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Jeżeli po 1 stycznia 2008 roku nie dokonałeś żadnej
zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
wpis jest niezgodny z obowiązującym prawem. Zgłoś się jak
najszybciej do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pok. Nr 9,
w godz. od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego figurują wpisy
z brakującymi danymi: NIP, REGON, Kody PKD 2007 określające przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2011 roku tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Jak stanowi art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2010 r. nr 220 poz.1447 ze zmianami) domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są
prawdziwe.Osoba wpisana do CEIDG, jeżeli zaniedba obowiązku aktualizacji swojego wpisu,
ponosić będzie wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
Ponadto Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub zaprzestanie wykonywania działalności
przed 20 września 2008 roku w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a
nie zgłosili tego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, obowiązani są do wykreślenia wpisu z
SYMPOZJUM ARTYSTYCZNE 6

ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli

Przedsiębiorcy nie dopełnią tego obowiązku, nie złożą wniosku o wykreślenie wpisu,

zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Aktualizacji wpisu, jak również wykreślenia wpisu z ewidencji można dokonać na ustawowo
określonym wniosku EDG-1 dostępnym w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pok. Nr 9.

REMONT W PRZEDSZKOLU ZAKOŃCZONY
Informujemy, że zakończył się remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, tj.
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adaptacja pomieszczeń. Odnowione sale oraz inne pomieszczenia czekają już na dzieci.
Dzieci, które były przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 warunkowo rozpoczną edukację przedszkolną zgodnie z wolą rodziców od dnia 01.
września 2011 roku. Serdecznie zapraszamy!
Od 29. sierpnia w godz. 9:00-13:00 będą podpisywane umowy o korzystanie z usług przedszkola– prosimy rodziców przedszkolaków o zgłaszanie się w/w sprawie do Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Mamy nadzieję, że w pięknym przedszkolu, w miłej i przyjaznej atmosferze dzieci będą szczęśliwe, a ich harmonijny rozwój będzie przebiegał

pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry
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pedagogicznej.
Dyrektor przedszkola
Elżbieta Janota
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INFORMUJEMY!!!
Przypominamy, że z dniem 30.09.2011 roku upływa termin zapłaty za III 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……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 maja,
30 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają.
Od dnia 01 do 15 września 2011 roku można składać wnioski

Od dnia 01 sierpnia 2011

o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów, oraz zasiłku

roku można składać wnio-

szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący

ski o przyznanie prawa do

się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujący na terenie

świadczeń z funduszu ali-

Gminy Stronie Śląskie.

mentacyjnego.

Komunikat w sprawie zmian od 1 stycznia 2012 roku zasad
przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia

Od dnia 01 września 2012011 roku można składać
wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

się dziecka. Od dnia 01 stycznia 2012 roku przy ubieganiu się

Druki są już dostępne w siedzibie ośrodka.

o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazową zapo-

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 74/

mogę z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. becikowe) wymagane

8141424 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Zielo-

będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzające-

na 5 w Stroniu Śląskim.

go, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską, nie później niż od 10 tygodnia ciąży i posiada co najmniej jedno badanie
w każdym trymestrze ciąży. Pozostawanie pod opieką medyczną
potwierdzone będzie zaświadczeniem, którego wzór określi Minister właściwy do spraw zdrowia. Wymóg ten nie dotyczy opiekunów prawnych dzieka i osób, które wystąpiły do Sądu o przyspo-

Przypominamy także, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne
są zobowiązane do dnia 10 września br. dostarczyć aktualne
zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające kontynuowanie
nauki przez pełnoletnie dzieci, a także o fakcie dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkiwaniu w internacie.

sobienie dziecka.
Przypomina się, iż 15 września upływa termin płatności za II

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności czynszu

ratę podatku od środków transportowych oraz III ratę podatku

dzierżawczego za grunty rolne oraz ogródki przydomowe. Nato-

od nieruchomości, rolnego i leśnego.

miast termin wpłat za garaże, komórki i inne mija 25 września br.

