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PATRONKA ZIEMI KŁODZKIEJ  

15 sierpnia w Wambierzycach podczas uroczystości Wniebowzięcia 
NMP Maryję ogłoszono Patronką Ziemi Kłodzkiej. Ta wyjątkowa i 
historyczna uroczystość była zwieńczeniem trwających niemal rok 
starań władz Powiatu Kłodzkiego. 

2 grudnia 2008 roku Starosta Kłodzki Krzysztof Baldy zwrócił się do 
Biskupa Świdnickiego z prośbą o nadanie ziemi kłodzkiej patronatu 
Matki BoŜej Wambierzyckiej - Królowej Rodzin. Dekretem z dnia 15 
kwietnia br. Biskup Świdnicki zatwierdził ten wybór. Został on 
wprowadzony w Ŝycie po uzyskaniu pozytywnej opinii Konferencji 
Episkopatu Polski i potwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. 

Uroczystość ogłoszenia MBW Patronką Ziemi Kłodzkiej przyciągnęła 
rzeszę pielgrzymów, kapłanów, nie zabrakło reprezentacji władz 

wojewódzkich, powiatowych, samorządowych oraz delegacji z regionów partnerskich: sła-
wieńskiego, limanowskiego i giŜyckiego. Uroczystej Mszy Św. Na placu koronacyjnym przed 
wambierzycką bazyliką przewodniczył J.E. ks. Bp prof. Dr hab. Ignacy Dec. Podczas Euchary-
stii ksiądz biskup dokonał aktu zawierzenia mieszkańców naszego regionu Matce BoŜej. Na-
stępnie ordynariusz świdnicki w homilii przybliŜył idę wniebowzięcia Maryi i nawiązał do dzie-
jów wambierzyckiego sanktuarium, podkreślił m.in., Ŝe do tego miejsca pielgrzymowały w 
poszukiwaniu pomocy w sprawach osobistych i społecznych powojenne pokolenia Polaków. 

Podczas Mszy Św. Członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Rady Powiatu Kłodzkiego, 
przedstawiciele miast i gmin z terenu powiatu oraz delegacje z trzech regionów partnerskich, 
na ręce biskupa świdnickiego złoŜyli dary. RównieŜ podczas Eucharystii ksiądz biskup poświę-
cił 16 figurek z drzewa lipowego – kopii XIV-wiecznego oryginału figurki Matki Boskiej Wam-
bierzyckiej, które odebrali przedstawiciele samorządów lokalnych. Po uroczystej Mszy Św. 
odbył się festyn odpustowy na Placu Najświętszej Marii Panny, a wieczorem Apel Maryjny 
wraz z iluminacją bazyliki. 

Figurka Matki BoŜej Wambierzyckiej - Królowej Rodzin została przekazana do Kościoła 
Parafialnego pod wezwaniem Matki BoŜej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. 

 Źródło www.hrabstwo.pl 

OBCHODY X-LECIA GIMNAZJUM 

 ,,Nie przyszłam (na świat) by Ŝyć dzięki ludziom,  
ale by ludzie Ŝyli dzięki mnie’’ 

Prinses Marianne der Nederlanden 

 

Uroczyste obchody X-lecia istnienia Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim 
połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpocznie się mszą św. w 
Kościele Parafialnym p.w. Matki BoŜej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim 14 
października 2009r. o godz. 900. Dalsza część uroczystości ( godz. 1000 ) odbędzie się w 
budynku Gimnazjum.  

W programie przewidziano: przemówienia dyrektora szkoły i zaproszonych gości, ceremoniał 
pasowania uczniów klas pierwszych, część artystyczną oraz ekspozycję historii Gimnazjum i 
jej patrona, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 
Pracownicy Gimnazjum,  

Rodzice i Uczniowie  
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Burmistrz  Stronia  Śląskiego  ogłasza  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:  

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: 
Tereny usług sportów zimowych i turystyki z zabudową towarzyszącą oraz tereny komunikacji z parkingami 
Przetarg odbędzie się w dniu  30 listopada  2009 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala   konferencyjna).  
Wadium z dopiskiem „Przetarg- KrzyŜnik” naleŜy wpłacić  przelewem najpóźniej do dnia  26 listopada 2009 r.  
na konto Gminy Stronie 

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. 

PołoŜenie Nr i pow. 
działki  
w  m 2 

Opis nieruchomości ObciąŜenia 
nieruchomości 

Cena  
wywoławcza 
 w zł. brutto 

Kwota  
wadium 

Stronie 
Wieś 

214/1 
38564m2 

  
238 

22700m2 
  

217/1 
75300m2 

  
202 

600m2 
pow. działek  
zgodna z ewi-

dencją gruntów  

Nieruchomości gruntowe  nie zabudowa-
ne, połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie 
duŜych terenów leśnych w niewielkiej 
odległości ok. 1 km od zbiornika  reten-
cyjnego , zabudowy mieszkaniowej Stro-
nia Śląskiego i stadionu sportowego. 
Przedmiotowe nieruchomości w latach 
ubiegłych były uŜytkowane na potrzeby 
narciarskich tras zjazdowych . 
Uzbrojenie nieruchomości bardzo dobre,  
przez teren działki nr 214/1 przebiega 
podziemna linia energetyczna średniego 
napięcia, przez teren działki nr 238 prze-
biegają nowo wybudowane linie kanaliza-
cyjne i wodociągowe . 

