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BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
30 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu
"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ZrównowaŜonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" (ZSI) - laureata światowego
konkursu BE 2008 Award.
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IV Prezentacje Zespołów Ludowych
Ziem Pogranicznych RÓśA KŁODZKA
odbyły się w niedzielę, 29 czerwca i tradycyjnie juŜ zostały zorganizowane
w PstrąŜnej.
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W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów,
a Nasz Zespół Ludowy Siekiereczki ze
Starego Gierałtowa wyśpiewał sobie
I miejsce.

LATO WODNIKA
SZUWARKA
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Podczas spotkania odbyła się prezentacja projektu, a jego wykonawcy wręczyli wyróŜnienia najlepszym uczestnikom. Gmina
Stronie Śląskie, jako jedna z nielicznych, otrzymała wyróŜnienie za udział w realizacji i wdroŜeniu projektu pt. „Budowa
Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ZrównowaŜonego Rozwoju Dolnego Śląska".
Bentley Systems, producent oprogramowania inŜynierskiego, zorganizował konkurs BE 2008 Award, którego celem była promocja nowoczesnych projektów informatycznych. ZSI znalazł się w
trójce finalistów konkursu (zgłoszono 18 projektów z całego
świata).
Celem realizacji ZSI było stworzenie moŜliwości elektronicznego kontaktu między obywatelami a jednostkami administracji samorządowej.
W projekcie uczestniczą 32 jednostki samorządowe wszystkich szczebli
(samorząd województwa, gminy, powiaty). W ramach przedsięwzięcia m.in. wdroŜono
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (e-Urząd) zintegrowaną z Elektronicznym Systemem
Obiegu Dokumentów, a takŜe zbudowano bądź rozbudowano sieci lokalne, zakupiono
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposaŜono serwerownie w siedzibach jednostek.

SIEKIERECZKI NAJLEPSZE W POWIECIE

Werdykt jury
był
zgodny
z opinią publiczności,
która równieŜ
przyznała Siekiereczkom I miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pienięŜną w wysokości 1200 zł oraz kuchenkę mikrofalową.
II miejsce przyznano zespołowi Wilczanie z Wilkanowa, natomiast III miejsce zajęły Włodziczanki z Włodowic. Gościem specjalnymi imprezy był zespół „Balkan Folk Acoustic”
z Bułgarii oraz „Baranka” z Republiki Czeskiej.
śyczymy Siekiereczkom dalszych sukcesów!.

IMPREZY
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STYPENDIA

ZŁOTE GODY

STYPENDIA SOCJALNE
Z dniem 15 września 2008r. upływa termin
składania wniosków o stypendium szkolne
na rok szkolny 2008/2009. Zgodnie z obowiązująca ustawą jedynym kryterium warunkującym
przyznanie stypendium szkolne jest kryterium
dochodowe (dochód netto na jedną osobę - 351,00zł).
Wniosek moŜe zostać złoŜony przez rodzica albo opiekuna
prawnego albo pełnoletniego ucznia. Wszystkich którzy nie
przekraczają ww. kryterium dochodowego mogą pobrać wniosek w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Do wniosku naleŜy dołączyć (tylko te dokumenty, które odnoszą się do danej sytuacji Ŝyciowej) zaświadczenie z zakładu
pracy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2008r., zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzinnych, dodatku
mieszkaniowym, zasiłkach, kopię wyroku sądowego mówiącego o przyznanych alimentach, a jeśli alimenty zasądzone nie
są płacone opiekunowi dziecka naleŜy dołączyć informację od
komornika o skutecznej lub bezskutecznej egzekucji, kopię
ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej, zaświadczenie od
komornika o innych zobowiązaniach. Dokumenty mają dotyczyć dochodów osiągniętych w miesiącu sierpniu
2008. Wszystkie osoby posiadające konto bankowe mogą we
wniosku wskazać posiadacza rachunku bankowego i jego nr.
Stypendium szkolne wypłacane w kasie i przelewane na konto
bankowe wpływa w tym samym dniu.

