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OGŁOSZENIE ! 

 

W dniu 01 września 2009 r. w godz. 8.30-13.30 

odbędzie się trening zgrywający systemu ostrzegania 

i alarmowania województwa dolnośląskiego. 

Podawane sygnały i informacje  

mają charakter ćwiczebny 

(nie wymagają praktycznego działania). 

Na terenie Gminy pojawił się nowy dukat lokalny,  
tym razem moneta „4 STRONIAKI” ma równo-
wartość 4 zł i będzie obowiązywać do 30 wrze-
śnia 2009 roku .  

Punkty wymiany: 

4 STRONIAKI  

Centrum Sportu i Rekreacji Kościuszki 20A 
"Sklep OgólnospoŜywczy" - Małgorzata Cichańska Świerczewskiego 
"Sklep Rolno-SpoŜywczy" Zofia Sadowska Świerczewskiego 17 d 
"Handel Detaliczny" Iwona Urbaniak Sudecka 1 
Sklep "Domek" -Ludwika Węgrzyn Krótka 3B 
Sklep OgólnospoŜywczy "Wero-Mar" M. Głowacka, K. Pucal NadbrzeŜna 9 
P.H. "Tenet" - Andrzej Słowiak NadbrzeŜna 9 
Kwiaciarnia "STOKROTKA" - Olga Gruszkiewicz Zielona 3 
"Zosia" - Zofia Hoszko Zielona 3 
Lodziarnia Zielona 2 
Lodziarnia - Katarzyna Węgrzyn NadbrzeŜna 3D 
"Artykuły Przemysłowe" Morawka - Teresa Dymek Świerczewskiego 17A 
"Artykuły Przemysłowe" Pawilon - Teresa Dymek NadbrzeŜna 22 
Księgarnia Art. Szkolne, Papier. Foto - Kazimiera Smertyga NadbrzeŜna 3a 
Sklep OgólnospoŜywczy "Szymon" - Dariusz Burek NadbrzeŜna 38 
Muzeum Minerałów "Chryzolit" Kościuszki 40 A 
"MO TO JAR" Handel WielobranŜowy - Jarosław Burek Kościuszki 33A 
"Kwiaty" - Magdalena Jakwiczuk Kościuszki 37 B 
Bar "Mini - Max" - Waldemar Chwieśko Kościuszki 50 
Delikatesy - Magdalena Dąbkiewicz Kościuszki 39 
"U Prezesowej"- Monika Kobiałka Kościuszki 54 
Zajazd "U Prezesa" - Adam i Grzegorz Kobiałka Turystyczna 2 
Sklep "Bingo" - Alicja Chwieśko Świerczewskiego 17 E 
Hotel "Amadeus Villa Park" Kościuszki 27 
Powiatowy Bank Spółdzielczy Kościuszki 31 



P R Z E T A R G I 
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Burmistrz  Stronia  Śląskiego  ogłasza  kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:  

 
 
 

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. 

ROGÓśKA — CZWARTY PRZETARG — 25 WRZEŚNIA 2009 R. GODZ.12:00 

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. 

INWESTYCJE 
Zakończono inwestycje związane z odbudową dróg gminnych i mostu, na re-
mont których Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie z budŜetu pań-
stwa: 

♦ Modernizacja drogi w Nowym Gierałtowie (dz. nr 116). Wartość inwestycji 
158 859 zł. w tym dotacja 96 000 zł. 

♦ Remont mostu w Starym Gierałtowie — wartość inwestycji ok. 133 000 zł. w 
tym dotacja 106 000 zł. 

 

Gmina Stronie Śląskie w ostatnim okresie otrzymała dofinansowania na szereg 
inwestycji. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego otrzymaliśmy dotację na budowę kanalizacji sanitarnej Stronie 
Śląskie — Bielice. Wartość inwestycji wynosi 12 604 202,80 zł, z czego dota-
cja z RPO wyniesie 9 956 059,80 co stanowi ok. 79%. JuŜ niedługo zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę kolektora. Rozpoczęcie inwestycji planowane 
jest na październik br., natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się w 
czerwcu 2011 roku. 

 

Gmina Stronie Śląskie otrzymała równieŜ dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na remont budynku „Trzy Siostry” w Stary Gierałtowie. 
Wartość inwestycji wynosi 844 615,21 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 
500 000,00 zł. 

