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WYNIKI  I  TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH 

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatusiom 

składam serdeczne Ŝyczenia, szczęścia, miłości,  

a przede wszystkim wyrozumiałości i cierpliwości dla 
swoich pociech. 

Tato 

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 

W dniu 20 czerwca 2010 r. odbyła się I tura głosowania na Prezydenta RP. W Gminie Stronie 
Śląskie w I turze głosowania frekwencja wyniosła 45,81% (liczba głosów oddanych: 2824)  
i była o ponad 9 % niŜsza niŜ frekwencja krajowa (54,94%). Zdecydowaną większość głosów 
uzyskał Bronisław Komorowski 
na którego swój głos oddało 
aŜ 50,7% głosujących. Jaro-
sław Kaczyński uzyskał 22,0% 
poparcia, Grzegorz Napieralski 
– 19,6%, Janusz Korwin Mikke 
– 2,3%. Pozostali kandydaci 
nie przekroczyli 2% poparcia 
(A. Lepper – 1,6%, A. Ole-
chowski – 1,4%, W. Pawlak – 
1,2%, M. Jurek – 0,6%, B. 
Ziętek – 0,3%, K. Morawiecki 
– 0,2%). 

Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów  

w I turze wyborów prezydenckich obrazuje powyŜszy wykres. 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, Ŝe w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. kandydują: 
1. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 
2. KOMOROWSKI Bronisław Maria 

Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania, w których prze-
prowadzono pierwsze głosowanie. 
 Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6:00 – 20:00 te same ob-
wodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.  
Komunikacja dodatkowa w dniu wyborów będzie taka sama jak w dniu 20 czerwca 2010 r. 

II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH  4 LIPCA 2010 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  
 Remont ulicy NadbrzeŜnej i Hutniczej potrwa do 15 września. W związku z prowadzo-
nymi pracami ulice te okresowo mogą być zamknięte dla ruchu kołowego. Prosimy o zwraca-
nie uwagi na oznakowanie i jego respektowanie oraz stosowanie się do zaleceń osób kierują-
cych ruchem drogowym. 
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SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skim, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 ro-
ku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na ostatniej 

sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  
      w Stroniu Śląskim. 
5. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych na  terenie Gminy Stronie Śląskie oraz planowane inwe-
stycje. 

– Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony 
Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochro-
ny PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skim, 

– Dyrektor Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu,  

– Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego, 

– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
– Burmistrz Stronia Śląskiego, 
– Dyskusja. 
 

Godzina 12:00 
6. Inauguracja rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa/ modernizacja infrastruktury budynków Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w Stroniu Śląskim” – teren Wo-
jewódzkiego Szpitala. 

 
Godzina 14:00 

7. Uroczyste wręczenie „Medali za Długoletnie PoŜycie Mał-
Ŝeńskie” dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. 

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z 
bieŜącej działalności w okresie miedzy sesjami. 

9. Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzie-
lania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stronie 
Śląskie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr LII-
1/10). 

10. UpowaŜnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do 
przyznawania i przekazywania uczniom pomocy material-
nej o charakterze socjalnym (druk nr LII-2/10). 

11. Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu 
rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Stroniu Śląskim z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie” (druk nr 
LII-3). 

12. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkie-
go Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu 
Śląskim (druk nr LII-4/10). 

13. Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim  na II półrocze 2010 roku (druk nr LII-
5/10). 

14. Połączenie instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w 
Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kul-
tury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w 
Stroniu Śląskim” (druk nr LII-6/10). 

15. Zmiany w budŜecie  Gminy Stronie Śląskie  na  2010 rok 
(druk nr LII-7/10). 

16. Interpelacje radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
19. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim  

Ryszard Suliński 

POWÓDŹ 2010  

- POMAGAMY POWODZIANOM 

 W związku z trudną sytuacją powodziową na terenie 
naszego kraju Burmistrz Stronia Śląskiego podjął decyzję o 
utworzeniu rachunku pomocniczego Gminy Stronie Śląskie w 
celu udzielenia pomocy powodzianom. Osoby deklarujące chęć 
pomocy osobom poszkodowanym przez powódź mogą przeka-
zać środki na konto:  
 

"Pomagamy Powodzianom" 
PBS w Strzelinie o/w Stroniu Śląskim 
13 9588 0004 0000 1850 2000 0160 

XX LECIE SAMORZĄDU 

W całej Polsce rok 2010 jest rokiem obchodów 20-lecia 
Samorządu Terytorialnego.  

Uroczystości na szczeblu powiatowym na które zaproszono 
burmistrzów i wójtów wszystkich czternastu gmin całego po-
wiatu kłodzkiego odbyły się 30 maja 2010.  