„Chcąc w małŜeństwie zaznać nieba,
kochać oraz cierpieć trzeba
Gdy to szybko zrozumiemy,
wielu rocznic doŜyjemy.”
27 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stroniu Śl.
odbyła się uroczystość 50-lecia poŜycia małŜeńskiego państwa
JÓZEFY I LEOPOLDA ZASADA. Dostojni Jubilaci, w gronie
najbliŜszych, spotkali się z władzami miasta.
Zgodność
poŜycia
małŜeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń włoŜonych w załoŜenie przed
pół wiekiem rodziny
został doceniony medalem „Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie” przyznanym przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji
dokonał Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz.
Naszym Jubilatom Ŝyczymy duŜo zdrowia, radości,
a takŜe pogodnego spojrzenia w przyszłość.

„Z DZIENNIKA STRAśNIKA”
W tym okresie funkcjonariusze StraŜy Miejskiej przeprowadzili równieŜ kontrole posesji mające na celu
utrzymanie ich w czystości oraz wyposaŜenia nieruchomości w zbiorniki na odpady komunalne stałe.
Po dokonanej kontroli na niektóre osoby zostały
skierowane wnioski o ukaranie do SR w Kłodzku.

STYPENDIA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
Informujemy, Ŝe z dniem 30 września 2008 r. upływa termin
składania wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wnioski moŜna pobrać w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego.
•

21.06.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy
Miejskiej oraz funkcjonariusz Policjanci zostali skierowani na interwencję domową, gdzie jak wynikało ze
zgłoszenia doszło do nieporozumień ojca z synem. Po
przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali agresywnego młodego męŜczyznę, który zachowywał się wulgarnie oraz demolował mieszkanie. Młody męŜczyzna
został zatrzymany i przewieziony do PDOZ (policyjne
pomieszczenia dla osób zatrzymanych) w Kłodzku.

•

05.07.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy
Miejskiej oraz funkcjonariusz Policji zatrzymali do kontroli drogowej motorowerzystę, który nie zastosował
się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu). Podczas
wykonywanych czynności okazało się Ŝe męŜczyzna
prowadził motor w stanie po spoŜyciu alkoholu. Czynności w sprawie prowadzi KP Lądek Zdrój

•

06.07.2008 r. funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zatrzymali motocyklistę, który poruszał się motorem bez
wymaganych dokumentów. Na kierowcę motoru funkcjonariusze nałoŜyli mandat karny.

•

19.07.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy
Miejskie oraz funkcjonariusz Policji zostali skierowani
na interwencje do jednego ze strońskich lokali, gdzie
jak wynikało ze zgłoszenia, doszło do bójki. Po przybyciu na miejsce patrolu zastano pobitego męŜczyznę i
po dokonaniu czynności poinformowano poszkodowanego o dalszym trybie postępowania.

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY
Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci miejskiej
w Stroniu Śląskim
Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co
obrazuje poniŜsza tabela.
Woda jest badana regularnie i z duŜą częstotliwością przez
akredytowane laboratorium na zlecenie ZWiK oraz przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spoŜycia przez ludzi odpowiadały
w ciągu pierwszego półrocza 2008 wszystkie próby.
PoniŜej przedstawiamy kilka wskaźników jakości wody.
Parametry
jakości wody

Jednostka

WYNIK

Dopuszczalna
zawartość

BARWA

mg Pt/dm3

<5

< 15

MĘTNOŚĆ

NTU

0,06 - 0,44

<1

ZAPACH

TON

1

1-5

110 - 160

60 - 500

TWARDOŚĆ mg CaCO3/dm3
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PRZETARG
Burmistrza Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

Powierzchnia ogółem

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena
wywoławcza
brutto w zł.

Kwota
wadium
w zł.

13 100 000

700 00

Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka,
Gmina Stronie Śląskie,
KW Nr 43441.

89,87 ha

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi, zieleń
leśna oraz uŜytki rolne

Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne urządzenia infrastruktury technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.
Nieruchomości dookoła są otoczone lasami, których część
wchodzi w ich skład. Dojazd do nieruchomości od strony drogi
wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez
miejscowość Konradów, drogą asfaltową. Krótszy dojazd od
Stronia Śląskiego drogą gruntową utwardzoną materiałem
kamiennym. Przez wieś RogóŜka przebiega droga (dz. nr 35),
która została wyremontowana przez Nadleśnictwo Lądek Zdr.,
która nie pokrywa się z drogą geodezyjną .

Nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów
Przetarg odbędzie się dnia 18 września 2008 r o godz. 12:00. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy
ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala konferencyjna ).
Wadium z dopiskiem „Przetarg-wieś RogóŜka ”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia 15 września 2008 r.

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,45).

INWESTYCJE
Na terenie naszej gminy realizowane są lub w najbliŜszym
czasie rozpoczną się następujące inwestycje:
W Kletnie zakończono budowę odcinka drogi o długości
740 m. Wartość inwestycji wyniosła 462 tys. zł i została dofinansowana z rezerwy celowej budŜetu państwa w kwocie 353
tys. oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) w
kwocie 86,4 tys.
——————————————————
W Starym Gierałtowie wykonano odcinek drogi o długości
1 400 m. Koszt inwestycji wyniósł 432 tys. zł i dofinansowany
został z budŜetu państwa (252 tys. zł) oraz FOGR (129 tys.
zł).
——————————————————
Rozpoczęto budowę sieci wodno — kanalizacyjnej na odcinku
od ul. Sportowej do Starej Morawy (zbiornik). Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 2 mln zł. Gmina Stronie
Śląskie złoŜyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW)
na dofinansowanie inwestycji w formie poŜyczki (1,3 mln zł)
oraz w formie dotacji (376 tys. zł).
——————————————————
Rozpoczęto budowę mostu w Nowej Morawie. Koszt inwestycji
wynoszącej 82 tys. zł zostanie dofinansowany w kwocie 53
tys. zł z rezerwy celowej budŜetu państwa.

PRZYPOMINAMY
♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia umów na uŜytkowanie kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Stroniu
Śląskim.
Opłata za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery na okres kolejnych 20 lat wynosi 200
PLN + 7% VAT, 100 PLN + 7% VAT za
kwaterę dziecinną i urnę. NieprzedłuŜenie
umów spowoduje likwidację grobów.

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą,
na preferencyjnych warunkach, nabyć lokale
mieszkaniowe, które dzierŜawią lub wynajmują od Gminy minimum od trzech lat.
Bonifikaty na wykup mieszkań wynoszą od
70% do 99% wartości mieszkania.
Wykup mieszkań na preferencyjnych warunkach został przedłuŜony do 31 grudnia 2008
r.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać
w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12
(tel. 074 811-77-15).
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ZMIANY W PZERII
Na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym oddziału rejonowego wybrano nowy zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stroniu
Śląskim.
Skład zarządu:
• Krystyna Szuber – przewodnicząca
• Krystyna Cygan – I z-ca
• Jan Florowski – II z-ca
• Henryk Urbańczyk – Sekretarz
• Czesława Kulig – Skarbnik
• Teresa Piechnik, Zofia Gondko, Maria Hordyńska,
Hipolit Małysza – Członkowie Zarządu
Komisja Rewizyjna:
• Maria Janota – Przewodnicząca
• Sylwester Piekarski – z-ca
• Jadwiga Wiklik, Stanisław Szymański, Monika
Snopkowska — Członkowie
Biuro zarządu PZERiI
Ul. Zielona 5
Czynne: CZWARTKI od 9.30 do 12.30

STR. 4

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stroniu Śląskim
w roku szkolnym 2008/2009
OFERUJE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
TECHNIKUM ( 4 letnie)
•technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego
•technik hotelarstwa
•technik usług gastronomicznych
•technik obsługi turystycznej
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 letnia)
•kucharz małej gastronomii
•sprzedawca
DODATKOWA OFERTA:
•praktyki krajowe i zagraniczne
•kursy języka włoskiego
•kursy barmana
•udział w projektach organizowanych przez UE
Tel. 074 8141 238
e-mail: srkr-zsp-stronie@oswiata.org.pl
www.zsp-stronie.oswiata.org.pl

