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W ramach przeprowadzonego przez LGD 
konkursu na Najaktywniejszą wieś Ziemi 
Kłodzkiej, 13 sierpnia 2010 r., Komisja 
/w składzie: dyrektor i pracownik biura 
LGD oraz przewodnicząca Rady Fund-
acji/ odwiedziła trzy sołectwa: Stary Gie-
rałtów, Stronie Wieś z gminy Stronie 
Śląskie oraz sołectwo Niwa ze Szczytnej. 

Wszystkie w/w wsie zgodnie z regulami-
nem Konkursu przesłały opis swojego 
sołectwa wraz z dokumentacją fotogra-
ficzną. Po zapoznaniu się z dokumenta-
cją konkursową członkowie Komisji wy-
jechali z wizytą do konkurujących ze so-
bą wsi. W kaŜdej z nich przywitani zosta-
li przez sołtysa w asyście zaangaŜowa-
nych mieszkańców. Chwalono się tym co 
we wsi najlepsze, godne obejrzenia, co 
udało się zrobić, wyremontować, skąd 
pozyskano środki na realizację zaplano-
wanych zadań. Stary Gierałtów pokazał  
wiatę z miejscem do grillowania oraz 
świeŜo wyremontowaną świetlicę. Stro-
nie Wieś pochwaliło się nowym wita-
czem, licznymi przydroŜnymi kapliczkami 
i krzyŜami oraz  zagospodarowanym 

NOWE OKRĘGI WYBORCZE 

Na sesji Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim w 
dniu 26.07.2010r. został 
ustalony nowy podział 
na okręgi wyborcze i 
stałe obwody głosowa-
nia w Gminie Stronie 
Śląskie.  

W związku z tym załączamy do bieŜącego 
wydania Nowinek Strońskich dodatek in-
formacyjny. 

Konkurs na Najaktywniejszą wieś  

Ziemi Kłodzkiej 2010 rozstrzygnięty          
terenem wiejskim. Wieś Niwa przyjęła 
przedstawicieli LGD w nowej dobudówce 
przy świetlicy wiejskiej, która równieŜ 
została odremontowana, choć dumą soł-
tysa jest teren rekreacyjno-sportowy. 
Trudny wybór czeka Komisję.  

Decyzja Komisji 
konkursowej 
została podjęta. 
Tym samym 
rozstrzygnięto 
Konkurs na Na-
jaktywniejszą 
wieś Ziemi 
Kłodzkiej 2010. 
OtóŜ, .... pierwsze miejsce egzekwo zaję-
ły sołectwa: Stary Gierałtów i Stronie 
Wieś (gm. Stronie Śląskie), drugie miej-
sce wieś Niwa (gm. Szczytna). Nagrodą 
za zajęcie I miejsca jest nakręcenie filmu 
promocyjnego dla obu wsi. Serdecznie 
gratulujemy!!!   

 Źródło:http://www.kws.org.pl/ 
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PRZETARGI 

Przetargi odbędą się w dniu 17 września 2010 r. o godz.12.00 i 12.30 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Ko-
ściuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).  Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z 
dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  przelewem najpóźniej do dnia 13 września 2010 r. na  konto Gminy Stronie Śląskie 
–Powiatowy Bank Spółdzie lczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10   95880004 0000 1850 2000  020 .  

Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza pierwsze przetargi  ustne  nieograniczone na sprzedaŜ n/w nieruchomo-
ści , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:  

Lp PołoŜenie N r  
d z ia ł -
k i 
pow. 
działki 

KW Nr   
Opis nieruchomości 

  

ObciąŜenia 
nieruchomo-

ści 
  

Cena wywo-
ławcza w 
piątym 

przetargu 

 W zł. brutto 

Kwota 

wa-
dium 

w zł. 

1. Stara Mora-
wa 

28 

1,4867 

43444 Nieruchomość gruntowa  , połoŜo-
na w niewielkiej odległości od as-
faltowej drogi łączącej  Stronie 
Śląskie  i Bolesławów. Grunt odło-
gowany, od dłuŜszego czasu nie 
uprawiany, porośnięty trawą. 

Nieruchomość  podlega prawu 
pierwokupu przez  dzierŜawcę. 

  

  

Nieruchomość 
jest obciąŜona 
umową dzierŜa-
wy obowiązują-
cą do 

30 września  
2010 r. 

  

  

  

  

115 000 

  

  

  

  

  

6  000 

  

2. 

  

  

  

  

  

Stara Mora-
wa 

96 

5,2476 

44201 
Nieruchomość  gruntowa , połoŜo-
na na  granicy miejscowości Stara 
Morawa  i Kletno. .Grunt odłogo-
wany, od dłuŜszego czasu nie 
uprawiany, porośnięty trawą  oraz 
samosiewkami  kilkuletnich drzew. 