Nieruchomość jest 
obciąŜona umową  
dzierŜawy obowią-
zującą do 30 kwiet-

nia 2033 

2 600 000,00 130 000,00 

Wykaz nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaŜy  
w formie przetargu, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie:  

PołoŜenie 
Nr  i pow. 

działki 
w m 2 

Wartość  
nieruchomości 

brutto 
Opis nieruchomości  Przeznaczenie i   sposób 

jej zagospodarowania 

Strachocin  

88 
15300m 2 

pow. działki 
zgodna z 
ewidencją 
gruntów 

55  000,00 

Nieruchomość nie zabudowana  gruntowa połoŜona jest w cen-
tralnej strefie  zabudowy wsi , w niewielkiej odległości od głównej 
asfaltowej drogi przebiegające przez wieś. Dojazd do działki od-
bywa się drogą gruntową utwardzoną .Część  miejscowości  po-
siada  zorganizowany system wodociągowy i kanalizacyjny.  
Uzbrojenie działki- brak. Teren działki porośnięty jest samosiew-
kami drzew i krzewów, trawą i chwastami . 
Nieruchomość podlega prawu pierwokupu przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych  na podstawie art.3 
ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku kształtowaniu  ustroju 
rolnym. 
 

Nieruchomość oznaczona 
jest symbolem RP i prze-
znaczona na uŜytki rolne 

Sienna 
15/1 

22725m2 
1 500 000,00 

Nieruchomość nie zabudowana  gruntowa, połoŜona jest w cen-
tralnej strefie miejscowości Sienna , obejmującej tereny  wokół 
Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” ,  przylegająca do 
duŜych terenów leśnych. Istnieje moŜliwość podłączenia do linii 
energii elektrycznej wysokiego napięcia, której dwa słupy zlokali-
zowane  na dolnej części działki. Istnieje równieŜ moŜliwość pod-
łączenia do kanalizacji ściekowej Ø160, wodociągu  Ø90 oraz 
podziemnego kabla sieci energetycznej niskiego napięcia, które to 
elementy infrastruktury do prowadzone są do sąsiednich działek 
nr 15/2 -15/5.Sąsiedztwo-otoczenie bardzo dobre, niewielka odle-
głość od Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” ok. 600m. 

Nieruchomość w części 
oznaczona jest symbolem 
MU (o pow. 17317m 2 ) i 

przeznaczona jest pod za-
budowę mieszkaniową i 

usługi, a w części symbo-
lem Ls (o pow. 

5408m2)i przeznaczona jest 
pod istniejące lasy . 
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Burmistrz  Stronia  Śląskiego  ogłasza  kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ n/w nieruchomości, 
stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie:  

PołoŜenie 
Nr i pow. 

działki 
 w  m 2 

 Opis nieruchomości  

Przeznaczenie 
i sposób jej 

zagospodaro-
wania 

Cena  
wywoławcza 
 w zł. brutto 

Kwota 
wadium 

Termin  
przetargu 
Kolejność  
przetargu 

Strachocin 43 
3 673m2 

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren 
działki przebiega napowietrzna linia energe-
tyczna. Istnieje moŜliwość podłączenia do 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i 
gazowej . 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi 

150 000,00 7 500,00 
12.10.2009 r. 
godz. 9:00 

szósty  przetarg 

Stary Gierałtów 211/1 
2084m2 

Niezabudowana nieruchomość . Działka nie 
jest wyposaŜona w urządzenia infrastruktury 
technicznej. Istnieje moŜliwość podłączenia 
energii elektrycznej z napowietrznej linii 
energetycznej. Dostęp komunikacyjny –
bezpośrednio z głównej drogi asfaltowej. 

Zabudowa 
mieszkaniowa  i 
usługi 

100 000,00 5 000,00 
12.10.2009 r. 
godz.  9:15 

piąty przetarg 

Strachocin 35/4 
2400m 2 

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren 
działki przebiega  linia energetyczna niskiego 
napięcia nie utrudniająca zabudowę. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi 

95 000,00 5 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 9:30 

siódmy przetarg 

Stary Gierałtów 
352/5 

 2000m 2 

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie-     
brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia   
energii elektrycznej z sąsiednich działek. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi   

83 500,00  4 200,00 
12.10.2009 r. 
godz. 9:45 

ósmy  przetarg 

Stary Gierałtów 
  

352/6 
2000m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- 
brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia 
energii elektrycznej z sąsiednich działek. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi   

83 500,00  
4 200,00 

  

12.10.2009 r. 
godz.10:00 

ósmy przetarg 

Stary Gierałtów 
  

352/7 
 2000 m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- 
  brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia 
  energii elektrycznej z sąsiednich działek. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi  

88 300,00 
4 500,00 

  

12.10.2009 r. 
godz. 10:15 

ósmy przetarg 

Stary Gierałtów 
  

352/8 
 2017 m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- 
brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia  
energii elektrycznej z sąsiednich  działek. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi  

89 000,00 4 500,00 

12.10.2009 r. 
godz.10:30 
dziewiąty  
przetarg 

Stronie Śląskie 
wieś 

139 
 6140 m 2 

  

 Nieruchomość niezabudowana. Przez teren    
działki przebiega napowietrzna linia 
telefoniczna nie utrudniająca zabudowę. 
Istnieje moŜliwość podłączenia do linii   
energetycznej niskiego napięcia. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi  

224 125,00 11 300,00 
12.10.2009 r. 
godz. 10:45 

ósmy przetarg 

Stary Gierałtów 
316/1 

7101m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren 
 działki przebiega linia energetyczna niskiego 
 napięcia. 

