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W TYM NUMERZE: 

VII MIEJSCE W PRESTIŻOWYM RANKINGU 

Mamy przyjemność przekazać Państwu informację o uzyskaniu przez  
Naszą gminę wysokiego VII miejsca w prestiżowym Rankingu Powia-
tów i Gmin w 2010 roku, w kategorii gmin miejskich i miejsko- 
wiejskich, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Burmistrz 
Stronia Śląskiego osobiście odebrał puchar oraz dyplom. Jest to znacz-
ne osiągnięcie, gdyż w rankingu oceniającym całokształt pracy Gminy 
za 2009 r. byliśmy na XII miejscu. 

Wręczenie nagrody odbyło się podczas drugiej 
Edycji Kongresu Regionów w Świdnicy w 
dniach 10-12 maja 2011r. Tym razem hasło 
przewodnie brzmiało: „Bezpieczeństwo i roz-

wój". W czasie Kongresu uczestnicy zebrali się na trzech sesjach ple-
narnych oraz około 70 panelach dyskusyjnych. Do udziału zostali za-
proszeni przedstawiciele samorządów, biznesu, administracji publicznej 
oraz Unii Europejskiej, a także eksperci, naukowcy i dziennikarze. Kon-
gresowi towarzyszyły liczne imprezy oraz wystawa, podczas której fir-
my z całego kraju prezentowały swoją ofertę dla jednostek samorządu 
terytorialnego.  

Z okazji „Dnia Matki”  

Życzymy Wam Drogie Mamy 

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, 

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, 
samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń.  

________________________ 

1 czerwca to jak wszystkim wiadomo  

Dzień Wszystkich Dzieci 

A więc życzymy wszystkim dzieciom 
śmiechu wiele i lodów w niedzielę 
i przyjaciół najlepszych na świecie 

i wszystkiego co chcecie. 

W imieniu Radnych Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Stroniu Śląskim 

(-) Ryszard Suliński  

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 

RAZEM WYGŁOSUJMY PLAC 
ZABAW 

2 

PRZETARGI 2 

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 3 

MAMY STRATEGIĘ MARKE- 3 

POMOC LEKARSKA I PIELĘ-
GNIARSKA W STRONIU ŚL. 

4 

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA 4 

RUBRYCZKA SZKOŁY  4 

SPRAWCY WANDALIZMU  
UJĘCI 

4 

HDK „BRYLANT 5 

NABÓR WNIOSKÓW-
PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄ-

CE IDEĘ ODNOWY WSI 
6 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE 
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

6 

KŁODZKA WSTĘGA SUDETÓW 6 

DZIAŁ SPORTU 7 

DNI  STRONIA ŚLĄSKIEGO 8 

GMINA AKTYWNA Z NATURY 8 

DZIEŃ DZIECKA W CETIK 8 

PŁYWACKIE MISTRZOSTWA  8 

HARMONOGRAM PRACY  
APTEK (DODATEK) 

 

MINI OLIMPIC GAMES 8 

NABÓR NA RATOWNIKA-   
OFERTA PRACY (DODATEK) 

 



S T R .  2  Rok VIII, Numer LXXIX 

PRZETARGI 

● Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę n/w nieru-
chomości przeznaczonych pod sezonowe punkty handlowo-usługowe i rekreacyjne na terenie kąpieliska w Starej Mora-
wie: 

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁEK: 

1.Działka nr 1 - teren o powierzchni 120 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia ogródka piwnego. Przed podpisaniem 
umowy dzierżawy Dzierżawca przedłoży projekt urządzenia ogródka piwnego - graficzną koncepcję zagospodarowania 
ogródka celem jego akceptacji. Przed rozpoczęciem dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym 
podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt. WADIUM - 500,00 zł 

2.Działka nr 2 - teren o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem pod małą gastronomię (rożno, fast food) z wyłączeniem 
sprzedaży piwa. WADIUM - 500,00 zł 

3.Działka nr 3 - teren o powierzchni 9 m2 z przeznaczeniem na sprzedaż waty cukrowej, kukurydzy i popcornu.   
WADIUM - 100,00 zł 

4.Działka nr 4 - teren o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem pod zagospodarowanie urządzeniami placu zabaw dla dzie-
ci oraz urządzeniami rekreacyjnymi typu kule wodne (waterball). WADIUM - 100,00 zł 