Nieruchomość podlega  prawu 
pierwokupu  przez dzierŜawcę 

Nieruchomość 
jest obciąŜona 
umową dzierŜa-
wy obowiązują-
cą do 

30 czerwca   
2011 

310 000 16 000 

Lp PołoŜe-
nie 

N r  
d z ia ł -
k i 
pow. 
działki 

   w ha 

KW 
Nr 

  
Opis nieruchomo-

ści 
  

ObciąŜenia 
nieruchomo-

ści 
  

Cena wywo-
ławcza w 
piątym 

przetargu 

 W zł. brutto 

Kwota 

wa-
dium 

w zł. 

Termin 
przetargu 

1. Stronie 
Wieś 

243 

9,1426h
a 

65456 Nieruchomość nie 
zabudowana, poło-
Ŝona w bezpośred-
nim sąsiedztwie gra-
nicy administracyjnej 
miasta Stronie Ślą-
skie. Aktualnie wyko-
rzystywana jest na 
Hipodrom”. 

Nieruchomość  pod-
lega prawu pierwo-
kupu przez  dzier-
Ŝawcę   na podsta-
wie art. 3 ust. 

Nieruchomość 
jest obciąŜona 
umową dzierŜa-
wy obowiązują-
cą do 

16 października 
2010 r. 

  

  

  

  

620 000 

  

  

  

  

  

31 000 

30 września 
2010 r. 

o godz. 12:00 
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Dotyczy pkt. 1-6: Okres umowy- 5 lat; Cel umowy- dzierŜawa przeznaczona na cele rolne; Termin wnoszenia opłat- kwartalnie 
do 15 kaŜdego miesiąca kończącego kwartał 

Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) i dołączyć kserokopię dowodu 
wpłacenia wadium oraz poświadczenia zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Stronie Śląskie- minimum 1 rok  licząc od 
dnia przetargu lub kserokopię dowodu osobistego, osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pok. nr 15, lub przesłać na 
adres :Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55,57-550 Stronie Śląskie w terminie do 20 września 2010r. 
Lista osób zakwalif ikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Stroniu Śląskim przy ul. Kośc iuszki 
55 w dniu w dniu 21 września 2010r. 
Przetarg odbędzie się dnia  24 września 2010 roku o godz. 13:30 (poz. nr 1); godz.13:45 (poz. nr 2);godz.14:00 (poz. 
nr 3); godz.14:15 (poz. nr 4); godz.14:30 (poz. nr 5);godz.14:35 (poz. nr 6)w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. 
nr 17 (sala konferencyjna). Wadium  z dopiskiem „Przetarg- dzierŜawa – dz. nr ……” naleŜy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 
20 września 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 
0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub gotówką w punkcie kasowym Banku 
Spółdzielczego przy Urzędzie Miasta (pokój nr 3). 

Lp PołoŜe-
nie 

Nr dział-
ki 

pow. w 

ha 

KW Nr ObciąŜenia 

nieruchomości 

Stawka wyj-
ściowa do 

przetargu w 
zł/ha rocznie 

Przeznaczenie 

w m.p.z.p. miasta 
i Gminy Stronie 

Śląskie 

Kwota 

wadium 

w zł 

1 Obręb: 

Goszów 

(AM-1)  

2 

11,35 

 obciąŜona umową 
dzierŜawy do 

30 września 2010. 

200 zł./ha 

 (netto) 

RP –uŜytki rolne 300 

2 Obręb: 

Goszów 

(AM-1)  

Część 

4 

23,16 

44182 obciąŜona umową 
dzierŜawy do 

30 września 2010. 

200 zł./ha 

(netto) 

RP –uŜytki rolne 500 

3. Obręb: 

 Stary 
Gierałtów 

(AM-1)  

Część 

105/7 

7,00 

71831 wolna od obciąŜeń. 200 zł./ha 

(netto) 

RP –uŜytki rolne 250 

4. Obręb: 

Stary Gie-
rałtów 

(AM-1)  

Część 

98 

0,49 

43446 wolna od obciąŜeń 300 zł./ha 

(netto) 

RP –uŜytki rolne 100 

5. Obręb: 

Stara Mo-
rawa 

(AM-1)  

Część 

  

99/1 

3,30 

43444 obciąŜona umową 
dzierŜawy do 

 25 sierpnia 2010. 

200 zł./m2 

(netto) 

RP –uŜytki rolne 200 

6. Obręb: 

Stara Mo-
rawa 

(AM-1)  

  

158 

11,65 

41113 Nieruchomość jest 
obciąŜona umową 
dzierŜawy do 16 

października 2010. 