„STRONIE ŚLĄSKIE - DAWNIEJ I DZIŚ”
Artysta plastyk amator Krystian
Sokół wykonał makietę przedstawiającą miniatury najwaŜniejszych
obiektów historycznych i turystycznych Gminy Stronie Śląskie.
Planowany termin otwarcia
6 sierpnia 2008 r. o godz. 1100
Szkoła Podstawowa
ul. Kościuszki 57.
Na wystawie znajdzie się makieta
miasta Stronia Śląskiego o dł. 12 m i
szerokości 1,60 m z najwaŜniejszymi
zabytkami historycznymi miejscowości, począwszy od stacji PKP, a zakończywszy przy wieŜy na
ŚnieŜniku.
Atrakcją będą stroje ludowe z początku XIX w noszone na
tych terenach. Uwidocznione zostaną okresy sprzed 1 mln lat
w postaci odcisków skamieniałości.
Bogata dokumentacja zdjęciowa z okresu lat od 1899 do
1945 i okresu powojennego do dziś. Na wystawie znajdzie się
wiele uŜytkowych przedmiotów ze Stronia i okolic w postaci
obrazów luster i mebli.
Na makiecie znajdą się takie obiekty jak:
• Stacja PKP z parowozem – 1897;
• Pompa wodna PKP - 1930 r.
• WieŜa ciśnień PKP z pocz. XIX w.
• Tartak drzewny- budynek traku z 1910, wewnątrz maszyna
parowa z 1920 roku
• Huta szkła – najstarsza cześć budynku z piecem z 1864 r.
• Willa „Elise” posiadłość Franza von Losky właściciela i dyrektora huty
• Pałac letni rodziny panującej /Urząd Gminy/ i Księcia Heinricha von Press, przy pałacu w parku nagrobek psa „GUMP”
1910 - 1918

• Kościół p.w. M. P. Królowej Polski i
św Maternusa, przy kościele od
strony zach. Nagrobek wł. Huty
szkła F. Losky i jego Ŝony,
• Kościół Ewangelicki 1913 – 1915wybudowany z inicjatywy Ŝony
Księcia Albrechta von Preussen
Dziś Kościół p. w. Zmartwychwstania Pańskiego
• Kapliczka słupowa z 1672 roku,
ufundowana przez dziedzicznego
sędziego Wolfa. Miejsce modlitwy
przydroŜnej lub nawiązanie do którejś z fal zarazy jedyna w swoim rodzaju na terenie kotliny
kłodzkiej
• Czarna Góra- wyciąg narciarski, stacja górna i dolna
• Drewniana wieŜa widokowa na Czarnej Górze
• WieŜa przekaźnika telewizyjnego
• Kaplica św. Onufrego- wzniesiona w 1735 roku z fundacji wł.
Dóbr Johanna Oliwiera Hrabiego von Wallis jako kaplica dworska
• Tama przeciwpowodziowa na rzece „Morawka” Wybudowana
w latach 1908-1910 z bloków granitowo – gnejsowych
• Zbiornik retencyjno – rekreacyjny w Starej Morawie
• Wapiennik – piec do wypalania wapna – 1806 rok
• Kopalnia – sztolnia wydobycia rudy Ŝelaza wiek XVII i XIXwydobywano srebro, miedŜ, magnetyt
• Jaskinia Niedźwiedzia- Kletno- okres plejstoceński
• Dom agroturystyczny- symbol zdrowego wypoczynku, w Stroniu i okolicach jest wiele tego typu cichych przystań
• WieŜa widokowa z kamienia na ŚnieŜniku 1425 m wybudowana z inicjatywy M. Orańskiej w latach 1895 – 1899. Nadano
jej imię Cesarza Wilhelma. Zburzona w 1973 roku.
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W SKRÓCIE
1 sierpnia br. o godz. 1700 sygnał syren obwieści 64 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie to jednocześnie trening uruchomienia systemu wykrywania skaŜeń.
————————————————
Sołtys Stronia Wsi w dniu 20.06.2008 zorganizowała wraz z Radą
Sołecką dla dzieci imprezę z okazji Dnia Dziecka połączonego z
zakończeniem roku szkolnego.
W programie było pieczenie kiełbasy oraz liczne gry i zabawy.
————————————————
Do stałego repertuaru naszej
współpracy z miastami partnerskimi naleŜą coroczne wymiany młodzieŜy. Aby tradycji stało się zadość, takŜe i w tym roku,
w dniach 07 – 14 lipca, mieliśmy okazję gościć przyjaciół
z La Machine. Wspólnie z naszą
młodzieŜą i pedagogami ze strońskich szkół, Francuzi mieli okazję
poznać rozmaite atrakcje niemal
całej Ziemi Kłodzkiej (odwiedzili
m.in. Muzeum Minerałów w Stroniu Śl., Jaskinię Niedźwiedzią, Muzeum Ziemi w Kletnie,
zdrojową część Lądka, Złoty Stok, Kłodzko, Kudowę,
Czermną), zawitali równieŜ do sąsiadów z czeskiego Starego Města.
W program pobytu włączono atrakcyjne zajęcia sportowe
i kulturalne. Nie zabrakło okazji, aby przybliŜyć gościom
obraz polskiej tradycji, szczególnie poprzez udział
w warsztatach kulinarnych, wypieku chleba, toczeniu naczyń. Z kolei pobyt u Państwa Galosów potwierdził,
Ŝe znana wszem i wobec polska gościnność, nie jest jedynie obiegowym mitem.