Zabudowa 
mieszkalno-
pensjonatowa 

286 930,00 15 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 11:00 

ósmy  przetarg 

Stary Gierałtów 
160/12 
1958m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren 
 działki przebiega napowietrzna linia 
  energetyczna niskiego napięcia. 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługi 

85 700,00 4 500,00 
12.10.2009 r. 
godz. 11:15 

ósmy przetarg 

Strachocin 
44/4 

2774m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez  teren 
działki przebiega napowietrzna linia 
energetyczna. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia inst. wod-kanalizacyjnej i gazowej. 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna z 
dopuszczeniem 
usług 

75 000,00 4 000,00 
12.10.2009 r. 
godz.. 11:30 

ósmy  przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Polna 

5/6 
2020m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje 
moŜliwość podłączenia do instalacji wodocią-
gowej i gazowej przebiegających w ciągu ul. 
Polnej oraz drogi dojazdowej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

90 000,00 4 500,00 
12.10.2009 r. 
godz.11:45 

piąty  przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Polna 

5/7 
1563m2 

  

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje 
moŜliwość podłączenia do instalacji wodocią-
gowej i gazowej przebiegających w ciągu ul. 
Polnej oraz drogi dojazdowej. Przez teren 
działki przebiega napowietrzna linia energe-
tyczna niskiego napięcia, nie utrudniająca 
zabudowę.  

Zabudowa 
mieszkaniowa  
jednorodzinna  

70 000,00 3 500,00 
12.10.2009 r. 
godz.12:00 

piąty  przetarg 

Stronie Śląskie  
ul. Polna 

5/8 
2009m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje 
moŜliwość podłączenia do instalacji wodocią-
gowej i gazowej przebiegających w ciągu ul. 
Polnej oraz drogi dojazdowej. Przez teren 
działki przebiega napowietrzna linia energe-
tyczna niskiego napięcia, nie utrudniająca 
zabudowę. 

Zabudowa 
mieszkaniowa  
jednorodzinna  

98 000,00 5 000,00 
12.10.2009 r. 
godz.12:30 

piąty przetarg 
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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. 

Stronie Śląskie 
ul. Polna 

5/10 
2115m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje moŜliwość 
podłączenia do instalacji wodociągowej i gazowej 
przebiegających w ciągu ul. Polnej oraz drogi 
dojazdowej. Przez teren działki przebiega napo-
wietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, nie 
utrudniająca zabudowę, której słupy zlokalizowa-
ne są na działkach 5/7 i 5/8. 

Zabudowa 
mieszkanio-
wa  jedno-
rodzinna 

103 000,00 5 200,00 
12.10.2009 r. 
godz. 12:30 

piąty przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Mickiewicza 

240/3 
1473m 2 

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w cen-
tralnej strefie zabudowy miasta. Uzbrojenie działki 
bardzo dobre, istnieje moŜliwość podłączenia do 
instalacji  elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i 
wodociągowej oraz ciepłowniczej 

Zabudowa 
mieszkanio-
wa i usługi 

95 000,00 5 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 12:45 

piąty  przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Sportowa  

771/2 
2141m 2 
wraz z 

udziałem w 
wysokości ¼ 

-dz. nr  
771/7 (dr) o 
pow. 494m 2 

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w   
centralnej strefie zabudowy miasta, bezpośrednim 
sąsiedztwie nowej, głównej drogi wyjazdowej (ul. 
Sportowa) łączącej miasto z połoŜonym w Starej 
Morawie zbiornikiem retencyjnym . Istnieje moŜli-
wość podłączenia instalacji elektrycznej z napo-
wietrznej linii energetycznej oraz linii wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, przebiegającej w ciągu ul. 
Sportowej  W odległości ok. 300m od kompleksu, 
na północnym zboczu góry KrzyŜnik (710m 
n.p.m.) zaplanowano na początek 2009 r. rozpo-
częcie budowy  kompleksu sportowo-
rekreacyjnego, w skład którego wejdą stok nar-
ciarski ze sztucznym zaśnieŜaniem oraz oświetle-
niem, kolejka linowa „kanapowa” czteroosobowa o 
dł. ok. 800 m, liczne wyciągi orczykowe. W nie-
wielkiej odległości zlokalizowane są tereny rekre-
acyjne połoŜone  wokół   zbiornika  retencyjnego, 
stanowiącego  lokalne  kąpielisko  wraz  z terena-
mi rekreacyjnym W niewielkiej odległości  zlokali-
zowane są obiekty stadionu. 