200 zł./m2 

(netto) 

RP –uŜytki rolne 300 

Przetarg odbędzie się 30 września 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 „Przetarg-działka nr ….” przelewem naj-
później do dnia 24 września 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 lub gotówką w punkcie kaso-
wym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim  w Stroniu Śląskim (pokój nr3). Wadium wpłacone przez Oferenta, który 
wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia 
umowy sprzedaŜy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach bę-
dących przedmiotem przetargu  moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat 
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,41). 

 
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone do mieszkańców gminy Stro-
nie Śląskie na dzierŜawę n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 
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AKCJA „OśYWIĆ POLA– ROK SARNY 2010– 2011” 

  
W dniu 29.07.2010r zostało 
podpisane „ porozumienie o 
współpracy” między przedstawi-
cielami Polski i Czeskiej Repu-
bliki, dotyczącej ogólnopolskiej  
Akcji „ OŜywić Pola - ROK SAR-
NY 2010 – 2011”, prowadzonej 
od 6 lat przez wydawców  

„ Łowca Polskiego”. 

Na swoich Łamach Redakcja prowadzi aktywną eduka-
cję ekologiczną skierowaną do zróŜnicowanych wiekowo 
i zawodowo środowisk czytelniczych z naciskiem na 
młodzieŜ szkolną, we współpracy z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Zarządem Głównym Polskie-
go Związku Łowieckiego. Podstawą Akcji jest program 
NATURA 2000 oraz programy ekologiczne obu państw. 

Porozumienie zostało zawarte przez przedstawicieli naj-
waŜniejszych organizacji i instytucji tworzących Akcję „ 
OŜywić Pola”. Koła Łowieckie, Szkoły Podstawowe, 
Przedszkola i Lasy Czeskiej  Republiki – Stronia Śląskiego 
i Starego Mesta. 

Ustalono formy współpracy dotyczące prac edukacyj-
nych i gospodarczych w lasach, łowiskach oraz w pla-
cówkach oświatowych, polegające na między innymi: 
wymianie wiedzy, warsztatach naukowych i gospodar-
czych w środowisku, tworzeniu prac dokumentacyjnych 
dotyczących naszego regionu, udział w konkursach, za-
bawach, spotkaniach, warsztatach technicznych itd.  

Będzie to .... „ wspaniałe zaakcentowanie i podkreślenie 
charakteru Unii Europejskiej i podkreślenia, Ŝe ochrona 
przyrody nie moŜe być zamykana w granicach państwo-
wych i prowadzona w sposób odizolowany od tego, co dzie-
je się u sąsiadów, a ponadto promować będzie w Czechach 
polskie działanie na rzecz ochrony krajobrazu i zwierzyny 
drobnej.  

 Wzorem lat ubiegłych do współpracy zostaną zaproszeni 
przedstawiciele innych instytucji państwowych i organizacji 
takich jak Nadleśnictwo Lądek Zdrój, które współpracuje ze 
Szkołą Podstawową w Stroniu Śląskim juŜ wiele lat, StraŜ 
PoŜarna, StraŜ Miejska, ŚnieŜnicki Park Krajobrazowy itd. 

Do współudziału zapraszamy równieŜ Rodziców i inne oso-
by dorosłe, które będą mogły wspierać czynnie, rzeczowo 
lub finansowo tę szczytną Akcję. Będzie okazja do: posa-
dzenia własnego drzewa w „ Lesie Europejskim ”/ na grani-
cy obu państw/ z własną tabliczką, dokarmianie zwierzyny 
w okresie zimowym / budowy małych urządzeń na wykła-
danie karmy np. podsypów, budek lęgowych, sponsorowa-
nia spotkań dni polskich i czeskich, organizowania konkur-
sów i fundowania nagród itd. 

Mamy nadzieję, Ŝe wszystkie działania uzyskają Państwa 
szczere poparcie i zrozumienie, a świadomość znaczenia 
PRZYRODY w Ŝyciu CZŁOWIEKA osiągnie najwyŜszy pułap.  

     J.Bogiel 

PROŚBA AKADEMII MEDYCZNEJ 

Ratownicy medyczni, policjanci, straŜacy i wszyscy inni, 
którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie 
napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z 
krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.  
W/w słuŜby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób 
oznakowali w swojej komórce numer słuŜący w nagłych 
wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowa-
nej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym 
przedmiotem, który moŜna przy takiej osobie znaleźć. 
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji 
jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, 
alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby kaŜdy w 
swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z 
którą naleŜy się skontaktować w nagłych wypadkach. 
Numer takiej osoby naleŜy zapisać pod międzynarodo-
wym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie 
więcej niŜ jednej osoby do takiego kontaktu wymagało-
by następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. 
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim 
słuŜbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic 
nie kosztuje, a moŜe ocalić Ŝycie. Akcja ma zasięg euro-
pejski.  

