego „Furmanka” w Nowym gierałtowie, wzrasta zainteresowanie jazdą konną
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SPORT I REKREACJA

Zalew w Starej Morawie, fot. Katarzyna Sadowska
Kryta pływalnia w Stroniu Śląskim
Źródło: Stroński Park Aktywności „Jaskinina Niedźwiedzia” Sp. z o. o.

Przed 1983 r. treningi organizowane były w różnych miejscach,
np. w nieistniejącej dziś salce przy Mickiewicza 33, nad nieistniejącą kawiarnią „Kryształowa” przy ulicy Kościuszki, w salce przy
ulicy Kościelnej (salka była mała więc kibice często gromadzili
się na zewnątrz), czy w sali nad stołówką HSK „Violetta” przy
ulicy Zielonej.

Hala sportowa w Stroniu Śląskim.
Źródło: Stroński Park Aktywności „Jaskinina Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
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Dzięki zaangażowaniu trenerów i sukcesom sportowym mieszkańców z lat 60. i 70. XX w., w 1983 r. wybudowana została hala
sportowa przy ulicy Kościuszki 20 A. W 1993 r. przy hali powstała
kryta pływalnia, a w 2013 r. zakończona została inwestycja związana z zagospodarowaniem zalewu w Starej Morawie. W 2008 r.
otwarto boisko sportowe „Orlik” przy ulicy Sudeckiej, a w 2016 r.
wyremontowany został stadion sportowy przy ulicy Sportowej.
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SPORT I REKREACJA

 oisko Orlik przy ulicy Sudeckiej.
B
fot. Paweł Gancarz

Stadion przy ulicy Sportowej 2016 r.
fot. Paweł Gancarz
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jan Florowski – założyciel
i trener sekcji podnoszenia
ciężarów w ramach ludowych Zespołów Sportowych w Stroniu Śląskim.
Połowa lat 60. XX w.
udostępnił: jan Florowski
Towarzyskie spotkanie sekcji
podnoszenia ciężarów lZS
Stronie Śląskie i lZS Międzylesie.
udostępnił: jan Florowski
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Mecz „kryształu”, lata 70. XX w.
udostępnił: jan Florowski

Widzowie meczu „kryształu”,
lata 90. XX w. udostępnił:
jan Florowski

Indywidualne Mistrzostwa
Miasta w Zapasach, 1970 r.
Sala gimnastyczna przy ulicy
kościelnej. udostępnił: jan
Florowski. Sekcja zapaśnicza w stylu wolnym działała
w lata 60 – 80. XX w.
Zapaśnicy ze strońskiego klubu uczestniczyli w ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodach
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W 1952 r. przy hucie powstał
klub sportowy „unia Stronie Śląskie”, którego nazwę zmieniono
potem na „kryształ Stronie Śląskie”.
jego najważniejszą sekcją była sekcja piłkarska. Zawodnicy „kryształu” wystąpili w rozgrywkach II
ligi w sezonie 1980/81 i w wielu
zwycięskich meczach Pucharu Polski (w 1994 r. w Stroniu Śląskim
rozegrany został mecz 1/16 finału
Pucharu Polski).
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Drużyna piłki nożnej.
Seitenberg, 1934 r.
Udostępnił: Krystian
Sokół

W założonym w 2015 r. UKS Akademia Piłkarska
Kryształ Stronie Śląskie trenują najmłodsi mieszkańcy gminy. Źródło: archiwum klubu

Pokaz Klubu Kyokushin Karate na hali w Stroniu
Śląskim, lata 80. XX w.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Mistrz Turnieju o Kryształową Rakietkę
w kategorii Młodzików na rok 1987 –
Krystian Ziobro. Udostępnił: Jan Florowski

Od lat 90. XX w. klub tenisa
stołowego MLKS „Śnieżnik”
Stronie Śląskie\Lądek Zdrój
należy do najlepszych klubów
tenisa stołowego w Polsce,
którego zawodnicy odnoszą
ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy. Anna i Katarzyna
Węgrzyn – kadetki reprezentacji Polski, z trenerem Leszkiem
Kawą, 2016 r. Źródło: archiwum
Gminy Stronie Śląskie

T
 erminarz hali w latach 80. – 90. XX w.
wypełniony był przez
cały dzień, zakłady
pracy dofinansowywały sport, a treningi odbywały się
nawet do godz. 22.
Udostępnił: Jan Florowski
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Zwycięzcy rozgrywek tenisa
stołowego, lata 60. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy
Waleszkiewiczowie
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W latach 60 – 80. XX w. w okolicy Stronia Śląskiego organizowane były zawody w kolarstwie szosowym, w których
uczestniczyli najlepsi polscy kolarze. Przejazd peletonu przez
ulicę Kościuszki. Udostępnili: Joanna i Dariusz Chromcowie

Młodzi rowerzyści, ze swoimi „składakami” na linii startu przy
ulicy Nadbrzeżnej. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Na Przełęczy Suchej w Górach Bialskich, 1987 r. Rowerowe wyprawy po górach (często na „składakach”) organizowało w latch
80. XX w. koło PTTK „Jawor”, działające przy szpitalu na Morawce. Źródło: kronika zakładowego koła PTTK „Jawor”. Udostępnił:
Władysław Bury
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Od lat 90. XX w. popularne jest kolarstwo górskie. Organizowane
są ogólnopolskie i międzynarodowe górskie maratony rowerowe
(Sudety MTB Challenge) oraz puchary Polski w zjeździe na czas
z Czarnej Góry („downhill”)

Strońska Grupa Rowerowa na Śnieżniku, 2016 r. fot. Julian Jasicki
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Na starcie pierwszej edycji ogólnopolskiego maratonu narciarskiego SGB
ULTRABIEL w Bielicach, 2016 r. (dystanse: 10 km, 20 km i 60 km).
Źródło: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
W 2014 r. Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła ratrakowanie leśnych duktów
Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika dla narciarzy biegowych.

Uczestnicy wycieczki narciarskiej
na nartach śladowych. Lata 50.
lub 60. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie

—104—

Zjazd z ulicy Kościelnej w ulicę Kościuszki, lata
50. – 60. XX w. Udostępnili: Teresa i Jerzy
Waleszkiewiczowie

ULKS „Czarna Góra” w ośrodku narciarskim „Czarna
Góra” w Siennej, 2014 r. Do klubu należą dzieci
w wieku 6 – 16 lat Źródło: ULKS „Czarna Góra”

Zawody narciarskie na Krzyżniku, w latach 70. XX w.
(na Krzyżniku działał wyciąg orczykowy).
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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 iegacze i kibice na
B
Przełęczy Puchaczówka.
Źródło: archiwum Gminy
Stronie Śląskie

Coroczny ogólnopolski maraton z okazji Dnia Chemika Szklarza na trasie Stronie Śląskie – Przełęcz Puchaczówka (kobiety: 15 km,
mężczyźni: 30 km), lata 80. XX w. Na starcie na ulicy Hutniczej. Źródło: kronika ZDK „Brylant”
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Na mecie. Napis na okrąglaku głosi: „Witamy
uczestników Górskiego
Maratonu Szklarzy”. Źródło: archiwum Gminy
Stronie Śląskie

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

SPORT I REKREACJA

W 2015 r. nad Zalewem w Starej Morawie rozegrany został ogólnopolski Triathlon Stronie Śląskie. W związku z dużymi przewyższeniami tras kolarskich, w 2015 r. triathlon uznany został za najtrudniejszy w Polsce. Najdłuższy dystans: pływanie 3 km, rower
80 km i bieg 20 km

Uczestnicy zawodów organizowanych przez koło wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Stroniu
Śląskim, 2014 r. Źródło: PZW / Koło Miejsko-Gminne
nr 23 w Stroniu Śląskim
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W ośrodku jeździeckim „FurmAnka” w Nowym Gierałtowie, 2016 r.
Udostępniła: „FurmAnka”
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Kulig pracowników huty. Przejazd ze Stronia Śląskiego do Nowego Gierałtowa lata 60. XX w.
Udostępnili: Teresa i Jerzy Waleszkiewiczowie
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kUltUrA i roZrYWkA
Wieczorek taneczny, koniec lat
50. XX w. udostępnili: Teresa
i jerzy Waleszkiewiczowie

Nieistniejący budynek
„kryształowej”
i fragment domu przy
ul. kościuszki 50,
lata międzywojenne XX w.
Źródło: archiwum gminy
Stronie Śląskie
Przedstawienie teatralne
w Domu Młodego robotnika (przedwojenny
hotel Preussischer Hof,
zob. str. 89). koniec lat
60. XX w. udostępnił:
Zbigniew Wodzyński
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„Zajazd u Prezesa”) przy ulicy Turystycznej 2 i w przejętym
przez prywatnych przedsiębiorców „okrąglaku”.
W latach 50. XX.
między budynkiem Biblioteki Miejskiej, a restauracją „Jaskinia”
(wówczas „Storczyk”,
później „Bałtyk”) odbywały się zabawy
taneczne na powietrzu, „między kasztanami”. W związku
z faktem, iż zabudowania dworskie były
zajęte przez wojsko,
a teren był ogrodzony, dawny park przy
Na tle restauracji „Storczyk” (dziś „Jadworze był przez
skinia”), przy ulicy Kościuszki 26/12,
długi czas zapomniaprawdopodobnie lata 60. XX w.
ny i zaniedbany. W laŹródło: zbiory śp. Alojzego Adamczyka.
tach 60. – 70. XX w.
Udostępnił: Krystian Sokół
festyny, potańcówki
i inne imprezy organizowane były w tzw. „parku w Goszowie”
(za domem przy ul. Mickiewicza 13, pod Sowią Kopą), który
przed 1945 r. prawdopodobnie stanowił część założenia
parkowo-ogrodowego Villi Elise. Od lat 80. XX w. stopniowo
uporządkowywano Park Miejski między ulicami Kościuszki
i Nadbrzeżną i z czasem organizacja uroczystości i imprez
przeniesiona została do centrum miasta.
Dziś nie ma w mieście stałej oferty wieczorów przy muzyce
i tańcach, ale przy okazji świąt i różnych imprez okolicznościowych, mieszkańcy wynajmują sale i bawią się w wybudowanych lub rozbudowanych na przełomie XX/XXI w. hotelach
i pensjonatach.