WYPRAWKA SZKOLNA
W nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2011 r. sekretariaty Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte

oraz Gimnazjum im. Marianny Orańskiej przyjmować będą

wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej ,
III Gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej.
Podstawowe kryterium : dochód nieprzekraczający 351 zł netto na członka rodziny lub w przypadku niepełnosprawności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje w sekretariatach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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DOŻYNKI
Świeże powietrze, zapach lata, swojskie owoce i warzywa, zapach świeżo ściętej trawy,
lubicie to? Jeśli jesteś miłośnikiem/ miłośniczką przyrody, ogródków działkowych Zarząd ROD
„Krokus” w Stroniu Śląskim zaprasza działkowców oraz sympatyków na Dożynki. To wydarzenie
będzie mieć miejsce na terenie ogródków działkowych w dniu 03.09.2011. Wszystkich zapraszamy
od godziny 16.00.

DNI SZCZEPIEŃ
Szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Zakres tej
ochrony i realizacja programu szczepień ochronnych zależy w dużej mierze od rodziców. Każdy z nas ma realny wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych. Szczepienia ochronne to inwestycja na lata. Szczepienia w
przychodni „Medicus” odbywają się w czwartki od godziny 12.00. Rodzice dzieci będą informowani indywidualnie o terminie szczepienia. Natomiast Przychodnia przy ulicy Hutniczej prowadzi szczepienia we wtorki od
14.00 do 15.00. Podobnie jak w „Medicusie” rodzice o szczepieniu dziecka są informowani indywidualnie.

WIECZÓR REGIONALNY
W połowie sierpnia do kotliny kłodzkiej zawitała licząca około 100 osób grupa z Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Celem wyprawy do Naszego regionu było
między innymi zdobycie kolejnych szczytów: Kowadła i Rudawca. Z racji przybycia tak
licznej grupy „zdobywców” z inicjatywy organizatorów tego przedsięwzięcia zorganizowany został Wieczór Regionalny. Podczas tego spotkania Burmistrz Stronie Śląskiego przedstawił aktualną ofertę turystyczną oraz plany rozwoju turystycznego Gminy.

PRZETARG!
Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami )i zarządzenia Nr 164/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg

ustny

ograniczony

do właścicieli lokali mieszkalnych Stary

Gierałtów 14, na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. Działki położone są w Starym Gierałtowie, o powierzchni nr. działki - powierzchnia: 123/3 - 25m2, 123/4– 15m2, 123/12– 15m2, 123/13– 26m2, 123/5– 17m2, 123/6–
165m2, 123/7– 13m2, 123/8– 13m2, 123/9– 13m2, 123/10– 13m2, 123/11– 15m2. Numer księgi wieczystej: 68582. Ceny wywoławcze nieruchomości zaczynają się od 1400,00 a kończą na 2700,00 PLN . Wadium wynosi od kwoty 70,00 do 140,00 PLN.
Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) i dołączyć kserokopię dowodu
wpłacenia wadium oraz kserokopia aktu własności do lokalu mieszkalnego w Starym Gierałtowie nr 14 osobiście w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres: Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do
22 września 2011r.do godz. 14:00.
Lista osób zakwalifikowanych

zostanie

wywieszona na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.

Kościuszki 55 w dniu 26 września 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu

27 września 2011 r. w/w godzinach w Urzędzie

Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
Wadium z dopiskiem „działka nr ……”należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 22 września 2011 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 kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
(pokój nr 3). Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w
formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje można 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).
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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STYPENDIA!!
Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe mija 30 września br.
Kryteria przyznawania stypendiów artystycznych i naukowych:

●

Stypendia mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom
uczelni wyższych, zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Stronie Śląskie

●

Stypendia dla studentów studiów dziennych i zaocznych wypłacane mogą być do ukończenia przez studenta 26 roku ży-

●

Stypendia mogą być udzielane uczniom i studentom z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych.

cia.

