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4 STRONIAKI - JUś W SIERPNIU
Obserwując ogromne zainteresowanie Dukatem Lokalnym – 3 Misie
wydanym w lutym 2009, postanowiliśmy zaplanować kolejną emisję
Dukata Lokalnego w Stroniu Śląskim. Tym razem moneta będzie
miała równowartość 4 zł i będzie
się nazywała 4 STRONIAKI. Emisja
dukata ma na celu promocje „Lata
Jaskiniowców” i Masywu ŚnieŜnika,
jako ciekawego miejsca do spędzania wolnego czasu.
Dukat lokalny to przede wszystkim atrakcyjne narzędzie promocyjne, które gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów informacyjnych i promocyjnych w mediach i wśród społeczności
lokalnych. Punktem wymiany Dukata będzie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.
Pełna lista punktów honorujących dukaty będzie dostępna w terminie późniejszym na stronie
www.dukatlokalny.info/ w zakładce NASZE EMISJE.
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STYPENDIA
STYPENDIA SOCJALNE
Z dniem 15 września 2009r. upływa termin składania wniosków o
stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010. Zgodnie z obowiązującą
ustawą jedynym kryterium warunkującym przyznanie stypendium szkolnego
jest kryterium dochodowe (dochód netto na jedną osobę - 351,00 zł).
Wniosek moŜe zostać złoŜony przez rodzica, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Wszyscy, 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 poprzedzający złoŜenie wniosku,
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 poprzedzającym złoŜenie wniosku. Wszystkie osoby posiadające konto bankowe mogą we wniosku wskazać posiadacza rachunku bankowego i jego numer. Stypendium szkolne wypłacane w kasie i przelewane na konto bankowe wpływa w tym samym dniu.
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.

Informujemy, Ŝe w Lądku Zdr. przy ul Kościuszki 33
czynna jest: PRACOWNIA RENTGENOWSKA
Poniedziałek , Środa, Piątek 8.00 — 13.00
PORADNIA CHIRURGICZNA Poniedziałek-Piątek 8.30 -14.00
Do 24 godzin od doznania urazu do poradni moŜna
zgłaszać się bez skierowania, w innych przypadkach
konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
tel.: 074/ 8 14 63 15
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w STARYM GIERAŁTOWIE, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

Opis nieruchomości

Wartość
nieruchomości
brutto w zł.

Kwota
wadium

Termin
przetargu

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa połoŜona jest w centralnej
strefie zabudowy wsi, w niewielkiej odległości od głównej asfaltowej
drogi przebiegającej przez wieś. Miejscowość nie posiada zorganizowanego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, kaŜde gospodarstwo
posiada indywidualny system dostawy wody i utylizacji ścieków. Uzbrojenie działki - brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej i wody z sąsiedniej działki.

124 000,00

6 200,00

31.08.09
godz.1200

Nr działki
Powierzchnia

351/1
3832m

2

Nieruchomości jest wolna od długów i cięŜarów.
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania – Zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” przelewem najpóźniej
do dnia 27 sierpnia 2009 r.
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
ROGÓśKA — CZWARTY PRZETARG — 25 WRZEŚNIA 2009 R. GODZ.12:00
Cena wywoławcza brutto [w zł] — 12 000 000

Kwota wadium [w zł] — 600 000

Powierzchnia działek — 89,87 ha
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
zabudowa mieszkaniowa, usługi, uŜytki rolne, zieleń leśna, droga transportu rolnego
PołoŜenie i opis nieruchomości:
Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka, Gmina Stronie Śląskie. Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne
urządzenia infrastruktury technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.
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.
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, 074-811-77-45.

PRZYPOMINAMY

INWESTYCJE
Zakończono inwestycje związane z odbudową dróg gminnych, na remont których

♦Przypomina się o konieczności prze- Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie z budŜetu państwa.
dłuŜenia 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.

