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III RATA OPŁATY ZA ALKOHOL 

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZĄ WIEŚ ZIEMI KŁODZKIEJ  

    Celem konkursu jest nagrodzenie aktywnych mieszkańców wsi i ich inicjatyw oraz aktywi-
zacja mieszkańców wsi z obszaru LGD, (gminy: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, 
Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Lewin Kłodzki, Szczytna) do podejmowania nowych 
wyzwań na rzecz rozwoju własnych miejscowości.  
Konkurs polega na udokumentowaniu owej aktywności w formie KRONIKI – jako ukazanie 
dokumentowania i rejestrowania działalności lokalnych środowisk wiejskich.  
Innowacyjność konkursu polega na przygotowaniu przez Państwa „na nowo” Kroniki w formie 
elektronicznej wraz z jej wydrukiem, dokumentującej działalność mieszkańców wsi co naj-
mniej od 3 lat. 
Warunki konkursu:  
1. Rada Sołecka dokonuje zgłoszenia so łectwa przekazując formularz zg łoszenia i wykonaną 
Kronikę (w formie elektronicznej i wydrukowanej) osobiście w siedzibie LGD, Plac Staromłyń-
ski 5, 57-540 Lądek – Zdrój. 
2. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość o statusie sołectwa z terenu LGD. 

 3. Rada Sołecka przystępująca do konkursu ma obowiązek sporządzenia Kroniki   
 elektronicznej i jej wydruk dokumentującej działalność mieszkańców wsi co najmniej od 3  
lat. 
Termin nadsyłania prac mija dnia 15 stycznia 2013 r.  Liczy się data stempla potwierdzenia w 
Biurze Fundacji mieszczącym się w Lądku – Zdroju, Plac Staromłyński 5, parter budynku Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Lądku – Zdroju.  
Nagrodą w konkursie jest przygotowanie, wykonanie i montaż Systemu Informa-

cji Wiejskiej dla zwycięskiej wsi. Wartość nagrody wynosi 15 000 zł.  

    Z dniem 30 września upływa termin zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na rachunek ban-
kowy: 

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 przypadają-
ce na dzień 30 września br.  
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasają. 
    Prosimy o przestrzeganie przepisów oraz o dokonywanie opłat w ustawowych terminach. 

Wszystkim chłopcom 

 tym małym i tym dużym  

składamy najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, szczęścia, pomyślności,   

samych sukcesów  

i wielu pięknych dni w życiu. 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  

    Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza 
drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie: 

Obciążenia nieruchomości: n ieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa, usługi. 
Oglądanie w/w lokalu odbędzie się w dniu  8 października  2012 r. w godz. od 10:00 do 10:30 
Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok.  
nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr 3” gotówką  lub przele-
wem najpóźniej do dnia  15 października 2012 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelin ie  
O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020   za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.  
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. 

169/1 

422 

Lp Położenie Nr i pow. 
działki w 

m2 

Księga  
wieczysta nr 

Nr lokalu  
mieszkalnego 

Pow. użytkowa loka-
lu pom. przynależne-

go w m2 

Cena nieruchomości w 
PLN 

Kwota 
wadium w 

PLN 

1. Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 
28 

  SW1K/000 

49932/6 

3 37,21 

brak 

28 000,00 1 400,00 

Lp Położenie Nr i pow. 
działki w 

ha 

Księga wie-
czysta nr 

Opis nieruchomości 
  

Cena wywo-
ławcza w   
przetargu 

w PLN 
brutto 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

  
1. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Stronie Śląskie 
ul. Kościuszki 

499/7 
0,0737 

SW1K/000 
55491/7 Nieruchomość   zabudowana,  położona jest w 

centralnej strefie zabudowy miasta, w dogodnym 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jeno i wie-
lorodzinnej oraz handlowo-usługowej. Istnieje 
możliwość doprowadzenia linii energetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, których 
lin ie przebiegają w pasie drogowym ulicy. Dostęp 
komunikacyjny bardzo dobry, bezpośrednio  
z głównej ulicy przebiegającej przez miejscowość 
jaką jest ul. Kościuszki (droga wojewódzka nr 
382 w kierunku Centrum Sportów Zimowych 
„Czarna Góra”). Działka zabudowana jest wolno-
stojącym, budynkiem garażowym. Pow. zab.- 23 
m2, pow. uż. -18,45 m2 

70 000,00 
  

4 000,00 

  
1. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Stronie Śląskie 
ul. Sportowa 

771/5 
0,2151 
wraz z 

udziałem 
w wysoko-

ści 
¼ w dz. 
nr 771/-
7(dr) o 
pow. 

0,0494 ha 

SW1K/000 
44110/3 –dz. 

nr 771/5, 
SW1K/000 

85479/6-dz. 
nr 771/7 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położo-
na  w bezpośrednim sąsiedztwie nowej, głównej 
drogi wyjazdowej (ul. Sportowa), łączącej miasto 
z położonym w Starej Morawie zbiornikiem reten-
cyjnym, wykorzystywanym jako kąpielisko wraz  
z terenami rekreacyjnymi. Uzbrojenie – dobre: 
energia elektryczna, wodociąg miejski i kanaliza-
cja sanitarna, przebiegająca w ciągu ul. Sporto-
wej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, krótki 
dojazd z głównej drogi asfaltowej, drogą dojaz-
dową, działka nr 771/7. 