Źródło: zbiory śp. Alojzego Adamczyka. Udostępnił: Krystian Sokół
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Zanim w 1973 r.
wybudowano „rotundę na przedmieściach Stronia Śląskiego”, czyli Zakładowy
Dom Kultury „Brylant”
na skrzyżowaniu ulic
Hutniczej i Kościuszki,
nazwany przez mieszkańców „okrąglakiem”,
wydarzenia kulturalne odbywały się
w salach, które przed
1945 r. były restauracjami hotelowymi.
Jedną z nich była kawiarnia – restauracja
„Kryształowa” w nieistniejącym budynku
przy ulicy Kościuszki,
Przed kawiarnią „Kryształowa” i kinem w którym działało też
„Unia”, lata 60. XX w. Udostępnili: Joanna Kino Unia. Życie kulturalne i towarzyskie
i Dariusz Chromcowie
odbywało się także
w Domu Młodego Robotnika
(Kościuszki 20), w przedwojennej sali przy ulicy Mickiewicza
33 (na początku lat 70. XX w.
budynek z salką rozebrano),
a dom przy Mickiewicza 33
w całości jest dziś domem
mieszkalnym). W latach 80.
zabawy organizowane były też
w restauracji „Turystyczna” przy
ulicy Mickiewicza, a w latach
90. w zajeździe „Rożno” (potem
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kulTura I roZryWka – ZDk „BrylaNT”

W 1973 r. zbudowany został Zakładowy Dom kultury
„Brylant”, działający pod zarządem Huty Szkła kryształowego
„Violetta”. ZDk „Brylant” zakończył swoją działalność w latach
90. XX w. i dziś jest budynkiem handlowo-usługowym.
W 2011 r. samorząd oddał do użytku mieszkańców nowy
dom kultury, urządzony w dawnym dworcu kolejowym, pn.
Centrum edukacji, Turystyki i kultury (CeTik).

Zakładowa orkiestra Dęta, lata 70. XX w. Źródło: kronika ZDk
„Brylant”

ZDk „Brylant”, lata 70. XX w. Źródło: kronika ZDk „Brylant”

grupa akordeonowa przy ZDk „Brylant”. Źródło: kronika ZDk
„Brylant”
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W połowie lat 70. XX w. na scenie ZDk „Brylant” występowały
gwiazdy ogólnopolskiej estrady m. in. Maryla rodowicz, Irena
Santor, jerzy Połomski, Hanka Bielicka, Tercet egzotyczny,
Czerwone gitary. Na zdjęciu zespół alibabki. Źródło: kronika
ZDk „Brylant”
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kulTura I roZryWka – ZDk „BrylaNT”

Wycinki
prasowe
z lat
70. i 80.
XX w.
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KULTURA I ROZRYWKA – ZDK „BRYLANT”

Występy artystyczne na scenie ZDK „Brylant”

Warsztaty fotograficzne dla dzieci,
lata 70. XX w.
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Spotkanie seniorów w ZDK „Brylant”, lata 70. XX w.
Źródło: kronika ZDK „Brylant”
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KULTURA I ROZRYWKA – CETiK

Kuglarski korowód rusza spod CETiK-u do Parku Miejskiego.
Źródło: archiwum CETiK-u

Warsztaty ceramiczne, 2014 r.
Źródło: archiwum CETiK-u

Występ dziecięcej grupy baletowej, 2015 r.
Źródło: archiwum CETiK-u

Warsztaty wikliniarskie, 2013 r.
Źródło: archiwum CETiK-u

Dziecięca grupa instrumentalna, 2017 r.
Źródło: archiwum CETiK-u
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KULTURA I ROZRYWKA – CETiK

Doprowadzenie do Stronia Śląskiego
linii kolejowej w 1897 r. spowodowało
znaczny rozwój okolicy. Pod koniec następnego stulecia znaczenie ruchu kolejowego
zmalało, aż do likwidacji połączeń pasażerskich w 2004 r. i towarowych w 2007 r.
Gmina Stronie Śląskie przejęła dworzec
na własność i z pomocą funduszy z Unii
Europejskiej, wyremontowała budynek
i zaadoptowała go na dom kultury.
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Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, 2013 r. fot. Marzena Zawal
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kulTura I roZryWka – CeTik

ZDJĘCIA U GÓRY OD LEWEJ STRONY:
Dworzec kolejowy, koniec XIX w.
Na peronie. Prawdopodobnie lata międzywojenne XX w. Źródło: archiwum Gminy
Stronie Śląskie
Na stacji kolejowej w czasach wyjazdów
ludności niemieckiej i napływu polskich osadników, 1946 r. Źródło: zbiory śp. Alojzego
Adamczyka. Udostępnił: Krystian Sokół
Z lewej strony Bronisław Głodek, zawiadowca stacji w latach 60. XX w. z pracownikami.
W tle semafor kształtowy przy peronie nr 2.
Pociąg relacji Stronie Śląskie – Katowice.
Udostępnił: Andrzej Sawicki – zawiadowca
stacji w latach 1971-1998
Lokomotywa parowa. Uzupełnianie wody.
W tle wieża ciśnień. Udostępnił: Andrzej
Sawicki – zawiadowca stacji w latach 19711998
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KULTURA I ROZRYWKA – imprezy

Tańce w Parku Miejskim, lata 80. XX w.
Źródło: kronika ZDK „Brylant”

Dzień Chemika Szklarza,
lata 70. XX w. Udostępnił:
Zbigniew Łopusiewicz
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„Razem w pracy i zabawie!”, impreza w parku w Goszowie,
lata 70. XX w. Źródło: kronika ZDK „Brylant”

Dożynki gminne, 1983 r. Udostępnił: Jan Florowski
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kulTura I roZryWka – imprezy

reprezentacja gminy Stronie Śląskie na dożynkach powiatowych w Wambierzycach, 2016 r.
Źródło: koło gospodyń Wiejskich Stronie Śląskie wieś

Podwórkowe Muzykowanie – ogólnopolski przegląd kapel
podwórkowych, 2000 r. Przegląd kapel organizowany był
w latach 1997 – 2015. udostępnił: jan Florowski

„lato jaskiniowców”,
2004 r. Impreza organizowana w nieczynnym
kamieniołomie marmuru
w kletnie. udostępnił:
Zbigniew Łopusiewicz
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kulTura I roZryWka – imprezy

konkurs „Pływanie na byle czym” podczas lipcowej imprezy w Starej
Morawie. Źródło: archiwum CeTik-u
Strońska Drezyniada, 2014 r. – coroczne wyścigi drezyn
ręcznych. Źródło: archiwum CeTik-u

gminne Stoły Bożonarodzeniowe, 2016 r.
Źródło: archiwum CeTik-u
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gminne Stoły Wielkanocne, 2014 r. Źródło: archiwum CeTik-u
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Wapiennik, wraz z pracownią druku artystycznego, chiropterium (obserwatorium
nietoperzy) i ogrodem japońskim, otwarty
jest dla zwiedzających.

