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PRZETARGI

W dniu 26 czerwca br. Burmistrz Stronia Śląskiego, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
odznaczył Państwa Teresę i Jerzego Waleszkiewiczów
medalem z okazji pięćdziesiątej rocznicy poŜycia małŜeńskiego. Z okazji złotych godów składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i
samych radosnych dni
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W dniu 4 lipca br. odbyła się II tura
głosowania na prezydenta RP. Tym razem „do boju” ruszyło dwóch kandydatów: Bronisław Komor owski i Jarosław
Kaczyński. W Gminie Stronie Śląskie w
II turze głosowania frekwencja w yniosła
46,4 % (liczba głosów oddanych: 2918)
i była prawie 9 % niŜsza niŜ frekwencja
krajowa (55,31%). Zdecydowane poparcie w naszej Gminie uzyskał Bronisław Komorowski na którego swój głos
oddało aŜ 67,5 % głosujących. Jarosław
Kaczyński uzyskał 32,5 % poparcia.

ZALEW W STAREJ MORAWIE
W bieŜącym tygodniu z powodzeniem zamknięto III etap turystycznego zagospodarowania zbiornika w Starej Morawie. Ukończono przyłącze wodno-kanalizacyjne, zamontowano dwa natryski, jeden przy plaŜy drugi
przy polu namiotowym, powstało zaplecze
sportowe w postaci boiska do siatkówki, a
takŜe zaplecze małej gastronomii. Obecnie
warunki sanitarne zapewniają ustawione ToiToi, w planach jest powstanie budynku, w
którym znajdować się będą toalety. Całość
otoczona jest gibonami (kamienie zabezpieczone siatką) i ogrodzeniem, poruszanie się
po terenie kąpieliska u łatwiają alejki wykonane z kostki granitowej, które oświetlane są
przez lampy. Tak zagospodarowany zalew
prezentuje się bardzo efektownie i kusząco
dla turystów odwiedzających Naszą Gminę.
Kąpielisko w Starej Morawie jest regularnie

wyniki badań są wywieszone przy stanowisku
ratowników.
Jednocześnie informujemy, Ŝe na terenie
zbiornika obowiązuje zakaz kąpieli poza wyznaczonymi, strzeŜonymi kąpieliskami. Obowiązują równieŜ zakazy: uŜywania sprzętu
motorowodnego na terenie zbiornika, za wyj.
sprzętu przeznaczonego do ratownictwa wodnego oraz wjazdu na teren zbiornika, w tym
kąpieliska, wszelkich pojazdów mechanicznych poza parkingami i miejscami do tego
celu wyznaczonymi.

monitorowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku. Aktualne
Fot. P.Gancarz
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STR. 2

PRZETARGI
Bur mistrz Stronia Śląs kiego ogłasza pier wszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali
mieszkalnych Stary Gierałtów 14A, na sprzedaŜ n/w nieruchomości , stanowiących własność
Gminy Stronie Śląs kie:
Lp

Kwota
PołoŜenie

Nr d z i a ł ki
pow. działki
w m2
123/3 ; 25m

2

1.

Stary Gierałtów

2.

Stary Gierałtów

123/4 ; 15m2

3

Stary Gierałtów

123/12 ;15m2

4.

Stary Gierałtów

5.

Stary Gierałtów

6.

Stary Gierałtów

7.

Stary Gierałtów

8.

Stary Gierałtów

9.

Stary Gierałtów

10

Stary Gierałtów

11

123/13 ; 26m

KW Nr

68582
68582

2

Opis nieruchomości

68582

Nie zabudowane
nieruchomości
gruntowe.

68582

Cena wy woławcza
nieruchomości
w zł. brutto

wadium
w zł.

1700,00

100,00

1260,00

70,00

1260,00

70,00

1830,00

100,00

2400,00

120,00

2150,00

110,00

2150,00

110,00

123/5 ; 17m2

68582

123/6 ; 13m2

68582

123/7 ; 13m2

68582

123/8; 13m2

68582

2150,00

110,00

123/9 ; 13m2

68582

2150,00

110,00

123/10 ; 13m2 68582

2150,00

110,00

123/11 ; 15m2 68582

2250,00

120,00

Nieruchomości
zabudowane
budynkami
uŜytkow ymi
(komór ki gospodarcze).