Energia słoneczna nadaje się idealnie do podgrzewania 
wody i wspomagania instalacji grzewczej. Równie ideal-
nie kształtuje się bilans zuŜycia energii. 

W ten sposób moŜemy zmniejszyć koszty energii o co 
najmniej połowę. 

Do tego dochodzi wsparcie finansowe za uŜytkowanie 
odnawialnego źródła energii ze strony państwa w formie 
dotacji zwracanej przez NFOŚiGW w wysokości 45% 
kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinan-
sowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

PBS Oddział w Stroniu Śląskim przy ul. Kościusz-
ki 31 udziela kredytów z dopłatami na zakup i montaŜ 
kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz wspól-
not mieszkaniowych. 

Zapraszamy do Oddziału w celu uzyskania szczegóło-
wych  informacji. 

Telefon: 74-8-11-65-53 

         A.Markiewicz 

DOPŁATY DO KREDYTÓW NA  

KOLEKTORY SŁONECZNE 
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STAN WODY PITNEJ 

 

   Woda dostarczona do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim 
posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne. Woda jest 
badana regularnie przez akredytowane laboratorium na zlecenie 
ZWiK, oraz inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej. Wymaganiom mikrobiologicznym, jakim 
powinna odpowiadać woda przeznaczona do spoŜycia przez ludzi, 
odpowiadały w ciągu pierwszego półrocza 2010 wszystkie próbki 
wody pobrane  w róŜnym czasie i w róŜnych punktach sieci wo-
dociągowej. 

KHDK „BRYLANT” 

J
J
o

STYPENDIA SZKOLNE -   

ZMIANY!  

Z dniem 15 września 2010 r. upływa termin składania 
wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2010-
2011. Informujemy, Ŝe zgodnie z Uchwałą NR LII/331/10 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2010 r. upowaŜnia 
się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Ślą-
skie.  
W związku z powyŜszym wszystkie sprawy związane z pobieraniem 
wniosków, składaniem wniosków oraz rozpatrywaniem wniosków o 
stypendia szkolne i zasiłki szko lne załatwiane będą w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim  przy ul. Zielonej 5. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty jedynym kryte-
rium warunkującym przyznanie stypendium szkolnego jest kryte-
rium dochodowe. Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010 dochód 
netto na jedną osobę to kwota 351,00zł. Wniosek moŜe zostać 
złoŜony przez rodzica albo opiekuna prawnego albo pełnoletniego 
ucznia. Do wniosku naleŜy dołączyć (tylko te dokumenty, które 
odnoszą się do danej sytuacji Ŝyciowej osoby składającej wniosek) 
zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc sier-
pień 2010 r., zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z 
Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzin-
nych, dodatku mieszkaniowym, zasiłkach, kopię wyroku sądowego 
mówiącego o przyznanych alimentach a jeśli alimenty zasądzone 
nie są płacone opiekunowi dziecka naleŜy dołączyć informację od 
komornika o skutecznej lub bezskutecznej egzekucji, kopię ostat-
niej decyzji emerytalnej, rentowej, zaświadczenie od komornika o 
innych zobowiązaniach.  

Dokumenty mają dotyczyć dochodów osiągniętych w mie-
siącu sierpniu 2010 r.  

W dniu 7.sierpnia br. W Starym Gierałtowie – 
Gospodarstwo agroturystyczne “Malwina” 
odbyło się spotkanie Zarządu Rejonowego 
Polskiego KrzyŜa Kłodzko z członkami Klubu 
Honorowych Dawców Krwi “ Brylant ” w Stro-
niu Śląskim. 

Spotkanie miało charakter roboczy omawiając współpracę pomię-
dzy Klubem HDK “Brylant a PCK Kłodzko. Między innymi rozma-
wialiśmy o prowadzonej akcji Ŝywnościowej. Kilkoro naszych 
członków otrzymało upominki za pomoc w transporcie i rozdawa-
niu Ŝywności wśród mieszkańców Gminy. 

Krew niezbędna jest kaŜdego dnia wielu chorym. śycie 
kaŜdego i wymagającego transfuzji jest zagroŜone – jeśli 
w porę jej nie otrzyma. 