Stary Gierałtów (dz. nr 237, 244, 246) – odbudowa ok. 755 m.b.(metrów bieŜących) drogi. Wartość inwestycji 341 600,12 zł., w tym środki
Gminy 109 600,12 zł.
Kletno (dz. nr 55,64) – odbudowa ok. 180 m.b. drogi. Wartość inwestycji 133444,47 zł., w tym środki Gminy 27 444,47 zł.
Nowa Morawa (dz. nr 84, 94) odbudowa ok. 955 m.b. drogi. Wartość inwestycji 339 981,06 zł., w tym środki Gminy 68 981,06.

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi w Nowym Gierałtowie (dz. nr 11♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie 6). Wartość inwestycji 158 859 zł. w tym dotacja 96 000 zł. Prace modernizacyjne rozpoczną się w sierpniu.
mogą, na preferencyjnych warunkach,
nabyć lokale mieszkaniowe, które Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego (200 000 zł)na odbudowę modzierŜawią lub wynajmują od gminy stu w Starym Gierałtowie. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac modernizacyjminimum od trzech lat. Bonifikaty na nych.
wykup mieszkań wynoszą od 70% do Otrzymaliśmy dotację (20 000 zł) z Gminy Łowicz na remont muru oporowego
99% wartości mieszkania. Szczegóło- przy ul. Zielonej.
we informacje moŜna uzyskać w Urzę- Rozpoczęto realizację zadania „Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku
dzie Miejskim - pok. Nr 12 (tel. stacji PKP pod kątem funkcji Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Ślą074 811-77-15).
skim”. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę prac, którym jest firma
„Energy Investors sp.z.o.o.” z Warszawy. Łączna wartość inwestycji będzie wynosiła 3 310 552,78 zł., zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2010.
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POWÓDŹ
W wyniku powodzi, która dotknęła Gminę Stronie Śląskie w dniach 26 – 27 czerwca, zanotowaliśmy wiele strat w infrastrukturze
komunalnej. Komisja powołana do szacowania strat stwierdziła uszkodzenia w następujących obiektach.
RODZAJ OBIEKTU

WARTOŚĆ [ZŁ]

1. Drogi gminne na długości 9 335 oraz przepusty w
ciągach dróg (Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów,
Stronie Wieś, Strachocin, Stara Morawa, Stronie Śl. ul.
NadbrzeŜna, ul. Hutnicza, ul. Zielona, ul. Polna, ul.
Szkolna, ul. Górna, ul. Sudecka )
2. 6 mostów ( Stary Gierałtów, Goszów, Kamienica)

7 555 000

1 020 000

3. 6 budynków komunalnych w tym:
- Przedszkole Miejskie,
- Sala Gimnastyczna w Gimnazjum,
- Hala Sportowa CSiR w Stroniu Śląskim,

550 000

- Szkoła Podstawowa w Stroniu Śl.,
- Remiza OSP w Stroniu Śl.
- Remiza OSP w Bolesławowie
4. Inne – mury oporowe
RAZEM

500 000
9 625 000

SIEKIERECZKI NA OPOLSZCZYŹNIE

LETNIA LIGA PIŁKARSKA

W dniu 4 lipca br. na zaproszenie ks. proboszcza Pawińskiego i wójta Gminy Turawa Pana Waldemara Kampy zespół
ludowy Siekiereczki gościł na Opolszczyźnie.

Po raz pierwszy ruszyła Amatorska Letnia Liga. W miesiącu lipcu
na boisku Orlik odbywają się rozgrywki druŜyn 7-osobowych.
DruŜyny przyjęły nazwy swoich sponsorów. W pierwszej edycji
Ligi biorą udział druŜyny: AnMar Oldboys, Nadleśnictwo, OKNOSAD, Puchaczówka, Rema Lądek.
Mecze rozgrywane są w poniedziałki, środy, piątki od godz.
18:00. DruŜyny składają się z pięciu amatorów i dwóch zawodników zrzeszonych.
Atmosfera na boisku i wśród kibiców jest bardzo gorąca i Ŝywiołowa, o czym moŜna przekonać się na Ŝywo lub oglądając relacje
w Telewizji ŚnieŜnik (www.tvsnieznik.pl). Po pierwszej rundzie
rozgrywek róŜnicą bramek prowadzi druŜyna AnMAr Oldboys
przed druŜyną Rema Lądek i Oknosad.
Ostatni mecz oraz zakończenie rozgrywek odbędzie się 31 lipca
o godz. 18:00.
Nagrody za: I miejsce - 200zł, za miejsce II - 100zł, a za miejsce
III - 50zł.