Stary Gierałtów

Przetarg odbędzie się w dniu 20 s ierpnia 2010 r. w godzinach 12.00 - 14.30 w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Wadium z dopiskiem „działka nr ” naleŜy w płacić
przelewem najpóźniej do dnia 16 s ierpnia 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie .Przetar g odbędzie się w dniu
27 s ierpnia 2010 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala
konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetar gdziałka nr 59/ 13” przelewem najpóźniej do dnia
23 s ierpnia 2010 r.
na
konto Gminy Stronie Śląskie
oraz zgłoszenie ( w formie pisemnej) chęć uczestnictwa w przetargu.

NOWA INWESTYCJA
W dniu 12.07.2010 podpisano umowę na Moderni- ●
zację i rozbudowę oczyszczalni ścieków we ws i
Strachocin. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu
nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo BudowlanoUsługowe "BUDOPOL" S.A z Bydgoszczy. Zakończenie
robót planowane jest na 30.09.2011 r. Zadanie będzie
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
●
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Cał kowita wartość
zadania wyniesie ok.10 275 tys zł. Kwota dofinansowania
ok 8 733 tys. zł.

W SKRÓCIE
Od 1 lipca 2010 r. dla nowo zawieranych umów dzierŜaw
na grunty rolne obowiązują nowe stawki czynszu za dzierŜawę:
a) 0,02 zł. netto/1m²- dzierŜawa gruntów powyŜej 3 ha,
b)0,03 zł. netto/1m²- dzierŜawa gruntów powyŜej 0,15 ha
do 3,00 ha
c)0,15 zł. netto/1m²- dzierŜawa gruntów do 0,15 ha

Informujemy, Ŝe most na drodze nr. 392 ze Stronia
Śląskiego do Siennej, jest juŜ przejezdny. Ze
względu na prowadzone jeszcze prace remontowe obowiązuje ruch wahadłowy.
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PRZETARGI
Bur mistrz Stronia Śląs kiego ogłasza dr ugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląs kie:
PołoŜenie

Nr
dz ia ł
ki
pow.
działki

KW Nr

Przeznaczenie
Opis nieruchomości

i sposób jej
zagospodarowania

Cena wy woławcza w
drugim
przetargu

Kwota
wadium

W zł. brutto

w m2

Bolesławów

59/13
7001m

2

86866

Nieruchomość nie zabudowana
, połoŜona w sąsiedztwie istniejącego boiska sportowego i
wyciągu narciarskiego mającego
połączenie w górnej stacji z
wyciągiem narciarskim Stacji
Narciarskiej Kamienica.

Nieruchomość w
m.p.z.p. przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową i usługi

350 000

18 000

Przetarg odbędzie się w dniu 27 s ierpnia 2010 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). War unkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 59/13” przelewem najpóźniej do dnia
23 s ierpnia 2010 r. na konto
Gminy Stronie Śląskie.
Dodatkowe infor macje na temat kaŜdego przetargu 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, 74-811-7741. Wadium naleŜy wpłacać na konto Gminy Stronie Śląs kie – Powiatowy Bank Spół dzielczy w Strzelinie
O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływ u na konto
Gminy lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój

RANKING EUROPEJSKA GMINA— EUROPEJSKIE MIASTO
Gmina Stronie Śląskie znalazła się na 35 miejscu w
czwartej edycji popularnego rankingu Europejska Gmina
- Europejskie Miasto. Ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod
uwagę wszystkie programy pomocowe, któr ych beneficjentami są zarów no władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking
obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unij nego budŜetu 2007 – 2013).

10
35

Miejscowości, które znalazły się w
rankingu
z terenu powiatu
kłodzkiego
Polanica-Zdrój
Stronie Śląskie

40

Lewin Kłodzki

845,1

Miejsce
w rankingu

Suma
punktów
1703,43
929,49

42

Duszniki-Zdrój

819,21

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy
z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji
i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umow y podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Szczegółowe informacje nt. rankingu znajdą
Państwo na stronie internetowej pod adresem:

70

Lądek Zdrój

608,19

76

Kłodzko gm.w.

562,12

80

Kłodzko gm.m.

530,74

82

Nowa Ruda

518,78

85

Kudowa-Zdr ój

502,11

87

Międzylesie

493,46

www.gazetaprawna.pl/serwis/samorzad/
ranking_gmin_2010.