Wiosna 1978 r.
fot. Jacek M. Rybczyński
Zima 2010 r.
fot. Jacek M. Rybczyński

KULTURA I ROZRYWKA – Wapiennik

Zabytkowy Wapiennik „Łaskawy Kamień”
w Starej Morawie w latach 70 XX w. był
ruiną i w takim stanie stał się własnością
prywatną. Zabytek został odrestaurowany,
urządzono w nim atelier druku artystycznego i dobudowano część mieszkalną.
Wapiennik stał się tym samym prywatną
przestrzenią do życia i twórczej pracy, a jednocześnie miejscem organizacji warsztatów
artystycznych, wystaw, spotkań literackich
i muzycznych. Wapiennik „Łaskawy Kamień”
był miejscem życia i twórczości śp. prof.
Jacka M. Rybczyńskiego (1939-2016).
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KULTURA I ROZRYWKA – Wapiennik

Ogród Japoński przy Wapienniku,
jesień 2016 r. fot. Michal Rybczyński

Ogród Japoński przy Wapienniku, lato
2014 r. fot. Tomasz Gębuś
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Riksza Literacka Karola Maliszewskiego, 2013 r.
fot. Michal Rybczyński

W pracowni druku artystycznego, 2016 r.
fot. Michał Rybczyński
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KULTURA I ROZRYWKA – Wapiennik

Uroczyste otwarcie
„Milowego Kamienia Kultury”, lato 2009 r.
fot. Michał Rybczyński

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

KULTURA I ROZRYWKA – zespoły muzyczne

Zakładowa Orkiestra Dęta działająca przy hucie szkła. W tle
dom przy ul. Hutniczej 3. Prawdopodobnie rozpoczęcie pochodu
1. Maja, lata 60. XX w. Udostępnił: Zbigniew Łopusiewicz

Kapela Podwórkowa „Z ul. Hutniczej” – występ na stadionie przy
ul. Sportowej, lata 70. XX w. Kapela istnieje od 1978 r.
Źródło: kronika ZDK „Brylant”

Kapela Podwórkowa „Z ul. Hutniczej” w towarzystwie Zbigniewa
Łopusiewicza – Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Włodzimierza
Cimoszewicza – premiera i jego małżonki, 2 połowa lat 90. XX
w. Udostępnił: Zbigniew Łopusiewicz

Kapela Podwórkowa „Z ul. Hutniczej” w Wapienniku „Łaskawy Kamień”. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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„Artufices”

KULTURA I ROZRYWKA – zespoły muzyczne

Zespół „Oktawa” przy ZDK „Brylant”, lata 70. XX w. Źródło: kronika ZDK
„Brylant”

Zaproszenie na koncert grupy artystycznej
„Artufices”, pocz. XXI w. Grupa składała
się z orkiestry (30 osób) i chóru (30 osób)
w wieku 7-73 lat i wykonywała muzykę
klasyczną, rozrywkową oraz autorskie aranżacje. Udostępnił: Zbigniew Łopusiewicz

Okładka płyty wydanej przez strońskie zespoły: MY (grupa
rockowa) oraz „Artufices”, pocz. XXI w. Udostępnił: Marek Stocki
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kulTura I roZryWka – zespoły muzyczne

Występ ludowego Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki” ze Starego gierałtowa w amfiteatrze w Parku Miejskim, 2016 r. Zespół
istnieje od 1985 r. fot. Paweł gancarz

Zespół Shakin Pork istnieje od
2003 r. i gra muzykę funk oraz alternatywnego rocka.
Źródło: Shaking Pork
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Występ scholii działającej przy kościele parafialnym w Stroniu
Śląskim w CeTik-u, 2016 r. Źródło: archiwum CeTik-u

epilepsja – zespół grający funk-rocka, początek lat 90. XX w.
udostępnił: artur Sawicki

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

BiBliotekA
Pierwsza biblioteka po 1945 r. znajdowała się w kamienicy nr 17 przy ulicy
kościuszki (potem działała tam księgarnia,
a obecnie PTTk). W kamienicy tej w latach
40. – 50. XX w. miały siedzibę lokalne
władze. W latach 50 – 60. XX w. biblioteka znajdowała się w przedwojennym
schronisku młodzieżowym, gdzie po wojnie
urządzono kasyno wojskowe. Dziś jest to
prywatny dom przy ulicy kościuszki 62.
W latach 70 – 80. XX w. biblioteka działała w budynku przy ulicy Mickiewicza 2
(dziś siedziba m.in. Policji i Straży Miejskiej,
zob. str. 138), skąd ponownie przeniesiona
została na ulicę kościuszki 32 – tym razem
do dawnego pawilonu meblowego, gdzie
działa od 1995 roku.

umieszczenie na kamienicy przy
ulicy kościuszki 17 pamiątkowej
tablicy „Pierwsza Siedziba Władzy
ludowej w Stroniu Śląskim 19451985”, 1985 r. Tablica nie zachowała się.
udostępniła: Czesława Michorczyk

Na drugim planie dom mieszkalny kościuszki 62,
2017 r. Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

Schronisko młodzieżowe,
lata 30 XX w. udostępnił:
jakub Chilicki

Przed Biblioteką Miejską przy
ul. kościuszki 32, 2016 r. Źródło:
Biblioteka Miejska

Przed pawilonem meblowym przy ul. kościuszki
32, początek lat 60. XX w.
udostępnili: Teresa i jerzy
Waleszkiewiczowie

Wnętrze Biblioteki Miejskiej, 2017 r.
Źródło: Biblioteka Miejska
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MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy

MiASto i JeGo MieSZkAŃCY

goszów, Strachocin i Stronie (Hrabstwo kłodzkie) na tle Czarnej góry i Przełęczy Puchaczówka. Widok z Sowiej kopy. Prawdopodobnie okres międzywojenny XX w. Na pierwszym planie dzisiejsza ulica Mickiewicza. Źródło: archiwum gminy Stronie
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wsi Strachocin, Stronie i Goszów, w 2 połowie XIX w. powstał
układ osadniczy o charakterze małego miasta. Sto lat później,
w wyniku przemian gospodarczych i wzrostu liczby ludności,
Stronie Śląskie otrzymało prawa miejskie. Zmiana przynależności państwowej, wymiana ludności oraz rozwój w warunkach
upaństwowionej gospodarki centralnie planowanej, przyniosły
duże zmiany w krajobrazie miejscowości w 2 połowie XX w.

Na ulicy Kościuszki (w tle dom nr 29). Prawdopodobnie 2 połowa lat 40. XX w. Czas wyjazdu ludności niemieckiej i napływu polskich osadników. Źródło: zbiory śp. Alojzego Adamczyka. Udostępnił: Krystian Sokół
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY

Doliny trzech górskich rzek – Białej Lądeckiej, Morawki
i Janówki (nazywanej też Sienną Wodą lub Pogonną) wyznaczyły kierunki przestrzennego rozwoju wsi Goszów, Strachocin
i Stronie, z których powstało dzisiejsze miasto Stronie Śląskie.
Doliny tych rzek spotykają się i tworzą rozległe obniżenie (tzw.
Obniżenie Stronia Śląskiego). Właśnie tutaj, gdzie rzeki Morawka i Janówka uchodzą do Białej Lądeckiej, z fragmentów
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY

Przed II wojną światową osada
miała charakter rolniczo-rzemieślniczy, z ważną rolą przemysłu
szklarskiego oraz rozwijającą
się funkcją turystyczną. Tylko
fragmenty niektórych ulic miały
kamienną nawierzchnię. Wiele
budynków wzniesionych w XIX w.
i 1 połowie XX w. zachowało się
do dziś. Są to: zespół dworski
(zob. str. 19 – 44), parterowe
wiejskie domy z wysokim gospodarczym poddaszem (np.
Kościuszki 23, Dolna 4, Kościelna 11, Nadbrzeżna 12, Mickiewicza 19 i 22), wielorodzinne
domy czynszowe (np. Hutnicza
5, Mickiewicza 7), wille i domy
z ogrodami, należące do majętniejszych mieszkańców (np. Kościuszki 13, 27, 44, Mickiewicza
9, Nadbrzeżna 34 i 4), domy i kamienice z częścią handlową, usługową lub produkcyjną na parterze
(sklepy, manufaktury, warsztaty)
i częścią mieszkalną na wyższych
kondygnacjach (np. Szkolna 2,
Kościuszki 17, 25, 29, 34, 37,
39, 48, 50, 42, Mickiewicza 5,
12, Nadbrzeżna 5, 32), hotele
z restauracjami i inne obiekty
obsługujące ruch turystyczny
(Mickiewicza 13, 33, Kościuszki
20, 62, Kościelna 4), dworzec kolejowy (zob. str. 114-115) i inne.
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY

Na widokówkach i zdjęciach Stronia Śląskiego sprzed 1945 r.
uwagę zwracają zagospodarowane rolniczo zbocza wzniesień
otaczających miasto (np. Krzyżnika) – dziś zajęte przez lasy

i nieużytki oraz niewielka ilość domów wzdłuż dzisiejszej ulicy Nadbrzeżnej.