5. Działka nr 5 - teren o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem pod zagospodarowanie urządzeniami placu zabaw dla 
dzieci oraz urządzeniami rekreacyjnymi typu: zabawki dmuchane, batut, euro - bungy, zjeżdżalnie z wyłączeniem kul 
wodnych (waterball). WADIUM - 100,00 zł 

6.Działka nr 6 - teren o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu handlowego (stragan z zabawka-
mi, upominkami).  WADIUM - 100,00 zł 

TERMIN I WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:  

Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium i złożenie pisemnej oferty dostarczonej osobiście lub za pośrednic-
twem poczty, w Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 a, do dnia 03.06.2011 r. do godz. 
15.00. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.csir.com.pl oraz w Centrum Sportu i Rekreacji w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a (tel. 74 814 16 04, 501 67 45 22, e-mail: b.birowka@csir.com.pl). 

● Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na:  

ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 7 DO 16 LAT, Z TERENU 
MIASTA I GMINY STRONIE ŚLĄSKIE, NAD MORZEM BAŁTYCKIM.  
Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem zamówienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w godzinach 
od 7.30 do 15.00 . 
Oferent powinien spełniać  warunki określone w Ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.  

Nr 19, poz. 177 ze zm.). 
Oferty pisemne zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać osobiście w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Stroniu Śląskim lub przesłać pod adresem Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 , 57 -–550  Stronie 
Śląskie w terminie do dnia 10 czerwca 2010 roku do godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu dnia 11 czerwca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiają-
cego w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć. 
Informację o przetargu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 

tel. ( 074) 8 141424 Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne. 
 

Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do konkursu organizowanego przez firmę Nivea Polska S.A.  
Z okazji 100 urodzin marki Nivea, firma Nivea Polska S.A.  postanowiła ufundować 100 placów za-
baw. Konkursowy plac zabaw posiada dwa wieloelementowe zestawy zabawowe,  jeden element 
sprawnościowy, dwie huśtawki, dwa bujaki sprężynowe, karuzelę, piaskownicę, kosz na śmieci, 
ławkę, regulamin placu zabaw. W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stro-
nie www.nivea.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu. 
Głosowanie odbędzie się w terminie od 6 czerwca do 31 października. Głosuj na swoją Gminę, każ-

dy głos się liczy. Link Naszego miasta w dniu rozpoczęcia głosowania zostanie opublikowany na gminnych stronach interne-
towych (stronie.pl/ gminny facebook), w następnym numerze Nowinek oraz na plakatach rozwieszonych na terenie Gminy. 

RAZEM WYGŁOSUJMY PLAC ZABAW 
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Zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 30 maja 2011 roku o godzinie 
11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

      PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

4. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.  Komisja 
Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Stronia 
Śląskiego, Dyskusja. 

5. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej, Dyrektor Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Dyrektor 
Centrum Edukacji, Turystki i Kultury w Stroniu Śląskim, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim, Dyrektor Centrum Sportu i 
Rekreacji w Stroniu Śląskim, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Burmistrz Stronia Śląskiego, Dyskusja. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
7. Ustalenie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim.  
8. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie.  
9. Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011. 
10. Rozpatrzenie skargi Pani Danuty Dębskiej na działalność Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Stroniu Śląskim. 
11. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
12. Interpelacje radnych. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
15. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.    Przewodniczący Rady Miejskiej 

   (-) Ryszard Suliński 

W dniu 29 kwietnia 2011 roku w Hotelu „Zamek na skale” w Trzebieszowicach Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodz-
kiej zorganizowało konferencję podsumowującą i prezentującą rezultaty projektu „Strategia marketingowa Ziemi 
Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka”. Podczas Spotkania Dyrektor Stowarzyszenia Radosław Pietuch zaprezento-
wał m.in. Logo promocyjne regionu i markowe produkty turystyczne Ziemi Kłodzkiej. Omówiony został również 
plan wdrożenia  I etapu strategii. 

Ziemia Kłodzka pod względem potencjału turystycznego jest bardzo zróżnicowana. Aby zawrzeć w koncepcji mar-
ki cały różnorodny potencjał, niezbędne jest zaplanowanie struktury rozwoju marki. Turystyczna marka Ziemi 
Kłodzkiej obejmuje tzw. strategiczne rynki produktowe dla rozwoju turystyki, czyli turystykę uzdrowiskową i zdro-

wotną, aktywną i kwalifikowaną, miejską i kulturową oraz na obszarach wiejskich. Odpowiadają temu cztery submarki: 
● Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness – kłodzkie zdroje zdrowia: submarka związana bezpośrednio z pięcioma uzdro-

wiskami, leczeniem uzdrowiskowym, spa, wellness, wodą mineralną, zakładami przyrodoleczniczymi, klimatem niewielkich, ci-
chych i malowniczo położonych uzdrowisk, niezniszczoną „zieloną” przyrodą (uzdrowiska położone są w kotlinach górskich), które 
różnią się tym od karkonoskich, że posiadają bogate i różnorodne złoża wód, również termalnych (radonowych) w Lądku-Zdroju.  