W Stroniu Śląskim 20 lecie samorządu świętowaliśmy przy 
okazji obchodów Dni Stronia Śląskiego. 5 czerwca o godz. 
15:00 w parku miejskim uroczyście wręczono Podziękowania 
oraz pamiątkowe medale wszystkim którzy włoŜyli swój wysi-
łek i czas w pracę na rzecz samorządu i mieszkańców gminy. 



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

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich pok. nr 12 tel.: 74-811-77-15, 74-811-77-41. 

Przetarg odbędzie się dnia 09 lipca 2010 r.  o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17 (sala konfe-
rencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr 577/2” przelewem 
najpóźniej do dnia  05 lipca 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. Nr 3. 

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

Cena wywoławcza w poprzednim przetargu w zł. brutto: 2 600 000,00 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 sierpnia  2010 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17(sala 
konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg– KrzyŜnik” wyłącznie prze-
lewem najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  
O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. 

Nr  
działki 

PołoŜenie KW Nr Opis nieruchomości Przeznaczenie i 
sposób jej zago-

spodarowania 

ObciąŜenia 
nieruchomości 

Terminy 
zabudowy 

Cena wy-
woławcza 

w zł. 

Kwota 
wadium 

w zł. 
577/2 

18m2  

Stronie Śl. 

ul. Sudecka 

60195 Nieruchomość nie zabu-
dowana, połoŜona jest w 
peryferyjnej strefie zabu-
dowy miasta w odległo-
ści ok. 100m od asfalto-
wej drogi dojazdowej. 
Działka wchodzi w skład 
kompleksu dwudziestu 
dwóch  garaŜy w zabu-
dowie szeregowej . 
Uzbrojenie-brak. Dostęp 
komunikacyjny bardzo 
dobry, z drogi asfalto-
wej, drogą Ŝwirową. 

N i e r u c h o m o ś ć 
oznaczona jest w 
m.p.z.p. symbo-
lem MW i przezna-
czona jest pod 
zabudowę miesz-
kaniową wieloro-
dzinną 

Nieruchomość 
jest wolna od 
obc iąŜeń i 
zadłuŜeń 

2 lata od 
dnia naby-
cia nieru-
chomości 

3 400,00 200,00 

PołoŜenie Nr działki 
pow. 
działki  
w ha 

KW Nr Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w m.p.z.p. 
Miasta i Gminy 

ObciąŜenia 
nieruchomości  

Cena wy-
woławcza 
w drugim 
przetargu 
w zł. brut-

to 

Kwota 
wadium 

w zł. 

Stronie 
Wieś 

214/1 

38564m2 

238 

22700m2 

217/1 

75300m2 

202 

600m2 
pow. działek 

zgodna z ewi-

dencją gruntów 

74797 
Nieruchomość nie zabudowane, po-
łoŜona w bezpośrednim sąsiedztwie 
duŜych terenów leśnych w niewiel-
kiej odległości ok. 1 km od zbiornika 
retencyjnego, zabudowy mieszkanio-
wej Stronia Śląskiego i stadionu 
sportowego. Przedmiotowe nieru-
chomości w latach ubiegłych były 
uŜytkowane na potrzeby  tras zjaz-
dowych . Uzbrojenie nieruchomości 
bardzo dobre, przez teren działki nr 
214/1 przebiega podziemna linia 
energetyczna średniego napięcia , 
przez teren działki nr 238 przebiega 
nowo wybudowane linie kanalizacyj-
ne i wodociągowe . 

Tereny usług 
sportów zimo-

wych(IUS), 

tereny usług 
sportu i turysty-
ki  zabudową 
towarzyszą-

cą(2UST,3US/T) 

oraz tereny ko-
munikacji z par-
kingami (4k/KP) 

  

W związku z 
uzbrojeniem tere-
nu zostanie usta-
nowiona słuŜeb-
ność polegająca 
na umoŜliwieniu 
dostępu dojazdu 
dla kaŜdoczesne-

go właściciela 
inst. przebiegają-
cej  przez działki 
nr 214/1 i 238 w 
celu  konserwacji 
,remontu , usu-
wania awarii. 

2.000 000 100 000 
72309 
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM 

PODZIĘKOWANIA DLA  
MIESZKAŃCÓW STRONIA ŚLĄSKIEGO 

za przekazanie darów zebranych w akcji 
 „POMOC POWODZIANOM” 

 – zbiórkę Ŝywności i środków czystości  
dla poszkodowanych w powodzi 2010 r. 

do Jelcza-Laskowic.   
Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli,  
moŜliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. 

Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne,  

Uczniowie, Rodzice 
 

16 czerwca 2010 r. Pani Dyrektor Gimnazjum Jolanta No-
wak i Pani pedagog szkolny – koordynator programu Wiesława 
Kaczmarek we Wrocławiu odebrały z rąk Wicekurator Oświaty 
Danuty Leśniewskiej i Wicewojewody Ilony Antoniszyn- Klik 
Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo 

 Do konkursu o certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpie-
czeństwo starało się ponad 100 szkół podstawowych i gimna-
zjów, a uzyskało go ponad 50 szkół. W tym 10 szkół otrzyma-
ło certyfikat z wyróŜnieniem – 6 szkół podstawowych i 4 gim-
nazja. 
Nasze Gimnazjum jako jedne z czterech gimnazjów z woje-
wództwa dolnośląskiego 
uzyskało certyfikat z 
wyróŜnieniem. 
O nadaniu certyfikatu 
Szkoły Dbającej o Bez-
pieczeństwo decydowały 
- efektywność działań 
wykazana poprzez po-
równawcze wyniki ankiet 
diagnozujących stan 
bezpieczeństwa w szkole 
- ocena szkolnego pro-
gramu bezpieczeństwa, 
- analiza wypadkowości, 
- zakres i formy edukacji 
s p o ł e c z no - p r a w ne j 
- zakres współpracy z 
instytucjami wspierają-
cymi pracę szkoły. 
 
 

Wynik powyŜej wojewódzkiego! 

Egzamin gimnazjalny 2010 - część humanistyczna wypadł 
powyŜej średniej wojewódzkiej, na poziomie krajowym wyŜej 
średnim,  

Część  matematyczno - przyrodnicza na poziomie krajo-
wym niŜej średnim a części językowej na poziomie wojewódz-
kiego.  

Na wyróŜnienie zasługują klasy III d i III b, które osiągnę-
ły we wszystkich częściach wyniki powyŜej wojewódzkie-
go.  

Gratulujemy gimnazjalistom klas trzecich oraz całemu gronu 
pedagogicznemu Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu 
Śląskim.  

SZKOŁA PODSTAWOWA LAUREATEM 

W dniu 11 czerwca 2010 roku na terenie kompleksu targowego 
MT POLSKA w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ochrona 
bioróŜnorodności na przykładzie działań na rzecz ochrony zwie-
rzyny drobnej”. Czołowymi referentami byli: dr Robert Kamie-
niarz (Stacja badawcza PZŁ w Czempiniu) mówiący o „Zającu  
w krajobrazie polnym” i prof. Zbigniew Jasiński z SGGW przedsta-
wiający „Ochronę zagroŜonych gatunków zwierzyny drobnej  
w działaniach PZŁ i kół łowieckich”. Konferencja została połączo-
na z uroczystym podsumowaniem efektów ogólnopolskiego pro-
gramu ekologiczno – edukacyjnego oraz wręczeniem dyplomów 
wyróŜnionym w konkursie „ OŜywić Pola”. Tegoroczny tytuł kon-
kursu to „Zając szarak”. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim wraz z głównym koordyna-
torem Kołem Łowieckim „ŚnieŜnik” ze Stronia Śląskiego 
uczestniczyła w konkursie od września 2009 do końca maja 2010 
r. Przeprowadzono przeróŜne zajęcia w terenie (sadzenie remiz, 
czyszczenie cieków wodnych, czyszczenie lasów, obserwacje 
zwierzyny w szkółkach leśnych, tropienie, dokarmianie itp.) oraz 
w szkole (konkursy plastyczne, apele, programy autorskie o lesie, 
proekologiczne konkursy ogólnopolskie i regionalne, koncerty 
sygnalistów, zabawy karnawałowe i dyskotekowe, konkursy twór-
czości literackiej i wiedzy o dzikich zwierzętach itp.). NajwaŜniej-
szym jednak był kontakt uczniów, szczególnie wszystkich klas 
młodszych, z myśliwymi. Godzinne spotkania miały na celu opo-
wiedzenie uczniom o tradycjach łowieckich, sposobach dokarmia-
nia zwierzyny, uświadomienia kto to jest myśliwy, a kto kłusow-
nik, wszystko w formie rysunku powiastek i mini konkursów.  
W tym miejscu serdecznie dziękujemy przedstawicielom stale 
współpracujących ze szkołą jednostek tj. Nadleśnictwu Lądek 
Zdrój, ŚnieŜnickiemu Parkowi Krajobrazowemu, Urzędowi Miasta  
i Gminy, Gospodarce Komunalnej. Szczególne słowa uznania na-
leŜą się równieŜ dyrekcji i wszystkim pracownikom Przedszkola 
Miejskiego, gdzie równieŜ włączono się do tej akcji, przeprowa-
dzając wiele spotkań, konkursów, przedstawień i wyjść w teren, 
w których uczestniczyli myśliwi koła i pracownicy ŚPK. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Rodzicom uczniów i przedszkolaków udzie-
lającym poparcia i czynnie biorącym udział w naszej akcji „Mam 
buraka dla szaraka”. W zaszczytnym gronie laureatów znalazły 
się 24 najlepiej pracujące szkoły w Polsce ze Szkołą Podstawową 
w Stroniu Śląskim na czele. I to my będziemy tymi którzy we 
wrześniu zakończą ogólnopolski konkurs „OŜywić pola – rok zają-
ca szaraka” m. . wypuszczając zające w łowisko, wręczanie na-
gród wybranym uczniom itp.. Zapraszamy juŜ dziś wszystkich 
entuzjastów ochrony środowiska, Dyrekcje placówek oświato-
wych, nauczycieli, uczniów, przedszkolaków, Rodziców oraz 
przedstawicieli jednostek współtworzących tą akcję. 