Okazja ku temu była niecodzienna - jubileusz 250-lecia powstania drewnianego kościółka p.w. Piotra i Pawła w ZaPomysłodawca i organizator LLP Jerzy Rapacz wraz z druŜyną
krzowie Turawskim. Po mszy w kościele, na boisku wiejskim
Oldbojów zapraszają chętne druŜyny i sponsorów druŜyn do
odbył się odpust, gdzie Siekiereczki były jednym z występunastępnej edycji. W następnym numerze poinformujemy o wynijących zespołów. Wieś opolska przoduje w programie Odnokach końcowych Ligi, a takŜe następnych rozgrywkach z udziawy Wsi Polskiej, była więc dodatkowa okazja na wymianę
łem druŜyny Oldbojów.
doświadczeń i dokonań. Mieszkańcy Zakrzowa i okolic zostali zaproszeni w ramach promocji gminy do odwiedzin i
poznania piękna ziemi strońskiej. Wspaniała i sympatyczna
atmosfera odpustu nie mogła trwać wiecznie, musieliśmy
się poŜegnać z gościnnymi mieszkańcami i wracać w domowe pielesze, aby w dniu następnym wystąpić na piątej edyAdres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
cji przeglądu piosenek pogranicza RóŜa Kłodzka w PstrąŜTel.: 074 811 77 22
Faks: 074 811 7732
e-mail: b.birowka@stronie.pl
nej, gdzie zespół otrzymał wyróŜnienie (w ub. roku zespół
Redaktor naczelny: Bogdan Birówka
zdobył 1 nagrodę).
www.stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, Ŝe od 06 lipca br. w
Gminie Stronie Śląskie został uruchomiony Samorządowy Informator SMS.
Samorządowy Informator SMS jest systemem do przekazywania mieszkańcom Gmin komunikatów w formie wiadomości
SMS, takich jak:
♦ ZagroŜenia: wichury, gwałtowne burze, powodzie,
♦ Katastrofy,
♦ Awarie: prądu, gazu, wody,
♦ Imprezy kulturalne i sportowe,
♦ Bezpłatne badania lekarskie,
♦ Sesje Rady Miejskiej.
Wystarczy, Ŝe wyślesz wiadomość sms o treści TAK.DKL13 na
numer 661 000 112, aby się zarejestrować w serwisie i otrzymywać bezpłatne informacje dotyczące naszej Gminy. Opłata
za wysłanie wiadomości SMS z rejestracją w systemie jest
zgodna z Twoim planem taryfowym.
Korzyści dla UŜytkownika:

♦ Otrzymywanie rzetelnych informacji z Gminy,
♦ MoŜliwość wykorzystania otrzymanych informacji do własnych celów,

♦ W przypadku informacji o zagroŜeniach, moŜna minimalizować uszczerbek w zdrowiu i majątku,

♦ Rejestrując się moŜna mieć wpływ na rozwój lokalnej społeczności.
JeŜeli chcą Państwo otrzymywać informacje z serwisu Kultura i
sport, proszę wysłać wiadomość SMS o treści TAK.DKL13ks
na numer 661 000 112
JeŜeli chcą Państwo otrzymywać informacje z serwisu Turystyka, proszę wysłać wiadomość SMS o treści TAK.DKL13t na

TAK.DKL13
numer 661 000 112
JeŜeli chcą Państwo wyrejestrować się z systemu i zrezygnować

35 LAT ROD „KROKUS”
ROD „KROKUS” w Stroniu Śląskim obchodzi 35-lecie swojej
działalności. Jubileuszowe obchody odbędą się w dniu
29.08.2009r. od godz. 18:00 na terenie Ogrodu. W programie przewidziane jest: wręczenie odznaczeń i dyplomów oraz
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą działkę. Będzie pieczenie kiełbasy i tańce przy ognisku. Zapraszamy działkowców z
rodzinami oraz sympatyków naszego Ogrodu.