● Turystyka aktywna & sport – kłodzkie zdroje aktywności, w tym: zima kłodzka, 4 pory aktywności,  
Submarka związana z różnorodnością form aktywności: turystyka rowerowa (od wiosny do jesieni), turystyka narciarska 
(narciarstwo biegowe i zjazdowe, snowboarding), piesza turystyka górska, kajakarstwo na Nysie Kłodzkiej. Cechą charaktery-
styczną turystyki aktywnej na Ziemi Kłodzkiej jest powiązanie z uzdrowiskami „uzdrowiskowa aktywność.  

● Turystyka kulturowa – kłodzkie zdroje kultury: submarka związana z miastami Ziemi Kłodzkiej, zabytkami architektury, 
tradycjami kulturowymi (w tym kulinarnymi), tradycjami Hrabstwa Kłodzkiego, imprezami kulturalnymi (w tym Festiwal 
Chopinowski), tradycyjną zabudową wsi sudeckiej, współistnieniem 5 kultur (niemiecka, czeska, austriacka, żydowska, polska), 
odcięciem górami i istnieniem enklawy kulturowej, która miała w przeszłości postać Hrabstwa Kłodzkiego. 

● Turystyka na obszarach wiejskich i ekoturystyka – kłodzka wieś: submarka związana z turystyką wypoczynkową, 
agroturystyką, ekoturystyką na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej, zabytkowymi wsiami, tradycjami, kuchnią, wypoczynkiem w 
lesie, na wsi, rekreacją pieszą, rowerową, jeździecką, wyciszeniem, kuracjami klimatycznymi. 

W oparciu o zdefiniowane elementy tożsamości, stanowiące rdzeń marki, zaproponowane zostało nowe logo – znak marki Ziemi 
Kłodzkiej. Logo Ziemi Kłodzkiej jest zgodne z uzdrowiskowym charakterem i wyraża opisane w strategii cechy wizerunkowe. Logo i 
zbudowany na nim system wizualny są spójne z założeniami marki i będą współgrać z systemem werbalnym i koncepcją 
komunikacji Ziemi Kłodzkiej. Logo wraz z zasadami stosowania zawartymi w Księdze Znaku współtworzą niepowtarzalny styl marki, 
Ziemi Kłodzkiej – kłodzkich zdrojów. Proponowane logo zostało zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia. 

MAMY STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ ZIEMI KŁODZKIEJ 
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RUBRYCZKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

POMOC LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA W STRONIU ŚLĄSKIM 
Począwszy od dnia 1 maja 2011 r. pomoc lekarska i pielęgniarska udzielana jest w budynku Izby Przyjęć Wojewódzkiego Centrum Psy-
chiatrii Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim ul. Morawka 1 (dawny Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych), w dniach: 
● poniedziałek – piątek - w godzinach od 18:00 do 7:00 rano dnia następnego, 
● sobota, niedziela i święta – opieka całodobowa. 
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia stanu zdrowia i życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy po-
gotowia ratunkowego. 
Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112. 
Izba Przyjęć WCPD SPZOZ – 74 8141 488 lub 74 8141 490.  

Burmistrz Stronia Śląskiego 
(-) Zbigniew Łopusiewicz 

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA 

● Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w imprezie „Dzieci swojemu miastu”. Na scenie zaprezentowały swoje umiejętności ta-
neczne zespoły „Elgo”, „Nutki” oraz dzieci z grup „Muchomorki” i „Krasnale”. Przedszkolaki wykonały tańce dyskotekowe i ludowe. 
Za swoje występy otrzymały gromkie brawa. 

● W ramach realizowanego projektu transgranicznego „Radosny Przedszkolak, znaczy zdrowy Przedszkolak – śpiewam, uczę się i ba-
wię” we współpracy z przedszkolakami z Czech zorganizowaliśmy konkurs kulinarny „Wiosna w naszych brzuszkach jest smaczna, 
zdrowa i kolorowa”. Przedszkolaki w swoich grupach i reprezentacje polskich i czeskich dzieci przygotowały smakowite, kolorowe 
sałatki owocowe i warzywne, które potem ze smakiem degustowały. Otrzymały za konkursowe zdrowe dania upominki i poczęstu-
nek. 