100

Bystrzyca Kłodzka

434,33

129

Radków

319,42

Zestawienie punktacji dla gmin z powiatu kłodzkiego.
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OCHRONA ŚNIEśNICKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Na terenie ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego ruszyły wspólne
patrole StraŜy Miejskiej
w
Stroniu
Śląskim
i StraŜy Leśnej z Nadleśnictwa Lądek Zdrój.
StraŜnicy Miejscy ze
Stronia Śląskiego w
trosce
o
ochronę
ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego wspólnie ze StraŜą Leśną
wyszli z inicjatywą utworzenia wspólnych patroli. Patrole rozpoczęły juŜ słuŜby na terenie ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego. Do ich zadań naleŜny przeciw działanie niszczeniu roślinności oraz ujawnianie przypadków poruszania się pojazdami
mechanicznymi poprzez osoby nie będące pracownikami słuŜb
porządkowych lub ratowniczych.
Patrole pełnić będą słuŜby na terenie ŚnieŜnickiego Parku
Krajobrazowego przez cały rok niezaleŜnie od warunków atmosferycznych.

WYSTAWA W WAPIENNIKU
26 czerwca 2010 o godzinie 18:00 w Wapienniku „Łaskawy
Kamień” w Starej Morawie odbył się wernisaŜ wystawy jubileuszowej rzeźb Ewy Beyer – Formeli. Współorganizatorami wystawy są min: Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik i Gmina
Stronie Śląskie.
Z okazji tak znamienitego jubileuszu jakim jest 50 – lecie
działalności artystycznej Ŝyczenia złoŜyli min. P. Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz, Nadleśniczy P. Mieczysław Krywieńko.
Pani Ewa realizuje rzeźby w granicie, marmurze, drewnie
oraz metalu i ceramice. Na swoim koncie ma wiele wystaw
indywidualnych w róŜnych zakątkach Polski i Europy. Rzeźby
Pani Ewy były wystawiane w Niemczech i we Francji. Warto
równieŜ wspomnieć, Ŝe w tym roku Pani Ewa otrzymała medal
Ministerstwa Kult ury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”.Po wernisaŜu gospodarze i autorka zaprosili gości na poczęstunek. Wszyscy którzy nie mieli okazji wziąć udziału w wernisaŜu mogą jeszcze do 15 września podziwiać dzieła Pani Ewy
w Wapienniku.

POMAGAMY POWODZIANOM
W związku z trudną sytuacją powodziową na terenie naszego
kraju w dalszym ciągu zbieramy pieniądze dla powodzian. Osoby
deklarujące chęć pomocy osobom poszkodowanym przez powódź
mogą przekazać środki na konto:

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

RELACJA Z ZAWODÓW OSP
W dniu 26
czerwca 2010 na stadionie sportow ym w
Stroniu Śląskim odbyły się zawody spor towo – poŜar nicze
szczebla miejsko –
gminnego. Zawody
rozpoczęły się o godzinie 10:00 ur oczystym przywitaniem
druŜyn i zgromadzonych kibiców. Organizatorem zawodów
był Oddział Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych StraŜy PoŜar nych RP w Stroniu Śląskim. W zmaganiach sztafetowych i ćwiczeniach poŜarniczych wzięły udział 2 jednostki OSP z Gminy Lądek Zdrój, 2 jednostki SDH
(odpowiednik polskiej OSP) z Czech oraz 3 jednostki OSP z
Gminy Stronie Śląskie. Swoje siły w zaw odach sprawdzały
równieŜ 3 MłodzieŜowe DruŜyny PoŜarnicze. Niestety pomimo zgłoszenia druŜyn nie mieliśmy okazji podziwiać sprawności Kobiecych DruŜyn PoŜarniczych, mamy jednak nadzieję, Ŝe w przyszłym roku nadrobimy tę stratę.
Startom druŜyn straŜackich kibicowała grupa amatorów tego typu widowisk, nie zabrakło dobrej pogody,
zabawnych sytuacji ale równieŜ niespodziewanych awarii
sprzętu w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Po ok. 3 godzinach zmagań przyszedł czas na podsumowanie wysiłków wszystkich druŜyn. Po szczegółow ych podliczeniach
komisja sędziowska w ośmioosobow ym składzie ogłosiła
wyniki. Wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody pienięŜne
oraz najlepsza druŜyna w kaŜdej kategorii otrzymała puchar.
Wyniki przedstawiały się następująco:
OSP z Gminy Lądek Zdrój: I – OSP Trzebieszowice, II –
OSP Radochów
SDH z Czech: I – SDH – Uhelna, II – S DH – Stare Mesto
OSP z Gminy Stronie Śląskie: I – OSP Stary Gierałtów, II –
OSP Stronie Śl, III – OSP Bolesławów
MDP z Gminy Lądek Zdrój: I – MDP Radochów
MDP z Gminy Stronie Śląskie: I – MDP Bolesławów, II –
MDP Stronie Śląskie
W klasyfikacji ogólnej zwycięŜyły następujące dr uŜyny,
zdobywając tym samym Puchar ufundowany przez Burmistrza Stronia Śląskiego: SDH Uhelna, OSP Stary Gierałtów,
MDP Bolesławów.
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KONKURS DZIAŁKOWY
Zarząd rodzinnych działkowych ogrodów „Pod Świerkiem”
przy udziale Komisji Gospodarczej jak co roku przeprowadziła
przegląd ogrodu „Pod Świerkiem” na najładniejsze i dobrze
zagospodarowane działki w sektorach.
Komisja po dokonanym przeglądzie ogrodów w dniach 12 i 13
lipca wytypowała następujących uŜytkowników działek. W
sektorze A: Waldemar Kowalski, Antoni Saganowski, Danuta
Erdmańska. W sektorze B: Franciszek Łoś, Mirosław Warowny.
W sektorze C: Krystyna Walkowiak, Władysława Turek i Marian Krycz. Ponad to komisja postanowiła przyznać puchar
przechodni Burmistrza Stronia Śląskiego dla Pana Antoniego
Saganowskiego, a działkę Pana Krzysztofa Konik zg łosić do
konkursu na najładniejszą działkę okręgu sudeckiego.
WyróŜnionym serdecznie gratulujemy.