Zabudowa 
mieszkanio-
wa i usługi 

210 000,00 
11 000,00 

  

12.10.2009 r. 
godz. 13:00 

piąty przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Sportowa 

771/5 
2151m 2 
wraz z 

udziałem w 
wysokości ¼ 

-dz. nr  
771/7 (dr) o 
pow. 494m 

Zabudowa 
mieszkanio-
wa i usługi 

211 000,00 
  

11 000,00 

12.10.2009 r. 
godz. 13:15 

piąty przetarg 
  

Kamienica 
14/4 

12899m2 

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w niewiel-
kiej   odległości   terenów wypoczynkowo-
rekreacyjno- sportowych  zgrupowanych   wokół   
wyciągu narciarskiego Stacji Narciarskiej Kamieni-
ca.  Brak  uzbrojenia. 
Nieruchomość podlega prawu pierwokupu przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju  rolnym 

Zabudowa 
mieszkanio-
wa i usługi 
oraz uŜytki 
rolne 

319 200,00 16 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 13:30 

czwarty  przetarg 

Stara Morawa 
279/69 
4801m2 Niezabudowane nieruchomości gruntowe wcho-

dząca w skład kompleksu kilkudziesięciu działek, 
stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy, zloka-
lizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 
retencyjnego, połoŜonego ok. 1,50km od Stronia 
Śląskiego. Brak wyposaŜenia w urządzenia infra-
struktury technicznej, Istnieje moŜliwość podłą-
czenia do kanalizacji ściekowej i wodociągu miej-
skiego przebiegającego w odległości ok. 400m .   
W odległości ok. 500m od kąpieliska, na północ-
nym zboczu  góry  KrzyŜnik  zaplanowano w okre-
sie 2009/2010 rozpoczęcie  budowy  kompleksu  
sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wejdą 
stoki narciarskie ze sztucznym nasnieŜaniem oraz 
oświetleniem , kolejka linowa „kanapowa”. o  dł.  
ok. 800m 

Obiekty 
hotelowe: 
Hotel, mo-
tel, pensjo-
nat kam-
ping oraz 
obiekty 
sportu i 
rekreacji 

250 000,00 12 500,00 
12.10.2009 r. 
godz. 13:45 

Drugi przetarg 

Stara Morawa 
279/70 
3850m2 

197 000,00. 10 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 14:00 

drugi przetarg 

Stara Morawa 
279/71 
3494m2 

179 000,00 9 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 14:15 

drugi przetarg 

Stara Morawa 
279/72 
4132m2 

211 000,00 11 000,00 
12.10.2009 r. 
godz. 14:30 

drugi przetarg 

Stara Morawa 
279/73 
4016m2 

211 000,00 11 000,0 
12.10.2009 r. 
godz. 14:45 

drugi przetarg 

Stara Morawa 
279/74 
4650m2 

245 000,00 12 500,00 
12.10.2009 r. 
godz. 15:00 

drugi przetarg 

PołoŜenie 
Nr i pow. 

działki 
 w  m 2 

 Opis nieruchomości  

Przezna-
czenie i 

sposób jej 
zagospo-

darowania 

Cena  
wywoław-

cza 
 w zł. 
brutto 

Kwota 
wadium 

Termin  
przetargu 
Kolejność  
przetargu 
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W pierwszą niedzielę września 
(6.09.09) obchodzono w Kłodzku Świę-
to Plonów. Honorowy Patronat nad 
imprezą objął Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. 
DoŜynki rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Św. w Kościele pod wezwaniem Pod-
wyŜszenia KrzyŜa Świętego w Kłodzku, 
przy udziale chóru Lutnia. Podczas 

mszy dziękowano Bogu za zebrane plony oraz tradycyjnie poświęcono 
chleb i wieńce. Korowód składający się z przedstawicieli władz powiato-
wych, gminnych oraz reprezentantów poszczególnych gmin naszego 
powiatu udał się na stadion, gdzie zaplanowana była część główna 
uroczystości. Zgodnie z tradycją doŜynek Starosta i Starościna doŜynko-
wi przekazali Staroście Kłodzkiemu i Burmistrzowi Miasta Kłodzko chle-
by upieczone z tegorocznego ziarna. 

Podczas ceremoniału doŜynko-
wego gminy zaprezentowały trady-
cyjne przyśpiewki i tańce ludowe. Po 
występach, ogłoszono wyniki kon-
kursu na Najlepszy Wieniec DoŜyn-
kowy i Najlepszy Korowód DoŜynko-
wy. 

Wieniec doŜynkowy reprezentu-
jący Gminę Stronie Śląskie wykonało 
koło gospodyń wiejskich Stronie 
Wieś i Panie z zespołu „Siekiereczki”. Wieniec uzyskał wyróŜnienie oraz 
nagrodę pienięŜną. 

DOśYNKI POWIATOWE  

TURNIEJ PIŁKARSKI OLDBOJÓW  

W dniu 19 września, na boisku ORLIK Jerzy Ra-
pacz wraz z druŜyną Oldbojów Kryształ Stronie Ślą-
skie zorganizowali II Turniej Piłkarski Oldbojów o 
Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. 

W turnieju uczestniczyły druŜyny: Amator Pacz-
ków, Concordia Knurów, Kryształ Stronie Śląskie. 
Niestety druŜyny Polonii Bystrzyca i Nysa Kłodzko nie 
dotarły na turniej. Zwycięzcami turnieju została dru-
Ŝyna „starszych panów” Kryształu Stronie Śląskie. 
Zwycięzcy zostali wyłonieni dopiero po rzutach kar-
nych wykonywanych po wyrównanym i zaciętym 
meczu  ( 1:1 ) z Concordią Knurów. Trzecie miejsce 
zajęła druŜyna Amatora Paczków. Puchar dla zwy-
cięzców oraz nagrody ufundowane przez CSiR wrę-
czył osobiście Burmistrz Stronia Śląskiego. W druŜy-
nie Oldboy’s Kryształ Stronie Śląskie wystąpili: J. 
Rapacz, J. Plewa, Zb. Margowniczy, J. Majcher, M. 
Krysman, D. Leśniewski, A. Bis. 