● W maju nasze dzieci po raz kolejny uczestniczyły w kursie języka czeskiego. 

● Zorganizowaliśmy także ( w ramach projektu transgranicznego) „Polsko-czeską Olimpiadę Przedszkolaków”. Gościły u nas dzieci ze 
Starego Mesta. Wszystkie przedszkolaki brały udział w różnych konkurencjach sportowych. Każda drużyna otrzymała za udział pa-
miątkowy dyplom i upominki. Dzieci nasze i czeskie integrowały się także podczas poczęstunku. Przed nami jeszcze jedno spotkanie 
z czeskimi kolegami – w czerwcu. 

KONKURS „JA I MOJA RODZINA” 

● Podsumowanie II edycji konkursu „ Drugie życie elektrośmieci”.W konkursie udało się nam zebrać  11688 sztuk 
baterii, co w przeliczeniu na jednego ucznia dało 30 sztuk. Baterie ważyły łącznie 119,37 kg czyli 0,31 kg na jedne-
go ucznia. W klasach I-III zwyciężyła klasa Ia, która zebrała 3315 sztuk, o wadze 13,2 kg. W klasach IV-VI najwięk-
szą ilość zebrała klasa Vc-4757 sztuk. Wagowo najlepsza była klasa VIc - 25 kilogramów. Dziękujemy uczniom, ro-
dzicom i wychowawcom za zaangażowanie w zbiórce elektrośmieci. 

● Sukcesy uczniów klas I-III: Konkurs literacki Gmin Masywu Śnieżnika " Okolica w literę ujęta" 

I miejsce  Jagna Śliwa      kategoria - opis 
II miejsce Milena Gancarz kategoria- opowiadanie 
II miejsce Anastazja Korpalska 

● Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Szkolny Piknik Rodzinny. Odbędzie się 11 czerwca (sobota) na boiskach Szkoły Podstawowej. 
Zapewniamy, że nikt nie będzie się nudził. W programie gry, zabawy i mnóstwo atrakcji. Podczas pikniku będzie można skonsumować 
pyszne jedzenie.          Organizatorzy – Rada Rodziców 

UJĘTO SPRAWCÓW WANDALIZMU, KTÓRZY DOKONALI ZNISZCZEŃ OGRODZENIA NA 
ŁUKU ULIC NADBRZEŻNA - KOŚCIUSZKI. ZGODNIE Z OBIETNICĄ BURMISTRZ NA-

GRODZIŁ OSOBĘ, KTÓRA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO UJAWNIENIA AKTÓW WANDALIZMU. 

SPRAWCY WANDALIZMU UJĘCI 

Alternatywna Placówka Wychowania Przedszkolnego „BAJLANDIA” w Bolesławowie prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji 
i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza konkurs plastyczny pt. „ Ja i moja rodzina”. Wszystkie chętne dzieci z sołectwa 
Bolesławów prosimy o dostarczanie prac (format A4, technika dowolna) do dnia 27.05.2011r. do Pani Magdaleny Anders. Rozstrzy-
gnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 01.06.2011r. na corocznym Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Bole-
sławowie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY         Kazimiera Jasik       
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HDK „BRYLANT” 

PRZYPOMINAMY 

● Przypominamy, że z dniem 31.05.2011 roku upływa ter-
min zapłaty za II ratę zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe Gminy 
Stronie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu Kasowego 
Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 

Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 

„Wakacyjna kropla Nadziei” to konkurs dla honorowych dawców krwi trwający 
od 11.04 do 30 09.2011 r. 

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.  Warunkiem uczestnictwa jest oddanie krwi pełnej 
minimum 2 razy w czasie trwania konkursu. Kupony potwierdzające oddanie krwi 
będą wypisywane w Oddziałach Terenowych, na ekipach wyjazdowych i w RCKiK.   
W  losowaniu biorą udział tylko kupony przygotowane przez organizatora konkursu, 
bez poprawek i skreśleń. Losowanie nagród odbędzie się w listopadzie w siedzibie 
RCKiK w Wałbrzychu w obecności prawnika. Wyniki konkursu zostaną wywieszone 
na tablicach ogłoszeń w RCKiK i oddziałach terenowych.  