184 500,00 
  

10 000,00 

Obciążenia nieruchomości: n ieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
oraz usługi dotyczy działki 499/7, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dotyczy działki 771/5.  
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Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się  w dniu 28 września  2012 r. w/w  godzinach  w  Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 
55 – pok. nr 17 (sala  konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr” przelewem lub go-
tówką najpóźniej do dnia  24 września  2012 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie   O/
Stronie Śląskie10 95880004 0000 1850 2000 0020 –za terminową   wpłatę  uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłaco-
ne przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  oferenta od 
zwarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
3. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stro-
niu Śląskim przy ul.  Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich — pok. nr 12 (tel.(74) 811-77-15,41). 

Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 
55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna).  
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ”  gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia  1 października 2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzeli-
nie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 20000020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium 
wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Ofe-
renta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

Lp Położenie Numer i  po-
w. działki 

w  m2 

Nr lokalu   
mieszkalnego 
przeznaczonego 
do remontu i 
adaptacji 

Pow. użytkowa 
lokalu/pom 

przynależnego 
w m2 

Cena 
wywoławcza 

w PLN 

Kwota 
wadium 
w PLN 

  

  
Data prze-

targu 

Godzina 

1 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

5 32,64 
11,44 

26 500,00 1 400,00   
28.09.2012 r. 

godz. 12:30 

2 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

7 42,76 
12,25 

31 500,00 1 600,00 
 28.09.2012 r. 

    godz.12:45 

3 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

554/108 
1100 

  

12 36,33 
11,33 

29 500,00 1 500,00  
 28.09.2012 r. 

  godz. 13: 00 
4 Stronie Śląskie 

ul. Morawka 33 
554/108 

1100 
  

13 52,76 
8,28 

44 000,00 2 200,00  28.09.2012 r. 

 
   godz. 13:15 

  
  
5 

  
  
Stronie Śląskie 
ul. Morawka 33 

  
  

554/108 
1100 

  

  
  

14 

  
  

42,61 
13,55 

  
  

31 500,00 

  
  

1 600,00 

  
28.09.2012 r. 

  
 godz. 13:30 

Obciążenia nieruchomości: n ieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług i.  
Uwagi: Terminy odbytych przetargów: I – 29.11.2011 r.: II-20.02.2012 r.; III- 11.05.2012 r., IV – 20.07.2012 r. 

1.W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń po-
miarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego. 

2.Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji  zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia 
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.  

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się  drogą we-
wnętrzną-działka nr   554/105,  położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą 
księgą wieczystą  KW nr SW1K /00091793/8.    
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 21 września 2012 r. w godz. od 10:00 do 11: 00. 
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! 

   Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. 
   Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodar-
czą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów 
nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepi-
sy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są 
w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpo-
wiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicz-
noprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostęp-
nych,  be zpłat nych info rm ac j i o  przed s ięb io rc ach,  zaw a rt ych w public znych re je st rach CEIDG 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja 
jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra 
Gospodarki. 
    Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością. 
          Zespół CEIDG 
             Ministerstwo Gospodarki 

NASZE ŚMIECI 

Szanowni Mieszkańcy, 
    W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 
 
Jak będzie działał system gminny? 
 
• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie 

odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia; 
● Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od 

powierzchni nieruchomości, lub od ilości zużytej wody, lub 
będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – 
gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformu-
je Cię o sposobie liczenia opłaty; 

● Wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w grani-
cach Gminy Stronie Śląskie, (przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu) powinni złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
O miejscu i terminach składania deklaracji poinformujemy w 
terminie późniejszym. 

● Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się 
więc je segregować; 

● Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców. 
● Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. 
● Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady. 

Ustawa nakłada na Gminę obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składo-
wania oraz osiągnięc ia odpowiednich poziomów recyklingu. 

Gmina w najbliższym czasie będzie prowadziła kampanię informacyjną, która przybliży zasady funkcjonowania w nowej rzeczywistości 
od dnia 01 lipca 2013 roku. 
          Iwona Dziuba UM Stronie Śląskie 



SZKOŁA PODSTAWOWA 
    Projekt „ Wędrujmy zdrowo” Funduszu Lokalnego Ma-
sywu Śnieżnika Działaj Lokalnie VIII realizowany był w Gmi-
nie Stronie Śląskie w terminie od 01 maja do 15 września 2012 r. 
      Za pomocą projektu uczestnicy rozwijali postawę prozdrowot-
ną - uczyli się jak kształtować zdrowy styl życia i w jaki sposób 
aktywnie spędzać wolny czas. Głównym celem było poznanie za-
sad Nordic Walking, zaszczepienie tej dyscypliny u dzieci, rodzi-
ców i społeczności lokalnej.                                                                                                  
    Dodatkowo dzięki udziałowi w programie uczestnicy mieli moż-
liwość rozwijania umiejętności komunikacji międzyludzkiej, współ-
pracy w grupie, nawiązywali kontakty interpersonalne oraz nowe 
znajomości i przyjaźnie bez względu na wiek i bariery administracyjne i językowe.  W ramach projektu odbyły się następujące działania: 
1. Warsztaty Nordic Walking. W warsztatach  wzięli udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim, uczniowie i ich 
rodzice , uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej ze Stronia Śląskiego oraz grupa młodzieży i dorosłych z partnerskiej gminy La 
Machine z Francji. 
    Warsztaty dla rodziców i uczniów odbyły się 16 czerwca w ramach Pikniku Rodzinnego. Warsztaty i szkolenie dla nauczycieli odbyło 
się 16 maja 2012 r. Podczas warsztatów nauczyciele poznali technikę chodzenia i zasady posługiwania się sprzętem nordic. Warsztaty 
odbyły się kilkakrotnie w terminie maj- lipiec 2012. Warsztaty przeprowadził instruktor Paweł Dywański. 
2. Konkurs fotograficzny „Wakacyjna wędrówka z obiektywem”. Konkurs trwał od 10 sierpnia do 10 września 2012 r. przezna-
czony był dla dzieci i młodzieży ze Stronia Śląskiego. W konkursie komisja wyłoniła 6 laureatów: A. Majcher, M. Orbach, K. Lemiszew-
ska, M. Balicka, G. Kozłowska, W. Główka. 