SPP KRYSZTAŁ STRONIE
KRYSZTAŁ ROZPOCZĄŁ PRZYGOTOWANIA
DO NOWEGO SEZONU POD WODZĄ
PANA ZBIGNIEWA LIPKOWSKIEGO!
W dniu 15.07.2008 r. druŜyna seniorów Kryształu
Stronie Śląskie rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu 2008/2009. Po rocznej przerwie na ławkę
trenerską powrócił Zbigniew Lipkowski. W zajęciach treningowych biorą udział praktycznie wszyscy zawodnicy występujący w
sezonie poprzednim, jedynie pod znakiem zapytania stoją występy
naszego etatowego bramkarza Jacka Serafina oraz kontuzjowanego Mateusza Balickiego. Do zespołu po przerwie spowodowanej
wyjazdem do Anglii powrócił Bartosz Gwizd. Po kontuzji dołączyli
równieŜ Grzegorz Chwałek oraz Krzysztof Bugajski.
W dniu 25.07.2008 r. o godz. 17.00 na boisku przy ul. Sportowej zostanie rozegrany sparing z druŜyną Ślęzy Intakusa
Wrocław, czyli z świeŜo upieczonym czwartoligowcem. W planie
są jeszcze do rozegrania dwa sparingi z druŜyną Polonii Bystrzyca Kłodzka oraz Unią Złoty Stok (Stronie Śl.
02.08.2008 r. godz. 17.00).
Pierwszy mecz mistrzowski druŜyna Kryształu rozegra w Stroniu Śląskim w dniu 17.08.2008 r. o godz. 11.00, a przeciwnikiem naszym będzie druŜyna Bielawianki Bielawa. W dniu
24.08.2008 r. spotkamy się w Kłodzku z tamtejszą Nysą.
Wszystkich kibiców zapraszamy zarówno na mecze
sparingowe jak i mecze mistrzowskie – wstęp wolny!

STR. 5

KHDK „BRYLANT”

Krew niezbędna jest kaŜdego dnia wielu chorym.
śycie kaŜdego pacjenta wymagającego transfuzji jest
zagroŜone – jeśli w porę jej nie otrzyma.
Przeciętny dorosły człowiek ma ok. 5 – 6 litrów krwi.
Jednorazowo pobiera się 450 ml. MęŜczyźni mogą oddawać taką ilość krwi nie więcej niŜ 6 razy w roku, a kobiety
nie więcej niŜ 4 razy w roku.
Oprócz krwi pełnej, krwiodawca moŜe oddawać osocze metodą plazmoferezy automatycznej do 20 razy w
roku maksymalnie 15 l. w ciągu roku. Przerwa między
pobraniami nie moŜe być krótsza niŜ 2 tygodnie, przy
czym od oddania krwi pełnej musi upłynąć co najmniej 8
tygodni.
Krew w twoim organizmie podlega wymianie przez
cały czas, niezaleŜnie od tego, czy ją oddajesz czy nie.
Krew jest uzupełniana dość szybko. Zaledwie po kilku
godzinach po oddaniu jej objętość wróci do normy, a Ty
nie odczujesz Ŝadnych dolegliwości. Oddanie krwi nie
spowoduje wzmoŜonego jej wytwarzania. Nic Cię nie
zmusza do regularnego jej oddawania, poniewaŜ jednorazowe oddawanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej
produkcję jak krwawienie z nosa, miesiączka czy skaleczenie w palec. JednakŜe wielu systematycznych dawców oddaje krew regularnie 3 lub 4 razy w roku i robią to
nie dlatego Ŝe muszą, ale dla tego, Ŝe postanowili to robić. Granicą wieku dla dawcy jest 18 – 65 lat. Nie moŜesz oddawać krwi podczas ostrej choroby lub przez
pewien czas po powaŜnym zabiegu chirurgicznym.
Nie pobiera się krwi nigdy od osób których stan zdrowia
budzi wątpliwości. KaŜdego kandydata na dawcę bada
lekarz.
WyposaŜenie placówek krwiodawstwa jest całkowicie sterylne, a krew od kaŜdego dawcy jest pobierana
przy uŜyciu sprzętu jednorazowego, tak więc nie ma mowy o jakimkolwiek zagroŜeniu AIDS lub inną chorobą
zakaźną.
NAJBLIśSZY TERMIN AKCJI
HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
19 SIERPIEŃ 2008 R. OD GODZ. 10°°
W PRZYCHODNI „MEDICUS”
UL. NADBRZEśNA W STRONIU ŚLĄSKIM
Zapraszamy StraŜaków ze Stronia, Bolesławowa, Gierałtowa, kolegów ze straŜy poŜarnej z Trzebieszowic, którzy
tak chętnie oddają u nas krew. Zapraszamy równieŜ pracowników Urzędu Miasta. Jest okres wakacyjny wzmoŜony ruch na drogach a co za tym idzie to wypadki. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Weź ze sobą dowód osobisty i ksiąŜeczkę Honorowego
Dawcy Krwi. I ty moŜesz uratować komuś Ŝycie.
J M.
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LATO WODNIKA SZUWARKA