Na pierwszym planie huta szkła kryształowego. W miejscu, gdzie widać skład drewna, w 1906 r. wzniesiono dwukondygnacyjny
budynek szlifierni. Prawdopodobnie lata 80 lub 90. XIX w. (na Śnieżniku nie widać wieży, która wzniesiona została w latach 18951899). Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY

Widok w kierunku Śnieżnika (na szczycie widoczna wieża), prawdopodobnie z okna hotelu Preussischen Hof (Kościuszki 20).
Na pierwszym planie szczyt domu przy ulicy Kościuszki 34, z lewej strony dom przy ulicy Kościuszki 29. Początek XX w. Źródło:
archiwum Gminy Stronie Śląskie

—131—

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy

Dom rzemieślnika szewca – kaletnika, prawdopodobnie początek
XX w. Dziś dom mieszkalny przy ul. kościuszki 43.
udostępnił: Zygmunt kołaczyk

kościuszki 23 (XIX w.), 2014 r. obecnie dom nie jest zamieszkany.
fot. krystian Sokół

Dolna 4 (XIX w.), 2017 r. Źrodło: archiwum gminy Stronie Śląskie

kościelna 11 (XIX w.), 2017 r. Na domu zachowana blaszanodrewniana kapliczka. Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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Franza loskiego (zobacz rozdział HuTa SZkŁa) oraz pierwsze
powojenne bloki mieszkaniowe wzniesione w latach 60. XX w.
– także dla pracowników huty. W biurowcu huty z lat 80. XX w.
znajduje się sklep z wyrobami ze szkła kryształowego. Biura
nie są wykorzystywane, a budynek od kilku lat wystawiony
jest na sprzedaż.

Źrodło: archiwum gminy Stronie Śląskie
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MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy – ul. Hutnicza

ulica Hutnicza biegnie wzdłuż rzeki Białej lądeckiej i łączy
dwie główne ulice miasta – ul. kościuszki i ul. Nadbrzeżną.
Wytyczona została wraz z powstaniem huty w 2 poł. XIX w.(w
1945 r. zarówno ul. Hutnicza, jak i ul. Dolna były drogami
gruntowymi, bez kamiennych nawierzchni). jej zabudowę
stanowią domy wzniesione dla pracowników huty za czasów
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Kościuszki

Ulica Kościuszki stanowi fragment starego ciągu komunikacyjnego łączącego Ziemię Kłodzką z Morawami. Właśnie w tej
części miasta należy szukać fragmentów najstarszych zabudowań. Wszak kościół wznoszący się wysoko ponad centralną
częścią ulicy Kościuszki ma historię sięgającą XIII w., parter

Stacja kolejowa i nieistniejący tartak. Początek XX w.

Most na rzece Biała Lądecka. Początek XX w.
—134—

starego młyna pochodzi z XVII w., a piwnice XIX - wiecznego
browaru są starsze niż jego mury. „Strońskie Lochy” – dawne
„miejskie lodówki” – dziś nieużytkowane – wciąż okryte są
nutką tajemnicy …

Przebudowa
ulicy, lata
80.XX w.
Kamienica
nr 17 i jej
detale
architektoniczne

Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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Willa nr 27. Przed 1945 r. willa rodziny Krain (właściciele tartaków). Po wojnie - biura Strońskich Zakładów Kamienia Budowlanego, obecnie - apartamenty
„Amadeus”.
Prawdopodobnie lata 30. XX w.

Dom nr 25. W latach 60. XX w.
– fryzjer, dziś – biuro Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji
Społecznej. Udostępnili: Joanna
i Dariusz Chromcowie.
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Kościuszki

Młyn, nr 38 (XVII – XIX w.) – obecnie adaptowany na pokoje gościnne oraz małe muzeum. Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Kościuszki

Odnowione na początku
XXI w. kamienice i wille oraz nowy budynek
wkomponowany w starą
architekturę (zielona elewacja)

Przegląd Kapel Podwórkowych, koniec lat 90. XX w.
W willi nr 44 działała apteka, dziś – galeria artystyczna
z pamiątkami dla turystów
Przed domem nr 33, 1946 r. Do lat 90. XX w. siedziba GS –u, dziś „Akme” –
pokoje gościnne (prawa strona zdjęcia powyżej). Źródło: zbiory śp. Alojzego
Adamczyka, udostępnił Krystian Sokół

—136—

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy – ul. kościuszki

Sklep kolonialny w kamienicy nr 37, 1946 r. Na zdjęciu śp.
alojzy adamczyk – właściciel sklepu. Pan alojzy adamczyk
zajmował się handlem, a później prowadził zakład fotograficzny.
Wiele zdjęć ze Stronia Śląskiego z lat 40 - 80. XX w. pochodzi
z jego negatywów.

kamienica nr 37 pięknie prezentuje się na przedwojennych
fotografiach, ale dziś wymaga remontu. Na parterze znajduje
się dziś sklep z odzieżą.
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Most na rzece Morawka

rzeka Biała lądecka była jednym z czynników lokalizacyjnych
huty szkła w XIX w. (napęd dla maszyn oraz możliwość spławiania drewna z lasów), ale kierunek przestrzennego rozwoju
Stronia Śląskiego wyznaczyła rzeka Morawka – dopływ Białej

lądeckiej, która przecina całe miasto z południa na północ.
Wzdłuż jej koryta rozwinęły się dwie główne ulice: kościuszki
i Nadbrzeżna. rzeka dzieli miasto na część starą (ul. kościuszki)
i nową (ul. Nadbrzeżna), a mosty je łączą.

otwarcie i poświęcenie mostu na
rzece Morawka (ul. Mickiewicza), 1948 r.
udostępnili: Teresa i jerzy
Waleszkiewiczowie
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Fryzjer, lata
40. XX w.
kamienica nr 50, przed 1945 r. (wówczas
– „ryby i wędliny”, dziś – „Biuro rachunkowe” i „Firany”)

nr 50 (z lewej) i nr 39 (z prawej), 2017 r.

Nieistniejąca „kryształowa” i kamienica nr 50. Pochód 1. Maja, prawdopodobnie lata 60. XX w.
nr 39, przed 1945 r. („Sklep mleczarski” – z lewej, z prawej – szyld
nieczytelny, dziś sklep z konfekcją
oraz „Bongo” – sklep z ekwipunkiem
turystyczno-sportowym)
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Szewc, 2017 r.
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kościół rzymsko – katolicki pw. Matki Bożej królowej Polski i św. Maternusa przy ulicy kościelnej. Historia paraﬁi
i kościoła sięga Xiii w. Początkowo kościół był drewniany. Dzisiejszy kościół prawdopodobnie wzniesiony został w XViii w.

Widok z łąk pomiędzy ulicami Nadbrzeżną i Mickiewicza. Widoczny kościół z plebanią i szkołą (w tle droga do kątów Bystrzyckich, tzw. droga do „szkolnego lasku”), budynek poczty przy ulicy kościuszki, domy nr 10 i 12 przy ulicy Nadbrzeżnej. 1915 r.
udostępnił: jakub Chilicki
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Herb rodu Mutiusów – fundatorów
wieży, znajdujący się nad wejściem
do kościoła
kościół – widok od strony plebanii, 2013 r. fot. Mariusz Burszta

Wnętrze kościoła, 2015 r. fot. Paweł gancarz

I komunia Święta, lata 40. lub 50. XX w., Zbiory śp.
alojzego adamczyka. udostępnił: krystian Sokół
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Szkolna

Kondukt pogrzebowy skręca z ulicy Kościuszki w ulicę Szkolną. Po lewej budynek remizy strażackiej przy ul. Szkolnej 3. 1960 r.
Udostępnili: Joanna i Dariusz Chromcowie
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Napis sprzed 1945 r. na kamienicy przy ul. Szkolnej:
„Mięso i wędliny. Paul Brosig”. Na podwórku kamienicy mieściła się ubojnia, a na parterze masarnia,
wędzarnia i sklep. Do kamienicy przylegała kiedyś
oszklona przybudówka - prawdopodobnie weranda,
mini-oranżeria. Mieszkańcy kamienicy widzieli ją na
zdjęciach pokazywanych przez potomków właścicieli
kamienicy, podczas ich wizyty w Stroniu Śląskim

Mieszkaniec kamienicy opowiada o historii domu
i pokazuje kamienny mur z hakami, do których
przywiązywano zwierzęta przed ubojem, 2017 r.
Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

Druhowie z ochotniczej Straży Pożarnej przed remizą, koniec lat 40. XX w. Źródło: oSP
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Budynek oSP, 2017 r. Źródło: archiwum gminy Stronie Śląskie

Tablica ku pamięci ofiar wojen
z lat 1914 –1920 r. w budynku oSP.
fot. agnieszka Zaucha
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Sportowa

Ulica Sportowa była niegdyś polną drogą łączącą wieś Stronie
z wsią Stara Morawa. Dziś jest to oświetlona, jednokierunkowa
droga asfaltowa z chodnikiem, prowadząca z centrum Stronia
Śląskiego nad zalew w Starej Morawie (zob. str. 96) – popularne

miejsce rekreacji mieszkańców i turystów. Widoczny na starej
fotografii dom i krzyż nie zachowały się. Stare zdjęcia udostępniła
Ingrid Eckardt. Wykonane zostały prawdopodobnie w latach
30. lub 40. XX w.

Widok w kierunku Stronia, z prawej kaplica św. Onufrego

Widok w kierunku Stronia Śląskiego, 2017 r.

Widok w kierunku Starej Morawy, z Krzyżnikiem i Młyńskiem

Widok w kierunku Starej Morawy, 2016 r.