 

W dniu 17 sierpnia Burmistrz 
Stronia Śląskiego — Zbigniew 
Łopusiewicz i Burmistrz Łowi-
cza — Krzysztof Kaliński podpi-
sali umowę, na mocy której 
Łowicz zobowiązuje się do do-
finansowania, w kwocie  
20 000,00 zł, remontu muru 
oporowego na rzece Białej 
Lądeckiej. 

 

Trwa remont wraz z adaptacją 
budynku dworca PKP na Cen-
trum Edukacji, Turystyki i Kul-
tury. 
 

Trwają prace nad budową ogrodzenia wokół szkoły podstawowej.  

W sierpniu przy zespole boisk szkoły podstawowej wykonano tartanową na-
wierzchnię bieŜni. 

Droga w Nowym Gierałtowie 

Most w Starym Gierałtowie 

Droga w Starym Gierałtowie 

Podpisanie umowy 
Zbigniew Łopusiewicz - Krzysztof Kaliński  
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Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ogłosiła nową 
edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ra-
mach Programu Równać Szanse 2009. W konkur-
sie o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające 
się nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2010 roku i trwające 
nie dłuŜej niŜ do 30 czerwca 2010 roku mogą ubie-
gać się: 

♦ organizacje pozarządowe,  

♦ gminne domy kultury i gminne biblioteki  

♦ oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą załoŜyć 
organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych 
miast (do 20 000 mieszkańców). 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wy-
równywanie szans na dobry start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy w 
wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Re-
gionalny Konkurs Grantowy przeprowadzany jest w systemie 
elektronicznym. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r. 
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej 
oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie 
www.rownacszanse.pl 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 

KONKURS GRANTOWY  

W dniach 12-16 sierpnia 2009 roku w Strzegomiu odbył się 
XVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru. 
Organizatorzy Festiwalu U.M Strzegom i org. C.I.O.F.F zaprosili 
wiele zespołów ludowych z całego świata m. in. z Filipin, Indo-
nezji, Kolumbii jak i państw europejskich. Wśród tych klaso-
wych zespołów ludowych znalazł się nasz zespół Siekiereczki ze 
Starego Gierałtowa. Mieliśmy więc moŜliwość zapoznania się z 
folklorem w innych częściach naszego globu. Zespół wziął rów-
nieŜ udział w warsztatach na których Wykłady prowadzili wybit-
ni znawcy folkloru m.in. z U.J. w Krakowie. Na następny dzień 
o poranku Siekiereczki budziły śpiewem mieszkańców Strzego-
mia wzbudzając sensację wśród przygodnych słuchaczy. Po 
mszy w kościele parafialnym z udziałem zaproszonych gości 
wszyscy przeszli korowodem na strzegomski rynek gdzie odtań-
czono poloneza z udziałem ok. 300 par. Mieszkańcy i goście 
festiwalu mieli moŜność smakowania wyrobów kulinarnych kaŜ-
dego zespołu. Przez cały czas trwania festiwalu prowadzona 
była obsługa medialna przez regionalną prasę i nie mogło za-
braknąć sztandarowej postaci jeŜeli chodzi o folklor Małgorzaty 
Majeran- Kokot z polskiego radia Wrocław, od lat promującej 
folklor w regionie dolnośląskim. 