Stypendia naukowe, mogą być przyznawane:

●

Uczniom szkół podstawowych klas VI, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku osiągnęli średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,5 i wyższą.

●

Uczniom gimnazjów klas II,III, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku osiągnęli średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów w wysokości 5,4 i wyższą, uczniom pierwszego semestru klas I, którzy podczas nauki w szkole
podstawowej za ostatnie dwa semestry nauki osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,5 i wyższą, uczniom drugiego semestru klas I którzy w drugim semestrze nauki w szkole podstawowej uzyskali średnią ocen 5,5 i
wyższą oraz w pierwszym semestrze nauki w gimnazjum średnią ocen 5,4 i wyższą.

●

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy za 2 semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku osiągnęli średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów w wysokości 5,3 i wyższą, uczniom pierwszego semestru klas I którzy podczas nauki w gimnazjum za 2 ostatnie semestry nauki osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,4 i wyższą, uczniom
drugiego semestru klas I, którzy w drugim semestrze nauki w gimnazjum uzyskali średnią ocen 5,4 i wyższą oraz w pierwszym semestrze nauki w szkole ponadgimnazjalnej średnią ocen 5,3 i wyższą.

●

Studentom, którzy za 2 semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 4,5 i wyższą, studentom pierwszego semestru I roku, którzy podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej
za 2 ostatnie semestry nauki osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,3 i wyższą, studentom drugiego semestru I roku studiów, którzy w drugim semestrze nauki szkole ponadgimnazjalnej uzyskali średnią ocen 5,3 i
wyższą oraz w pierwszym semestrze I roku studiów średnią ocen 4,5 i wyższą.

Stypendia sportowe, mogą być przyznawane:

●

Zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych oraz w dyscyplinach zespołowych
za indywidualne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na szczeblu Wojewódkom, ogólnopolskim lub międzynarodowym promując jednocześnie swoją szkołę klub sportowy i Gminę Stronie Śląskie.

●

Zawodnikom posiadającym stałe miejsca zamieszkania na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Wnioski można pobrać ze strony www.stronie.pl w zakładce stypendia.