—144—

Stronie Śląskie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

Okolica tamy jest popularnym miejsce spacerów. Od 2014 r.
kładka na koronie tamy jest otwarta dla pieszych i rowerzystów.
Pomiędzy tamą, a kaplicą św. Onufrego znajduje się mały park.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie

Zbudowana w latach 1906-1908 zapora na rzece Morawka
zdała swój egzamin przyjmując ogromny napór wody podczas
wielkich powodzi w 1938 r. i 1997 r. W 1997 r. suchy zbiornik
retencyjny o pow. 24,5 ha wypełnił się wodą, rzeki wystąpiły
ze swych koryt – miasto i okolica poniosły ogromne straty

w infrastrukturze. Zginęła jedna osoba. Nieopodal, w Starej
Morawie, na początku XXI w. powstał zalew o pow. 5,5 ha.
Pełni on funkcję przeciwpowodziową, a dodatkowo został
zagospodarowany na cele rekreacji i wypoczynku (zob. str. 96).
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Widok z tamy na rzece Morawka na suchy zbiornik przeciwpowodziowy. W tle najdalej na południe wysunięte zabudowania
miasta: fragment osiedla domów jednorodzinnych z lat 70-90. XX.
w. (ul. Świerkowa, Jaworowa, Kopernika), przedwojenny budynek
należący dziś do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
(Kościuszki 70) oraz ośrodek wypoczynkowy „Górski Poranek”
zbudowany w 2007 r. (Kościuszki 72), fot. Aleksander Pięta
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Powódź, 6–8.07.1997 r. fot. Henryk Smertyga
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Mickiewicza

Ulica Mickiewicza – niegdyś należała do wsi Goszów, dziś stanowi drogę wyjazdową ze Stronia Śląskiego w kierunku Goszowa,
Nowego i Starego Gierałtowa oraz Bielic.

Stronie na tle Krowiarek. Widok ze skał na Sowiej Kopie. Na pierwszym planie Goszów (dziś ulica Mickiewicza), pocz. XX w.
Źródło: archiwum Gminy Stronie Śląskie
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Mickiewicza

Ul. Mickiewicza, domy nr 11 (pierwszy plan) i 13 (drugi plan), 2017 r. W domu nr 11 mieszkała niegdyś służba rodziny Loskich

Villa Elise – rezydencja rodziny Loskich (dziś Mickiewicza 9), pocz. XX w. Źródło: Villa Elise. W tle
droga ze Stronia do Młynowca (zob. str. 75)

„Robert Forster”, prawdopodobnie lata 20 lub 30. XX
w. Udostępnił: Zygmunt Kołaczyk. Przed 1945 r. była
tu gospoda, w której odbywały się potańcówki. Po
wojnie – piekarnia oraz zlewnia mleka. Dziś w całości
budynek mieszkalny nr 13

W tle dom nr 11.
Lata 30. XX w.
Źródło: Villa Elise
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MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy – ul. Mickiewicza

Dom gościnny, z gospodą,
w goszowie
(dziś ul. Mickiewicza 33),
pocz. XX w.
Źródło: archiwum gminy
Stronie Śląskie. Dom na
pierwszym
planie zachował się.

Prawdopodobnie lata 30. XX w.
udostępnił: jakub Chilicki
Niższy budynek z wysokimi oknami służył po 1945 r. jako salka
gimnastyczna (trenowali w niej
ciężarowcy i zapaśnicy) i bankietowa. Budynek rozebrano na początku lat 70. XX w. Na parterze
dawnego zajazdu działała knajpa.
Dom mieszkalny przy ulicy Mickiewicza 33, 2017 r.

—150—

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

MIaSTo I jego MIeSZkaŃCy – ul. Mickiewicza

ul. Mickiewicza, dom nr 31, 2017 r.

ul. Mickiewicza dom nr 31 (z lewej ) i nr 46 (z prawej), 2017 r.

kapliczka z domu
nr 31, 2017 r.

Stare drzwi domu nr 12, 2017 r.
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Nadbrzeżna

Do czasu wybudowania osiedla Morawka w połowie XX w.,
ulica Nadbrzeżna nie miała dużego znaczenia komunikacyjnego.
Była to wąska gruntowa droga wsi Goszów, z pojedynczymi domami, za którymi rozciągały się pola i pastwiska. Wraz
z powojennym uprzemysłowieniem miejscowości, wzniesiono

Ul Nadbrzeżna, „Strońskie podcienia” – zabudowa o charakterze mieszkalnym (I piętro
i poddasze) i handlowo-usługowym (parter)
z lat 90. XX w. Na ostatnim planie kamienica
nr 5, 2017 r.

hotele robotnicze przy ulicy Zielonej oraz bloki mieszkalne przy
ulicy Nadbrzeżnej oraz Żeromskiego. W 15. blokach wybudowanych w latach 60. – 90. XX w. (większość w latach 70. i 80.)
przy ulicach Hutniczej, Nadbrzeżnej i Żeromskiego znajduje się
807 mieszkań.

Lata 50. XX w., z prawej fragment kamienicy nr 32, w tle
dom nr 34, z lewej kamienica
nr 5.

Kamienica nr 32 i dom nr 34,
2017 r.

 awilon handlowy
P
oraz warzywniak,
lata 80. XX w.
Udostępnił:
Jan Florowski
Ulica Nadbrzeżna na wysokości parku miejskiego, 2017 r.
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MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY – ul. Nadbrzeżna

Na pierwszym planie zabudowa ulicy Zielonej, w tle bloki przy ulicy Nadbrzeżnej oraz przedszkole, 2016 r. fot. Krystian Sokół

Bloki (widok z 2003 r.) i garaże (widok z 2017 r.)
przy ulicy Nadbrzeżnej, fot. Marek Stocki

Nowa przychodnia zdrowia, nr 10 i przedwojenny wiejski
dom, nr 12, 2017 r.
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Powojenna zabudowa (z lewej bloki przy ul. Żeromskiego i Nadbrzeżnej, z prawej osiedle Morawka) na tle Łyśćca i Suszycy, 2009 r.
fot. Tomasz Gmerek

Zabudowa ul. Żeromskiego na tle Czarnej Góry
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Jeden z trzech stawów między ul. Nadbrzeżną,
a Żeromskiego

Bloki przy ulicy
Nadbrzeżnej
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Przegląd Kapel Powórkowych. Skrzyżowanie ulic Nadbrzeżnej, Kościuszki i Sudeckiej, początek XXI w.

To samo skrzyżowanie, już jako rondo, 2017 r.
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SYMBole GMinY Stronie ŚląSkie
w latach 1985 – 2017

Poprzedni herb gminy Stronie Śląskie zaprojektowano i przyjęto w roku 1985. Przedstawiał on od czoła piec hutniczy srebrny
z żółtym paleniskiem, w którym znajdował się płomień czerwony
i czara błękitna; od podstawy niedźwiedź brunatny, kroczący.
Herb zawierał napis STroNIe Śl. w górnym, wąskim pasie
zielonym (głowicy?). Herb ten miał odnosić się do głównego
czynnika miastotwórczego, czyli huty szkła, oraz do miejscowej
przyrody (zielone pole, niedźwiedź), w szczególności do jaskini
Niedźwiedziej w kletnie (niedźwiedź)1. Herb zaprojektował śp.
prof. jacek Maria rybczyński ze Starej Morawy.

Herb Stronia Śląskiego
według Plewaki
i Wanaga

1
2

Herb gminy
Stronie Śląskie
używany do
roku 2012

a. Plewako, j. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 210.
Źródło: Wikipedia, autorstwo: WarX – stan na dzień 06.11.2013 r.
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rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego herbu
gminy Stronie Śląskie
W roku 1999 prawdopodobnie przedstawiciel organu stanowiącego gminy zwrócił się o opinię w sprawie herbu do
ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
prof. dr hab. Stefana kuczyńskiego. W wystąpieniu z 5 marca
1999 r. prof. dr hab. Stefan kuczyński odniósł się do herbu
miasta Stronie Śląskie, ustalonego w roku 1985. Zauważył on,
iż w herbie zostały połączone dwa różne i nie całkiem przystające do siebie motywy, trudne do skomponowania ze sobą
w polu tarczy herbowej. Zdaniem profesora stylizacja herbu
jest heraldycznie wadliwa – mowa o motywie pieca szklarskiego w nawiązaniu do huty szkła kryształowego oraz motywie
niedźwiedzia nawiązującego do jaskini Niedźwiedziej w kletnie.
W przekonaniu autora opinii dokonująca się reforma heraldyki
samorządowej może stanowić dobrą okazję do zmiany tego
herbu. kuczyński zaproponował dwie drogi postępowania:
zaprojektowanie nowego herbu, bądź też poddanie obecnego
modyfikacjom eliminującym błędy.
Po 13 latach słowa profesora kuczyńskiego zostały wprowadzone w czyn. jako że dotychczas obowiązujący herb stanowi
element miejscowej tradycji (używano go przez 27 lat), podążono drugą drogą zaproponowaną przez Stefana kuczyńskiego,
czyli opracowano nowy herb w oparciu o dotychczasowy
herb gminy, uznając jednocześnie, że trafnie została dobrana
symbolika w herbie – piec jako element miastotwórczy oraz
symbol dawnego i obecnego zajęcia mieszkańców gminy Stro-
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Znacznemu uproszczeniu poddano piec hutniczy – został
on zastąpiony samym wyrobem huty, który również stanowi
symbol hutnictwa szkła. Znacznej korekcie poddano również
niedźwiedzia - stworzono tę figurę od podstaw.
Oba godła zostały połączone, aby uzyskać pojedyncze godło
tworzące pewną narrację – ciągłość i trwanie miasta i jego
mieszkańców w obliczu zmieniających się okoliczności. Tym
samym za najlepsze rozwiązanie uznano ustawienie niedźwiedzia w pozycji wspiętej i umieszczenie mu kielicha w łapach.