FESTIWAL FOLKLORU  

LETNIA LIGA PIŁKARSKA 
W dniu 30 lipca na obiekcie ORLIK zakończyły się rozgrywki 
pierwszej edycji Letniej Ligi Piłkarskiej. W rozgrywkach 
uczestniczyło pięć 7-osobowych druŜyn tj. An Mar Olbay's, 
Nadleśnictwo..., Pychaczówka, Rema Lądek. Rozgrywki pro-
wadzone były wg regulaminu PZPN i wewnętrznych ustaleń 
kapitanów druŜyn. O wysokim i wyrównanym poziomie 
świadczy fakt, Ŝe aŜ trzy druŜyny uzyskały jednakową ilość 
punktów i o zwycięstwie zadecydowała tzw. mała tabela 
uwzględniająca wyniki trzech druŜyn o jednakowej ilości 
punktów. W wyniku rozgrywek (mecz + rewanŜ) wyłoniono 
zwycięzców Letniej Ligi Piłkarskiej. 
I miejsce (200zł) – Nadleśnictwo 
II miejsce (100 zł) – Rema Lądek 
III miejsce (50zł) – An Mar Olbays 
Nagrody główne zostały ufundowane przez sponsorów dru-
Ŝyn. Centrum Sportu i Rekreacji ufundowano nagrody dla 
najlepszych strzelców i najstarszego zawodnika. Najlepszymi 
strzelcami zostali Mariusz Lasota z druŜyny An Mar Olbays 
oraz Paweł Skowron z Rema Lądek, którzy strzelili 10 bra-
mek. Najstarszym zawodnikiem Ligi był Marek Krysman. Na-
grody, dyplomy i gratulacje dla zwycięzców i uczestników 
wręczyli Burmistrz Stronia Śl. i Dyrektor CSiR. Podsumowanie 
i omówienie mankamentów odbyło się przy grilu po zakoń-
czeniu Ligi Piłkarskiej. DruŜyny umówiły się na dalsze konty-
nuowanie tego typu imprez. W miesiącu listopad- grudzień 
po raz drugi Jerzy Rapacz z CSiR organizują Amatorską Lige 
Halową. Zapraszamy przedsiębiorców do zorganizowania 
swoich druŜyn lub za sponsorowania druŜyn, które zgłoszą 
się do ligi. 19 września na obiekcie Orlik odbędzie się II Tur-
niej Olbojów pod patronem Burmistrza Stronia z udziałem 4 
lub 6 druŜyn, (trwają jeszcze rozmowy). Jerzy Rapacz wraz z 
druŜyną Olboys dziękują wszystkim którzy pomogli w czasie 
trwania Ligi jak i w zakończeniu. Zapraszamy chętnych „ 
starszych panów” do pogrania w piłkę w kaŜdy poniedziałek 
od godz 17.30. na boisko ORLIK. Dodatkowe informacje 
moŜna uzyskać u p. Jerzy Rapacz tel. 074 8143203. 

W sobotę 22 sierpnia w Starym Mescie na kortach ziemnych 
odbył się VIII turniej tenisowy par deblowych HOLBA CUP. W 
turnieju uczestniczyła para z Stronia Śl. -Adam Adamczewski 
i Jerzy Rapacz, którzy zajęli V miejsce zdobywając kolejne 
doświadczenie i kontrakty na przyszłość. 
Organizatorzy z Starego Mesta zapraszają na turniej 
o Puchar ŚnieŜnika pary deblowe w dniu 12 września 
od 8.00,oraz na turniej mikstów w dniu 13 września 

od godz.8.30 o Puchar Starosty Starego Mesta. 

HOLBA CUP 



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 miesz-
kańcom Gmin komunikatów w formie wiadomości SMS. 
Wystarczy, Ŝe  wyślesz wiadomość sms o treści TAK.DKL13 na numer 661 
000 112, aby się zarejestrować w serwisie i otrzymywać bezpłatne informa-
cje dotyczące naszej Gminy. Opłata za wysłanie wiadomości SMS z rejestra-
cją 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 wy-
słać wiadomość SMS o treści TAK.DKL13t na numer 661 000 112 
JeŜeli chcą Państwo wyrejestrować się z systemu i zrezygnować z otrzymy-
wania informacji z Gminy, naleŜy wysłać SMS o treści NIE.DKL13 na numer 
661 000 112. 

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 
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TAK.DKL13 

STYPENDIA 

STYPENDIA SOCJALNE  

Z dniem 15 września 2009r. upływa termin składa-
nia wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 
2009/2010. Zgodnie z obowiązującą ustawą jedynym kry-
terium warunkującym przyznanie stypendium szkolnego 
jest kryterium dochodowe (dochód netto na jedną oso-
bę - 351,00 zł). Wniosek moŜe zostać złoŜony przez ro-
dzica, 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 mie-
siąc poprzedzający złoŜenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświad-
czenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzin-
nych, dodatku mieszkaniowym, zasiłkach, kopię wyroku sądowego mówiące-
go o przyznanych alimentach, a jeśli alimenty zasądzone nie są płacone opie-
kunowi dziecka naleŜy dołączyć informację od komornika o skutecznej lub 
bezskutecznej egzekucji, kopię ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej, za-
świadczenie od komornika o innych zobowiązaniach. Dokumenty mają do-
tyczyć 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 wnio-
sków o stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 
Wnioski moŜna pobrać w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego. 