Wykaz nagród : 

Skuter, DVD, 2 telewizory, radiomagnetofon, 2 laptopy, 3 żelazka, 2 zestawy kina domowego, 2 ekspresy do kawy, 1 lodów-
ka, 3 roboty kuchenne, 1 pralka automat, 5 szt. odtwarzaczy MP3, 2 aparaty fotograficzne, 
5 szt. tosterów, 2 rowery ( męski i damski ), mikrofalówka, 5 czajników elektrycznych, 5 blenderów, 5 suszarek do włosów,  
5 golarek elektrycznych, 10 Pendrive, 3 wagi łazienkowe, 5 szt. wiertarko – wkrętarek,  
2 grzejniki elektryczne, 5 szt. lokówko- suszarek, 5 szt. skrzynek łazienkowych, 2 szlifierki, 5 szt. koców bawełnianych,  
10 kompletów pościeli bawełnianej 

Najbliższy pobór krwi w Stroniu Śląskim ul. Hutnicza 12 ( Biurowiec HSK ) 22 czerwca b.r. Serdecznie Zapraszamy 

            Jacek 

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gmi-
ny Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 ma-
ja, 30 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku 
niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wygaszone. 

● Przypominamy, że 15 czerwca mija termin płatności czyn-
szu dzierżawnego za grunty rolne oraz ogródki przydomo-
we. Natomiast termin wpłat za garaże, komórki i inne mija 
25 czerwca br. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE IDEĘ ODNOWY WSI 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia pro-
mujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie 
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2011 r. Podmioty uprawnione do składania ofert: Organizacje pozarzą-
dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.); Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010, Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.). Zgłoszony w ofercie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miej-
scowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” Woje-

wództwa Dolnośląskiego, która posiada sołecką strategię rozwoju przyjętą przez Zebranie Wiejskie.  
W ramach konkursu ofert przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie: Wykonania tablic informacyj-
nych, tzw. „witaczy” informujących o uczestnictwie w inicjatywie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, tablic w centrum miejscowości – 
opisujących tą miejscowość; Propagowanie idei Odnowy Wsi poprzez wydanie materiałów promujących miejscowość 
uczestniczącą w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”; Organizacji szkoleń nt. zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, po-
zyskiwania środków z UE oraz rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych (min. liczba uczestników – 10 osób); Organiza-
cji imprez i wystaw promujących inicjatywę Odnowy Wsi; Promocja idei Odnowy Wsi poprzez zakładanie i prowadzenie 
serwisu internetowego dotyczącego miejscowości uczestniczącej w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”. 

Minimalna wartość projektu – 1.000 zł; Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty  
5 000 zł nie więcej niż 90% ogólnej wartości projektu; 
Udział własny w projekcie wynosić powinien minimum 10% ogólnej wartości projektu. 
Oferty, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011, Nr 
6, poz. 25), należy złożyć w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2011 roku, osobiście lub za pośrednictwem 
poczty, w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego       we Wrocła-
wiu, ul. Mazowiecka 15 piętro III, pok. 341, w godzinach 8.00-16.00. Przy dostarczeniu drogą pocztową decyduje data stempla 
pocztowego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/
artykul/ogloszenie-naboru-wnioskow-przedsiewziecia-promujace-idee-odnowy-wsi/ 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

KŁODZKA WSTĘGA SUDETÓW OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   

Dnia 09.05.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przeprowadzono spotkanie 
aktywizujące społeczność lokalną. Spotkanie odbyło się w formie szkolenia połączonego 
z konsultacjami na temat działań: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Poprowadzili je pracownicy Fun-
dacji Kłodzka Wstęga Sudetów- Dorota Kuczwalska i Malwina Rogowska. W spotkaniu 
uczestniczyło 28 osób (sołtysi oraz osoby zainteresowane). 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna 
Grupa Działania działająca na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, 
Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wnio-
sków o przyznanie pomocy na operacje,: 

1.    „Odnowa i rozwój wsi”, Limit dostępnych środków: 1 465 370,00 zł. 

2.   tzw. Małe projekty, operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi; Limit dostępnych środków: 893 169,00 zł. 

3.     „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Limit dostępnych środków: 491 045,00 zł. 

4.    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Limit dostępnych środków: 567 005,50 zł 

 Termin składania wniosków: od 26 maja do 22 czerwca 2011 r. do godziny 15:30. 