Darz Bór 
z powaŜaniem Jolanta Bogiel 

 członkini KŁ „ŚnieŜnik” Koordynator akcji w Stroniu Śl. 
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CERTYFIKAT  
NADWORNEGO CUKIERNIKA  

KHDK „BRYLANT” 

Certyfikat Nadwornego Cukiernika Marianny Orańskiej 
dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stro-
niu Śląskim 

5 - 6 czerwca odbywały się XVI Dni Międzylesia. 
Uczniowie z klasy I kucharz małej gastronomii: Matusiak Domi-
nika, Maślak Kinga, Abramowicz Katarzyna, Niedźwiecka Pauli-
na, Gargała Paulina, Sosnowska Karolina, Michalak Karolina, 
Tomońska Joanna, Budziński Tomasz pod opieką Pani Moniki 
Franasowicz i Pani Renaty Kaweckiej przygotowali prezentacje 
wyrobów cukierniczych. Samodzielnie wykonali ciasta, ciastecz-
ka i desery. Wypieki sporządzane były na zajęciach Koła Ga-
stronoma i Hotelarza w ramach projektu „Modernizacja Kształ-
cenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Wyroby zostały zaprezentowane w konkursie kulinarnym. 
Pieniądze na zakup produktów otrzymaliśmy z Funduszu Lokal-
nego Masywu ŚnieŜnika w ramach projektu "Podłącz się do 
Marianny Orańskiej".  

MłodzieŜ sprzedała swoje wyroby i zarobili 170 zł. Pienią-
dze zostały przekazane na szczytny cel, mianowicie na zbiórkę 

dla powodzian, która 
była prowadzona 
podczas imprezy. Dla 
uczniów nagrodą było 
otrzymanie certyfika-
tu "Nadwornego cu-
kiernika Marianny 
Orańskiej dla Zespołu 
Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Stroniu 
Śląskim”. 

5 czerwca byliśmy na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Krwio-
dawców w Sportach Obronnych w Dusznikach Zdroju – na Ja-
mrozowej Polanie. Organizatorami byli, jak co roku: kolejowe 
kluby krwiodawców w Kłodzku zrzeszone w Stowarzyszeniu 
HDK.RP, Rada Rejonowa HDK Polskiego Czerwonego KrzyŜa. 
Rozegrano sześć konkurencji: strzelanie z karabinka KBKS, 
strzelanie z karabinka pneumatycznego, strzelanie z pistoletu 
pneumatycznego, rzut lotkami do tarczy, rzut piłeczką tenisową 
do kosza oraz ringo. W Spartakiadzie wzięły udział 23 druŜyny 
krwiodawców. Nasza druŜyna zajęła siódme miejsce. 