Przeciętny dorosły człowiek ma ok. 5 – 5,5 litrów krwi. jednora-
zowo pobiera się 450 ml. MęŜczyźni mogą oddać taką ilość nie 
więcej niŜ 6 razy w roku a kobiety nie więcej niŜ 4 razy w roku. 
Oprócz krwi pełnej, krwiodawca moŜe oddać osocze metodą pla-
zmoferezy do 20 razy w roku, maksymaln ie 15 l w ciągu roku. 
Przerwa między pobraniami n ie moŜe być krótsza niŜ dwa tygo-
dnie, przy czym od oddania krwi pełnej musi upłynąć co najmniej 
8 tygodni. Krew w twoim organizmie podlega wymianie przez 
cały czas, niezaleŜnie od tego czy ją oddajesz, czy nie.  
                               J. Matyszkiewicz 

II FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW 

W dniu 24.07.2010r w Parku Miejskim 
w Stroniu Śląskim odbył się festiwal pro-
mujący nasze lokalne młode talenty. 
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 
zeszłym roku w Lądku Zdroju.  
Patronat nad tegorocznym II FESTIWA-
LEM MŁODYCH TALENTÓW ZIEMI 
KŁODZKIEJ objął Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, którego 
reprezentantem był Dyrektor Departa-
mentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa 
– Pan Bogusław Wijatyk.  
Organizatorem imprezy było nasze 

STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZ-
NEJ, które jak zawsze wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci i 
młodzieŜy. Pomimo niesprzyjającej aury  Festiwal cieszył się wiel-
kim powodzeniem. Do konkursu przystąpiło 25 osób w wieku od 3 
do 20 lat!  
Kategorie z jakimi zmierzyli się nasi utalentowani uczest-
nicy to: 
I kategoria – piosenka w której zwycięŜyła Klaudia Robak, II 
kategoria - show w której I miejsce ex aequo zajęli: Piotr 
Szczepanek, i Klaudia Cichoń oraz Zespół Taneczny ze 
świetlicy w Bolesławowie, 
III kategoria - rękodzieło w której I miejsce zajęła Patrycja 
Borowska, 
IV kategoria- recytacja w której I miejsce zajęła Zuzanna Mi-
chalska. 
Gościnnie podczas festiwalu wystąpili: Kapela z Rytra, Ze-
spół Pieśni „Cyraneczki” z 
Gorzanowa oraz grupa arty-
styczna ARTUFICES. 
Nad prawidłowym prze-
biegiem i sprawiedliwym 
werdyktem czuwało na-
sze zacne JURY w składzie: 
Małgorzata Bednarek, Jolanta 
Terlecka, Bogusław Wijatyk , 
Ryszard Wiktor, Wiesław Ry-
czek, Jerzy Węgrzyn. 
Dzięki hojności licznych sponsorów kaŜdy z uczestników 
otrzymał bardzo wartościowe nagrody. Ze względu na ga-
baryty i cięŜar paczek z nagrodami potrzebna była pomoc 
rodziców dla najmłodszych dzieciaków w odbieraniu tych-
Ŝe nagród. Radość dziecka jest dla nas nieoceniona i jakŜe 
miło było popatrzeć na radosne i zadowolone twarze na-
szych utalentowanych uczestników. 
       K. Jasik 
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„UNIWERSYTET W BIELICACH” 

SIEKIERECZKI „WYŚPIEWAŁY” 
GŁÓWNĄ NAGRODĘ 

zapraszamy na wykład pt.   

"Laos - w Królestwie Miliona 
Słoni". 

Wykładowcą będzie dr Agnieszka 
Latocha, adiunkt Instytutu Geografii i Rozwoju Regional-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie zaprasza-
my w dniu 25.09.2010r. o godz. 17.00 do Domu Go-
ścinnego u Majów, Bielice 5a. Wstęp wolny.  

W sobotę (18.09.2010 godz. 14.00 – 20.00 ) Sto-
warzyszenie Muzeum Wapiennik w Starej Morawie za-
prasza na obchody Święta Hildegardy z Bingen – wizjo-
nerki, mistyczki, kompozytorki i uzdrowicielki. Patronka 
imprezy leczyła ciało i ducha za pomocą ziół i zdrowej 
Ŝywności. KaŜdy kto choć trochę interesuje się Ekologią 
i zdrową Ŝywnością nie będzie zawiedziony! W tym roku 
realizacja tego wydarzenia moŜliwa jest dzięki wsparciu 
Funduszu Lokalnego Masywu ŚnieŜnika w ramach pro-
gramu „Działaj lokalnie”. Swoje produkty prezentują 
zaproszeni wystawcy z Dolnego Śląska i Republiki Cze-
skiej. Towarzyszyć temu przedsięwzięciu będzie cieka-
wa oprawa muzyczna i literacka. Więcej informacji na 
stronie www.wapiennik.eu 

„ Od pomysłu do przemy-
słu" - pod takim hasłem od-
będzie się tegoroczna edycja 
Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Celem organizato-
rów programu jest ukazanie 
wartości zabytków techniki i 

ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, 
szerzenie wiedzy o nich, zaprezentowanie, jak wygląda 
produkcja przemysłowa dziś i jak wyglądała kiedyś. Z 
tej okazji zapraszamy w dniach 10-11 września w godz. 
10.00-18.00 do Wapiennika "Łaskawy Kamień" w Starej 
Morawie na "Drzwi Otwarte" gdzie nastąpi pokaz pra-
cowni graficznej i papiernictwa połączony z zajęciami 
praktycznymi. Gospodarze oprowadzą równieŜ po 
obiekcie i opowiedzą o historii pieca i Starej Morawy. 

ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN  

Wapiennik Łaskawy Kamień  

Zespół „Siekiereczki” w 
lipcu miał bardzo pracowity 
miesiąc i pięknie prezento-
wał naszą Gminę. 4 lipca – 
udział w VI Prezentacji Ze-
społów Ludowych Ziem 
Pogranicznych „RóŜa 
Kłodzka” w PstrąŜnej k/
Kudowy Zdr., gdzie dostaliśmy prestiŜową nagrodę pu-
bliczności. 11 lipca – udział w XV Wojewódzkim Festiwa-
lu Artystycznych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w 
Stolcu.  25 lipca – udział w II Zdrojowym Fest iwa-
lu Muzyki Ludowej „Ludowe Lądeckie Zdroje” 
równieŜ i tu wygraliśmy główną nagrodę festiwa-
lu Puchar Burmistrza Lądka Zdroju.31 lipca i 1 
sierpnia reprezentowaliśmy Gminę na Opolszczyźnie – 
mieliśmy zaszczyt uświetniać imprezę 200-lecia Sołec-
twa Turawa.                                     D. Wieczorek 

 

STRONIE ŚLĄSKIE - GMINA                     
AKTYWNA Z NATURY 

 Jeśli lubisz duŜo chodzić i chcesz, aby codzienne spa-
cery stały się bardziej efektywne, przyjemniejsze i po-
Ŝyteczne dla organizmu, spróbuj Nordic Walking, sportu 
rodem z Finlandii. Podbił juŜ serca miłośników zdrowe-
go stylu Ŝycia na całym świecie. Nordic Walking jest 
równieŜ doskonałym sposobem na przygotowanie się 
do sezonu narciarskiego. 

Rada Stowarzyszenia „Złoty Kasztan” w Stroniu Ślą-
skim ZAPRASZA wszystkich chętnych na spacery i za-
jęcia z instruktorem NORDIC WALKING. Profesjonal-
ne spacery prowadzone SĄ NIEODPŁATNIE w kaŜdy 
poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.00 
ZBIÓRKA przed Gimnazjum w Stroniu Śląskim z odpo-
wiednimi kijami ( mogą być równieŜ kije narciarskie). 
     J. Bogiel 

II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
OLDBOJÓW - STRONIE ŚLĄSKIE  

W dniu 25.09.2010r.(sobota) odbędzie się w Stroniu 
Śląskim II Międzynarodowy Turniej Oldbojów w 
piłce noŜnej druŜyn 7 osobowych o Puchar Burmistrza 
Stronia Śląskiego. Turniej  odbędzie się na strońskim 
"Orliku" na Osiedlu Morawka, w turnieju mogą brać 
udział zawodnicy, którzy ukończyli 
35 lat. Do turnieju zgłosiło się pięć 
druŜyn:  
- Concordia Knurów (Górny Śląsk)  
- Amator Paczków (Ziemia Opolska)  
- Nysa Kłodzko (Ziemia Kłodzka)  
- Oldboj Stronie Śląskie 
(gospodarze)  
- DruŜyna czeska ze Starego Mesta  
Obrońcą tytułu jest druŜyna Oldboj 
Stronie Śląskie 
Tel. do organizatora 74 8143203  Serdecznie zaprasza-
my do kibicowania swoim druŜynom.  
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WAKACYJNA LIGA PIŁKI  