G. Wiktorski, K. Radlica, F. Czapika. Oldboje dzię-
kują P. Monice Galos oraz Darkowi Leśniewskiemu za 
pomoc w przygotowaniu poczęstunku po turnieju. 
Dziękujemy takŜe dyrektorowi Jaskini Niedźwiedziej 
za koszulki w których wystąpiła druŜyna w Letniej 
Lidze. Zapraszamy „starszych panów” na poniedział-
kowe zajęcia na boisku ORLIK o godz. 17:30. 

W dniu 12 września na kortach ziemnych w Starym 
Mescie odbył się turniej par deblowych. W turnieju 
uczestniczyło 13 par deblowych w tym jedna para ze 
Stronia Śląskiego. Adam Adamczewski i Jerzy Rapacz 
po zaciętych i wyrównanych pojedynkach zajęli miej-
sca 5 i 8. Niestety w ostatnich pojedynkach zabrakło 
doświadczenia turniejowego i tzw. „zimnej krwi”, a 
była szansa na podium. 

TURNIEJ TENISOWY PAR DEBLOWYCH 

Tegoroczne - VI juŜ - Powiatowe Zawody Sportowo – 
PoŜarnicze odbyły się w Bystrzycy Kłodzkiej. 10 jed-
nostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu powiatu 
kłodzkiego konkurowało ze sobą walcząc o zwycię-
stwo i nagrody główne. W konkurencjach, które 
obejmowały sztafetę z przeszkodami, oraz ćwiczenia 
bojowe najlepsza okazała się druŜyna ze Szczytnej, 
tuŜ za nimi uplasowali się straŜacy z Domaszkowa i 
Pławnicy. StraŜacy ze Stronia wywalczyli V miejsce w 
zawodach. 

ZAWODY POśARNICZE 

Klasa DruŜyny 

TM 03.10.09 11.00 Kryształ Stronie Śl. – Włókniarz Kudowa Zdrój 

TT 03.10.09 12.30 Kryształ Stronie Śl. - Włókniarz Kudowa Zdrój 

TJ 03.10.09 15.00 MLKS Radków - Kryształ Stronie Śl. 

LOS 04.10.09 15.00 Włókniarz Kudowa Zdrój - Kryształ Stronie Śl. 

TM 10.10.09 11.00 Piast Nowa Ruda - Kryształ Stronie Śl. 

TT 10.10.09 12.30 Piast Nowa Ruda - Kryształ Stronie Śl. 

TJ 10.10.09 15.00 Kryształ Stronie Śl. - Tęcza Ścinawka Dolna 

LOS 11.10.09 11.00 Podzamcze Wałbrzych - Kryształ Stronie Śl. 

TM 17.10.09 11.00 Kryształ Stronie Śl. - Nysa Kłodzko 

TM 17.10.09 12.30 Kryształ Stronie Śl. - Nysa Kłodzko 

TJ 17.10.09 15.00 Hutnik Szczytna - Kryształ Stronie Śl. 

LOS 17.10.09 15.00 Kryształ Stronie Śl. - Piast Nowa Ruda 

TM 24.10.09 11.00 Kryształ Stronie Śl. – Zamek Kamieniec Ząbkowice 

TT 24.10.09 12.30 Kryształ Stronie Śl. - Zamek Kamieniec Ząbkowice 

TJ 24.10.09 15.00 Kryształ Stronie Śl. – Iskra Jaszkowa 

LOS 25.10.09 14.00 Polonia Sparta Świdnica - Kryształ Stronie Śl. 

TM 31.10.09 11.00 Hutnik Szczytna- Kryształ Stronie Śl. 

TT 31.10.09 12.30 Hutnik Szczytna - Kryształ Stronie Śl. 

TJ 31.10.09 15.00 Pogoń Duszniki Zdrój - Kryształ Stronie Śl. 

LOS 31.10.09 14.00 Kryształ Stronie Śl. - Biały Orzeł Mieroszów 

Termin  

TERMINARZ ROZGRYWEK „KRYSZTAŁ STRONIE” 

Legenda:           LOS – liga okręgowa seniorów 
TT – trampkarz        TJ – juniorzy         TM – młodzicy 



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. 
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 zdro-

wiu 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 wiado-
mość SMS o treści TAK.DKL13t na numer 661 000 112 
JeŜeli chcą Państwo wyrejestrować się z systemu i zrezygnować z otrzymywania infor-
macji z Gminy, naleŜy wysłać SMS o treści NIE.DKL13 na numer 661 000 112. 

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 
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TAK.DKL13 

INWESTYCJE 

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na remont budynku „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie. Wartość inwestycji 
wynosi 844 615,21 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł. Ogłoszono 
przetarg na remont budynku. Oferty moŜna składać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. 
do dnia 06 października 2009 do godz. 11:00. 
 

Ogłoszono przetarg na odbudowę nawierzchni drogi gminnej ( dz. nr 352/3 ) docho-
dzącej do  ul. Mickiewicza. Oferty moŜna składać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. do 
dnia 08 października 2009 do godz. 11:00. 
 