LETNIE KINO ZAPRASZA!

W pierwszy lipcowy weekend powitaliśmy Lato w Masywie ŚnieŜnika z Wodnikiem Szuwarkiem.
Nad
zalewem
w Starej Morawie
przygotowano mnóstwo zajęć na świeŜym powietrzu, ale
największym zainteresowaniem cieszyły się zawody w
„Pływaniu
na
byle czym”. Mimo
ponurej aury do
udziału w zawodach zgłosiło się osiem załóg a i kibiców
nie brakowało. Pojazdy, na których zawodnicy zamierzali
pływać, wywoływały uśmiech obserwatorów albowiem
moŜna tam było zobaczyć min. pływającą wannę, bar
grillowy na trawie, dziecięce łóŜeczko, łódź pontonowo styropianową, sportowego bolida i kilka innych pływających obiektów trudnych do nazwania. Po sportowych zmaganiach moŜna było spędzić czas zwiedzając zabytkowy
Wapiennik, lub bawiąc się przy muzyce zespołów:
„Paint Drops”, „Spaces Faces” czy „Sedes”. Na zakończenie wieczoru na scenę muzyczną wkroczył zespół
„Oddział Zamknięty”, który wykonał swoje największe
przeboje.
Podczas niedzielnego
biesiadowania
szczególnie dopisała pogoda. Wspaniałej
atmosferze
towarzyszyły
występy duetu „DM
Group”,
„Ich
T r zec h”,
oraz
„Ladys”. Przy okazji występu grupy
c y r k o w e j
„Szajdar”, składającej się z dzieci w wieku 4 i 6 lat z
rodzicami, nasi najmłodsi mogli wspólnie wykonać mały
pokaz akrobacji, piruety i inne zadania gimnastyczne.
Występom towarzyszyły prezentacje atrakcji turystycznych
i bazy gastronomiczno-turystycznej gmin Stronie Śląskie
i Stare Mesto. MoŜna było otrzymać ulotki i foldery dotyczące atrakcji turystycznych oraz skosztować dań przygotowanych przez hotel „Morawa”. Na zakończenie imprezy,
o godz. 23.00 na niebie zabłysły fajerwerki.
Na dwa dni plaŜa zlewu w Starej Morawie zamieniła się
w mini miasteczko: namioty gastronomiczne, wesołe miasteczko, dodatkowe atrakcje dla maluchów w postaci
dmuchańców i eurojumpingu. Teren zalewu nadaje się
wprost idealnie do tego typu imprez, choć pogoda nie jest
tu bez znaczenia.
Mamy
nadzieję,
Ŝe w przyszłym
roku znowu będziemy mieli okazję
zorganizować
tak
wspaniałą zabawę
dla
mieszkańców
i gości.