NOśNEJ— podsumowanie 

Zakończyła się II edycja turnieju Wakacyjnej Ligi Piłkar-
skiej. Zakończenie nastąpiło w dniu 13.08.2010r. na 
strońskim „Orliku” .Nagrody oraz dyplomy uroczyście 
wręczał burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusie-
wicz oraz Dyrektor CSiR Pani Renata Nowak. W zawo-
dach udział wzięło 7 druŜyn ze Stronia Śląskiego i z Ląd-
ka Zdroju, łącznie 84 zawodników. Mecze przebiegały w 
koleŜeńskiej atmosferze, bez brutalnej gry, nikt nie od-
niósł powaŜniejszych kontuzji. Nad przebiegiem rywali-
zacji czuwało dwóch sędziów Pan Zbigniew Lipkowski i 
Pan Piotr Kurczenko. I miejsce w turnieju wywalczyła 
druŜyna Dworek Galosa zdobywając 31 punktów,grała 
w składzie: Matkowski Kazimierz, Ceglarski Piotr, Janica 
Łukasz, Matkowski Paweł, Radlica Krystian, Piechnik 
Krzysztof, Bąk Krzysztof, Poświstajło Mateusz, Bugaj-
ski Krzysztof, Szatan Rafał, Skowron Paweł, Jadczyk 
Wojciech. Za zwycięstwo otrzymali nagrodę pienięŜna w 
wysokości 300 zł. oraz pamiątkowy dyplom i drobne 
upominki. II miejsce, 28 punktów, zajęła druŜyna śKS 
Zymbol w składzie: Lasota Mariusz, Hatalski Wojciech, 
Woś Wojciech, Cieśla Krzysztof, Kruszyk Patryk, Dywań-
ski Paweł, Iwanicki Damian, Kuziel Bartosz, Kuziel Mar-
cin, Kordyjaczny Konrad, Ćwik Mateusz, Nitychoruk Mi-
chał. Otrzymali nagrodę pienięŜną w wysokości 200 zł.  
oraz dyplom i upominki. III miejsce, 20 punktów, zajęła 
druŜyna „Puchaczówka” w składzie: Serafin Jacek, Ko-
walczyk Daniel, Kotrys Ryszard, Niewiadomy, Krysman 
Marek, Sieroń Mateusz, Kwiatkowski Artur, Gierak 
Adam, Feliga Sebastian, Witkowski Sebastian, Cichowicz 
Adam, Piechnik Adam. Za III miejsce otrzymali nagrodę 
pienięŜną w wysokości 100 zł.  oraz dyplom i upominki. 
IV miejsce, 18 punktów, zajęła druŜyna FC Feta, V miej-
sce, 12 punktów, zajęła  druŜyna AnMar Oldboy`s, VI 
miejsce, 11 punktów, druŜyna z Lądka Zdroju Real Lą-
dek, VII miejsce, 1 punkt, zajęła druŜyna Oknosad.  
Zostały równieŜ ufundowane nagrody dla najlepszego 
strzelca, którym został Mariusz Lasota strzelec 20 bra-
mek, najstarszego zawodnika Marka Krysmana, grające-
go jeszcze w czasach kiedy KS „Kryształ” grał w II lidze. 
Najmłodszym zawodnikiem został Mateusz Poświstajło . 
RóŜnica między najstarszym a najmłodszym zawodni-
kiem wyniosła 43 lata. Brawa dla starszych zawodników 
za chęci i ambicję  w grze jak równy z równym z duŜo 
od siebie młodszymi.  Organizator turnieju, Jerzy Ra-
pacz serdecznie dziękuje za ufundowanie nagród rze-
czowych Burmistrzowi Stronia Śląskiego oraz Dyrektor 
CSiR w Stroniu Śląskim.  

Do ponownej rywalizacji w Wakacyjnej Lidze Piłki NoŜ-
nej zapraszamy za rok. 

     P.Dywański 

 

PRZYPOMINAMY 
● Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

– III rata ! 

Przypominamy, Ŝe z dniem 30.09.2010 roku mija termin 
zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoho-
lowych. 

Opłaty za raty zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie 
lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego 
w Urzędzie Miejskim. 

Wpłatę proszę kierować na: Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto 
Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 
maja, 30 września kaŜdego roku kalendarzowego. W przy-
padku nie  dokonania wpłaty w wymaganym terminie ze-
zwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wygasają. 

● 30 września mija termin składania wniosków 
do budŜetu Gminy Stronie Śląskie na 2011 r.  

● UWA GA! Jeden raz w tygodniu w czwartki od godz. 
15.00-17.00 prowadzony jest Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny do spraw UzaleŜnień Dzieci i MłodzieŜy 
(lokal Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie).  

         Telefon zaufania (74) 814-26-95 

● 30 września 2010 r. upływa ostateczny termin składa-

nia wniosków o stypendia za wybitne wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe. Wnioski moŜna uzyskać w Urzę-

dzie Miejskim w Stroniu Śląskim w pokoju nr 9 tel. 

74/811-77-17. 

 INWESTYCJE 

● Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Strachocinie.  

● Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Stronie – Bielice. 
Wybudowano juŜ ponad 10 km. sieci kanalizacyjnej 
czyli  37,16% całej inwestycji. 

● Burmistrz Stronia Śl. ogłasza przetarg nieograniczony 
dotyczący budowy oświetlenia osiedla Morawka. 
Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona w 
najbliŜszym czasie na BIP. 

● Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg na bu-
dowę oświetlenia przy ul. Sportowej. Postępowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczone-
go . Dotyczy działek nr. 531, 771/6 obręb Stronie 
Śląskie. Specyfikacja warunków zostanie zamieszczo-
na  stronie internetowej: 

         http://bip.stronie.dolnyslask.pl/ 
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ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWY RAJD NA ŚNIEśNIK– 4 WRZEŚNIA 

    W dniu 14 sierpnia odbyły się w Kletnie k/Stronia 
Śląskiego, na średniowiecznym wyrobisku V Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów.  
 
     Organizatorem zawodów byli:Pan A.Miziołek właści-
ciel Muzeum Minerałów w Kletnie oraz Pan A.Gustaw 
Prezes Starej Kopalni Uranu w Kletnie. Zawody rozpo-
częły się półgodzinnym kursem rozpoznawania minera-
łów jakie występują na Naszych terenach, który pro-
wadzili, pracownik Sztolni Fluorytowej w Kletnie To-
masz Marek oraz pracownik Uniwersytetu Śląskiego- dr 
Eligiusz Szełęg.  Następnie odbyło się losowanie dzia-
łek, na których prowadzone później były poszukiwania 
minerałów. Zawodników podzielono na dwie kategorie: 
dzieci i dorosłych. Dzieci szukały minerałów przez 45 
minut, dorośli przez 90 minut. W zawodach łącznie 
wzięło udział ponad 200 osób z całej Polski i z Czech. 
KaŜda druŜyna miała wytypować z wszystkich znalezio-
nych minerałów, jeden najbardziej wartościowy, na-
stępnie znalezione minerały poddane zostały ocenie 
komisji, która po krótkiej przerwie ogłosiła wyniki. 
Sponsorami imprezy 
byli: Starosta Powiatu 
Kłodzkiego, Burmistrz 
Gminy Stronie Ślą-
skie, KGHM Miedź 
Polska S.A., Nadle-
śnictwo Lądek Zdrój, 
Villa PANORAMA. 
Zmagania zawodni-
ków sfilmowane zo-
stały przez wrocław-
ską telewizję  dolnośląską TEDE TV 4. 

     Gmina Stronie Śląskie reprezentowana była przez dwa 
zespoły mieszane, jeden z zespołów w składzie:  
Alicja Kuklis, Urszula Walo, Paweł Dywański zajął 7 miej-
sce. Znaleziony minerał (fluoryt) znajduje się w GCI w 
Stroniu Śląskim.  
     Po zawodach, kaŜdy z uczestników mógł zjeść ciepły 
posiłek, który był zagwarantowany po wpłaceniu wpiso-
wego. Po ogłoszeniu 
wyników odbył się wy-
stęp utalentowanego 
perkusisty Mateusza 
Grzegorzewskiego, 
mieszkańca Stronia Ślą-
skiego. Impreza była 
bardzo udana, a pogoda 
dopisała. Organizator 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w za-
wodach w przyszłym roku. 
     P.Dywański 

V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW 

T y t u ł  p r o j e k t u :  
" U ź r ó de ł  t r z e c h mó r z  -  r o z w ó j i  p r o mo c j a  t ur y s t y k i  w M a s y w i e  Ś n i e Ŝ n i k a "  

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Rajd Pieszy na Szczyt ŚNIEśNIKA (1425 m.n.p.m.) Wymarsz na trasę 
odbędzie się w dniu 04.09.2010r. (sobota) o godz. 10.00  z Kletna k/Stronia Śląskiego. Równocześnie wyruszy 
grupa z czeskiego Starego Mesta. Ok. godz. 13.00  na szczycie ŚnieŜnika nastąpi uroczyste spotkanie grup polskiej i 
czeskiej. KaŜdy uczestnik wycieczki otrzyma upominek oraz certyfikat za zdobycie ŚnieŜnika. 

Trasa – Kletno(parking), wymarsz na trasę Ŝółtym szlakiem turystycznym do Przełęczy ŚnieŜnickiej (1123 mnpm) 
1,40 h-> Schronisko Na Hali Pod ŚnieŜnikiem0,25 h-> ŚnieŜnik (1425 mnpm) szlakiem zielonym 0,40h. Łączny czas 
przejścia  w jedną stronę ok. 3 h. Trasa o niewielkim stopniu trudności. Powrót do Kletna tą samą drogą. 

CELE RAJDU: 
- popularyzacja górskiej turystyki pieszej 
- poznawanie walorów turystycznych Sudetów, 
- wypoczynek na świeŜym powietrzu, 
- integracja środowiska turystycznego z Polski i Czech 
- na szczycie będzie moŜna podpisać petycję w sprawie  
odbudowy wieŜy na ŚnieŜniku. 
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