Podpisano umowę na odbudowę mostu we wsi Goszów, w najbliŜszym czasie rozpocz-
ną się prace. Wartość inwestycji 128 tyś zł.    
 

Podpisano umowę z wykonawcą prac związanych z odbudową mostu w Starym Gierał-
towie. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wartość prac 249 tyś. zł. 

W trakcie realizacji są prace przy drogach w Nowym Gierałtowie, łączna wartość prac 
382 tyś. zł.   
 

Wykorzystując dofinansowanie powodziowe (80 % wartości prac) wykonaliśmy nastę-
pujące inwestycje: 

- ukończono prace przy odwodnieniu - ul. Ogrodowa, wartość robót 51 000 zł. 

- ukończono prace przy kolektorze – ul. Górna, wartość prac 91 000 zł. 

- przejście ul. Szkolna – Kościelna – prace na ukończeniu, wartość 85 000 zł. 
 

W trakcie realizacji jest inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego w Bolesławowie. 
Planowana wartość prac wynosi 477 tyś zł, w tym 200 tyś zł dofinansowania z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.     
 

W miejscowości Goszów, z inicjatywy Sołtysa Goszowa, w ramach robót  została wy-
konana zatoka przystankowa. 

KHDK „BRYLANT” 
Drogi czytelniku – 
chciałbym rozpo-
cząć cykl artyku-
łów dotyczących 
wolontariatu wiele 
osób pyta mnie 
jak zostać wolon-
tariuszem ? Co to 

jest wolontariat ? Postaram się w kilku 
artykułach pokrótce przedstawić idee 
wolontariatu. 

 
Jestem nie po to, 

aby mnie kochano i podziwiano, 

ale po to bym działał i kochał, 

obowiązkiem otoczenia 

nie jest pomagać mnie, 

ale to ja mam obowiązek 

troszczenia się o świat i człowieka. 

 
Janusz Korczak 

 
Drodzy Wolontariusze ! 
 
Ideały wolontariatu towarzyszą Czerwo-
nemu KrzyŜowi od początku istnienia, 
są motorem i fundamentem jego dzia-
łania, poniewaŜ siła kaŜdej organizacji 
charytatywnej tkwi właśnie w ludziach, 
którzy ją tworzą i wspierają. ZdąŜyliśmy 
się juŜ przekonać, Ŝe Wasze zaangaŜo-
wanie i wysiłki to przede wszystkim 
bezinteresowna praca i poświęcony 
czas, ale takŜe upowszechnianie idei 
humanitaryzmu. Chcąc podziękować 
Wam za pracę na rzecz Polskiego Czer-
wonego KrzyŜa i potrzebujących przy-
gotowałem niniejszą publikację. Znaj-
dziecie w niej wybrane profile naszych 
wolontariuszy, a takŜe praktyczne zasa-
dy pracy woluntarystycznej, o których 
powinni zawsze pamiętać zarówno ko-
ordynatorzy wolontariatu, jak i sami 
wolontariusze. c.d.n. 
 
22 sierpnia Delegacja naszego klubu 
uczestniczyła wraz ze Sztandarem na 
Obchodach Jubileuszu 15 Lecia Klubu 
Honorowych Dawców Krwi “ Lubonian-
ka im. Bł Edmunda Bojanowskiego w 
Luboniu. 
 

Jacek 



WIADOMOŚCI ZE STAREGO  WAPIENNIKA 
W STAREJ MORAWIE  

♦Stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego 
Informujemy, Ŝe z dniem 30 września 2009 r. 
upływa termin składania wniosków o stypendia 
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i 
artystyczne. Wnioski moŜna pobrać w pokoju 
nr 9 Urzędu Miejskiego. 

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

♦30 września mija termin wpłaty III raty kon-
cesji na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie 
dokonanie płatności w terminie będzie skutko-
wało wygaśnięciem zezwolenia. 

♦Przypomina się o konieczności przedłuŜe-
nia umów na uŜytkowanie kwater grze-
balnych 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. 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 współpra-
cy transgranicznej z Gminą Stronie Śląskie. Partnerem 
konkursu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu 
Śląskim. 
Do konkursu moŜna zgłaszać fotografie dotyczące Ma-
sywu ŚnieŜnika i jego okolic, widzianych okiem foto-
grafa 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 nazwi-
sko autora, numer telefonu, adres poczty elektronicz-
nej, tytuł i krótki opis fotografii. Poprzez przesłanie 
fotografii do konkursu uczestnik oświadcza organizato-
rowi, Ŝe jest jej autorem.  
Termin przyjmowania prac upływa 31.10.2009r. 
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 fotograficz-
ny Spacer Przez Przełącz Płoszczyna” 
Fotografie moŜna dostarczyć równieŜ do Biura Promo-
cji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pok. nr 9). 