MŁODZIEś FRANCUSKA W
STRONIU ŚLĄSKIM
W dniach 5-11 lipca w Stroniu Śląskim gościliśmy grupę
młodzieŜy francuskiej z opiekunami w ramach podpisanej
umowy o partnerskiej współpracy. Opieką nad Francuzami
zajęły się dyrekcje, nauczyciele
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze Stronia.
W czasie pobytu Francuzi
zwiedzali najbliŜszą okolicę naszego miasta, a takŜe Urząd Miasta oraz Hutę Szkła w Stroniu. Były takŜe zorganizowane
warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne z Panem Przepiórą
oraz warsztaty plastyczne z Panią Rybczyńską. Odbyła się równieŜ całodniowa wycieczka po Kotlinie Kłodzkiej podczas której
odwiedzili m.in. Bystrzycę Kłodzką, Kudowę Zdrój i Kłodzko.

LETNIA LIGA PIŁKARSKA AMATORÓW
Letnia liga Piłkarska Amatorów jest juŜ na półmetku rozgrywek.
Pierwsza runda została zakończona, pozostaje do rozegrania
jeszcze runda rewanŜowa. Do turnieju zgłosiło się 7 druŜyn ze
Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju:
An- Mar Jerzy Rapacz Oldboys, Dworek Galosa, śKS Zymbol,
Real Lądek, FC Feta, Puchaczówka, Oknosad.
Na I miejscu po rundzie wstępnej znajduje się Dworek Galosa
przed śKS Zymbol i An-Mar Jerzy Rapacz Oldboys.
Mecze rozgrywane są w poniedziałki i piątki od godziny 18.00
(grane są trzy mecze). W środę grany jest jeden mecz o godzinie 18.00.
Mecze są bardzo wyrównane, kaŜdy moŜe wygrać z kaŜdym co
podwyŜsza i tak spore emocje turniejowe. DruŜyny grają fair a
o porządek na boisku dba Pan Zbigniew Lipkowski, sędzia turnieju.
Zakończenie turnieju organizator przewiduje ok. 10 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania swoim faworytom.
Zapytania prosimy kierować do organizatora: Jerzy Rapacz
748143203, 606241263.
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STRONIE ŚLĄSKIE - GMINA
AKTYWNA Z NATURY
W dniu 13 lipca br. odwiedziła naszą gminę Telewizja
Wrocław. Celem przyjazdu było nakręcenie programu reklamowego o atrakcjach turystycznych Gminy Stronie Śląskie. ReportaŜ został wyemitowany w piątek 16.lipca o godz. 19.00 w telewizji Wrocław w cyklu programów edukacyjnych „Gdzie na
Weekend”. Celem programu
było zachęcenie potencjalnych
turystów do odwiedzenia bogatego w atrakcje turystyczne
regionu, jakim niewątpliwie jest
Stronie Śląskie i okolice.
W programie przedstawiono
potencjał, jaki drzemie w Stroniu Śląskim – gmin ie aktywnej z
natury. Skupiono się na atrakcjach przyrodniczych, ukazano
piękno szaty naciekowej Jaskini Niedźwiedziej, tajemnicze podziemia Starej Kopalni Uranu. Bardzo duŜe wraŜenie na członkach ekipy telewizyjnej wywarło Muzeum Ziemi w Kletnie,
szczególnie ekspozycja jaj dinozaurów oraz znajdujący się na
zewnątrz Park Dinozaurów. Kolejnym punktem programu była
pręŜnie rozwijająca się „Czarna Góra”, zimą ko lebka narciarstwa, latem turystyki rowerowej, a w szczególności Downhillu i
Four Crossu. Przedstawiono czarnogórską kolej linową, przepiękne panoramy górskie z wierzchołka Czarnej Góry
(1205mnpm), zareklamowano nowy trend w turystyce, jakim
jest Nordic Walking, czyli technika chodzenia z kijami, zapoczątkowana przez Finów, jako letni program treningowy dla narciarzy biegowych, aby ćwiczyć technikę chodu narciarskiego i budować siłę i wytrzymałość na sezon zimowy. Kolejną atrakcją,
która została zaprezentowana był ponad 5 ha zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Starej Morawie. Przedstawiono całą infrastrukturę turystyczną: przystań dla sportów wodnych, strzeŜone