3. Wycieczka w ramach projektu „Wędrujmy zdrowo” dnia 14.09.2012 r. 
W trakcie wycieczki zwiedzanie twierdzy w Kłodzku - zwiedzanie labiryntów, wizyta 
w Wambierzycach - zwiedzanie ruchomej szopki, wizyta na Szczelińcu- zwiedzanie 
labiryntów skalnych i warsztaty plastyczne. 
Autorzy projektu: Marzena Balicka, Dorota Jezierska, Adrian Młynarczyk oraz Rodzi-
ce z Rady Rodziców SP w Stroniu Śląskim.      

            Sylwia Madejczyk Szkoła Podstawowa 
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EDUKACJA 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE — KALENDARIUM NA WRZESIEŃ 
1) W dniu 3 września 2012 roku przedszkole po raz kolejny otworzyło drzwi dla naszych najmłodszych mieszkańców Gminy, rozpoczy-
nając uroczyście kolejny rok szkolny 2012/13. 
Również należy wspomnieć, że od 1 sierpnia istnieje grupa żłobkowa „kaczuszki”, gdzie dzieci od 18 miesiąca do 3 lat miło spędzają 
czas pod profesjonalną opieką. 
2) 11.09.2012 roku o godzinie 15:00 rozpoczęło się zebranie organizacyjno – informacyjne rodziców z dyrektorem przedszkola, oraz 
krótkie zebrania wprowadzające w grupach. 
3) „ Pasowanie na Przedszkolaka’ w naszym przedszkolu odbędzie się w dniu 28.09.2012 r., będzie to uroczyste przyjęcie do grona 
„przedszkolaków” dzieci nowo przyjętych i nadanie imion grupom. 

 

Dyrekcja i pracownicy przedszkola zapraszają  

w dniu 29.09.2012 roku, od godziny 11:00,  
na „POŻEGNA NIE LATA” – Festyn dla dzieci, rodziców oraz mieszkańców Gminy. 

Czeka wiele atrakcji, smakołyków i super zabawa na terenie ogrodu przedszkolnego. 
 

ZAPRASZAMY  !!! 

       Anna Raś Przedszkole Miejskie 
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POZNAJ RADNEGO SWEGO 

Ulubiona pora roku: wiosna i lato 
Ulubiony kolor: błękit 
Ulubione danie: pierogi z grzybami i kapustą 
Ulubiony film: polskie seriale filmowe 
Ulubiona książka: „Gloria i gehenna” Janusz Świąder, Tadeusz 
Stolarski 
Ulubiona muzyka: rozrywkowa 
W czasie wolnym: praca na działce 
Ulubione miejsce w gminie: zalew w Starej Morawie i las 
Stronie (gminę) lubię za:  inicjatywy ludzi w różnych pozytywnych 
sprawach 
W Stroniu (gminie) zainwestowałbym w: nowe miejsca pracy 
Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: kolorowe i bezpieczne place zabaw 
dla dzieci oraz szynobus do Kłodzka 
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: przyjaźni i sympa-
tyczni mieszkańcy 
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: oaza ciszy i spokoju, 
piękne lasy 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Czyste powietrze i 
woda, zdrowia Ci tu doda! 
Kontakt: tel. 666 378 263 

Sadzenie drzew 18.09.2012 

    Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz 
uczniowie ze szkoły czeskiej 18 września spotkali się aby sadzić 
drzewa w ramach programu Ożywić Pola Rok Kaczki. Dzieci mia-
ły również prezentację sprzętu potrzebnego do wyrębu lasu oraz 
ćwiczenia praktyczne.  