Nadal prowadzimy akcję wydawania Ŝywności. Zmieniło się 
jedynie miejsce, poniewaŜ poprzednie musieliśmy opuścić. 
Obecne miejsce to ul NadbrzeŜna 12 A zaraz za “Ośrodkiem 
Zdrowia” dawny sklepik spoŜywczy. Terminy wydawania poda-
wane są na tablicach 
ogłoszeń oraz przy 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

 
 

 
 
 
 
 
                   Jacek 

Dnia 11 czerwca 2010r 
odbył się IX POWIATO-
WY FESTIWAL PIOSEN-
KI PRZEDSZKOLNEJ – 
STRONIE 2010r. 
Mali wykonawcy z 17 
przedszkoli w powiecie 
Kłodzkim oraz ze  
Starego Mesta królowali 

na scenie w dwóch kategoriach: 
I. Dzieci 4 – 5 letnie – piosenka przedszkolna – wyróŜnienia 
zdobyli: 

• Kornelia Strzelichowska z Zespołu Przedszkolno – śłob-
kowego nr 2 w Kłodzku, 

•  Marta Madejczyk z Przedszkola Miejskiego w Stroniu 
Śląskim oraz 

● Oliwia Forajter z Przedszkola Publicznego w Polanicy 
Zdrój. 

II. 6 latki – piosenka promująca zdrowie – wyróŜnienia zdobyli: 
● Mateusz Jurek z Zespołu Przedszkolno – śłobkowego nr 

1 w Kłodzku, 
● Anna Lysăkowa ze Starego Mesta oraz 
● Zofia Wadowska z Gminnego Przedszkola Publicznego w 

Lądku Zdroju. 
 
Nagrodę specjalną – organizatora dyrektor Przedszkola Miej-

skiego w Stroniu Śl. Przyznała Oliwii Forajter, która miała prze-
piękny, juŜ bardzo dojrzały głos. Oprócz loterii fantowej, prze-
pysznych ciast z domowego wypieku naszych wspaniałych ro-
dziców z Przedszkola było moŜna przejechać się bryczką lub w 
siodle na koniu dzięki Panu Józefowi KałuŜnemu, który udostęp-
nił swój czas i koniki, aby sprawić radość przedszkolakom z 
całego powiatu. Koniki rasy Hucuł wspaniale podporządkowy-
wały się atmosferze panującej w parku. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy pomogli nam w 
organizacji imprezy, którym teŜ dziękowałam serdecznie ze sce-
ny. Bez ich pomocy, bez darczyńców nie było by tak wspaniale 
z atrakcjami jak było i tym razem. 

 
Dziękuję w imieniu dzieci  

oraz pracowników  
Dyrektor Przedszkola – ElŜbieta Janota 

IX RAZ PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE  

WYSTAWA - MARIANNA ORAŃSKA 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz 

serdecznie zaprasza na 
wystawę plenerową, 

przygotowaną z okazji Roku Marianny Orańskiej, pt.: 
„SZLAKIEM MARIANNY ORAŃSKIEJ” 

Wystawę będzie moŜna oglądać w Parku Miejskim w terminie  
od 29 czerwca do 13 lipca 2010r. 

Wystawa została przygotowana przez 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.  

Na 11 dwustronnych planszach moŜna odkryć nie tylko historię 
Ŝycia Marianny, ale takŜe miejscowości ze szlaku turystycznego 
polsko-czeskiego pogranicza, dla których zasłuŜyła się młodsza 
córka pierwszego władcy Niderlandów. 
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W SKRÓCIE INFOKIOSKI  
SP w Stroniu Śląskim najlepsza w Polsce 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stro-
niu Śląskim zwycięŜyła w Finale Ogólnopolskiego IV Memoria-
łu Andrzeja Grubby wystawiając do zawodów druŜynę w skła-
dzie: Burek Szymon, Cuch Patryk, Ciura Aleksandra, Majewski 
Daniel. DruŜyna prowadzona przez trenera Leszka Kawę wy-
grała wszystkie swoje mecze i zdecydowanie zaprezentowała 
najwyŜszy poziom sportowy. Zawody odbyły się w Sopocie 12 
czerwca 2010 r. 

DuŜą atrakcją dla uczestników turnieju był pokazowy 
mecz legendy światowego tenisa Jorgena Perssona z czoło-
wym polskim zawodnikiem Bartoszem Suchem. Swoją obec-
nością zawody uświetnili takŜe Adam Giersz ( Minister Tury-
styki) Andrzej Person (Senator RP) i Jacek Karnowski 
(Prezydent Sopotu). 
 

Dzień Dziecka w Bolesławowie 

Dnia 31.05.2010 r. w Bolesławowie miała miejsce impre-
za z okazji Dnia Dziecka. Podobnie jak w ubiegłym roku 
uczestniczyły w niej dzieci z Bolesławowa i okolicznych wio-
sek. Jednak nie było by to moŜliwe gdyby nie pomoc wielu 
Ŝyczliwych ludzi. Dlatego 
teŜ serdeczne podziękowa-
nia składamy wszystkim 
sponsorom, rodzicom, OSP 
Bolesławów, oraz tym któ-
rzy w inny sposób przyczy-
nili się do zorganizowania  
i przebiegu imprezy. 