Na kielichu został umieszczony własny wzór, który rysunkiem
nawiązuje do zarysu kielicha dzwonka brodatego. Następnie
wizerunek kielicha oraz zarys kwiatu, podobnie jak i niedźwiedź, zostały poddane heraldyzacji. W przypadku niedźwiedzia zachowano pewne cechy prawdziwego zwierzęcia, które
mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z niedźwiedziem
jaskiniowym, a nie zwykłym niedźwiedziem. Cechy te to krótszy
nieco pysk, czoło przechodzące w czubek głowy niemal pod
prostym kątem oraz większa masywność zwierzęcia. Zastosowano również zupełnie nowe barwy herbu – wywiedzione
z barw herbu Hrabstwa Kłodzkiego. Niedźwiedziowi zatem
nadano barwę złotą, zaś polu – czerwoną. Kielich natomiast
jest koloru srebrnego.

Kielich wzorowano na oryginalnym wyrobie huty. Udało się
dotrzeć do zdjęcia takiego kielicha, wyprodukowanego jeszcze
w czasach niemieckich.

Herb gminy Stronie Śląskie używany od 2012 r.

Kielich wyprodukowany w Stroniu Śląskim, ok. 1940 r.

Projekt graficzny nowego herbu gminy Stronie Śląskie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną,
która jest ciałem doradczym Ministra Administracji i Cyfryzacji
w zakresie opiniowania nowej symboliki jednostek samorządu
terytorialnego. Na tej podstawie Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 25 września 2012 roku znak DWJST-
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nie Śląskie, oraz niedźwiedź – symbol lokalnej przyrody oraz
rodzącej się funkcji turystycznej gminy.
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KH-78-160/12/GL zaopiniował pozytywnie projekty nowego
herbu gminy Stronie Śląskie.
Kompetencje w zakresie ustanawiania nowych symboli
organowi stanowiącemu gminy nadaje art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), który ma następujące
brzmienie ”Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, ze zmianami),
a także wznoszenia pomników”. Zgodnie zaś z treścią art. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami), jednostki samorządu
terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy
oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli, ustanawiane
są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową
tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania przez ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.
Mając na uwadze fakt, iż projekty nowych symboli zostały
pozytywnie zaopiniowane, Rada Miejska w Stroniu Śląskim
podjęła 29 października 2012 roku uchwałę nr XXIV/176/12
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy
Stronie Śląskie. Uchwała jako akt prawa miejscowego została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 26 listopada 2012 roku pod pozycją 4229 i weszła
w życie 11 grudnia 2012 roku.

Logo Stronia Śląskiego z 2011 r.

Logo Stronia Śląskiego wprowadzone w 2012 r.

Tomasz Olszewski

Flaga i piczęć gminy Stronie Śląskie używane od 2012 r.
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aby zrozumieć wszystkie przemiany, które doprowadziły do
nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego, należy prześledzić
przeobrażenia w strukturze samorządu i administracji na przestrzeni
ostatniego 70-lecia.
W połowie marca 1945 roku rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu na Ziemiach odzyskanych czterech okręgów
administracyjnych: Śląska opolskiego, Śląska Dolnego, Pomorza
Zachodniego i Prus Wschodnich. okręgi dzieliły się na obwody
(powiaty). Powiat bystrzycki, w składzie którego znalazła się wieś
Stronie Śląskie (Seitenberg), jako XXXV obwód wszedł w skład
okręgu Śląska Dolnego.
Pierwszym pełnomocnikiem obwodowym został mianowany
Bolesław Twardowski.
równolegle do powstawania organów administracji powiatowej
rozpoczęto tworzenie zarządów miejskich oraz zarządów gmin.
jesienią 1945 roku w Stroniu Śląskim powstał zarząd gminy,
a pierwszym wójtem został mianowany M. Żerański. Wiosną
1946 roku zastąpił go Henryk Szymański. Pierwszym sołtysem
wsi Stronie został z kolei karol Dzierżanowski, a następnie Stanisław Węgierek.
Pod koniec listopada 1946 roku w Stroniu Śląskim rozpoczęła
działalność składająca się z 15 członków gminna rada narodowa, której pierwszym przewodniczącym został eugeniusz Ples
mieszkający w Starej Morawie. administracyjnie ówczesnej gminie

podlegały wsie: Bielice, Bolesławów, janowa góra, Sienna (Sianokosy), kletno (kopaliny), Młynowiec (Młynów), Nowy gieratów
(Nowa Wieś), rogóżka, Stary gierałtów, Stara i Nowa Morawa,
kamienica, Strachocin (Straszewice), goszów (Brzeziny) oraz
Stronie Śląskie (Żybocin)1.
kolejna reforma administracyjna kraju przeprowadzona w 1954
roku doprowadziła do likwidacji gmin i powołania w ich miejsce
nowych jednostek podziału administracyjnego – gromad. W efekcie
na terenie obecnej gminy Stronie Śląskie zostały utworzone trzy
gromadzkie rady narodowe;
gromadzka rada Narodowa w Strachocinie, obejmująca Strachocin, goszów, Stary i Nowy gierałtów, Bielice i Młynowiec,
gromadzka rada Narodowa w Stroniu Śląskim obejmująca
Stronie Śląskie, Sienną, janową górę i rogóżka,
gromadzka rada Narodowa w Bolesławowie, obejmująca Bolesławów, Starą i Nową Morawę, kletno i kamienicę.
gromadzkie rady narodowe (grN) przejęły zadania gminnych
rad narodowych, a ich organem wykonawczym było prezydium,
wybierane przez radę i składające się z przewodniczącego, zastępcy i członków. Prezydium kierowało pracą rady, sprawowało
nadzór nad organem wykonawczym, jakim było biuro gromadzkie.
1