ZASIŁKI Z OPS
W związku z powodzią, która dotknęła gminę Stronie Śląskie w
dniach 27 -28 czerwca 2009 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim otrzymał od osób poszkodowanych wiele
wniosków o pomoc. Na dzień dzisiejszy wsparcie finansowe
otrzymało 47 rodzin na łączną kwotę 238 500 zł. Pieniądze pochodziły z budŜetu państwa oraz z budŜetu Gminy Stronie Śl.

STR. 4

KHDK „BRYLANT”

W poprzednim numerze Nowinek Strońskich pisaliśmy o Mistrzostwach Polski HDK w szachach i korzystając z okazji
serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym
13 Mistrzostwa Polski HDK w Szachach mogły się odbyć.
Wszystkim z całego serca dziękujemy!!!!!
--27 czerwca br. W Dusznikach na Jamrozowej Polanie
odbyła się Spartakiada Krwiodawców w Sportach Obronnych
w której wzięła udział druŜyna ze Stronia w składzie Antoni
Cygan, Grzegorz Pałys, Joanna Gawlik. Konkurencje były
następujące: Strzelanie z karabinka kbks – 50 m, strzelanie z
karabinka pneumatycznego kpn, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, rzut lotkami do celu, rzut piłeczką tenisową do
kosza, ringo. W zawodach wzięło udział 18 druŜyn. Po podsumowaniu wyników okazało się, Ŝe nasza druŜyna z Klubu
HDK “Brylant” zajęła pierwsze miejsce a Joanna Gawlik została najlepszym strzelcem wśród kobiet.
W czwartek 9 lipca po raz pierwszy zorganizowaliśmy
akcję honorowego oddawania krwi w Lądku Zdroju, udział
wzięło tylko 10 dawców w tym ośmiu po raz pierwszy. Następna akcja oddawania krwi odbędzie się po wakacjach,
mamy zatem nadzieję, Ŝe dawców będzie więcej. Dziękujemy Pani Wiesławie Pazdyk za udzielenie nam wszelkiej pomocy związanej z oddawaniem krwi.
JuŜ dziś otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w
corocznym Rajdzie Samochodowym HDK w Sławie – Zielona
Góra (04 - 06 września). Mamy tam juŜ swoje małe zwycięstwa, chcielibyśmy aby dwie załogi wzięły udział w rajdzie.
Zobaczymy czy się uda?
Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka
Iwanickiego z Kudowy Zdroju oraz Polskiego Czerwonego
KrzyŜa, Rada Rejonowa Kłodzko, członkowie Naszego klubu
zajęli się pomocą dla osób biednych, poszkodowanych w
związku z powodzią, jaka nawiedziła Stronie Śląskie we
wsiach Stary i Nowy Gierałtów. Koledzy z Klubu HDK im.
Zbyszka Iwanickiego z Kudowy Zdroju przywieźli powodzianom koce, pościel, odzieŜ nową, gumowce oraz słodycze.
Wszystko to rozwieźliśmy bezpośrednio powodzianom zgodnie z listą i sugestią OPS.
INFORMUJEMY, śE AKCJA POBORU KRWI W STRONIU ŚLĄSKIM
ODBĘDZIE SIĘ 11 SIERPNIA BR. W ZWIĄZKU Z OKRESEM WAKACYJNYM ZACZYNA W SZPITALACH BRAKOWAĆ KRWI, APELUJEMY ABY 11 SIERPNIA PRZYSZŁA JAK NAJWIĘKSZA ILOŚĆ
OSÓB, KTÓRE MOGĄ ODDAĆ KREW.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