kąpielisko, boisko sportowe, molo oraz pomosty. Ciągle modernizowany zbiornik jest doskonałym miejscem letniego wypoczynku. Gmina Stronie Śląskie to nie tylko atrakcje przyrodnicze, moŜna tutaj smacznie zjeść w dobrej restauracji oraz odwiedzić jedną ze smaŜalni pstrągów, gdzie moŜna przyjemnie
spędzić czas na łonie przyrody oraz złowić i zjeść pysznego
pstrąga. W Gminie pręŜnie rozwijają się gospodarstwa agroturystyczne, czego przykładem moŜe być przedstawiona w programie wieś Bielice, która od niedawna, ale bardzo szybko za sprawą turystyki zaczęła się rozwijać. Przedstawiono zgodnie z bardzo modnym ostatnio nurtem turystyki wiejskiej jak moŜna Ŝyć
w harmonii z naturą.
Reasumując, program skierowany był do turystów, którzy jeszcze nie słyszeli o atrakcjach naszej Gminy, mają zamiar przyjechać bądź przyjeŜdŜają cyklicznie w Góry Bialskie, Masyw ŚnieŜnika czy Góry Z łote. Na pewno kaŜdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jaki będzie efekt programu? Naturalnie pozytywny! Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
powstania ww materiału promującego walory Gminy Stronie

KHDK „BRYLANT”
30 czerwca br. Odbyła się kolejna
Akcja oddawania krwi. Udział wzięło
35 dawców. Oddano 15.750 ml. krwi,
krew oddało 13 kobiet i 22 męŜczyzn
w tym 6 dawców to dawcy, którzy
krew oddali po raz pierwszy.
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI DLA
„SIEKIERECZEK ”
Na odbywających się 4 lipca 2010r. VI Prezentacjach Zespołów Ludow ych Ziemi Pogranicza „ RóŜa
Kłodzka” w skansenie w PstrąŜnej koło Kudow y zespół ludow y „ Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa
zdobył jedną z najcenniejszych nagród bo nagrodę
publiczności. W konkursie wzięło udział piętnaście
zespołów. Zdobyta nagroda jest tym bar dziej cenna,
Ŝe została przez zespół zdobyta po raz drugi, poprzednio dwa lata temu. Jest to dla zespołu bardzo
duŜa satysfakcja, Ŝe repertuar, sposób wykonania,
interpretacja znajduje uznanie publiczności. To dla
nas wszystkich zespół gra i śpiewa od 25-ciu lat. W
tym roku upł ywa 25 lat od kiedy zespół rozpoczął
trudną i mozolną drogę do kultywowania tradycji
swoich ojców i dziadków, niekiedy przywiezionej z
bardzo daleka. Owocuje to nagrodami jak ta ostatnia.
W imieniu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie Ŝyczy my zespołowi dalszych sukcesów na
ich twórczej drodze.
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MISTRZOSTWA POLSKI W DH 2010
Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski w DH organizowanych na Czarnej Górze , organizatorzy nie mieli
szczęścia do pogody. Pogoda była w przysłowiową
kratkę, podczas sobotnich treningów doskwierał upał, a
w dniu zawodów ulewne deszcze uniemoŜliwił y przeprowadzenie zawodów zgodnie z programem. Z powodu
fatalnych warunków atmosfer ycznych sędziowie Polskiego Związku Kolarskiego odw ołali przejazd finałowy. O
wynikach końcow ych decydował więc czas uzyskany w
eliminacjach. O tytuł Mistrza Polski w DH walczyło 54
zawodników w czterech kategoriach. W zawodach
triumfowali: Maciej Jodko (3:15, elita) i Sławomir Łukasik (3:38, j unior) – obaj z teamu RMF FM Pepsi Max,
oraz Anna Sojka z Kingston Racing Team (6:04, kobiety). W kategoriach hobby rywalizowało 33 zjazdowców.
ZwycięŜyli: Tesar Martin z czeskiego teamu Koloshop
Rychnov nad Kneznou (4:02, full) i Michał Nowocień
(4:14, hardtail).
Gmina Stronie Śląskie oprócz zabezpieczenia medycznego zawodów ufundowała nagrodę głów ną w kategorii
elita.