W nawiasach podano nazwy miejscowości obowiązujące w latach 1945-1946.
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Prezydium GRN podlegało z jednej strony własnej radzie narodowej, z drugiej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Biorąc pod uwagę funkcjonowanie na terenie ówczesnej gromady dużych zakładów przemysłowych (Huta Szkła Kryształowego, Tartak) oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
nadleśnictwa, stacji kolejowej, apteki i trzech szkół, Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej wystąpiło
z wnioskiem o utworzenie osiedla obejmującego wsie Stronie
Śląskie, część wsi Strachocin, części wsi Goszów oraz osiedle
Morawka. Planowano, aby wszystkie nowo powstające usługi,
sklepy, zakłady produkcyjne i budynki kulturalno-oświatowe
lokalizowane były na terenie osiedla.
Projekt ten został zaakceptowany przez Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej we Wrocławiu i w konsekwencji Rozporządzeniem
Rady Ministrów z 27 listopada 1959 roku utworzono Osiedle
Stronie Śląskie z Osiedlową Radą Narodową w Stroniu Śląskim.
Zachowano również nazwę Gromady Stronie Śląskie z Gromadzką
Radą Narodową w Stroniu Śląskim (Stronie Śląskie wieś). Mieszkańcy Gromady Bolesławów na przeprowadzonych zebraniach
wiejskich nie wyrazili zgody na przyłączenie do Gromady Stronie
Śląskie i zachowali autonomię.
Osiedlowa rada narodowa obradowała na zwoływanych przynajmniej raz w miesiącu sesjach, w trakcie których rozpatrywano
zagadnienia mające zasadnicze znaczenie dla terenu osiedla, w tym
między innymi plany gospodarcze i budżety.
Prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy na terenie
Osiedla Stronie Śląskie oraz wzrost liczby ludności umożliwił
wystąpienie z wnioskiem o nadanie praw miejskich. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 grudnia 1966 roku z dniem
1 stycznia 1967 roku Stronie Śląskie zostało miastem. Miejska Rada
Narodowa w Stroniu Śląskim, obok Gromadzkich Rad Narodowych
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w Stroniu Śląskim oraz Bolesławowie funkcjonowała do 1972 r.,
kiedy to na mocy Ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu
gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, gmina Stronie Śląskie
przyjęła obecny kształt podziału administracyjnego oraz nazwę
„Miasto i Gmina Stronie Śląskie”. W tym czasie gmina Stronie Śląskie
należała do powiatu bystrzyckiego w województwie wrocławskim.
Od 1973 roku, oprócz prezydium rady narodowej, był powoływany również naczelnik miasta i gminy. Pierwszym naczelnikiem miasta
i gminy był Marian Snopkowski, a następnie Mieczysław Mudryk.
Najdłużej to stanowisko piastował Edmund Mićka (1977-1990).
W 1990 roku w wyniku reformy samorządowej po wyborach
do rad gmin pierwszym burmistrzem Stronia Śląskiego został
Janusz Lignarski. Od 1994 roku do chwili obecnej stanowisko to
piastuje Zbigniew Łopusiewicz. 30 stycznia 1991 roku utworzono
9 jednostek pomocniczych – sołectw.
Obecnie w skład gminy Stronie Śląskie wchodzi miasto Stronie
Śląskie oraz sołectwa: Goszów (wieś Goszów i Młynowiec), Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów (wieś Nowy Gierałtów i Bielice),
Strachocin, Stara Morawa, Kletno, Bolesławów (wieś Bolesławów
i Nowa Morawa), Stronie Śląskie (wsie Stronie Śląskie, Sienna
i Janowa Góra). Wieś Rogóżka w okresie powojennym wyludniła
się i przestała istnieć jako jednostka osadnicza. W każdym sołectwie powoływany jest sołtys, wybierany przez mieszkańców na
zebraniach wiejskich.
Burmistrz kieruje Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim i jest
organem wykonawczym gminy Stronie Śląskie. Organem stanowiącym jest rada miejska składająca się z radnych wybieranych
przez mieszkańców. Na czele rady stoi przewodniczący. Kadencja
burmistrza, rady oraz sołtysów trwa 4 lata.
Agnieszka Gawron
Bartosz Grygorcewicz
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Gromada Stronie Śląskie. Spis z marca 1957 r.
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PREZYDIUM RADY NARODOWEJ OSIEDLA
W STRONIU ŚLĄSKIM W LATACH 1965-1969
leon Szut– Przewodniczący Prezydium rady Narodowej osiedla,
Bolesław Słupianek– Zastępca Przewodniczącego Prezydium
rady Narodowej osiedla, Zbigniew Wysokowski, Zygmunt
Półtorak, Tadeusz kruk
RADNI RADY NARODOWEJ OSIEDLA
leon Szut, Bolesław Słupianek, Zbigniew Wysokowski, Zygmunt
Półtorak, Tadeusz kruk, Stanisław Nowak, janina kołodenn,
janusz rejterada, krystyna Ciok, kazimierz kwaśniewski,
Stanisław Walter, Henryk orbach, Władysław Pająk, karol
Najbor, antoni kwartnik, jadwiga Skrzęta, Michał Wasilewski,
Zofia gasińska, Tadeusz Siwak, Czesław jakubiec, Mikołaj
Niemalcew, Zbigniew Zamoński, konstanty kowalczykowski,
Władysława Chmielewska
PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM W LATACH 1969-1973
PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
Bolesław Słupianek – Przewodniczący Prezydium Miejskiej rady
Narodowej, Zbigniew Wysokowski – Zastępca Przewodniczącego
Prezydium Miejskiej rady Narodowej, Tadeusz kruk, Zygmunt
Półtorak, jerzy kaczmarek
RADNI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
Bolesław Słupianek, Zbigniew Wysokowski, Zygmunt Półtorak,
ewa Specjalska, Tadeusz kruk, jan olszewski, kazimierz Bugajski,
kazimierz Dąbrowski, eugenia kulbicka, Zdzisław Nogaj, Maria
Siwak, jerzy kaczmarek, Władysław Pająk, Mikołaj Niemalcew,
Czesław Strupichowski, józef klag, apolonia Wanat, adam
Niewidok, krystyna Ciok, kornel Tylkowski, Zofia Strojna, jan
Migdał, józef Nuszczyński, józef Śledziona, Piotr kopciewski,
roman rej, Maria Cecotka, Stanisław kawończyk, Stanisław
ochota, konstanty kowalczykowski
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RADA NARODOWA MIASTA I GMINY
W STRONIU ŚLĄSKIM W LATACH 1973-1978
Naczelnik Miasta i Gminy Marian Snopkowski,
Mieczysław Mudryk, następnie Edmund Mićka
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
Mieczysław Paliwoda – Przewodniczący Prezydium rady
Narodowej Miasta i gminy, Zbigniew Wysokowski – Zastępca
Przewodniczącego Prezydium rady Narodowej Miasta i gminy,
eugeniusz Witczak – Zastępca Przewodniczącego PrNMig
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
Władysław Pająk, Czesław gołysz, jan Surma, józef Nuszczyński,
Bolesław Słupianek
RADNI MIASTA I GMINY
Tadeusz golczewski, krzysztof Szajnocha, eugenia kulbicka,
Bolesław jackowski, Zofia koczela, Mieczysław Paliwoda, józef
Nuszczyński, Wiesława krzysztofik, józef Miluk, Zdzisław Nogaj,
józef Zygmuntowicz, Marian Witkowski, Danuta Herman,
Zofia ekiert, jan Surma, Bolesław Słupianek, robert ryczek,
Władysław Pająk, Helena Pruchnicka, eugeniusz Witczak,
Zbigniew Wysokowski, leszek omazda, Tadeusz grabowski,
Czesław jakubiec, Irena olczyk, Halina Barciszyn, jolanta
Naumowicz, józef kołaczyk, antonina Michorczyk, Stanisław
Maciołek, Helena Łojek, Zygmunt Bergier, jan jezuita, kazimierz
Piechowiak, Czesław gołysz, Piotr Prokopowicz, Stanisław
Szaflarski, józefa Dzyra, Piotr Draus, Piotr Morys
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
W STRONIU ŚLĄSKIM W LATACH 1978–1980
Naczelnik Miasta i Gminy Edmund Mićka
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
jan Hajdasz – Przewodniczący Prezydium rady Narodowej
Miasta i gminy, Marek Bogiel – Zastępca Przewodniczącego
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Pomnik upamiętniający rocznicę 40-lecia
nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego.
Pomnik znajduje się przy ul. Kościuszki obok
budynku Poczty Polskiej
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Historyczna uchwała Wojewódzkiej Rady
Narodowej we Wrocławiu o utworzeniu gminy
Stronie Śląskie

Pomnik wzniesiony z okazji 10-lecia
nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego. Pomnik znajduje się przy ul. Kościuszki obok budynku Poczty Polskiej