Burmistrz Stronia Śląskiego,
Telewizja KINO POLSKA
Restauracja i Karczma PUCHACZÓWKA
Hotel MORAWA
zapraszają do
LETNIEGO KINA
W PARKU MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM
NA „POLSKIE ROMANSIDŁA”

Ewa chce spać

25 lipca
1 sierpnia

Rodzina Połanieckich

8 sierpnia

Trędowata

15 sierpnia

Hrabina Cosel

16 sierpnia

Marysia i Napoleon

22 sierpnia

Motylem jestem

29 sierpnia

Szkoda Twoich łez

– czyli romans 40-latka

PROJEKCJE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PIĄTKI O GODZINIE 20:30,
POD NAMIOTEM W PARKU MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM.
PROJEKCJE POWTÓRKOWE W NIEDZIELE, O GODZ. 17:00
W KARCZMIE „PUCHACZÓWKA”

WAKACJE DLA DZIECI
GCI
W czasie wakacji dzieci i młodzieŜ z terenu Stronie Śląskie mogą
korzystać z komputerów w Gminnym Centrum Informacji. Komputery będą udostępniane wyłącznie w godzinach:
900 - 10 30 młodzieŜ gimnazjalna
1030 - 12 00 dzieci Szkoła Podstawowa
Dla dzieci z klas 1 - 6 zaplanowano takŜe inne gry i zabawy.
ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim organizuje
następujące zajęcia:
poniedziałki - 1000 - 1300 - zajęcia plastyczne,
wtorki - 1000 - 1200 - zajęcia literackie,
środy - 1000 - 1300 - gry planszowe,
czwartki - 1000 - 1300- zgadywanki, konkursy
CSIR — basen 01. lipca 31. sierpnia WSTĘP WOLNY
12 —1300—dzieci ze Szkoły Podstawowej
1300—1400—dzieci z Gimnazjum
00
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GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SIENNA 2008
W dniach 01 - 03 sierpnia odbędzie (1 sierpnia g. 1400 - 1900) oraz wręczenie nagród zwycięzcom
się VII i VIII runda Górskich Samo- odbędzie się w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim
chodowych
Mistrzostw
Polski (1 sierpnia g. 1700).
„Sienna2008”.
Przekonamy
W piątek 01 sierpnia odbiór admini- się czy w tym
stracyjny i wydawanie dokumentów - roku któryś z
Stronie amfiteatr. Następnego dnia z a w o d n i k ó w
rozpocznie się szaleńcze ściganie. d o r ó w n a
W sobotę rozegrana zostanie VII Runda GSMP, a w niedzie- Stecowi.
lę VIII Runda GSMP. Tradycyjnie GSMP zostaną rozegrane
na Siennej (2 i 3 sierpnia), natomiast badanie techniczne

III MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW
16 sierpnia 2008 r. odbędą się w
Kletnie III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów.
Mamy nadzieję, Ŝe impreza ta będzie
okazją do corocznych spotkań kolekcjonerów i poszukiwaczy minerałów,
rozbudzi nowe zainteresowania i pasje, przyczyni się do promocji regionu Masywu ŚnieŜnika.
Mamy nadzieję Ŝe w tym roku zwycięzcami zostaną
mieszkańcy gminy!
śyczymy powodzenia i dobrej zabawy wszystkim biorącym udział w Mistrzostwach!!!!

PROGRAM
III MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW

•
•

Otwarcie mistrzostw,

Zapoznanie się z regulaminem mistrzostw,

•
•
•

Losowanie działek,

Poszukiwanie minerałów

Wręczenie nagród przez Starostę Powiatu Kłodzkiego i
Burmistrza Stronia Śląskiego i organizatorów,

Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie:
www.gory.info.pl/mistrzostwa/

•

Zabawa do białego rana.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

POśEGNANIE WAKACJI NA PUCHACZÓWCE
Kompleks Turystyczny „Puchaczówka” w Siennej,
jak co roku zaprasza do wspólnej zabawy, którą poŜegnamy tegoroczne wakacje.
W tym roku „Puchaczówka” planuje, Ŝe na scenie pojawią się m.in.:
•

zwycięzcy tegorocznej edycji Top Trendy – zespół „Manczester”,

•

współtwórca zespołu „Basia Nasza Kochana”
i przeboju „Samba sikoreczka” Jerzy Filar,

•

reagge'owy „Pajujo”,

•

natomiast gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Cierniewski.
Oczywiście nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych,
smacznych produktów gastronomicznych,
a wspólną zabawę zakończy pokaz fajerwerków.