KHDK „BRYLANT” 

W dniu 11 sierpnia zorganizowaliśmy kolejną 
juŜ akcję honorowego oddawania krwi, na któ-
ra przyszło 48 dawców, w tym 18 kobiet – 
oddano 21.600 ml. krwi. 
Bardzo jesteśmy zadowoleni tak duŜym zainte-
resowaniem mieszkańców Stronia Śląskiego i 
okolic na kaŜdy nasz apel o potrzebie oddawa-
nia krwi. Dziękujemy i prosimy o jeszcze. 
Koniec miesiąca lipca i sierpień był dla klubu 
spokojny, prowadzimy akcję PCK wydając 
odzieŜ, obuwie, zabawki. Wszystko nowe od 
sponsorów, posiadamy jeszcze obuwie chłopię-
ce - półbuty o rozmiarach 31 – 35. Potrzebują-
cych zapraszamy w środy i piątki od 13°°  
do 15°°.  

Informujemy, Ŝe akcję poboru krwi  
zorganizujemy w Lądku Zdroju  

24 września (czwartek) prawdopodobnie 
w Centrum Kultury i Rekreacji. 

 
KREW 

• Krew jest jedyną płynną tkanką w organi-
zmie człowieka, spełnia wiele funkcji mają-
cych fundamentalne znaczenie dla Ŝycia. 

• Stanowi ona zawiesinę elementów komórko-
wych (krwinek czerwonych, białych i płytko-
wych) w roztworze białkowym zwanym oso-
czem. 

• Krew wytwarzana jest w szpiku kostnym. 
Poszczególne składniki krwi mają do spełnienia 
w organizmie człowieka róŜne zadania: 

* Krwinki czerwone (erytrocyty) przenoszą 
tlen, dzięki zawartej w nich hemoglobinie. 

* Krwinki białe (leukocyty) odpowiadają za 
odporność organizmu. 

* Krwinki płytkowe łącznie z osoczowymi 
czynnikami krzepnięcia zapewniają prawi-
dłową hemostazę. 

* Osocze utrzymuje stałość środowiska 
wewnętrznego, zawiera immunoglobuliny 
chroniące organizm przed inwazją drobno-
ustrojów. 

Krew jest więc lekiem ratującym Ŝycie i stoso-
wana jest tylko u chorych, u których nie ma 
moŜliwości zastosowania alternatywnego lecze-
nia. 

Jacek 



JUBILEUSZ J.M. RYBCZYŃSKIEGO 

♦15 września mija termin składania wniosków do 
budŜetu Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok. 

♦30 września mija termin wpłaty III raty koncesji na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie dokonanie płat-
ności w terminie będzie skutkowało wygaśnięciem 
zezwolenia. 

♦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 prefe-
rencyjnych 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. Szczegółowe 
informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. 
Nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Wielki Letni Konkurs Fotograficzny 
Spacer Przez Przełęcz Płoszczyna II” 

Ogłaszamy konkurs fotograficzny w ramach współpracy trans-
granicznej 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 poszczegól-
nych 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 telefo-
nu, 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 Spa-
cer Przez Przełącz Płoszczyna” 
Fotografie moŜna dostarczyć równieŜ do Biura Promocji w 
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pok. nr 9). 

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   

OFERTA ZSP 

18 lipca w Wapienniku w Starej Mo-
rawie, odbył się „Festiwal Jedne-
go Popołudnia 50 i 2 X 30”, czyli 
50 lat twórczości artysty grafika 
profesora Jacka Rybczyńskiego, 30 
urodziny (30 lat do 100) i ponad 30 
lat renowacji zabytkowego wapien-
nika w Starej Morawie. 

Imprezie towarzyszyły m.in. wykłady 
prof. Marka Abramowicza, wernisaŜ 
wystawy prac jubilata, koncert na 
skrzypce Oli Szlagi, poezja autorów 
z Polski, Czech i Niemiec oraz wy-
stęp Kapeli z Jasenika. 

Solenizantowi gratulujemy i Ŝyczymy przynajmniej jeszcze pół 
wieku tak owocnej pracy artystycznej. 