MAMMOBUS PRZYJEśDśA DO CIEBIE

„Wielki Letni Konkurs Fotograficzny
Spacer Przez Przełęcz Płoszczyna II”
Ogłaszamy konkurs fotograficzny w ramach współpracy transgranicznej z Gminą Stronie Śląskie. Partnerem konkursu jest
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.
Do konkursu moŜna zgłaszać fotografie dotyczące Masywu
ŚnieŜnika i jego okolic, widzianych okiem fotografa ze strony
polskiej i czeskiej (moŜna przesyłać fotografie z poszczególnych imprez na stronie polskiej i czeskiej, fotografie przyrody
itp.). Do konkursu będą przyjmowane najwyŜej trzy fotografie
jednego autora, dostarczone w postaci drukowanej w min.
formacie A4 (297 x 210 mm).
KaŜda praca powinna posiadać notę autorską (umieszczoną na
odwrocie), zawierającą imię i nazwisko autora, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, tytuł i krótki opis fotografii.
Poprzez przesłanie fotografii do konkursu uczestnik oświadcza
organizatorowi, Ŝe jest jej autorem.
Termin przyjmowania prac upływa 31. 10. 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10.11.2009 r.
Adres do przesyłania prac :
Kulturni Dum Stare Mesto, Smetanova 52,
788 32 Stare Mesto, Republika Czeska
Na kopercie proszę podać hasło: „Konkurs fotograficzny Spacer Przez Przełącz Płoszczyna”
Fotografie moŜna dostarczyć równieŜ do Biura Promocji w
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pok. nr 9).

Na terenie Gminy Stronie Śląskie wykonywane będą bezpłatne

WAKACJE W STRONIU ŚLĄSKIM
ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieŜy:
Poniedziałki – 10:00 – 14:00 gry planszowe, turnieje
Środy – 10:00 – 14:00 zajęcia literackie
Piątki – 10:00 – 14:00 zajęcia plastyczne
CSiR – basen
1 lipca – 31 sierpnia
WSTĘP WOLNY
12:00 – 13:00 dzieci ze Szkoły Podstawowej
13:00 – 14:00 młodzieŜ z Gimnazjum

GCI
Dzieci i młodzieŜ z terenu gminy Stronie Śl. mogą korzystać z
komputerów wyłącznie w wyznaczonym czasie:
Poniedziałki, środy, piątki w godzinach:
9:00 - 10:30 - dzieci ze Szkoły Podstawowej
10:30 – 12:00 – młodzieŜ z Gimnazjum

OFERTA ZSP
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W STRONIU ŚLĄSKIM
Oferuje w roku szkolnym 2009/2010
TECHNIKUM:
technik hotelarstwa; technik Ŝywienia; technik logistyk
SZKOŁA ZAWODOWA
kucharz małej gastronomii; sprzedawca
ZAPRASZAMY www.zsp-stronie.pl

badania mammograficzne w dniach 03-04.08.2009r. Mammobus będzie ustawiony w Parku Miejskim. Badania są finansowane przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi
objęte są Panie od 50 do 69 roku Ŝycia.
Rejestracja telefoniczna:
0 801 080 007 (tylko z tel. stacjonarnego)
lub (058) 666 24 44

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW
… dzień jak co dzień
Dzień jak co dzień – lecz nie do końca
Błyska, grzmi i leje – totalny brak słońca!
Wszędzie mokro, ponuro, ptaki milkną, więc cicho
Z tęsknotą patrzę w okno, taka pogoda latem
– A NIECH TO LICHO!
Jak kaŜdemu, woda, słońce, piasek na plaŜy,
Bryza, krzyk mewy i lekki Zefirek się marzy
W przyszłość patrzę śmiało,
serce pokochać raz jeszcze by chciało
Niepokonana niosę uśmiech na twarzy
Zanim zmarszczkami czas i troska ją zwarzy.
Czasem chcę iść wręcz biec przed siebie
Bez celu, do przodu, jak wolny ptak na niebie
Przybyłam z „Tamtąd” z bagaŜem marzeń zranionych
Tu Przyjaciół znalazłam kilkoro – sprawdzonych.
Jaka uroda tutejszych gór i łąk zielonych
Dzieci moje i Przyjaciele z Tamtąd zachwyty te słyszą;
śe tu między burzą a ciszą trawy się kołyszą
śe moje uwite tu gniazdko ma wielką zaletę
śe jest tu cudownie jesienią , zimą, wiosną i w lecie
śe tak, jak tu w Stroniu nie ma nigdzie na świecie…!
Niczego tu nie brak; są ścieŜki, jaskinia, zalew, ruczaje,
Rozrywki, leśna zwierzyna, ryby i kaliny gaje
Piękne widoki i miejsca gdzie nie stąpała turysty noga
Bez przesady, to miejsce wyjątkowe – TO KRAINA PANA BOGA