INWESTYCJE W GMINIE - ODBUDOWA UL. GÓRNEJ I ZIELONEJ
Nasza Gmina otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wyniesie 616 tys.zł. Środki te będą przeznaczone na odbudowę ul. Zielonej w Stroniu Śl. i ulicy dojazdowej do Przedszkola Miejskiego
oraz na odbudowę ul. Górnej.
Wyłoniono wykonawcę robót. Koszt budowy ul Górnej po przetargu wyniesie ok. 437
tys. zł. Koszt budowy ul. Zielonej i ulicy dojazdowej do Przedszkola Miejskiego wyniesie ok. 394
tys. zł. W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie na ul. Zielonej, ulicy dojazdowej do przedszkola i na ul. Górnej. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia na parkingach przy budynku Nadbrzeżna 28 i 24 oraz przy ul Górnej.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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PÓŁROCZE Z CETIKIEM
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 od marca br. zajęło się organizacją kulturalno-edukacyjną naszej gminy.
W przeciągu pierwszego półrocza działalności CETIK zorganizował wiele warsztatów dla
mieszkańców, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i
seniorów.
Wśród nich były między innymi cykliczne warsztaty plastyczne, ceramiczne, teatralne, relaksacyjne, rytmika dla maluchów, muzyczne (gitara
klasyczna i elektryczna) zajęcia z salsy oraz tygodniowe kursy taneczne: street dance i taniec
towarzyski.
W trakcie funkcjonowania strońskie Centrum Kultury zorganizowało także warsztaty polskoczeskie takie jak: pantomima, warsztaty muzyczne, fotograficzne jak i zajęcia plastyczne (malowanie z wykorzystaniem prawej półkuli
mózgowej, malowanie na jedwabiu oraz wykorzystanie technik sitodruku).
Oprócz warsztatów i kursów w CETIKU odbyło się wiele imprez kulturalnych. Zaczęło się w
marcu imprezami: prainaugurancyjną i inauguracyjną, występami strońskiego Artufices,
Dniem Matki, przedstawieniami z udziałem: uczniów szkół podstawowej, gimnazjalnej , ponadgimnazjalnej oraz dzieci z przedszkola. Odbyły się także : forum kulturalne, forum hotelarskie .W lipcu miał miejsce koncert belgijskiego gitarzysty Michela Verkempincka w połączeniu z jam session z udziałem strońskich muzyków, cieszący się dużym zainteresowaniem.
Były także imprezy plenerowe : Kwietniówka, Dzień Dziecka, Dni Stronia Śląskiego, „WODA I
OGIEŃ” nad Zalewem oraz „LATO MISIA JASKINIOWEGO” w Kletnie.
Pierwsze kilka miesięcy działalności były intensywne, ale to nie koniec.
Pracownicy CETIKU przygotowali program na kolejne m-ce. W planach są m.in.: warsztaty z tańca nowoczesnego dla młodych ludzi,
szkolenia z zakresu rozwoju osobowości, darmowa emisja filmów oraz dalszy ciąg warsztatów artystycznych. Planowane są również wystawy oraz wernisaże. Efekt pleneru Stary
Gierałtów-Stronie Śląskie można obecnie oglądać w CETIKU w godz. 15.00 – 17.00. Nadal
będą prowadzone te zajęcia, które cieszą
się ogromnym zainteresowaniem. Już we
wrześniu w dawnym budynku stacji PKP
odbędzie się Dzień Zdrowia Psychicznego,
szkolenia pomagające w rozwoju zawodowym - „Cyber ręka rusza w teren”. CETiK
aplikował do Funduszu Lokalnego Masywu
Śnieżnika oraz do Fundacji Kłodzkiej Wstęgi Sudetów Lokalnej Grupy Działania – trzy projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Ponadto CETiK realizuje nowatorski
projekt „MAŁA GMINA – DUŻY TALENT” oraz „LOKALNA ENERGIA”, które ciąg
dalszy będą miały jesienią.
W najbliższym czasie CETiK będzie starał się o środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis oraz z Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANSE”.
Pracownicy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury wkładają wiele pracy i wysiłku
aby zapewnić ciekawe i interesujące zajęcia zarówno kulturalne, edukacyjne jak i
rozrywkowe, ale również wiele zawdzięczamy pomocy współorganizatorów, wolontariuszy i sponsorów.
c.d na stronie 6.
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Szczególne podziękowania kierujemy w stronę instytucji, firm i osób, które pomogły przy organizacji wydarzeń w Naszej Gminy.
Dyrektor Jakub Chilicki wraz z pracownikami
CETIKU.

SYMPOZJUM ARTYSTYCZNE ,
ZAKOŃCZENIE WAKACJI!!!
26 sierpnia br. o godz. 16.00 zapraszamy do
Starego Mesta na sympozjum artystyczne oraz zakończenie wakacji. W programie m.in. występy iluzjonisty, konkursy i zabawy dla dzieci, wernisaż
prac artystycznych i wiele innych atrakcji. Więcej
informacji na stronie www.stronie.pl

„ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN" W WAPIENNIKU
28 sierpnia (niedziela) o godz.
18.00 zapraszamy do Wapiennika
"Łaskawy Kamień" w Starej Morawie na
"Święto Hildegardy z Bingen". W
ramach "Św. Hildegardy z Bingen" odbędzie się spotkanie literackie z Olgą Tokarczuk. II człon obchodów Święta będzie miał miejsce 10
września w godz. 12.00-19.00. Więcej informacji na stronie:
www.wapiennik.eu