Teczka wydana z okazji obchodów
30-lecia nadania praw miejskich dla
Stronia Śląskiego
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Prezydium rady Narodowej Miasta i gminy, jerzy rogulski –
Zastępca Przewodniczącego Prezydium rady Narodowej Miasta
i gminy, Czesław, Włodzimierz Bloch, Władysław Pająk, józef
Nuszczyński, Słupianek Bolesław
RADA NARODOWA MIASTA I GMINY
Włodzimierz Bloch, Marek Bogiel, Halina Barciszyn, Zygmunt
Bergier, Marian Burnat, Władysław Bury, kazimierz Bugajski,
Czesław Bugajski, Halina Celczyńska, Władysława Chmielewska,
Tadeusz Drewniak, Czesław gołysz, Danuta Herman, jan
Hajdasz, Maria kucy-kwaśnik, eugenia kulbicka, Helena
Łojek, józef Łapa, elżbieta Murawska, antonina Michorczyk,
józef Nuszczyński,Zdzisław Nogaj, Stanisław Niedziela, jan
olszewski, Mieczysław Paliwoda, Paweł Pawełka, Władysław
Pająk, Władysław Piela, Helena Pruchnicka, Tadeusz radoń,
Helena ramza, jerzy rogulski, Bolesław Słupianek, Marian
Smolarczyk, Władysław Szumski, Michał Wasilewski, eugeniusz
Witczak, Zbigniew Wysokowski, alfreda Zacharewicz, józef
Zygmuntowicz
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
W STRONIU ŚLĄSKIM W LATACH 1980–1984
Naczelnik Miasta i Gminy Edmund Mićka
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
jan Hajdasz – Przewodniczący Prezydium rady Narodowej
Miasta i gminy, następnie Zdzisław Nogaj – Przewodniczący
Prezydium rady Narodowej Miasta i gminy, Marek Bogiel –
Zastępca Przewodniczącego Prezydium rady Narodowej Miasta
i gminy, następnie Paweł Pawełka – Zastępca Przewodniczącego
Prezydium rady Narodowej Miasta i gminy, Czesław gołysz
następnie Tadeusz Drewniak, jerzy rogulski, Władysław Pająk,
Władysława Chmielewsk, józef Nuszczyński, Bolesław Słupianek
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RADA NARODOWA MIASTA I GMINY
Marek Bogiel, Halina Barciszyn, Zygmunt Bergier, Marian Burnat,
Władysław Bury, kazimierz Bugajski, Czesław Bugajski, Halina
Celczyńska, Władysława Chmielewska, Tadeusz Drewniak,
Czesław gołysz następnie Stanisław Bryg, Danuta Herman,
jan Hajdasz, Maria kucy, eugenia kulbicka, Łojek Helena
następnie jan Szewczyk, józef Łapa, elżbieta Mitlener, antonina
Michorczyk, józef Nuszczyński, Zdzisław Nogaj, Stanisław
Niedziela, jan olszewski, Mieczysław Paliwoda, Paweł Pawełka,
Władysław Pająk, Władysław Piela, Helena Pruchnicka, Tadeusz
radoń, Helena ramz, jerzy rogulski, robert ryczek, Bolesław
Słupianek, Marian Smolarczyk, Władysław Szumski, Michał
Wasilewski, eugeniusz Witczak, Zbigniew Wysokowski, alfreda
Zacharewicz, józef Zygmuntowicz
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA
I GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W LATACH 1984-1988
Naczelnik Miasta i Gminy Edmund Mićka
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
ryszard Suliński – Przewodniczący Prezydium rady Narodowej
Miasta i gminy, józef Szul – Zastępca Przewodniczącego
Prezydium rady Narodowej Miasta i gminy, Mieczysław
krywieńko, Zdzisław Nogaj, Bolesław Słupianek, józef
Nuszczyński, Maria Świerczyńska, Tadeusz Drewniak, Zbigniew
Łopusiewicz
RADA NARODOWA MIASTA I GMINY
andrzej ałabuszew, Danuta augustyniak, Stanisław Borecki,
Władysław Bury, Irena Chwal, Tadeusz Drewniak, Zenon
Drożdż, Barbara gryczan, roman Hofman, Stanisław Hulok,
jerzy jabłoński, emilia jania, Teresa kamieńczuk, józef
kobiałka, Mieczysław krywieńko, eugenia kulbicka, antoni
lewański, Zbigniew Łopusiewicz, Stanisław Mroczyński,
Franciszka Mrugała, Stanisław Niedziela, Zdzisław Nogaj, józef
Nuszczyński, Czesława olszewska, Władysław Pająk, alojzy
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 REZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY
P
STRONIE ŚLĄSKIE W LATACH 1988-1990
Naczelnik Miasta i Gminy Edmund Mićka
Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy
Ryszard Suliński – Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej
Miasta i Gminy, Józef Szul – Zastępca Przewodniczącego
Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Mieczysław
Krywieńko – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady
Narodowej Miasta i Gminy Teresa Rymarczyk, Anna Jałowiecka,
Czesława Olszewska, Teresa Wasilewska, Tadeusz Drewniak,
Zbigniew Głuszczyński
Radni Rady Narodowej Miasta i Gminy
Alina Adamczuk, Stanisław Borecki, Stanisław Bryg, Władysław
Bury, Irena Chwal, Ryszard Chwal, Artur Cieśla, Wiesława
Czerwińska, Bożena Ćwik, Ludwik Drapała, Tadeusz Drewniak,
Zbigniew Frodyma, Zbigniew Głuszczyński, Stanisław Hulok,
Anna Jałowiecka, Anna Kaczmarek, Ryszard Kaliński, Mieczysław
Krywieńko, Zygmunt Majewski, Andrzej Malak, Barbara Migut,
Irena Mróz, Czesława Olszewska, Alojzy Panek, Stanisław Pełka,
Elżbieta Piechnik, Piotr Piechnik, Anna Piekarska, Krzysztof
Piwko, Anna Romańczuka, Teresa Rymarczyk, Władysław
Serafiński, Tadeusz Stercel, Stanisława Such, Ryszard Suliński,
Krystyna Szubor, Józef Szul, Stanisława Trylińska, Teresa
Wasilewska, Eugeniusz Witczak
 ADA MIASTA I GMINY W STRONIU ŚLĄSKIM
R
W LATACH 1990-1994
Burmistrz Janusz Lignarski

Radni Rady Miasta I Gminy w Stroniu Śląskim
Jerzy Kaczmarek – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
w Stroniu Śląskim, Zygmunt Kołaczyk – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Stroniu Śląskim, Wojciech Paszkowski
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta w Stroniu Śląskim,
Łucja Brudzińska-Pieluch, Andrzej Chilicki, Ryszard Chwal,
Jan Florowski, Zdzisław Gordziejewski, Anna Hełmik, Józef
Hołyst, Urszula Hulok, Andrzej Janicki, Adam Komers, Bronisław
Lica, Roman Łambucki, Dobiesław Matella, Zdzisław Ples,
Grażyna Rojek, Kazimierz Skowronek, Jerzy Witek
 ADA MIEJSKA W STRONIU ŚLĄSKIM
R
W LATACH 1994-1998
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Maciej Augustynik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, Maria Bobko – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim, Janusz Mazur – Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim, Jerzy Błachut, Artur Burszta,
Krystyna Chabińska, Kazimierz Drożdż, Zenon Drożdż,
Jan Florowski, Witold Grzesiński, Andrzej Janicki, Robert Kocoń,
Zbigniew Łopusiewicz, Kazimierz Mitlener, Adam Pankiewicz,
Bronisław Piechnik, Zdzisław Ples, Kazimierz Skowronek,
Mariusz Snopkowski, Zbigniew Wodzyński
 ADA MIEJSKA W STRONIU ŚLĄSKIM
R
W LATACH 1998-2002
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Maciej Augustynik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, Monika Snopkowska – Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim, Violetta Rosińska-Różańska –
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, Jan
Biały, Maria Bulka, Wiesława Czerwńska, Stanisław Dobrowolski,
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Panek, Stanisław Pełka, Krzysztof Przytulski, Roman Rodak,
Andrzej Sawicki, Bolesław Słupianek, Marian Smolarczyk,
Krzysztof Soboń, Ryszard Suliński, Krystyna Szuber, Józef Szul,
Maria Świerczyńska, Eugeniusz Tarnowski, Kazimierz Węgrzyn,
Eugeniusz Witczak

Stronie ŚląSkie 50. rocznica nadania praw miejskich 1967 — 2017

PrZeDSTaWICIele WŁaDZy lokalNej w latach 1965–2018

jan Florowski, Zdzisław gordziejewski, andrzej janicki, Maria
janota, roman linde, urszula Łączyńska-ramza, Zbigniew
Łopusiewicz, Czesława olszewska, jan Sadowicz, Marian Sypek,
józef Szul, jerzy Węgrzyn, ryszard Wiktor
RADA MIEJSKA W STRONIU ŚLĄSKIM
W LATACH 2002-2006
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
RADNI RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
ryszard Suliński – Przewodniczący rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, Czesława olszewska – Wiceprzewodnicząca
rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, Stanisław Dobrowolski
– Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Maria Bulka, Wiesława Czerwińska, jan Florowski, Zbigniew
Frodyma, roman linde, Piotr Podłowski, Wiesław ryczek,
jan Sadowicz, Zofia Sadowska, Marian Sypek, jerzy Węgrzyn,
ryszard Wiktor
RADA MIEJSKA W STRONIU ŚLĄSKIM
W LATACH 2006-2010
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
ryszard Suliński – Przewodniczący rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, gabriela janiszewska – Wiceprzewodnicząca
rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, Stanisław Dobrowolski
– Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Wiesława Czerwińska, jan Florowski, Zbigniew Frodyma,
katarzyna grzelak, Dariusz gulij, Magdalena laskowska, roman
linde, Cyprian Najduch, Zdzisław Pakuła, Wiesław ryczek,
jerzy Węgrzyn, ryszard Wiktor
RADA MIEJSKA STRONIA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014-2018
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
RADNI RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
Wiktor ryszard – Przewodniczący rady Miejskiej Stronia
Śląskiego, gabriela janiszewska – Wiceprzewodnicząca rady
Miejskiej Stronia Śląskiego, jan Biały, krystyna Brzezicka,
Stanisław Dobrowolski, Zbigniew Dyląg, jan Florowski,
Zbigniew Frodyma, Dariusz gulij, Magdalena laskowska, Cyprian
Najduch, Zdzisław Pakuła, Wiesław ryczek, Monika Snopkowska,
Miłosz Węgrzyn

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
ryszard Suliński – Przewodniczący rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, Monika Snopkowska – Wiceprzewodnicząca
rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, Stanisław Dobrowolski –
Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, Natalia
Bogusz, Maria Bulka, Filip Bułaciński, Wiesława Czerwińska, jan
Florowski, Zbigniew Frodyma, Dariusz gulij, roman linde, Piotr
Podłowski, Zofia Sadowska, jerzy Węgrzyn, ryszard Wiktor
RADA MIEJSKA W STRONIU ŚLĄSKIM
W LATACH 2010-2014
Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
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Pomnik upamiętniający posadzenie „Dębu Wolności”, 2014 r.

Uroczystość sadzenia „Dębu Wolności” w 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce, 29 wrzesnia 2014 r.
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Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Miejskiej, kwiecień 2014 r.
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