UDANE POśEGNANIE ROKU SZKOLNEGO
26.06.2010 Sołtysi i KGW Sołectwa Stronie Śląskie zorganizowało na Działce Sołeckiej dzieciom zakończenie roku szkolnego oraz opóźniony Dzień Dziecka. Dopisała pogoda, w programie były gry oraz konkursy np. przeciąganie liny, bieg w
workach itp. Rodzice upiekli ciasta oraz przygotowali dla dzieci poczęstunek oraz pieczone kiełbaski.

MISTRZOSTWA POLSKI LZS
WAKACJE W BIBLIOTECE
Biblioteka Miejska organizuje wakacyjne
zajęc ia dla dzieci.
Zajęcia odbywają się od 1 lipca do 27 sierpnia
w godz. 10 ºº -13 ºº w poniedziałki, środy i piątki.
Proponujemy ciekawe zajęcia: warsztaty plastyczne, zajęcia
rozwijające zainteresowania czytelnicze i blok gier logicznych.
Dzieci mogą wziąć udział w konkursach plastycznych z nagrodami. Posiadamy wiele nowości ksiąŜkowych dla dzieci i
młodzieŜy oraz bezpłatny dostęp do Internetu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

Mistrzostwami Polski w Czarnkowie zakończył się rozgrywkowy sezon 2009/2010 tenisa stołowego pionu Ludowych Zespołów Sportowych, w których bardzo silny skład wystawiło
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku.
Przewodniczący kłodzkiego zrzeszenia Marek Szpak i wiceprzewodniczący Wiesław Ryczek ustalając reprezentację oparli
się na zawodnikach dwóch bardzo znaczących klubów tenisowych –ŚnieŜnika Stronie Śląskie i Orląt Krosnowice.
W klasyfikacji województw Dolny Śląsk zajął drugie miejsce
zdobywając 125,5 pkt, w klubowej na 67 uczestniczących klubów „ŚnieŜnik” był trzeci, a „Orlęta” jedenaste. Indywidualnie
tytuł mistrzowski wywalczyli Szymon Burek i Ada Jończyk, Adrian Dugiel był drugi, Remigiusz Jamróz piąty, Adrianna Studniarz trzynasta, Aleksandra Ciura siedemnasta (wszyscy oni są
zawodnikami ze Stronia trenowanymi przez Pana Leszka Kawę). Z Krosnowic najlepiej zaprezentował się Jakub Załuski
zajmując trzecie miejsce, oraz Weronika śurek sklasyfikowana
na miejscu siódmym. Trenerem tych zawodników jest Pani
Barbara Bromboszcz.
Gratulacje dla wszystkich.
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NOWOCZESNE CENTRUM
W Stroniu Śląskim na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 28 czerwca
br. uroczyście zainaugurowano budowę nowoczesnego Centrum Psychiatrycznej Opieki Długoter minowej.
Nowa placów ka powstanie na bazie zmodernizowanej infrastruktury istniejącego Zakładu OpiekuńczoLeczniczego szpitala w Stroniu Śląskim. Centrum ulokuje się w był ym budynku warsztatów terapii zajęciowej, do którego dobudowane zostaną trzy skrzydła na
potrzeby 350 chor ych z Dolnego Śląska. W jego modernizację i rozbudowę samorząd województwa zainwestuje ponad 20 mln złotych. Budowa ma potrwać
do 2014 roku, ale pierwszy etap zostanie zakończony
dwa lata wcześniej.
Akt erekcyjny budow y podpisali m. in. Jakub Szulc
wiceminister zdrowia, Zbigniew Szczygieł wicemarszałek województwa, Roman Szełemej pełnomocnik marszałka dolnośląskiego ds.
polityki zdrowotnej, posłanka Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, burmistrz Stronia
Zbigniew Łopusiewicz i starosta kłodzki Krzysztof Baldy. Joannie Chromiec, nowo powołanej dyrektor
szpitala, Krzysztof Baldy
wręczył takŜe list gratulacyjny, Ŝycząc jej sukcesów i
jak najszybszego zakończenia przebudow y i modernizacji szpitala.