We wrześniu miały miejsce  trzy istotne wydarzenia kulturalne; od 
przeszło  roku profesor Marek Abramowicz aranŜuje „spotkania literac-
kie”, na które przybywają goście nie tylko  z okolicy, ale z całego Dol-
nego Śląska… Ostanie w tym  sezonie odbyło  się w Wapienniku z ha-
słem „Wolna Wola”; dysputom, rozmowom zazębiającym się z filozofią, 
naukami teologicznymi i oczywiście astrofizyką nie było końca… Na-
stępne spotkanie u  Pani Henryki Kozickiej i marka Abramowicza juŜ w 
przyszłym, wiosennym terminie w ich domu  w Gierałtowie… 
 

12 Września odbyły się wcześniej  nagłaśniane dwie wapiennicze im-
prezy, pierwsza w południe z biciem wapienniczego  dzwonu 
„Adammel”, otwierająca moŜliwość obserwowania wyjątkowych, jed-
nych z najmniejszych ssaków, Podkowców Małych, które są pod ochro-
ną. W Karpatach i Sudetach pozostało  ich tylko 4,5 tys. sztuk. Dzięki 
akcji „Działaj Lokalnie” i  wsparciu finansowemu Lokalnego Funduszu 
Masywu ŚnieŜnika zostały, jako w tej chwili jedynym miejscu w Polsce 
zainstalowane przez Firmę „Strefa 5” kamery i  monitor, pozwalające 
na obserwację nietoperzowych  zachowań, głównie w okresie pełnego 
ich  Ŝycia w lecie. Z pewnością będzie to duŜa  atrakcja edukacyjna nie 
tylko dla dorosłych, a przede wszystkim dla dzieci i  młodzieŜy. Na 
otwarciu  byli obecni, zabierali  głos, Burmistrz Stronia Śląskiego Zbi-
gniew Łopusiewicz, pedagog i  wykładowca Wrocławskiego Uniwersy-
tetu Przyrodniczego Dr Tomasz Kokurewicz i  Prezes Funduszu Masywu 
ŚnieŜnika Pani Dorota Komornicka, Redakcja Telewizji i Gazety Wybor-
czej, wielu gości, którym bliska jest ekologia. 

Po nietoperzowych  wydarze-
niach po raz pierwszy inaugu-
racja „Święta Hildegardy z 
Bingen”, Świętej, która Ŝyła w 
XII w. i wyprzedziła swoim 
sposobem Ŝycia o  kilkaset lat 
zachowania, poglądy i osią-
gnięcia przyrodniczo- teolo-
giczne i kulturowe. Jako be-
nedyktyńska mniszka, refor-
matorka kościoła, egzorcyst-
ka i kaznodziejka, autorka 
rozpraw teologicznych, medy-

cyny, kosmologii, ziołolecznictwa, przyrodoznawstwa; kompozytorka, 
poetka, prorokini i wizjonerka. W Wapienniku w ostatnich latach dzięki 
fundatorce, historyczce sztuki Pani Krystynie Rudysz-Toczyńskiej po-
wstało miejsce w parku przywapienniczym, poświęcone tej znakomitej 
postaci. Święto otwierał teŜ Burmistrz Stronia Śl. 

P. Zbigniew Łopusiewicz, podkreślając zapowiadaną całoroczną Staro-
morawską taką imprezę pod hasłem „Ekologia i Zdrowa śywność”; 
oprócz  degustacji było moŜna w wypoŜyczonych dzięki Ŝyczliwości  
strońskiego „CSiRU” „Stankach” zakupić od  „Pro-bio” z Czech, ”Eko-ar” 
- Jarków-produkty z aronii. Ziołowe leki strońskiej apteki „Irga”, arty-
kuły z Firmy „SMACZNeko” z Legnicy, „Nad stawami” z Kletna zdrowe 
sałatki i strońskie miody, a gospodarze serwowali ciasteczka, chleby, 
mleko i kawę. A Yola Rybczyńska demonstrowała „Produkcję” ekolo-
gicznego papieru czerpanego. W  tle kompozycje chóralne Hildegardy, 
a później „Dechovka” z Jesenika, Wieczorem święto wzbogacone zosta-
ło spotkaniem literackim, wiersze swoje inspirowane przyrodą czytały 
Zofia Mirska z Kłodzka i Joanna Mosakowska z Lądka Zdroju, szkoda Ŝe 
na to  święto musimy czekać aŜ rok. Teraz przygotowany przez Stowa-
rzyszenie Muzeum Wapiennik jest pochód „Świętomarciński” dla dzieci i  
rodziców degustacją rogali sprowadzonych z certyfikatem aŜ z Pozna-
nia. Będzie to  10. listopada w wigilię „Święta Niepodległości”. 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

SMAKI REGIONÓW  

FIRST POLISH TREE  
CLIMBING JAMBOREE 

Mistrzostwa Profesjonalnych 
Wspinaczy Drzewnych  

Warsztaty odbędą się  
w Stroniu Śląskim w Parku Miejskim  

w dniu 03- 04. 10. 2009 r. 
Organizatorzy:  

Federacja Arborystów Polskich i Gmina 
Stronie Śląskie. 