TEOMACHIA - GRA PLENEROWA
W ROGÓŻCE
Tegoroczna Teomachia odbędzie się w
dniach od 2 do 4 września we wsi Rogóżka
k/Stronia Śląskiego, która jest idealnym miejscem do gier terenowych. Duży teren, dzika
przyroda, a także jaskinie oraz bogactwo ruin
zapewnią niezapomniane wrażenia. Jest to idealne miejsce dla sympatyków natury, która to włada tym miejscem.
Pozwoli to doskonale wczuć się w klimat nadchodzącej edycji, a także dostarczy wiele rozrywki (chociażby odkrywanie nowych terenów). Teomachia to fabularna gra terenowa, polegająca na odgrywaniu swoich postaci i rozgrywaniu scenariuszowych wątków - innymi słowy LARP. Teomachia przypomina większość klasycznych światów fantasy. W założeniu opiera się na haśle "Stwórzmy imprezę w
której sami chcielibyśmy brać udział!". Teo ma być imprezą dla przyjaciół, kolegów i znajomych, by we własnym gronie bawić się na
maksa. Fabuła jest tworzona tak, by każdy znalazł coś dla siebie, a
konwentowe imprezy jak CTF i tańce mają dostarczyć dodatkowej
rozrywki.
Więcej informacji na stronie: www.teomachia.za.pl
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HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ NA TERENIE GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE I GMINY LĄDEK- ZDRÓJ
WRZESIEŃ 2011
Data
01.09.2011

Apteka czynna w porze nocnej

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

02.09.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

03.09.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

04.09.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

05.09.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

06.09.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

07.09.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

08.09.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

09.09.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

10.09.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

11.09.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

12.09.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

13.09.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

14.09.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

15.09.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

16.09.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

17.09.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

18.09.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

19.09.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

20.09.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

21.09.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

22.09.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

23.09.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

24.09.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

25.09.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

26.09.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

27.09.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

28.09.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

29.09.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

30.09.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego
Tel: 74 8 65 75 80
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RAJD TURYSTYCZNY
W dniach 12 – 14.08.2011 r. odbył się I Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika ze startem i zakończeniem w Siennej, u stóp Czarnej Góry. Na wytyczone trasy piesze i rowerowe zgłosiło się ponad 40 uczestników tego pionierskiego
rajdu. Organizator rajdu, Stowarzyszenie „Masyw Śnieżnika” zamierza przywrócić nieco zapomniane już a popularne w latach
60. i 70. ubiegłego stulecia wędrówki górskie. Trasami rajdu, z
przewodnikami Oddziału PTTK w
Stroniu Śląskiem, turyści piesi i na
rowerach przemierzali szlaki z
Siennej, Międzygórza i Lądka Zdroju, zahaczając o skrawek Gór Złotych i Bialskich,
poprzez Bolesławów, Kletno, Śnieżnik i Czarną Górę, z powrotem do Siennej. Jego
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjne znaczki rajdowe. O promocję regionu zadbał też Urząd Miasta w Stroniu Śląskim - wystawiając stoisko z
folderami, ulotkami i przewodnikiem po trasach turystycznych Gminy a panie z zespołu „Siekiereczki” kusiły uczestników swoimi znanymi tu wypiekami ciast. Ustalono, że za rok, w długi, sierpniowy weekend odbędzie się kolejna edycja rajdu.
Ryszard Wojtaszek

POSZUKIWANIE MINERAŁÓW
VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukaniu
Minerałów odbyły się w dniu 13.08.2011r na hałdzie w Kletnie.
Lokalizacja nie jest przypadkowa, Kletno to „Mekka” dla zbieraczy minerałów, jest to obszar niezwykle bogaty mineralogicznie
– stwierdzono tu występowanie blisko 50 pierwiastków, które
tworzą