BOISKA SPORTOWE „ORLIK”
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„TRZY SIOSTRY” UROCZYSTE
OTWARCIE
W dniu 16 lipca 2010 r. została oddana do uŜytku świeŜo
wyremontowana świetlica wiejska- okazały i architektonicznie
ciekawy obiekt, o intrygującej nazwie „Teatr Trzy Siostry” w
Starym Gierałtowie. Przestronna sala z podium na występy,
zaplecze kuchenno-sanitarne wyposaŜone w nowoczesny
sprzęt, a na górze kameralna sala przeznaczona na zajęcia
komputerowe, a zarazem miejsce spotkań zespołu artystycznego „Siekiereczki”.
Zadanie inwestycyjne za ponad 800
tys. zł., zostało
zrealizowane przy
dofinansowaniu
z
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
wysokości 440 tys.
zł, resztę finansowała Gmina z własnego budŜetu.
W uroczystym zakończeniu inwestycji wzięli udział m. in. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Z.Szczygieł, Dyr
Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa UMWD- B.
Wijatyk, Burmistrz Stronia Śląskiego, Sołtys Starego Gierałtowa, Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz liczn ie zgromadzeni mieszkańcy. Inaugurację uświetnił występ Ludowego Zespołu „Siekiereczki”, a po oficjalnej części, dzięki uzdolnionym kulinarnie gospodyniom ze wsi Stary Gierałtów wszyscy goście mogli posilić się pysznym bigosem i ciastem.
Materialny potencjał „nowego” obiektu zostanie wykorzystany
m.in. na organizowanie wesel, zabaw dla mieszkańców wsi,
organizacji uroczystości dla dzieci. W ramach działalności
świetlicy zostały przewidziane takie zajęcia jak: odrab ianie
lekcji, korzystanie z biblioteczki naukowej, zabawy z rówieśnikami, gry stolikowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,
oglądanie filmów, słuchanie muzyki, warsztaty komputerowe.
Świetlica środowiskowa prowadzona będzie w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. JuŜ od początku sierpnia br. rozpoczną się cykliczne zajęcia komputerowe, które będą się odbywały w po., śr., pt., w godz.: 15.30 – 17.30.

Boiska sportowe „Orlik”- godziny otwarcia.
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z boisk sportowych na strońskim „Orliku”. W czasie wakacji boiska otwarte
będą w godzinach 8.00-21.00.
„UNIWERSYTET W BIELICACH”
Z wypoŜyczalni sprzętu sportowego będzie moŜna skorzystać w
godzinach pracy animatorów. Harmonogram pracy animatorów
Gospodarze „Uniwersytetu w Bielicach” zapraszają
przedstawiamy poniŜej:
na wykład:
Od poniedziałku do piątku godz. 9.00-12.00 i 16.00-20.00
„O PRZEMIANACH MENTALNOŚCI CZŁOWIEKA ZACHODU Z
Sobota godz. 10.00-15.00
PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII HISTORYCZNEJ”
Niedziela – wolne
Słowo o autorze:

NOWE OKRĘGI WYBORCZE

Prof. dr hab. Maciej Dymkowski jest psychologiem, kieruje
Katedrą Psychologii Historycznej i Politycznej w Szkole WyŜszej
Psychologii Społecznej w Warszawie, w jej Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu.

Na ses ji Rady Miejs kiej w Stroniu Śląs kim
w dniu 26.07.2010r. został ustalony nowy
podział na okręgi wyborcze i stałe obwody
głosowania w Gminie Stronie Śląs kie.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych (w
tym sześciu ksiąŜek, z których dwie dotyczą psychologii historycznej) i kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych i publicystycznych, zwłaszcza w "Charakterach" oraz w "Polityce".

W związku z tym załączamy do bieŜącego wydania Nowinek Strońskich dodatek informacyjny.

Termin: 9 sierpień, godz. 18-ta w Domu Gościnnym u
Majów. Wstęp wolny.