OGŁOSZENIE — PRACA 
Poszukuję pani do prowadzenia domu i pomocy przy 
pięciolatku w Warszawie. Praca z zamieszkaniem lub 
bez. MoŜe być studentka. Osoby chętne proszone są o 

kontakt pod nr tel. 691 031 502  

OGŁOSZENIE — PRAWA AUTORSKIE 
Związek Artystów Wykonawców STOART, działający od 
roku 1995 jako organizacja zbiorowego zarządzania na 
podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (Monitor Polski nr18/2004, poz.322), zobowią-
zany do ochrony praw artystów wykonawców informu-
je, Ŝe ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych zobowiązuje przedsiębiorców (osoby prowadzące 
działalność gospodarczą), publicznie udostępniających 
utwory muzyczne i słowno-muzyczne, do zawierania 
umów licencyjnych i wznoszenia opłat za publiczne od-
twarzanie artystycznych wykonań. 
W przypadku stwierdzenia faktu publicznego odtwarzania 
utworów muzycznych lub słowno-muzycznych bez stosownego 
zezwolenia (umowa licencyjna) inspektorzy ZAW STOART zo-
bowiązani są do zgłoszenia takich przypadków do odpowied-
nich organów ścigania. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontakto-
wać się z naszym biurem- adres, nr telefonów, adres interneto-
wy poniŜej. Informacje moŜna równieŜ uzyskać na naszej stro-
nie internetowej www.stoart.org.pl. 

NOWY PLAC ZABAW 
28 sierpnia na nowym placu zabaw we wsi Stronie Śląskie od-
była się zabawa z okazji zakończenia wakacji. Zabawę zorgani-
zowała Rada Sołecka. Plac zabaw powstał przy dofinansowaniu 
Gminy Stronie Śląskie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz 
Funduszu Lokalnego Masywu ŚnieŜnika. 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN 

POSZUKIWANIE MINERAŁÓW 
15 sierpnia 2009 r. odbyły się w Kletnie 
IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Poszukiwaniu Minerałów.  
W Mistrzostwach brało udział 17 dru-
Ŝyn dziecięcych, w których skład wcho-
dziło 60 dzieci i 42 druŜyny dorosłych, 
w których skład wchodziło 130 doro-

słych. 
Wśród dzieci zwycięzcami zostali: 
I m-ce - Bogacz Michał i Buczek Krzysztof z Kłaja 
II m-ce - Janica Bartek, Kasia Kotlarz i Olek Wasilewski - gru-
pa ze Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju 
III m-ce - Justyna Kościółek i Magdalena Wodecka z Domasła-
wa 
WyróŜnienia otrzymali: 
Bartek i Ania Hermanowscy z Zawiercia 
oraz Zosia i Bartek Szełęg z Będzina 
Warto dodać, Ŝe wszystkie dzieci biorące udział w Mistrzo-
stwach otrzymały nagrody: plecaczki, piękne wydanie atlasu 
minerałów, długopisy, ołówki, breloczki. 
W kategorii dorosłych zwycięŜyli: 
I m-ce - Zbigniew Byczek z Rudna i Grzegorz Filipek z Rogulic 
II m-ce - Agnieszka i Krzysztof Tomaszewscy z Jeleniej Góry 
III m-ce - Michal Nedwidek i Ilona Kunartova z Czech /
Kostelecke_Horky/ 
Przyznano poza tym 19 wyróŜnień i obdarowano człon-
ków tych druŜyn wspaniałymi nagrodami. 

www.gory.info.pl/mistrzostwa  

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik w 
Starej Morawie zaprasza na coroczne  

„ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN”.  

Imprezie towarzyszy hasło:  
„EKOLOGIA I ZDROWA śYWNOŚĆ” 

Wydarzenie to, wspierane przez Gminę Stronie 
Śląskie, odbędzie się  

12 WRZESNIA (SOBOTA) 
W GODZ. 14.00 — 20.00 

Atrakcją będzie degustacja produktów m.in. z 
„Gościnnej Zagrody” Państwa Kalińskich z No-
wego Gierałtowa, firmy „SMACZNeko!” z Le-
gnicy, Gospodarstwa Państwa Lechów z Jarko-
wa (aronia), Piekarni Warszawskiej z Polanicy 
Zdr. (wypieki orkiszowe).  

Święto muzycznie wzbogaci, juŜ po raz drugi w 
Wapienniku, czeska Kapela z Jesenika. 

IMPREZA OTWARTA 

ZAPRASZAMY!!! 

LATO JASKINIOWCÓW 
22 sierpnia w kamieniołomie w Kletnie 
odbyło się kolejne „Lato Jaskiniow-
ców”. Niestety, podobnie jak to miało 
miejsce podczas „Lata Wodnika Szuvar-
ka”, pogoda nie dopisała. Podczas impre-
zy mogliśmy obejrzeć występy grupy 
„Hand to Hand”  z Warszawy, „Artufices” ze Stronia Śląskiego 
czy gwiazdy wieczoru - SKALDÓW.  