Szkoła Podstawowa na VII Mistrzostwach w Szukaniu 
Minerałów w Kletnie  
    Dnia 15.09.2012 r. uczniowie klas V i VI  ze Szkoły Podstawo-
wej w Stroniu Śląskim realizujący projekt „Zrozumieć Świat” w 
ramach zajęć pozalekcyjnych mieli możliwość uczestnictwa w 
„ M i s t r zo s t w ac h  w  S zu k an i u  M i n e r a ł ó w ” .                                              
Mistrzostwa poprzedził godzinny kurs rozpoznawania minerałów 
prowadzony przez geologów. Teren wykopalisk został podzielony 
na działki.                      
    Uczniowie zostali  podzieleni na 3 — osobowe drużyny, na 
czele każdej z nich stał kapitan. Wylosowano działki. Dzieci za-
opatrzone w młotki, łopatki, motyczki i pędzelki prowadziły wy-
kopaliska. Poszukiwania trwały 45 minut. Każda z drużyn wybra-
ła jeden okaz, który podlegał ocenie przez „ fachowe” jury. 
    BARTOSZ ZYZA, uczeń klasy V „c” zdobył I miejsce i otrzymał 
cenne nagrody — sprzęt turystyczny. Reszta drużyn zdobyła 
wyróżnienia i nagrody. Pogoda nie była najlepsza, czasami kropił 
deszcz. Organizatorzy dbali o nasze zdrowie, poczęstowali nas 
grochówką, herbatą. Całość imprezy umilały występy zespołu 
„Siekiereczki” i naszej koleżanki – JULII TRUMPUS. Nad naszym 
bezpieczeństwem czuwali rodzice i nauczyciele: D. Jezierska,  
J. Jasionowska, J. Staśko, M. Sokołowska, J. Grzybowski,  
M. Zimna.  Sylwia Madejczyk Szkoła Podstawowa 

    Zapraszamy na kolejny 
odcinek „mini-prezentacji” 
Radnych Miejskich kaden-
cji 2010-2014 w Stroniu 
Śląskim. W tym miesiącu: 
Pan Jan F lo row sk i 
„Florek”. Pan Jan Florow-
ski jest członkiem Komisji 
Zdrowia, Oświaty, Kultu-
ry, Kultury Fizycznej, Tu-

rystyki i Pomocy Socjalnej oraz Komisji Rewizyjnej. 
Pochodzi z: Mazowsza 
Mieszka w: Stroniu Śląskim (od 1962 r.) 
Z wykształcenia: chemik - ceramik 
Z powołania:  poza obowiązkami w Radzie Miejskiej - spo łecznik 
Największa zaleta: optymizm 
Najmniejsza wada: gołębia dusza 

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KŁODZKA 
WSTĘGA SUDETÓW W NOCNYM OBIEKTYWIE” 

    Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno 
i życ ie nocne wsi i miasteczek z terenu Lokalnej Grupy Działania 
Kłodzka Wstęga Sudetów. Zdjęcia powinny stanowić wizytówkę 
obszaru funkcjonowania LGD oraz zachęcać do mieszkania, inwe-
stowania i wypoczywania na jej terenie. Mogą przedstawiać środo-
wisko naturalne, dobra materialne oraz relacje fotograficzne  z 
życia  wsi, miasteczek i jej mieszkańców. Prace konkursowe będą 
stanowić element promujący gminy objęte realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.  

    Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących 
mieszkańców obszaru LGD. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty 
zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia. Formularze dostępne 
są na stronie internetowej Organizatora: www.kws.org.pl  i należy 
je złożyć w jednej kopercie wraz z fotografiami. Osoby niepełno-
letnie dołączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 
udział w konkursie. Uczestnik konkursu, wysyłając prace oświad-
cza, iż osoby znajdujące się na zdjęciach wyrażają zgodę na publi-
kację ich wizerunku, na różnych polach eksploatacji. Każdy uczest-
nik może nadesłać maksymalnie 5 pojedynczych fotografii, wyko-
nanych w dowolnej technice. Fotografie muszą być wykonane 
samodzielnie, będącymi pracami autorskimi, nie nagradzanymi w 
innych konkursach. 

    Fotografie należy przesłać pocztą  na adres: Fundacja Kłodz-
ka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, Lutynia 
2457-540 Lądek – Zdrój bądź osobiście do Biura Fundacji, w 
Lądku – Zdroju, pl. Staromłyński 5., w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny II edycja”. 

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2012 r. liczy się 
data stempla pocztowego bądź potwierdzenia w Biurze Fundacji.  

Nagrodami w konkursie są wysokiej klasy dwa aparaty 
fotograficzne i jeden obiektyw. 

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących obu konkursów Fun-
dacji Kłodzkiej Wstęgi Sudetów można znaleźć na stronie interne-
towej : www.kws.org.pl 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    Informuję Państwa, że w miesiącu sierpniu 2012 r. w trakcie 14 samodzielnych patroli sprawdza-
no parki miejskie, rejony bloków mieszkalnych (niedokończonej budowy dawnych budynków TBS 
oraz budynków poszpitalnych), parkingi samochodowe (w ramach akcji parkingowej „Czy chciałbyś 
być na naszym miejscu”), rejon ulicy Zielonej (niszczenie  elewacji), CETiK, SPA „Jaskinia Niedźwie-
dzia” Sp. z o.o. oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do dokonywania wykroczeń  społecznie  
uciążliwych.  Szczególną uwagę zwracano   na   młodzież  (w  tym  nieletnią) w godzinach wieczor-
nych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zaśmiecania, wybryków chuli-
gańskich oraz osób spożywających alkohol w rejonach sklepów. Kontrolą, w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Bezpieczne wakacje” objęto także rejon zalewu w Starej Morawie. 
    Funkcjonariusze udzielili 15 pouczeń oraz nałożyli 8 mandatów karnych na sprawców w/w wykro-
czeń (chodzi w głównej mierze o tzw wykroczenia uciążliwe społecznie, w tym także drogowe).  
Dodatkowo funkcjonariusze wykonali 4 wywiady środowiskowe dla różnych instytucji. W ramach 
kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano 4 posesje. Udzielono 2 
pouczeń (osoby podpisały umowę), nałożono 1 MKK, 1 posesja niezamieszkała. Ponadto funkcjona-