Stronie Śl. 28.06.2009r.

Ela, Czesia KLING
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TARGOWISKO
INFORMUJEMY, śE Z DNIEM 3 SIERPNIA 2009 TARGOWISKO ZOSTAJE PRZENIESIONE NA PLAC DAWNEJ BOCZNICY PKP PRZY UL. KOŚCIUSZKI.
SprzedaŜ na targowisku powinna się odbywać zgodnie z regulaminem, w związku z tym poniŜej załączmy pełny
regulamin targowiska.

Regulamin
TYMCZASOWEGO MIEJSCA DO HANDLU OBWOŹNEGO połoŜonego w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki (obok PKP)
§1
Nieruchomość, na której zostało zlokalizowane „Tymczasowe miejsce do handlu obwoźnego” jest własnością
Gminy Stronie Śląskie.
§2
Uprawnionymi do handlu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§3
Zarządzającym „Tymczasowym miejscem do handlu obwoźnego” jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , z którą Gmina Stronie Śląskie zawarła stosowną umowę.
§4
1.

Zarządca odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” .

2.

Zarządca ma obowiązek:
1)

utrzymać w czystości teren wraz z przyległym placem parkingowym i kabiną WC,

2)

zapewnić bezpieczeństwo, a w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych udostępnić telefony alarmowe i umoŜliwić
sprawne prowadzenie akcji ratunkowej,

3)

organizować techniczną i sanitarną obsługę „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego”,

4)

konserwować i remontować majątek trwały znajdujący się na terenie „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego”,

5)

prowadzić „Tymczasowe miejsce do handlu obwoźnego” w sposób nie utrudniający ruchu kołowego i pieszego na
jego terenie oraz przyległych bezpośrednio do niego ulicach,

6)

wykonywać inne czynności zlecone przez Burmistrza Stronia Śląskiego związane z prawidłowym prowadzaniem
„Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego”.
§5

Za handel na terenie „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” pobierana jest opłata targowa, której wysokość ustalana
jest przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim
Taryfa opłat targowych oraz Regulamin „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” uwidocznione są na tablicy informacyjnej, znajdującej się na jego terenie.
§6
1.

Inkasent opłaty targowej pobiera od handlujących, w momencie wjazdu na teren „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego”, opłatę targową oraz wydaje im urzędowe pokwitowanie, będące dowodem jej uiszczenia.

2.

Dowody dokonania opłaty targowej naleŜy zachować do chwili opuszczenia terenu „Tymczasowego miejsca do handlu
obwoźnego” i okazywać do kontroli na Ŝądanie uprawnionych organów.

3.

Prawo do kontroli opłat targowych mają pracownicy Urzędu Miasta Stronie Śląskie, upowaŜnieni przez Burmistrza Stronia
Śląskiego oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.

4.

W przypadku nie otrzymania odpowiedniego urzędowego pokwitowania, handlujący zobowiązani są do natychmiastowego
poinformowania o tym fakcie Burmistrza Stronia Śląskiego, Zastępcę Burmistrza lub Skarbnika Gminy Stronie Śląskie, pod
sankcją zastosowania wobec nich odpowiedniej kary wynikającej z przepisów prawa.
§7

„TYMCZASOWE MIEJSCE DO HANDLU OBWOŹNEGO” czynne jest w dniach od poniedziałku do soboty od godz.
600 do godz. 1600 z wyjątkiem dni świątecznych.
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§8

Na terenie „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1.