 
Oldboje wygrali 

W dniu 29 maja 2010r 
w Jaworniku w Czechach odbył się Ósmy Turniej Piłkarski 
Odbojów o Puchar Parafii w Jaworniku. W turnieju uczestni-
czyły druŜyny z Polski i Czech. Nasza druŜyna oldbojów czyli 
„starszych panów” wzmocniona „ panami w średnim wieku” 
wygrała i zajęła pierwsze miejsce zdobywając Puchar. 

W pierwszym meczu Oldboje Kryształ pokonali Amator 
Paczków 5:2 w drugim meczu druŜynę Jawornik/Bernacice 
6:2. 

W najbliŜszym czasie Oldboje Kryształ mają zaproszenie 
na duŜy turniej piłkarski do Hanusowic. Turniej odbędzie się 
17 Lipca. Chętnych „ starszych panów” 35 latków zaprasza-
my na treningi w poniedziałki i piątki o godz. 18 na boisko 
Orlik. 

Jerzy Rapacz 

APEL DO MIESZKAŃCÓW STRONIA ŚLĄSKIEGO 
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stro-

niu Śląskim APELUJE O POMOC DLA OFIAR POWODZI z miej-
scowości STARY OTOK (województwo dolnośląskie, powiat 
oławski) 

Około 85% domów zostało całkowicie zalanych. Wielu 
ludzi straciło prawie wszystko. Aby pomóc ofiarom tego kata-
klizmu Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 25/1A organizuje zbiórkę 
najbardziej potrzebnych w tej chwili środków: 
środków czystości, wszelkich środków dezynfekujących na 
bazie chloru, preparatów przeciw komarom itp. 
Liczymy na szeroki odzew ze strony mieszkańców Stronia Śl. 
 

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI WOBEC TAK WIELKIEJ TRAGEDII! 
W imieniu Powodzian dziękujemy za okazaną pomoc. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

DOFINANSOWANIE  

NA TERMOMODERNIZACJĘ  

Od września 2010 roku rodziny i wspólnoty mieszkaniowe 
mogą liczyć na dofinansowanie ok. 45% kredytu wziętego 
na zakup kolektorów słonecznych do ogrzewania wody. 
Kredyty adresowane będą do osób fizycznych posiadają-
cych prawo do dysponowania nieruchomością, na której 
zamierzają zamontować zakupione korektory słoneczne 
oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem odbior-
ców ciepłej wody z sieci ciepłowniczych. Kredyty oferowane 
będą przez wybrane sieci banków, które zaoferują prostą i 
tanią pomoc finansową w oparciu o umowy wynegocjowa-
ne przez Narodowy Fundusz we współpracy ze Związkiem 
Banków Polskich. NFOŚiGW przewiduje podpisanie umów z 
bankami do końca czerwca 2010 r. Wiadomo juŜ, Ŝe środki 
z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą 
bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub 
dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie wystawio-
nych faktur wystawionych na zakup i montaŜ tych urzą-
dzeń. Dofinansowanie w formie dotacji wstępnie określono 
na spłatę 45 proc. kapitału kredytu bankowego. Wysokość 
tego kredytu będzie mogła sięgać 100 proc. kosztów przed-
sięwzięcia.    Szczegółowe informacje moŜna zasięgnąć w 

Refercie Gospodarki Przestrzennej Infrastruktury Technicz-
nej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim,  p.8 

 Infokioski mają na celu ułatwienie dostępu do przydat-
nych lub ciekawych informacji na tematy dotyczące pracy 
urzędu ale równieŜ o tym jakie imprezy odbędą się w naj-
bliŜszym czasie.  Często odwiedzają Nas turyści którzy 
potrzebują informacji ale nie zawsze mają do niej dostęp. 
Po przyjeździe na wypoczynek, nie mają moŜliwości sko-
rzystania z internetu, bo większość ludzi nie zabiera lato-
pów na urlop, a i nie w kaŜdym ośrodku jest internet; 
Gminne Centrum Informacji (w którym zawsze moŜna sko-
rzystać z dostępu do sieci) czynne jest w dni powszednie 
od 9:00 do 17:00.  