riusze przeprowadzili 3 rozmowy dyscyplinujące dot. psów w rejonie targowiska oraz terenów zielonych w rej. ulicy Nadbrzeżnej. 
    W miesiącu lipcu odbyto wspólnie z funkcjonariuszami Policji 12 patroli, w trakcie których zwracano uwagę na zapewnienie spoko-
ju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje” dokonywano kontroli parków miejskich, pustostanów (rejon piwnic po TBS oraz budynków poszpitalnych), wiat 
przystankowych, rejonu osiedli mieszkalnych oraz kąpieliska w Starej Morawie (kontrola biwakowania na wałach ). W ramach wspól-
nych patroli (w tym patroli Straży Granicznej z Placówki SG w Kłodzku) zabezpieczano imprezę plenerową „Górskie lato” w Siennej, 
która przebiegła w sposób spokojny. W ramach współpracy z kołem PZW przeprowadzono kontrolę ( razem z przedstawicielem PZW) 
na akwenach wodnych (w tym na zalewie w Starej Morawie). W trakcie patrolu nie stwierdzono osób dokonujących nielegalnego 
połowu ryb lub bez wymaganych dokumentów. 
     Dodatkowo  w trakcie wspólnych służb doprowadzono do  Posterunku Policji 1 osobę zatrzymaną, ujęto 1 osobę nietrzeźwą kieru-
jącą pojazdem, podejmowano 5 interwencji porządkowych oraz doprowadzono 1 osobę nietrzeźwą. 
    W miesiącu sierpniu  strażnicy miejscy wykonali łącznie 26 patroli, z czego 14 pieszo i 12 samochodem (jeden funkcjonariusz SM 
przebywał w miesiącu sierpniu na 14 dniowym urlopie).     

                     Komendant Straży Miejskiej 
                             Jacek Zegarowicz 

WIEŚCI ZE STAREGO GIERAŁTOWA 

● DOŻYNKI POWIATOWE W WAMBIERZYCACH   
    W dniu 2 września 2012 r. odbyły się dożynki powiatowe w Wambierzycach, na których Gminę Stro-
nie Śląskie reprezentowały Sołectwa Stary Gierałtów i Strachocin.   
    W programie imprezy była między innymi Msza Święta Dziękczynna z udziałem delegacji Gmin Po-
wiatu Kłodzkiego, ośpiewanie wieńców i przemarsz korowodu dożynkowego, prezentacją wieńców kon-
kursowych, występy kapel i zespołów ludowych, wystawy rękodzieła, prezentacje potraw lokalnych i 
wiele innych atrakcji.  
   Pan Krzysztof Soboń Sołtys Starego Gierałtowa dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w orga-
nizację uczestnictwa w dożynkach. Szczególne podziękowania należą się Paniom ze Starego Gierałto-
wa, które plotły wieniec, zespołowi Siekiereczki i strażakom OSP ze Starego Gierałtowa. 
 
● DOLNOŚLĄSKI KONKURS GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH  
    8 września podczas Kiermaszu Ekologicznego w Jeleniej Górze zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze gospodarstwo ekolo-
giczne w naszym województwie. XXV edycja imprezy odbyła się pod hasłem „Zdrowo i przede wszystkim ekologicznie” a uczestników 
dwustoma litrami ekologicznej grochówki ugościł Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czer-
wiński. 
Podczas uroczystości odbyła się prezentacja gospodarstw ekologicznych oraz 
degustacja wytwarzanych w nich produktów: sery, ciasta, wędliny, przetwory 
owocowe i warzywne. 
W konkursie gospodarstwa były oceniane w dwóch kategoriach – „ekologia - 
środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe.”. Laureaci zostali uhono-
rowani  dyplomami Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz nagrodami. 
W kategorii „ekologia - środowisko” zaszczytne 3 miejsce zdobyli Państwo 
Danuta i Krzysztof Soboń ze Starego Gierałtowa. Serdecznie gratulujemy! 
 
● 18 września w Starym Gierałtowie został oddany do użytku piękny i nowo-
czesny kominek do ogrzania świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry”. Dzięki temu 
kominkowi zaoszczędzi się na energii elektrycznej. 
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ŚLUB W GÓRSKIM KLIMACIE  

ŚWIĘTO HILDEGARDY Z BINGEN 
W sobotę, 15 września br. przy Wapienniku „Łaskawy Kamień” w Starej Mora-
wie odbyło się święto promujące zdrową żywnośc i ekologiczny styl życia, połą-
czone z Europejskimi Dniami Dziedzictwa (pod egidą Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu). Święto rozpoczął koncert dzwonów i hejnał: „lenistwo ducha 
grzechem jest” oraz wykład artysty grafika prof. Jacka M. Rybczyńskiego pt. 
„Tajemnice codzienności”. Następnie, przybyli na święto goście zaproszeni zo-
stali do zwiedzenia zabytkowego Wapiennika oraz ogrodu japońskiego. 