Zapraszamy wszystkich arborystów oraz widzów na Pierwsze 
Jamboree (warsztaty) dotyczące organizacji 1st Polish Tree 
Climbing Championship (Mistrzostwa Polski profesjonalnych 
wspinaczy drzewnych). Impreza organizowana przez Federa-
cję jest adresowana do sędziów zawodników oraz organizato-
rów Pierwszych Polskich Mistrzostw, które mamy zamiar zor-
ganizować w roku 2010. Dzięki wcześniejszym występom 
naszych członków na imprezach TCC w latach ubiegłych oraz 
obecności delegacji Federacji Arborystów Polskich na Mistrzo-
stwach Niemiec 2009, Mistrzostwach Europy w Szwecji 2009 i 
Mistrzostwach Czech 2009 zyskaliśmy wiedzę niezbędną do 
organizacji pierwszych polskich zawodów o randze mistrzow-
skiej oraz aprobatę międzynarodowej organizacji International 
Society of Arboriculture, która postanowiła wspierać nas po-
przez udostępnienie materiałów szkoleniowych jak równieŜ 
pomoc w organizacji Mistrzostw Polski. 
W programie Jamboree: sprecyzowanie wymagań związanych 
z organizacją i sędziowaniem zawodów, sprecyzowanie wy-
magań związanych ze sprzętem i technikami wspinaczkowymi 
dopuszczanymi - przez ISA dla zawodników, zajęcia praktycz-
ne w Parku w Stroniu Śląskim, praca studyjna, wymiana do-
świadczeń, pokaz filmów i arborparty. 
Pierwsza impreza Tree Climbing Championship została zorga-
nizowana w USA w 1976 roku. Od tego czasu mistrzostwa 
krajowe cieszą się rosnącą popularnością i odbywają się regu-
larnie w wielu krajach na świecie, poprzedzając corocznie 
mistrzostwa kontynentalne oraz World Tree Climbing Cham-
pinschip. Zawody dają oglądającym niezapomniane, mocne 
wraŜenia związane z obserwacją zawodników „tańczących” na 
drzewach. Zawodnikom oraz organizatorom umoŜliwiają wy-
mianę wiedzy i doświadczeń oraz stwarzają platformę dla 
integracji środowiska zawodowego i naukowego. 
Ideą przewodnią jest wykorzystanie widowiskowej oprawy 
współrywalizacji zawodników dla organizacji imprezy popula-
ryzującej zawód arborysty oraz uwraŜliwienie społeczności na 
problemy związane z utrzymaniem drzew w przestrzeni miej-
skiej i propagowaniem pozytywnych praktyk w ich pielęgnacji. 
Ps. Swoją obecność na imprezie zadeklarowali wspaniali za-
wodnicy oraz przemili organizatorzy minionych 9th Czech 
Tree Climbing Championship, których czeka zorganizowanie 
imprezy o randze Mistrzostw Europy! (Praha 2010). 

www.fap.eko.org.pl  

Porzucone zuŜyte sprzęty elektroniczne i elektroniczne (ZSEE) 
to ogromna góra śmieci i powaŜne zagroŜenie dla zdrowia 
ludzi oraz dla środowiska. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Bochaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim przystąpili do 
Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Drugie śycie Elektrośmieci” 
 

Cele konkursu to: podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
środowisk szkolnych, aktywne uczestnictwo w zbiórce odpa-
dów i ich utylizacji oraz propagowanie wiedzy wśród uczniów i 
rodziców na temat „ Elektrośmieci”. 

ELEKTROŚMIECI 

W niach 26-27 września na Czarnej Górze odbyła się Druga 
Edycja Zawodów o Puchar Prezesa Czarnej Góry w Downhillu. 
W zawodach wzięło udział ponad 50 uczestników. PoniŜej 
prezentujemy wyniki w podziale na kategorie. 
 

HOBBY HARDTRIAL 

1. Zelek Mateusz - Świdni-
ca, 2. Wiszniewski Artur - 
Słupsk, 3. Gancarczyk Łu-
kasz - Niemodlin; 
 

HOBBY FULL 
1. Houser Aleš - Bečetín, 2. 
Martinec Luboš - Kvasiny, 
3. Puzoń Paweł - Wał-
brzych; 
 

MASTERS 
1. Koniuszewski Wojciech - 
Białystok, 2. Pycia Dominik 
- Kluczbork, 3. Derunov 
Daniel - Rychnov nad Kne-
znou; 
 

JUNIOR 
1. Śliwiński Łukasz - Nysa, 
2. śelazny Mateusz - Mie-
dziana Góra; 
 

ELITA 
1. Kosmowski Krzysztof - Kraków, 2. Dawczak Patryk - Trzeb-
nica, 3. Migdał Jakub - Zabrze. 

DOWNHILL - CZARNA GÓRA 

4 września w cen-
trum handlowym 
Magnolia Park we 
Wrocławiu odbyła 
się Regionalna 
Edycja Konkursu 
„Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo- Sma-
ki Regionów”. 
Wszyscy przybyli 
mogli zaprezento-
wać swoje kulinar-
ne pomysły od 

godziny 13.00 do 18.00. Z kulinarnym dziedzictwem ramię w 
ramię stoi tradycja, która była głównym czynnikiem warunku-
jącym nie tylko powodzenie, ale równieŜ udział w konkursie, 
bowiem wszystkie produkty i potrawy musiały być wykonane 
metodami tradycyjnymi. 

Organizatorzy wyodrębnili 5 kategorii, w których były oce-
niane wszystkie potrawy a były to produkty regionalne pocho-
dzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje regionalne, inne pro-
dukty regionalne oraz dodatkowo konkurs na najlepszą potra-
wę regionalną. Gminę Stronie Śląskie reprezentował zespół 
ludowy „Siekiereczki”. Stoisko uginało się od specjałów, 
a kaŜdy zwiedzający mógł smakować i cieszyć oczy pięknie 
wyglądającymi produktami i potrawami tradycyjnymi. 
Oprócz smaku wszystkich wspaniałych dań, których moŜna 
było skosztować, zasmakować moŜna było równieŜ w wystę-
pach zespołów folklorystycznych. 