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz 
z załącznikami bezpośrednio w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które mieści się 
w Lądku Zdroju przy ulicy Plac Staromłyński 5 (na parterze budynku Centrum Kultury i Rekreacji). 

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formula-
rzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej LGD: www.kws.org.pl 
oraz w biurze LGD, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego www.prow.dolnyslask.pl a w przypadku operacji z pkt. 2 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 

 Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Lądku Zdroju, Plac Staromłyński 5, telefonicznie (074) 814 81 59, a tak-
że drogą elektroniczną: e-mail: biuro@kws.org.pl.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 
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DZIAŁ SPORTU 
Nasza drużyna piłkarska rozegrała kolejne mecze w wałbrzyskiej Lidze okręgowej. 23 kwietnia piłkarze 
„wybrali się” na spotkanie do Kudowy.  Mecz nie zachwycił, żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. W 
22. kolejce Nasza drużyna podejmowała zawodników z Żarowa. Po bardzo ciekawym i emocjonującym meczu 
ostatecznie  drużyny zremisowały 1:1. W Święto narodowe 3. maja Kryształ miał rywalizować w  kolejnym 
spotkaniu ligowym. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegranie kolejki ponieważ na większość boisk 
„Okręgówki” zawitała zima. 23. kolejka została przeniesiona na 25. maja. W niedzielne popołudnie 8 maja do 
Stronia przyjechała drużyna Górnika Boguszów- Gorce. Nasi zawodnicy na mecz wyszli bardzo zmotywowani. 
Było to widać od pierwszej minuty, przeważaliśmy w środku pola. Górnik próbował kontratakować. Ostatecz-
nie biało- niebiescy  pokonali Gości 2:1 i po tej kolejce zajmowali 6. miejsce w tabeli ligowej. Następna kolej-
ka przerwała bardzo dobrą passę pięciu spotkań bez porażki. W Niedzielę piłkarze  wybrali się na mecz do 

Jaszkowej Dolnej.  Niestety, Kryształ przegrał mecz i zanotował spadek w tabeli ligowej o trzy miejsca. Worek z bramkami rozer-
wał się  22 maja kiedy to Nasi piłkarze rozegrali mecz z Spartą Ziębice. Kryształ już w  trzeciej minucie wyszedł na prowadzenie po 
strzale z  Daniela Kowalczyka. Drugą bramkę zdobył Mariusz Lasota. Nasi zawodnicy kontrolowali sytuację na boisku i  do przerwy 
dołożyli jeszcze dwa trafienia. Początek drugiej połowy przyniósł honorowe trafienie gości z Ziębic, przyjezdni poszli za ciosem i 
zdobyli kolejną bramkę. Kryształ obudził się w porę i po strzale Krzysztofa Kapusty wygraliśmy ostatecznie 5:2. Warto dodać, że 
ostatni raz Nasi zawodnicy wygrali strzelając pięć bramek 8 listopada 2009 roku, kiedy to pokonali  Biały Orzeł Mieroszów 5:0. Za-
legły mecz z Pogonią Pieszyce rozegrany 25 maja Kryształ wygrał 1:2 po bramkach Lasoty i Drańczuka. Aktualnie w Tabeli zajmu-
jemy 7. miejsce z dorobkiem 38. punktów. Cieszy fakt, że na meczach w Stroniu pojawia się regularna grupa kibiców, którzy przez 
90. minut dopingują swojej drużynie.                                                                                         B. Kuziel 

WRACAMY DO GRY... 
Kolejna edycja Amatorskiej Letniej Ligi Piłkarskiej rusza już od 28. czerwca na strońskim „Orliku”. Mecze będą rozgrywane w każdy 
poniedziałek i piątek. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników. Kapitanowie dokonują zgłoszenia drużyny. Takie zgłosze-
nie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników, nazwisko kapitana, telefon kontaktowy. Zebranie organiza-
cyjne odbędzie się 20.06 (poniedziałek) o godzinie 19.00. na boisku „Orlik”. Wpisowe  od drużyny wynosi 150 złotych. Informuje-
my, że są drużyny, które poszukują środków finansowych. Potencjalnych sponsorów i wszystkich zainteresowanych prosimy o kon-
takt z organizatorem: Jerzy Rapacz ul. Jaworowa 16 tel: 74 814 32 03 lub 606241263  