około

jak: ametyst,

60

kwarce

różnych

minerałów

krystaliczne , morion,

takich

kwarc dym-

ny i kryształ górski, fluoryt, kalcyt, malachit, azuryt, marmur w kilku kolorach, rudy żelaza i wiele innych.
Mistrzostwa poprzedził godzinny kurs rozpoznawania minerałów, pod okiem geologów, zawodnicy otrzymali garść niezbędnych porad i informacji. Teren hałdy został podzielony na działki, około 20m2 każda, drużyny liczyły od 1 do 3 zawodników.
Zawody odbyły się w trzech kategoriach: dzieci i młodzież do
lat 15, dorośli – amatorzy oraz profesjonaliści. W Mistrzostwach
uczestniczyło 75 drużyn z Polski, Czech, Francji i Irlandii, łącznie 192 osoby.
Wyniki
Juniorzy:
1. Niebiesko-fioletowy, strefowy z wrostkami chalkopirytu – Weronika Szudy, Damian Jaskólski (Kędzierzyn).
2. Bornit z innymi siarczkami miedzi w żyle kwarcowej – Natalia Wacowa, Adela Wacowa .
3. Zyłki ametystowe ułożone w kształcie łańcucha w mlecznym kwarcu – Zofia Szełęg, Bartosz Szełęg (Będzin).
Zawodowcy:
1. Skupienie promieniste przerostów kwarcu dymnego i mlecznego typu „sierżant” – Henryk Gawron, Magdalena Gawron (Chrzanów).
Seniorzy – amatorzy:
1. Niespotykanej wielkości skupienie chryzokoli, malachitu i pseudomalachitu w druzie kwarcowej – Mariola Sękowska, Tomasz Sękowski, Małgorzata Michalska (Irlandia).
2. Naskorupienia mottramitu na kwarcu – Aleksandra Sabinkowa, Marketa Sabinkowa, Rozlena Wokurkowa (Siumperk).
3. Druza kwarcowa z kryształami napylonymi hematytem na fluorycie – Anna Mazurkiewicz, Ryszard Mazurkiewicz (Głogów), Kamila
Sobańska (Stargard Szczeciński).
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SPORT
PIŁKA „ZNÓW” W GRZE
Wracamy na boiska wałbrzyskiej okręgówki. Po przerwie „wakacyjnej” nowy sezon rozpoczęły zespoły Ligi Okręgowej. Drużyna Kryształu przed sezonem ostro trenowała. W przygotowaniach do sezonu uczestniczyli „nowi” zawodnicy. Z Lądka do Kryształu
przybyli Patryk Michorczyk, Filip Kubica oraz Piotr Wellmann. Z nieistniejących juniorów na treningach pojawili się Piotr Hatalski, Marcin Błachut, Szymon Błachut i Tomasz Haydon. Drużyna poprzez duże natężenie treningów oraz kilka spotkań kontrolnych przygotowywała się intensywnie. W sparingach trenerowi ciężko było jednak wystawiać do gry optymalny skład ponieważ „zawsze” kogoś brakowało. Kryształ nie rozegrał żadnego spotkania kontrolnego w optymalnym składzie. Piłkarze Naszego klubu w pierwszej kolejce 14
sierpnia w Stroniu podejmowali drużynę Stali Świdnica. Każdy z zespołów walczył o zwycięstwo, każdy
chciał rozpocząć sezon na plusie. W inauguracyjnym spotkaniu Nasza drużyna zremisowała 2:2 z faworyzowaną Stalą Świdnica. Zawodnicy Kryształu dwukrotnie musieli odrabiać straty. Piłkarze Zbigniewa Lipkowskiego stworzyli sobie w drugiej połowie kilka klarownych sytuacji w których mogli przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę. Niestety nie udało się wykorzystać stworzonych szans. Remis jednak jest
dobrym zadatkiem na cały sezon! SKŁAD KRYSZTAŁU: Cieśla, K.Bugajski, W.Hatalski, Nowik (75' Błachut),
Zadrożny, Majcher, Nuszczyński, Drańczuk, Lasota, Kowalczyk (70' Michorczyk).
B. Kuziel