Infokioski zostały zakupione właśnie z myślą o ludziach, 
którzy potrzebują informacji. Brak informacji jest pewnym 
brakiem cywilizacyjnym i potrafi być powaŜną niedogodno-
ścią. Informacja jest szczególnym dobrem niematerialnym, 
towarem wartościowym dla „społeczeństwa informacyjne-
go” , którym, chcielibyśmy się stawać się coraz bardziej. 
Te braki dostępu do informacji: o naszej gminie, regionie, 
atrakcjach turystycznych, miejscach noclegowych, itd. 
mają, w pewnym stopniu, łagodzić infokioski. W kaŜdym 
infokiosku znajduje się system operacyjny oraz program, 
który umoŜliwia pozyskiwanie informacji bez moŜliwości 
ingerencji (zepsucia systemu przez złośliwego uŜytkowni-
ka). Do kaŜdego infokiosku będzie przygotowana lista do-
zwolonych stron. Wszelkie inne strony będą zablokowane – 
nie chcemy lokalnym dostawcom internetu tworzyć bez-
płatnej konkurencji i nie zaleŜy nam na informowaniu ogó-
łu uŜytkowników o czymkolwiek bądź. Mamy nadzieję, Ŝe 
infokioski, czyli nasze punkty informacyjne będą istotnym 
wkładem w podniesienie atrakcyjności gminy/regionu oraz 
kolejnym punktem rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
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BEZPŁATNE WARSZTATY DLA 
NGO 

NAJLEPSZY  
OŚRODEK NARCIARSKI 

MIGAWKI Z DNI STRONIA 

Opublikowano wyniki na 
najlepszy ośrodek narciarski 
2010 r. Ponad 19 tys. uŜyt-
kowników serwisu nar-
ty.onet.pl oddało swój głos 
wybierając  zwycięzców 
wśród stacji narciarskich w 
Polsce i zagranicą. Polskie 
stacje narciarskie oceniane 
były w dziesięciu katego-
riach, a uczestnicy ankiety 
przyznawali w kaŜdej kate-
gorii od 0 do 5 pkt. Wyniki w 
poszczególnych kategoriach 
złoŜyły się na końcową oce-
nę i ustalenie TOP 20. Ośro-
dek Narciarski Czarna Góra znalazł się w czołówce, zdobywa-
jąc III miejsce w głosowaniu. Wyniki ilustrują, czego Polacy 
naprawdę potrzebują na stokach. Widać wyraźnie, Ŝe wolimy 
ośrodki, bez tłoku i kolejek do wyciągów. Ich klienci są bardzo 
lojalni wybierając swoje ulubione miejsca na narty.  

XIV Dni Stronia 
Śląskiego rozpoczęły 
się w Parku Miejskim 
w sobotę (5 czerwca) 
i zakończyły dopiero 
w niedzielę. Fanta-
styczna pogoda, wy-
śmienite humory i 
bogaty program to 
znakomity przepis na 
dobry wypoczynek.  

Na Międzynarodowym Jarmarku Twórców Ludo-
wych i Rzemiosła Artystycznego kupić moŜna było - cza-
sem po zdecydowanie okazyjnych cenach - wyroby artystów z 
Polski i Czech. Uwagę zwracały zwłaszcza biŜuteria szydełkowa, 
kompozycje kwiatowe, wyroby z wikliny i malowane ręcznie 
bombki. 

Giełda Artykułów Antykwarycznych im. Marianny 
Orańskiej to zdecydowanie dobry pomysł. Nigdy nie za wiele 
imprez dla zbieraczy i kolekcjonerów, tym bardziej, Ŝe na 
mniejszych giełdach moŜna trafić na prawdziwe rarytasy.  

Laureaci Przeglądu Kapel Podwórkowych, zespoły: 
Śląskie Bajery i Złoczewianie (III miejsce), Deka (II miej-
sce) oraz Grupa Romana (I miejsce), występując po godz. 
15.00 stworzyły z licznie juŜ zgromadzoną publicznością głośny 
chór. 

Kolorowo zaprezentowały się rodzime Siekiereczki oraz 
Grupa Artystyczna Artufices. Wszyscy z niecierpliwością 
czekali na Elvisa, po którym na scenie miał pojawić się zespół 
Fisher. 

Dzieci wcale się nie nudziły, bo - oprócz wielu atrakcyjnych 
zabaw i konkursów, w których brały udział - spotkały się ze 
Słoniem Trąbalskim i szalały podczas Magicznego Show. 
Tradycyjne potrawy smakowały przepysznie, szczególnie w 
dobrym towarzystwie i na świeŜym, ciepłym powietrzu. 

Czy wolontariusz ma prawa autorskie do swoich pomysłów? 

Czym róŜni się działalność odpłatna poŜytku publicznego  
od działalności gospodarczej ? 

Kiedy odpowiadasz jak nie wykonasz grantu ? 