Towarów, których sprzedaŜ jest zabroniona przez przepisy prawa.

2.

Towarów, na które wymagane jest dodatkowe zezwolenie, a handlujący takiego zezwolenia nie posiada.

3.

Towarów, których sprzedaŜ powinna być przeprowadzana w odpowiednich warunkach, a które na terenie „Tymczasowego
miejsca do handlu obwoźnego” nie mogą być zapewnione.

4.

Napojów alkoholowych i spirytusowych.

5.

Nafty, benzyny, trucizn, środków leczniczych.

6.

Zagranicznych banknotów i monet, oprócz banknotów wycofanych z obiegu i numizmatów.

7.

Papierów wartościowych.

8.

Broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych.
§9

1.

Miejsca przeznaczone do handlu wyznacza zarządzający inkasent opłaty targowej i czuwa nad ich prawidłowym wykorzystaniem.

2.

KaŜde miejsce przeznaczone do handlu jest oznaczone kolejnym numerem, nadanym przez inkasenta opłaty targowej i w
odpowiedni sposób uwidocznione dla wszystkich handlujących.

3.

Miejscem sprzedaŜy nie moŜe być jezdnia, chodnik, parking, przejście wyznaczone do ruchu, a takŜe przejazd do stanowisk handlowych.

4.

Sprzedawane towary winne mieć uwidocznioną dla wszystkich cenę.

5.

Sprzedający produkty pochodzenia leśnego jest zobowiązany do umieszczenia przed swoim stanowiskiem informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty oraz posiadać waŜne zezwolenie na zbiór tych produktów
w celach handlowych.

1.

Do waŜenia i mierzenia towaru mogą być uŜywane tylko jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. kilogram,
litr i ich pochodne.

2.

UŜywane narzędzia pomiarowe powinny mieć cechy legalizacyjne oraz być usytuowane w taki sposób, aby kupujący mieli
moŜliwość stwierdzenia prawidłowości waŜenia i mierzenia.

§ 10

§ 11
Na terenie „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” zabrania się:
1.

Odstępowania przydzielonego miejsca do handlu innym handlującym bez zgody zarządcy.

2.

Prowadzenia gier, zakładów i loterii.

3.

SprzedaŜy towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŜy lub innego nielegalnego źródła.

4.

Wjazdu i parkowania samochodów przez osoby kupujące.

5.

Budowy stałych urządzeń słuŜących do prowadzenia handlu tego typu, jak: wiaty, stoły, zadaszenia itp.
§ 12

O fakcie sprzedaŜy towaru, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieŜy
lub innego nielegalnego źródła nabycia, zarządca zobowiązany jest do powiadomienia Policji, StraŜy Miejskiej i Sanepidu.
§ 13
1) Osoby prowadzące handel zobowiązane są do przestrzegania regulaminu „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” oraz
przepisów sanitarnych i przeciwpoŜarowych.
2) Osoby prowadzące handel, po jego zakończeniu, zobowiązane są do uporządkowania zajmowanego stanowiska i do zdemontowania swoich urządzeń, słuŜących do prowadzenia handlu.
§ 14

W stosunku do osób uchylających się od stosowania niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje karnoadministracyjne wynikające z kodeksu wykroczeń ( Dz. U. nr 12 poz. 114 z późn. zm.) jak równieŜ z innych właściwych przepisów prawa.
§ 15
Wszelkie zaŜalenia i uwagi na temat działalności „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego” naleŜy przekazywać Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW
15 sierpnia 2009 r. odbędą się w Kletnie
IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Poszukiwaniu Minerałów. Impreza ta
stała się okazją do corocznych spotkań
kolekcjonerów i poszukiwaczy minerałów
oraz przyczynia się do promocji regionu
Masywu ŚnieŜnika.
PROGRAM