B IULETY N SA MOR ZĄDOWY GMINY STR ONIE ŚLĄSKIE

31 lipca BIAŁA MARIANNA POD ŚNIEśNIKIEM — KAMIENIOŁOM W KLETNIE
Prowadzenie imprezy-Wojciech Helińs ki
(Jabadabadooo)
Program:
13.00: Zjazdy na hulajnogach – start Jaskinia Niedźwiedzia
ŚcieŜka survivalowa - zawody ( zapisy przed imprezą: CSiR, w
dniu imprezy u obsługi ścieŜki survivalowej
14.00 Konkurencje jaskiniowe
- lan ie pałami po głowach,
- strzelanie z łuku do mamuta
- jaskiniowe kręgle,
- rzut kością do celu,
- zjazdy na lin ie nad kamieniołomem przygotowane przez Oddział StraŜy Gran icznej w Kłodzku
- wspinaczka po palu do gniazda pterodaktyla,
- łowienie kamiennej flądry lub jaskiniowej perły,
- fryzury jaskin iowe
-ścieŜki dydaktyczne
- kocioł Łopuchówki- zupa dla jaskiniowców
- koral dla najmłodszych - konkursy plastyczne dla dzieci
- rysunki węglem, prace z gliny
- zabawy teatralne dla dzieci z teatrem Akademia Wyobraźni z
Wrocławia - warsztat

V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW
14 s ierpnia - Kletno - Gm. Stronie
Śląs kie
Po raz pierwszy zostanie udostępniona do
penetracji stara, średniowieczna hałda.
Minerały, które odkryjemy ujrzą światło
dzienne po kilkuset latach. Zawody odbywają się pod okiem wytrawnych znawców minerałów i
szacownej komisji złoŜonej z naukowców. Połączone
są równieŜ z giełdą minerałów.
Program:
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 - Rozdanie nagród
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 !
Zapisz się juŜ dziś. St wórz czteroosobową dr uŜynę, a dobra zabawa napewno Cię nie ominie.
Więcej informacji wraz ze zdjęciami na stronie
WWW.gory.info.pl/mistrzostwa

15.00 Występ wokalny Dominiki Radwan
15.30 – 20.00 Wioska legendarnego Popiela: pokazy walk
wojów piastowskich, konkurs na średniowiecznego siłacza,
krąg zdrady, ścinanie głów
16.30 „O tym jak bieda tańczyła” – powarsztatowe widowisko teatralne dla dzieci i dorosłych w wykonaniu teatru Akademia wyobraźni oraz młodych jaskiniowców
17.10 Występ zespołu Damascus
17.30 Konkurs na najciekawsze przebranie jaskiniowe
17.50 Koncert zespołu Keros z Peru
18.50 Koncert zespołu Fidel Castrat Project
19.50 Wręczenie nagród dla najefektowniejszych jaskiniowców,
oraz zwycięzców w zawodach surviwalowych
20.00 Koncert zespołu Hebbie Jebbies z Czech
21.00 Gwiazda wieczoru: Trebunie Tutki
Zapraszamy wszystkich do przebrania się w stroje jaskiniowe.
Najefektowniejsi Jaskiniowcy otrzymają ciekawe nagrody i upominki.
Dodatkowe atrakcje: degustacja czeskiej i polskiej kuchni,
warsztaty ginących zawodów, ścieŜka survivalowa dla
twardzieli!!!, ścieŜki i dydaktyczno - turystyczne („Jaskinia
Niedźwiedzia”, Muzeum Ziemi, Nieczynna Kopalnia Uranu)

„OSTRA JAZDA” w Stroniu Śl.
W dniach 20-22.08.2010r. odbędą się w miejscowości
Sienna k/ Stronia Śląskiego Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski. Wyścig odbywa się na trasie okazjonalnej z miejscowości Sienna do Przełęczy Puchaczówka, na
odcinku drogi wojewódzkiej nr 392. W rajdzie co roku bierze
udział krajowa czołówka kierowców specjalizujących się w
tego typu wyścigach. W dniu 20.08.2010r. w Amfit eatrze w
Stroniu Śląskim w godzinach popołudniowych odbędzie się
odbiór administracyjny zawodników i badanie kontrolne samochodów uczestniczących w zawodach. 21.08.2010r. Sienna - odbędzie się runda XI GSMP. 22.08.2010r. Sienna - odbędzie się runda XII GSMP. Droga wojewódzka nr. 392 we
fragmencie Stronie Śląskie - Bystrzyca Kłodzka w dniu 2122.08.2010r. na czas trwania zawodów będzie zamknięta dla
jakiegokolwiek ruchu kołowego. Organizatorem zawodów
jest Automobilklub Ziemi Kłodzkiej . Serdecznie zapraszamy
miłośników sportów motorowych i nie tylko.
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