Czy moŜna otrzymać środki od samorządu lokalnego bez 
przetargu ? 

JeŜeli zadajesz sobie takie lub inne pytania związane z pra-
wem to przyjdź na spotkanie 

 „Prawo dla organizacji pozarządowych”. 

W pierwszej części porozmawiamy o nowelizacji ustawy o 
poŜytku publicznym i wolontariacie i jej skutkach dla organi-
zacji pozarządowych, w drugiej zdefiniujemy najczęstsze pro-
blemy prawne NGO i poszukamy dróg ich rozwiązań. 

30 czerwca godzina 11.30  

hotel ABIS w Bystrzycy Kłodzkiej  

ul. StraŜacka 23 
zgłoszenia przyjmujemy: 

Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika Bystrzyca Kłodzka 
Pl. Wolności 16 

tel. 074 8 110 568, e-mail: flms@ng.pl 

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Kłodzko  
ul. Woj. Polskiego  

tel. 609 503 269 lub 609 777 909 ,  

e-mail: artur@pasmo-ngo.pl  

AUTOKREACJA POPRZEZ  

TURYSTYKĘ 

Pod takim tytułem odbyła 
się V międzynarodowa 
konferencja zorganizo-
wana przez WyŜszą 
Szkołę Zarządzania 
„Edukacja”, której Wy-
dział Turystyki znajduje się 
w Kłodzku. Prawie 40 na-
ukowców, w dniach 9 – 10 
czerwca, w pięknej scenerii 
„Zamku na Skale” w Trze-
bieszowicach, podzieliło się 
swoją wiedzą o turystyce 
oraz przykładami działań ze 
swoich regionów. Z racji 
istotnego znaczenia dla 
ziemi kłodzkiej– konferen-
cja była takŜe dofinansowana przez Gminę Stronie Śląskie. 
Przedstawiciel Gminy zaprezentował moŜliwości aktywnego 
wypoczynku, inwestycje, atrakcje w prezentacji multimedial-
nej zatytułowanej: „ Stronie Śląskie — Gmina aktywna z na-
tury”. Teraz oczekujemy publikacji, z której będzie mogło 
skorzystać więcej osób i podmiotów gospodarczych zajmują-
cych się turystyką. 
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WYSTAWA RZEŹBY W WAPIENNIKU 

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ 

LETNIA LIGA PIŁKARSKA AMATORÓW  
W poniedziałek  

5 lipca na boisku Orlik  

rozpoczynają się rozgrywki  

Amatorskiej Letniej Ligi Piłkarskiej.  

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA DRUśYN - 30.06.2010 R. 

Ostatnie spotkanie organizacyjne przed rozgrywkami  

odbędzie się w piątek 02.07.2010 o godz. 19.00. 

W zaleŜności od ilości zgłoszonych druŜyn  

rozgrywki będą się odbywały w poniedziałki i piątki  

w miesiącach lipiec i sierpień  

wg wcześniej ustalonego regulaminu i harmonogramu. 

Zgłoszenia i zapytania kierować do organizatora: 

Jerzy Rapacz tel. 74 814 32 03, 606 241 263 

W związku z inauguracją zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa/modernizacja infrastruktury budynków  

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”, 

finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego, 

 mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na uroczystość 

otwarcia inwestycji, która odbędzie się na terenie  

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim,  

w dniu 28.06.2010 o godzinie 1200. 

Porządek uroczystości: 

● Uroczyste powitanie zaproszonych Gości. 
● Przemówienia Gości. 
● Symboliczne rozpoczęcie prac budowlanych. 
● Spotkanie – piknik z udziałem Gości, Pracowników i Sym-

patyków szpitala. 
Z powaŜaniem 

Dyrekcja Szpitala 

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik zaprasza  
na otwarcie wystawy rzeźby  

Ewy Beyer-Formeli, 
 połączone z wernisaŜem autorki. 

 Charakter wydarzenia jest  
szczególny, bowiem rzeźbiarka obchodzi w tym roku 50-

lecie swojej twórczości.  
26 czerwca, godzina 18:00, 

 Wapiennik „Łaskawy Kamień”  
w Starej Morawie. 

BIAŁA MARIANNA POD ŚNIEśNIKIEM 

Kamieniołom w Kletnie  
31 lipca 2010 

Wśród atrakcji znajdą się konkurencje jaskiniowe: 

lanie pałami po głowach, strzelanie z łuku do mamuta, jaskinio-

we 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, 

artystyczne zabawy z dziećmi,  Koncert Gwiazdy wieczoru 

„Trebunie Tutki” 