LETNIA LIGA PODSUMOWANIE
Kolejna edycja Letniej Ligi Amatorskiej Drużyn 7- osobowych za nami. Przez cały miesiąc Lipiec amatorzy z Stronia i Lądka
rywalizowali na Boisku Orlik w Lidze Letniej. Zawody cieszyły się olbrzymią popularnością. W każdy Poniedziałek i Piątek boisko napełniało się zawodnikami i widzami obserwującymi zmagania kolejnego sezonu Ligi Amatorskiej. Zawody zakończyły się podobnie jak rok
wcześniej. Zwyciężyli piłkarze z drużyny Prezes & JM Team. Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy ŻKS-u „Nad Stawami” Zymbol a
trzecie zespół Oldboy’s An- Mar. Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Marcin Poświstajło. Czekamy na następny sezon!

SUDETY MTB CHALLENGE
Za nami kolarskie zmagania w wyścigu Sudety MTB Challenge. Tegoroczna edycja zawitała do Stronia Śląskiego na dwa dni. Gmina gościła całe miasteczko kolarskie. 26
lipca „górale” rywalizowali na etapie z czeskich Kralik właśnie do naszej Gminy. Był to najcięższy etap całego wyścigu. Wprawdzie kolarze nie wjechali na sam szczyt Śnieżnika,
jednakże prawie 600 m przewyższenia wymagało umiejętnego rozłożenia sił. Chwilę później czekał wymagający zjazd w wyjątkowej scenerii sudeckich skał, uskoków i wąskich
single track'ów. W dalszej części etapu do zdobycia pozostały jeszcze dwa szczyty W
parku miejskim ulokowana została meta. Na mecie dla zainteresowanych przygotowana
była wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej, pozostali mogli odświeżyć się w basenie. Natomiast następnego dnia z Naszego parku startował kolejny etap. Tym razem kolarze rywalizowali na trasie do Barda. Łączna długość wszystkich tras wyniosła 366 kilometrów po
leśnych duktach, wzniesieniach i bezdrożach Sudetów. Wyścig z roku na rok podnosi swoją rangę co przyciąga coraz więcej kolarzy górskich z najwyższej półki. Możliwe jest, że za
rok kolarski „Tour” po Sudetach będzie stanowił jedną z części pierwszej kategorii Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Mamy nadzieje, że wyścig zaliczany będzie do klasyfikacji
UCI, co na pewno zwiększy rangę zawodów i jak magnes przyciągnie gwiazdy światowego
kolarstwa górskiego. Do zobaczenia za rok na trasach kolejnej edycji Sudety MTB Challenge.
B. Kuziel

TURNIEJ OLDBOY’ÓW
Piłkarskie emocje po raz kolejny zawitają do Naszej Gminy. Turniej Oldboyów o Puchar Burmistrza rusza już 10 września. Start rozgrywek na strońskim Orliku o godzinie 10.00 Starsi amatorzy kolejny raz staną do walki o trofeum. W turnieju udział zapowiedziało 6
drużyn: gospodarze - Kryształ Stronie Śląskie, Amator Paczków, Nysa Kłodzko – obrońca tytułu sprzed roku, Konkordia Knurów, Polonia Bystrzyca oraz Trojan Lądek Zdrój. Cieszy fakt, że takie właśnie imprezy zakorzeniły się na stałe w Naszym mieście.
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY

PIKNIK POŻEGNANIE WAKACJI W SIENNEJ
Od 5 lat, na pożegnanie wakacji, w ostatni weekend sierpnia, goście i mieszkańcy naszego regionu spotykają się w Siennej, u stóp Czarnej Góry, na festynie organizowanym z tej właśnie okazji. W tym roku mamy nadzieję spotkać się równie licznie chociażby dlatego, że zmieniamy formułę naszych spotkań. Festynów w naszej okolicy nie
brakuje więc dla odmiany postanowiliśmy zaoferować Państwu Piknik Country. Takie
imprezy w Polsce są popularne ale ich miejsca organizacji dość odległe. Czas zatem na
muzykę country na Ziemi Strońskiej. Chcemy dać szansę pokazania się naszej widowni
uprawiającym lub grającym amatorsko taką muzykę. Nie tylko grupom ściąganym z Polski ale i z bliższej i dalszej odległości a także być może - zza miedzy.
Gwiazdą pikniku będzie Gładek Brothets Band z Leszna. Kierowany przez Zbyszka Gładka zespół ma za sobą wiele sukcesów, miłośnikom country jest znany m.in. z Country Piknik w Mrągowie, gdzie występuje co roku, w tym m.in. razem ze znanym amerykańskim wokalistą country Stanem Silverem. Zespół jest całkowicie samowystarczalny jeśli chodzi o środki techniczne. Posiada własny karawan stanowiący jednocześnie środek transportu zespołu i pełnego wyposażenia, który po rozmontowaniu służy jako estrada.
Doświadczenie zdobyte w udziałach w wielu festynach, piknikach i innych imprezach publicznych pozwala im szybko nawiązać żywy
kontakt z publicznością. Otwarty charakter imprez powoduje, że poza muzyka country zespół ma w repertuarze światowe przeboje
muzyki rozrywkowej. To informacja na wypadek, gdyby ktoś obawiał się, że zmuszony będzie do słuchania jednego rodzaju muzyki.
Gładek

Brothers

Band

to

główna

atrakcja

pikniku.

Poza

tym,

jak

co

roku,

zobaczymy

i

usłyszymy

innych wykonawców: prezentacje lokalnych artystów, plac zabaw dla dzieci, konkursy i zabawy, stoiska i jak zwykle loteria fantowa.
Program pikniku dostępny na stronie www.snieznik.pl Zaplanuj sobie sobotę 27 sierpnia na udział w naszym pikniku

MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY NA SZCZYT ŚNIEŻNIKA (1425 m.n.p.m.)
Tytuł projektu "U źródeł trzech mórz - rozwój i promocja turystyki w Masywie Śnieżnika"
Wymarsz na trasę odbędzie się w dniu 03.09.2010r. (sobota) o godz. 10.00 z Kletna k/Stronia Śląskiego.
Równocześnie wyruszy grupa z czeskiego Starego Mesta.
O godz. 13.00 na szczycie Śnieżnika nastąpi uroczyste spotkanie grup polskiej i czeskiej
Trasa: Kletno (parking), wymarsz na trasę żółtym szlakiem turystycznym do Przełęczy Śnieżnickiej(1123 m.n.p.m) 1,40 h->
Schronisko Na Hali Pod Śnieżnikiem 0,25 h-> Śnieżnik (1425 m.n.p.m) szlakiem zielonym 0,30h. Łączny czas przejścia w jedną
stronę ok. 3 h. Trasa o niewielkim stopniu trudności. Powrót do Kletna tą samą drogą.
Organizatorzy przewidzieli poczęstunek w Schronisku PTTK "Na Śnieżniku" im. Zbigniewa Fastnachta
CELE RAJDU: popularyzacja górskiej turystyki pieszej, poznawanie walorów turystycznych Sudetów, wypoczynek na świeżym powietrzu, integracja środowiska turystycznego.

PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY
Informujemy, że w lokalu Gminnego Centrum Informacji funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z
problemem alkoholowym i ich rodzin. Po informacje oraz w sprawach konsultacji można się zgłaszać w każdy wtorek w godzinach
17.00 a 20.00. Jednocześnie informujemy, że spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu odbywają się w Poniedziałki i Środy w godzinach od 17.00 do 20.00. Spotkania prowadzone są przez specjalistę terapii.

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, a w
szczególności dla „Zespołu Siekiereczki”, Burmistrza Stronia
Śląskiego oraz Dyrektora CETiK za wsparcie, jakiego w trudnych dla mnie chwilach, związanych ze śmiercią mojego męża
(należącego do zespołu „Siekiereczki”) byli w stanie mi udzielić.
Kierownik Zespołu „Siekiereczki”
Dorota Nowara-Wieczorek

Znajdź nas na Facebook’u
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury
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