W towarzyszącym świętu jarmarku wzięli udział lokalni artyści oraz producenci 
zdrowej żywności. Bardzo dużą popularnością cieszyły sie kozie sery, miody, 
przetwory z aronii, pyszne leczo wegetariańskie oraz pieczywo i ciacha domo-
wego wypieku przygotowane przez mieszkanki Starej Morawy. 
 Bardzo ciekawie zaprezentowana została sztuka haftu krzyżykowego w wyko-
naniu Pani Olgi Mackowiak ze Starej Morawy oraz haftu klockowego w wykona-
niu Very Kopeckiej z Broumova. Pani Yola Rybczyńska z Wapiennika przygoto-
wała pokaz czerpania papieru, promując tym samym warsztaty graficzne orga-
nizowane przez Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik. Imprezę uświetnił Pan 
Aleksjej Suslov, wybitny artysta-muzyk, wiruoaz akordeonu, pochodzący z Rosji, 
a od kilkunastu lat mieszkający we Wrocławiu. W zielonej scenerii paproci i mło-
dych buków, Pan Suslov przeniósł gości w muzyczny świat rosyjskich czastu-
szek, francuskich i argentyńskich tang, melodii bałkańskich i innych popularnych 
utworów. Dzień był chłodny, ale organizatorzy przygotowali ognisko oraz 
pyszną kawę orkiszową z orkiszowym mlekiem (polecamy jako zdrową, bezkofe-
inową alternatywę dla tradycyjnej kawy!), które wraz z gorącymi akordeonowy-
mi rytmami rozgrzewały przybyłych na święto gości. Imprezę zakończyło spo-
tkanie literackie z Panią Danutą Góralską-Nowak, laureatką I nagrody w Ogól-
nopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką. Świętu towarzyszyła ekspo-
zycja fotografii portretowych autorstwa Mikołaja Rybczyńskiego. 
Więcej o zabytkowym Wapienniku „Łaskawy Kamień” oraz działalności Stowa-
rzyszenia Muzeum Wapiennik w Starej Morawie na: www.wapiennik.eu.  
 

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik. Projekt realizowany 
dzięki dotacji  z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu 
grantowego „Działaj Lokaln ie”.  

    I Targi Ślubne - „Ślub w górskim klimacie” za nami. Pierwsza tego typu impreza w Stroniu Śląskim od-
była się 16 września br. na hali sportowej Strońskiego Parku Aktywności. Pomysłodawcami i organizatora-
mi targów byli Państwo Aneta i Maciej Muckus z firmy „Ata-art” w Stroniu Śląskim. Impreza miała na celu 
integrację lokalnych firm działających w branży ślubnej. Targi mają pomóc wypromować pensjonaty, hote-
le, firmy i osoby fizyczne, których działalność związana jest z organizacją i obsługą ślubów i wesel. 
Dysponujemy wszystkim, co potrzebne dla organizacji wymarzonego przyjęcia weselnego, a organizację 
przyjęć weselnych w Stroniu oraz piękniejących każdego roku wioskach naszej Gminy, pragniemy wypro-
mować szeroko w regionie. Będą temu służyć strońskie Targi Ślubne. 
    Program I Targów Ślubnych był bogaty, a w kolejnej edycji imprezy planowanych jest jeszcze więcej 
niespodzianek. 
Jedną z najw iększych at rakc ji był pokaz sukien ślubnych z Salonu Sukien  
Ślubnych „Barbara” z Ziębic, przygotowany przez młode mieszkanki naszej gminy (brawa dla dziewczyn!) 
oraz prezentacja luksusowego cadillaca, którego można wynająć na uroczystość weselną. Odwiedzający 
mogli zobaczyć pokaz tańców towarzyskich (przygotowany przez Szkołę Tańca Pani Magdaleny Fokszań-
skiej – Pani Magda prowadzi lekcje tańca towarzyskiego w CETiKu  –  zapraszamy!).  „Ata-art” przygoto-

wała salon fryzur i makijażu, w którym  każda przyszła  panna młoda mogła skorzystać z porad stylistki.  



S T R .  9  Rok IX, Numer XCV 

Urząd Miejski w  Stroniu Ś ląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Ś ląskie  
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny : A nna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 
 http://st ronie.biulety n.info.pl 

WIEŚCI Z CETiK-U 

    Odbyła się także prezentacja sztuki rzeźbienia w owocach 
(tzw. carving). Swoje stoiska przygotowali fotografowie, specja-
lizujący się w fotografii ślubnej: Pan Jacek Kargul i Marzena Za-
wal. Wystawcom i odwiedzającym czas umilał zespół muzyczny 
oraz Pan Jacek Kargul, DJ.  
    Pięknie zaaranżowane stoiska weselne przygotowali: „Górski 
Poranek” ze Stronia Śląskiego, „Hotelik Orański” ze Starej Mora-
wy, Kompleks Gastronomiczno-Hotelowy „Puchaczówka” z Sien-
nej, a także Dom Wypoczynkowy „Szczelinka” z Pasterki, Hotel 
„Zamek na Skale” z Trzebieszowic oraz Uzdrowisko Lądek – Dłu-
gopole SA. Stoisko promocyjne z informacją turystyczną o atrak-
cjach i bazie noclegowej Gminy Stronie Śląskie przygotował 
Urząd Miejski. Organizatorzy imprezy składają szczególne po-
dziękowania Panu Jackowi Kargulowi i Radkowi Pietrydze za 
okazaną pomoc, życzliwość i wsparcie organizacyjne. Organizatorzy już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych do 