30 SIERPNIA BR SIENNA — PARKING OG „CZARNA GÓRA”

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

ŚnieŜnickie lato Jaskiniowców

KALENDARZ IMPREZ
25.07-27.07.2008
"Anenska pout"
Jarmark Produktów Lokalnych
Rynek w Starym Mescie
01-03.08.2008
Górskie Samochodowe
Mistrzostwa Polski
Sienna (Czarna Góra)
16.08.2008
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Poszukiwaniu Minerałów — Kletno
23.08.2008
Lato Jaskiniowców
Kamieniołom w Kletnie
Gwiazda wieczoru: Czerwone Gitary
30.08.2008
PoŜegnanie Wakacji na Puchaczówce
Sienna — parking OG „Czarna Góra”
30.08.2008
’Retro Party"
Rynek w Starym Mescie
07.09.2008
Rynek w Starym Mescie
Śladami Józefa II
13.09.2008
Stare Mesto
Zawody sportowe
Stare Mesto - Stronie Śląskie

SUPERMARATON
W dniach
08-10 sierpnia rusza
Supermaraton
rowerowy
"Klasyk Kłodzki 2008".
Trasa maratonu liczy:
- długa pętla ok. 242km
- średnia pętla 182 km
- mała pętla 112 km

23 SIERPNIA 2008 R.
KAMIENIOŁOM KLETNO
PROGRAM

13.00
14.00
14.45
15.30
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
20.00
21.00
23.00

– rozpoczęcie imprezy, konkurencje jaskiniowe
-Pokaz tańca z maczugami „HAND TO HAND” z Warszawy
– „Piotruś Pan” - program dla dzieci
– Pokaz tańca klasycznego PERFECT DANCE z Wrocławia
– Koncert kapeli góralskiej „BACIARKA”
– DAMASKUS - taniec brzucha i nie tylko
– Koncert Grupy Artystycznej „ARTUFICES” + MY rockowo.
– Heppening teatralny TEATR FROM POLAND – „Power of love”
– Koncert zespołu „śYWIOŁAKI”
– Koncert kapeli góralskiej „BACIARKA”
– Koncert Gwiazdy wieczoru „CZERWONE GITARY”
– Zakończenie imprezy - wodospady ognia

W trakcie trwania imprezy: degustacja kuchni czeskiej i polskiej.
Jak co roku nie zabraknie równieŜ takich jaskiniowych konkurencji jak:
• lanie pałami po głowach,
• strzelanie z łuku do mamuta,
• jaskiniowe kręgle,
• rzut kością do celu,
• zjazdy na linie,
• wspinaczka po palu do gniazda pterodaktyla,
• łowienie kamiennej flądry lub jaskiniowej perły,
• zjazd na hulajnodze (drewnianej),
• konkurencje góralskie,
• koral dla najmłodszych - konkursy
plastyczne dla dzieci

fryzury jaskiniowe,
• ścieŜka survivalowa,
• ścieŜki dydaktyczno- turystyczne
(zwiedzanie: „Jaskini Niedźwiedziej”, Muzeum Ziemi, Nieczynnej
Kopalni Uranu),
• kocioł Łopuchówki,
• warsztaty ceramiczne,
• obróbka kamienia,
• rzeźby kamienne i drewniane,
• celtyckie wróŜby,
• wystawa prac fotograficznych – „
Lato w Masywie ŚnieŜnika”

Tegoroczne „Lato Jaskiniowców” jest
częścią obchodów Dni Dolnego
Śląska, którym patronuje Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Limit czasu dla trzech pętli
wynosi 18 godzin.
Stronie leŜy na trasie przejazdu dwóch
pętli, zatem w dniu 9 sierpnia będziemy mieli okazję obejrzeć piękną sportową rywalizację.
Więcej informacji na:
www.supermaraton.org/klasykklodzki/
Kapela Góralska BACIARKA

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: (0~74) 811-77-22 Faks: (0~74) 811-77-32
E-mail: b.birowka@stronie.pl
Redaktor naczelny: Bogdan Birówka

PERFECT DANCE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