PUCHAR POLSKI DOWNHILL 
Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Park Rowerowy" organizuje trzecią edycję Pucharu Polski w zjeździe MTB 
Downhill. Impreza ta jest pod patronatem Polskiego Związku Kolarskiego i odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 
2011r. Zawody będą miały rangę międzynarodową, ponieważ spodziewamy się zawodników z Czech. Trasa, na 
której odbędzie się zjazd uchodzi za jedną z najtrudniejszych tras w Polsce. Rywalizacja rozgrywać sie będzie w 
siedmiu kategoriach. Z czego cztery kategorie to zawodnicy z licencją PZKol, a trzy kolejne to tzw. hobby. Zawody 
te uchodzą za bardzo widowiskowe, dlatego zapraszamy serdecznie nie tylko zawodników, ale i kibiców, dla  

        których będzie to nie lada atrakcja  

WIEŚCI Z UKS MLKS „SNIEŻNIK” Stronie Śląskie 
Wspaniałym akcentem zakończyły się finały XVII OOM w tenisie stołowym. Szymon BUREK z Adamem Doszem zdobył mi-
strzostwo Polski w grze deblowej, a drużyna Śnieżnika Stronie Śląskie zdobyła drużynowe wicemistrzostwo Pol-
ski. Natomiast Szymon Burek w turnieju indywidualnym zajął miejsce w przedziale 5-8, pozostali zawodnicy Re-
migiusz Jamróz i Adrian Dugiel zajęli dalsze miejsca. Jest to duży sukces naszych zawodników i trenera Leszka 
Kawy.  Na rozegranym w dniu 01.05.2011 w Zawierciu półfinale do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Awans wywalczyli: Re-
migiusz Jamróz, Szymon Burek i Adrian Dugiel oraz drużyna chłopców (Burek, Dugiel) Natomiast awans do Pucharu 
Polski wywalczyli: Anna Węgrzyn, Krzysztof Studniarz oraz drużyna dziewcząt (Anna i Katarzyna Węgrzyn) i chłop-
ców (Krzysztof Studniarz, Daniel Majewski).  W rozegranych w Hali imienia Andrzeja Grubby w Brzegu Dolnym, z udziałem 
64 dolnośląskich i lubuskich zawodniczek i zawodników, Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w punktacji klubowej zde-
cydowanie wygrali reprezentanci Śnieżnika Stronie Śląskie. Zawodnicy z tego klubu nadawali ton w tych zawodach i zdobyli 
najwięcej medali. Gratulacje dla trenera Leszka Kawy i działaczy klubu!  W singlu młodziczek najlepsza była Katarzyna Wę-
grzyn, która w finale wygrała 3:2 z Adrianną Studniarz (obie Śnieżnik). Wśród chłopców najlepszy był Samuel Kulczycki 
(Gorzovia Gorzów), który w finale pokonał 3:2 Macieja Kołodziejczyka (AZS UE Wrocław). Na miejscach 3 i 4 odpowiednio upla-
sowali się: Krzysztof Studniarz i Daniel Majewski (obaj Śnieżnik).  W deblu dziewcząt wygrała para Rokity (Marcelina Ancy-
pa i Agata Uchnast), która w finale wygrała 3:0 z parą Śnieżnika (Aleksandra Ciura i Adrianna Studniarz). Na miejscach 3 i 
4 odpowiednio uplasowały się: pary Katarzyna i Anna Węgrzyn (obie Śnieżnik) oraz Alicja Łebek (Unia Lubiszyn Tarnów) i 
Sandra Białowska (Trójka Międzyrzecz).  W deblu młodzików zwyciężyła para Śnieżnika (Daniel Majewski i Krzysztof Stud-
niarz), która w finale wygrała 3:1 z parą Kacper Malewicz (Unia) i Samuel Kulczycki (Gorzovia). Klasyfikacja klubowa: 1. Śnież-
nik Stronie Śl. 16 pkt, 2. Rokita Brzeg Dolny - 8 pkt, 3. ZKS Drzonków - 5 pkt, 4. Gorzovia Gorzów - 4,5 pkt, 5. Unia Lubiszyn 
Tarnów - 3 pkt, 6. AZS UE Wrocław - 2,5. Klasyfikację wojewódzką wygrał Dolny Śląsk - 32 punkty, przed Lubuskiem - 16 punk-
tów. 