MISTRZOSTW

13.30 - 14.30 - Kurs rozpoznawania minerałów
14.30 - Zamknięcie listy uczestników, losowanie działek
15.00 - Otwarcie mistrzostw
15.00 - Rozpoczęcie poszukiwań
16.30 - Zakończenie poszukiwań
17.00 – Ocena minerałów i wręczenie nagród
DruŜyny będą podzielone na 2 kategorie:
- dzieci i młodzieŜ do lat 15,
- dorośli.
W skład druŜyny moŜe wchodzić od 1 do 3 zawodników
Dzieci i młodzieŜ do lat 15-tu biorą udział w zawodach na
takich samych zasadach jak dorośli, ale czas trwania zawodów wynosi 45 min i nie ponoszą opłat za uczestnictwo !!!
Zawody odbędą się tradycyjnie na starej hałdzie kopalni,
powyŜej Muzeum Ziemi w Kletnie.

ŚNIEśNICKIE LATO JASKINIOWCÓW
Kamieniołom w Kletnie
22 sierpnia 2009
PROGRAM IMPREZY
13.00 – rozpoczęcie imprezy, konkurencje jaskiniowe:
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 hulajnogach, fryzury jaskiniowe, ścieŜka survivalowa, ścieŜki dydaktyczno- turystyczne, kocioł Łopuchówki- zupa dla jaskiniowców, koral dla najmłodszych - konkursy plastyczne dla dzieci - rysunki węglem, prace z gliny
13.30 – artystyczne zabawy z dziećmi – teatr DEL
15.30 -Pokaz tańca z maczugami „Hand to Hand” z Warszawy
16.00 – Spektakl dla dzieci „Opowieści Szeherezady” reŜ.
Tatiana Fleshowa
17.00 – Koncert grupy wokalno – muzycznej Artufices
17.30 – Rosyjski rock - koncert grupy z Kaliningradu
19.00 – Koncert unplugged MY
20.00 – Koncert dla dzieci i dorosłych „Kilersi”
21.30 – Koncert Gwiazdy wieczoru „ Skaldowie”
23.00 - „Odyseja” – spektakl widowiskowo- teatralny w
wykonaniu teatru gdańskiego ZNAK
W trakcie trwania imprezy odbędzie się degustacja czeskiej i polskiej kuchni.

śyczymy powodzenia i dobrej zabawy wszystkim biorącym udział w Mistrzostwach!!!!!
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie:
http://www.gory.info.pl/mistrzostwa/

POśEGNANIE WAKACJI NA PUCHACZÓWCE
Kompleks Turystyczny „Puchaczówka” w Siennej,
jak co roku zaprasza do wspólnej zabawy, którą poŜegnamy
tegoroczne wakacje.

PROGRAM IMPREZY
13:00 – 14:00 Próby akustyczne, muzyka mechaniczna
14:00 – 14:15 Rozpoczęcie Imprezy
14:15 – 15:45 Tarnowiczanki ze Starego Waliszowa
16:00 - 17:30 Superfly z Asią Kwaśnik
17:45 – 18:45 Przemek PUK – uczestnik tegorocznego festiwalu Top Trendy
19:00

Losowanie nagrody głównej (Loteria Fantowa)

19:30

Obstawa Prezydenta

21:00

Fire show w wykonaniu Teatru Tub na zakończenie

Ponadto:
* pokazy szczudlarzy,
* kraina zabaw dla dzieci (ZjeŜdŜalnia Gigant Alladyn i
Basen Karaiby – korzystanie GRATIS),
* quady PIRAHNIA,
* wóz straŜacki,
* stoiska kramiarskie,
* loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami,
* stoiska gastronomiczne i inne atrakcje...
Impreza odbędzie się pod patronatem Burmistrza Stronia
Śląskiego. Patronat medialny sprawuje
Panorama Ziemi Kłodzkiej.

29 SIERPNIA 2009r. SIENNA — PARKING Ośrodka Górskiego „CZARNA GÓRA”