w s p ó ł o r g a n i z a c j i  k o l e j n y c h  t a r g ó w . 
     „Ślub w górach” może stać się markowym produktem Gminy Stronie Śląskie, a Targi 
Ślubne „ Ślub w górskim klimacie” powinny na stałe wpisać się w kalendarz imprez orga-
nizowanych w Stroniu. 
    Pomysłodawcom imprezy gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych kolejnymi tar-
gami zapraszamy do współpracy: kontakt: Aneta Muckus, „Ata-art”, tel. 604 058 959.  
Fotorelacja z targów na Facebooku Stronie Śląskie-Aktywni Z Natury. 

     Monika Ciesłowska UM Stronie Śląskie 

Właśnie dobiega koniec realizacji mikroprojektu „Polsko – Czeski COOLturalny 
pociąg”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była współpraca transgraniczna w 
dziedzinie rozwoju kontaktów międzyludzkich oraz działań kulturalno-
edukacyjnych poprzez taniec,  teatr i spotkania kulturalne. W ramach w/w projek-
tu odbyły się następujące działan ia: 
●    W terminie 23.01-29.01.2012 r. polsko – czeskie warsztaty taneczne 
„TANIEC BEZ GRANIC”. W warsztatach brało udział 20 kursantów w tym 8 z 
Republiki Czeskiej. Celem warsztatów tanecznych  było wprowadzenie dzieci i 
młodzieży w tajniki tańca nowoczesnego. Podczas warsztatów uczestnicy poznali 
podstawowe ruchy, choreografię oraz elementy charakterystyczne dla danego 
stylu.  Młodzież kończąca warsztaty otrzymała gotową choreografię, zmiksowaną 
muzykę oraz certyfikaty Fabryki Ruchu. Uwieńczeniem był występ sceniczny gru-
py warsztatowej. 
●    9-10 czerwca 2012 r. w Parku Miejskim odbyły się „SMACZNE STROŃSKIE DNI POLSKO-CZESKI WACHLARZ POTRAW”. 
Podczas imprezy, poza przeglądem kapel podwórkowych, odbyła się prezentacja regionalnych potraw  i produktów z pogranicza pol-
sko-czeskiego oraz konkurs kulinarny. W konkursie wzięli udział restauratorzy z Gminy Stronie Śląskie jak i ze Starego Mesta. Potrawy 
przygotowane podczas zmagań kulinarnych były niezwykle ciekawe pod względem wizualnym i smakowym. Jury miało bardzo ciężki 
orzech do zgryzienia i w związku z tym wyróżniło wszystkich uczestników konkursu, którzy dostali pamiątkowe statuetki i dyplomy. W 
listopadzie zostanie wydany folder z przepisami kulinarnymi z naszego pogranicza. 
●    Następna impreza w ramach projektu odbyła się 21 lipca 2012 r. nad Zalewem w Starej Morawie. „COOLTURALNY ZALEW”  
była transgraniczną, Polsko – Czeską imprezą na plaży, której tematem przewodnim była; kultura i zima. Zostało przeprowadzonych 
wiele konkursów miedzy innymi takich jak: p ływanie na „BYLE CZYM”, ubieranie sprzętu zimowego na czas, bieg w nartach po plaży, 
jedzenie lodów na czas itp. Odbyło się również polsko - czeskie malowanie dzieł śnieżnych na plaży. Na scenie wystąpił między innymi 
zespół ze Stronia Śląskiego Castrat Project, wieczorem zaprezentowała się grupa tancerzy ognia i światła oraz DJ KRIS SHARP oraz DJ 
W. TUSZYNSKI. Gwiazdą wieczoru był MROZU. Zabawy było co niemiara. 
●    4 lipca 2012 r. przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury odbył się „POLSKO-CZESKI COOLTURALNY ODJAZD”. Impreza 
kulturalna zorganizowana przy CETiK-u połączona z międzynarodowym wyścigiem drezynowym. Można było również skorzystać z 
przejażdżki drezyną spalinową. Zainteresowanie było ogromne. Imprezie towarzyszyły występy muzyczne, kiermasze i pyszne jedze-
nie. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła GRUPA OPERACYJNA. 
●    Ostatnią imprezą plenerową zorganizowaną w ramach projektu „Polsko – Czeski COOLturalny pociąg” było POLSKO-CZESKIE 
GÓRSKIE LATO, które odbyło się 18 sierpnia 2012 r. w Siennej u podnóża Czarnej Góry. Tematem przewodnim imprezy było szerze-
nie zdrowego trybu życia. Imprezie towarzyszył rajd rowerowy na pograniczu polsko – czeskim, prezentacja zdrowej kuchni oraz licz-
ne konkursy dla dzieci (sportowe i artystyczne).  
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ZAWODY O PUCHAR PREZESA CZARNEJ GÓRY 
    W dniu 15 września br. odbyły się zawody o Puchar Prezesa #4 w Zjeździe MTB, Memoriał Jędrka Cegielskiego. Celem imprezy 
była popularyzacja Gminy Stronie Śląskie jako ośrodka górskich sportów rowerowych oraz promocja sportowej rywalizacji na naj-
wyższym, mistrzowskim poziomie. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie sportowo - rekreacyjne "Park Rowerowy" Czarna Góra – 
Sienna.  
    Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: 1) Hobby full – zawodnicy, startujący na rowerach z tylnym zawieszeniem urodzeni 
w 1997 lub wcześniej, 2) Hobby hard tail – zawodnicy, startujący na rowerach bez tylnego zawieszenia urodzeni w 1997 lub wcze-
śniej, 3) Kobiety - zawodniczki urodzone w 1997 lub wcześniej. Podczas imprezy, młodzi mieszkańcy naszej Gminy odnieśli kolejne  