PREZES UKS MLKS Śnieżnik” 
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PŁYWACKIE MISTRZOSTWA 
Dnia 2 czerwca (czwartek) o godzinie 15:00 na basenie CSiR 
w Stroniu Śląskim obędą się zawody pływackie o Mistrzostwo 
Stronia Śląskiego.  Fundacja Mi Mamo oraz Urząd Miejski w Stro-
niu Śląskim zapraszają dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Nabór prowadzą Wiesława Czerwińska oraz Miro-
sław Bałys. Dla zawodników przewidziano atrakcyjne nagrody. 

W dniu 11 czerwca br. CSiR  i GCI w Stroniu Śląskim zaprasza 
wszystkich amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu na wy-
cieczkę rowerową z cyklu "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj 
Swoją Okolicę". Jest to comiesięczny cykl wycieczek rowerowych, 
którego celem jest zaznajomienie turystów i mieszkańców Naszej 
Gminy z walorami turystycznymi naszego pięknego regionu. 
Szczegółowa informacja o wycieczce wkrótce pojawi się w formie 
plakatów na tablicach ogłoszeń.     

                                                                        Paweł Dywański 

GMINA AKTYWNA Z NATURY 

W dniach 04-06.06.2011 r. W CSiR w Stroniu Śląskim odbę-
dzie się FINAŁ MINI OLIMPIC  GAMES 2011 oraz TURNIEJ O 
PUCHAR PKOL  w tenisie stołowym. Jednocześnie odbędzie 
się Memoriał HENRYKA OŚLIZŁY. Przewiduje się udział 64 
zawodników i zawodniczek z całej Polski oraz trenerzy i ro-
dzice łącznie około 120 osób.    Roman 

MINI OLIMPIC GAMES 

DNI  STRONIA ŚLĄSKIEGO 

25- 26. 06. 2011r.  

     PARK MIEJSKI 
SOBOTA 25 CZERWCA 

9.00 – 19.00- MIĘDZYNARODOWY JARMARK TWÓRCÓW LUDOWYCH I 
RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ORAZ GIEŁDA ARTYKUŁÓW ANTYKWA-
RYJNYCH  

14.00 – 14.30- WYSTĘP KAPELI Z ULICY HUTNICZEJ 

14.00-15.00- GRY I ZABAWY DLA DZIECI 

14.30- 19.00- XIV PRZEGLĄD KAPELI PODWÓRKOWYCH – WYSTĘPY 
KONKURSOWE 

19.00- 19.30- POLSKO- CZESKI POKAZ TANECZNY GRUPY „TANECNI 
STUDIO LB JESENIK”, POBOCKA STARE MESTO 

19.30-  20.00- POLSKO- CZESKI POKAZ PANTOMIMY WEDŁUG AUTOR-
SKIEGO SCENARIUSZA MICHAŁA DAWIDOWICZA. 

20.00- 21.00- FRONT DOOR (JOANNA FARYNO)- DRAPIEŻNE I ENER-
GICZNE- HIT MAGIC ZAGRANICZNYCH LIST PRZEBOJÓW 

21.00- 22.00- KARAOKE DJ MYSZA 

22.00- 23.00- DISCO ZIBI- MUZYKA TANECZNA 

23.00- 2.00- DJ MYSZA 

PROWADZĄCY – WOJTEK HELIŃSKI 

NIEDZIELA 26 CZERWCA 

9.00- 19.00- MIĘDZYNARODOWY JARMARK TWÓRCÓW LUDOWYCH I 
RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ORAZ GIEŁDA ARTYKUŁÓW ANTYKWA-
RYJNYCH 

15.00- 17.00- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRZEGLĄDU KAPEL PO-
DWÓRKOWYCH ORAZ WYSTĘPY FINALISTÓW 

17.00– 18.00– POLSKO– CZESKI WYSTĘP MUZYCZNY NA PODSTAWIE 
AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ŁUKASZA PRZEPIÓRY 

18.00- 19.00- KABARET „SŁOICZEK PO CUKRZE” 

19.00- 20.00- FRONT DOOR- (DOMINIKA RADWAN)- NASTROJOWO- 
PLOSKIE PRZEBOJE XX I XXI WIEKU 

 

25 CZERWCA- ŚWIĘTY JAN W GIERAŁTOWIE  

16.00- MSZA POLOWA W NOWYM GIERAŁTOWIE 
(PLAC SPOTKAŃ) 

LOTERIA FANTOWA 

PRODUKTY LOKALNE 

GRY I ZABAWY DLA DZIECI 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podty-

tułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez 

podania przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym sty-

lem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. 

Prosimy o dostarczanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, 

drogą elektroniczną, na adres e-mail:  

strategia@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej  