●    Od 27.09.2012 r. do 2.10.2012 r. odbywały się warsztaty teatralne „STart W 
STRONIU-SCENA TEATRALNO-ARTYSTYCZNA W STRONIU ŚLĄSKIM”. 
Uczestnicy warsztatów poznali tajniki sztuki teatralno-kabaretowej oraz ćwiczyli różne 
jej elementy na scenie pod okiem prowadzącego, który udzielał porad i prowadził 
krótkie wykłady. Osobą prowadzącą warsztaty była aktorka wrocławskiego Teatru 
Współczesnego pani Beata Rakowska, użyczająca swojego głosu między innymi w 
serialu „Włatcy Móch” W warsztatach brało udział 10 kursantów w tym 5 z Czech.  

●    1 września 2012 r. odbył się RAJD ŚNIEŻNICKI. Było to spotkanie mieszkań-
ców Stronia Śląskiego i Starego Mesta oraz turystów na szczycie Śnieżnika, gdzie zo-
stała przeprowadzona prelekcje dot. wspólnej historii oraz walorów przyrodniczo-
kulturowych polskiej i czeskiej części Masywu Śnieżnika. Rajd po polskiej stronie roz-
począł się ogniskiem i ścieżką przyrodniczo traperską. Ścieżka miała za zadanie ukazanie piękna przyrody oraz dziedzictwa kulturowe-
go Masywu Śnieżnika. Uczestnicy wyprawy oprowadzani byli przez przewodników górskich duktami Masywu Śnieżnika poznając uni-
katową faunę i florę oraz zagadnienia związane z zagospodarowaniem lasu. Na trasie ścieżki zwiedzano Muzeum Ziemi oraz Podziem-
ną Trasę Turystyczno – Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie oraz Jaskinię Niedźwiedzią. 

Na koniec projektu zostanie jeszcze zorganizowana podsumowująca wystawa fotograficzna. 
           Natalia Gancarz CETiK 

APEL DO RODZICÓW! 

Szanowni Rodzice! Kierując się troską  o zdrowie, rozwój fizyczny  i dobre samopoczucie  Waszych  pociech  
zwracam się do Państwa z apelem.  

    Ogromne walory zdrowotne, a nawet lecznicze stawiają p ływanie w czołówce  dyscyplin, które każdy człowiek - bez względu na 
wiek - powinien uprawiać. W naszej Gminie mamy możliwość pływać przez cały rok, niezależnie od pory roku czy aury. Dzieci szkolne 
mają możliwość nauczyć się pływać, doskonalić technikę pływania poprzez zajęc ia szko lne i pozaszkolne, zdobywać patenty wodniaka 
etc., które w przyszłości niejednokrotnie są wykorzystywane do wykonywania pracy zarobkowej sezonowej lub stałej. Ponad wszystko 
pływanie daje  im zdrowie i sprawność, wyrabia dobre nawyki, które procentują w kolejnych latach ich życia! 

Nieocenione korzyści z pływania to : 

- ogólny rozwój fizyczny, sprawność dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe, kształtuje podstawowe cechy motoryczne: siłę, wy-
trzymałość, szybkość i koordynację ruchową, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek 
inna dyscyplina sportowa, 

- pomoc przy korekcji wad postawy, wspomaga proces rehabilitacji np. u dzieci z dolegliwościami kostno - stawowymi, korzystnie 
oddziaływując na ruchomość stawów. 

 Wielu obecnych mistrzów tego sportu po raz pierwszy została przyprowadzona na basen przez rodziców w takim właśnie celu. Ćwi-
czenia w wodzie w szczególności przyczyniają się do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersio-
wej, zwiększania jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc. 

- pozytywny wpływ na sferę psychiczną ćwiczącego przez wyrabianie m.in. takich cech osobowości jak odwaga, zdyscyplinowanie, 
systematyczność, pracowitość, samodzielność, 

- hartuje i uodparnia organizm na przeziębienia, katary itp., pozioma pozycja ciała w wodzie podczas pływania w dużym stopniu uła-
twia pracę serca. Ponadto ciśnienie i prąd wody działają masująco na naczynia krwionośne i tym samym usprawniają krążenie krwi.  

 Jest faktem, że w zbliżonych warunkach na początku korzystania z basenu (temp. 28-29 oC;  u nas znacznie wyższa od innych base-
nów pływackich) uczniowie odczuwają chłód w wodzie szybciej, niż po dłuższym, systematycznym okresie korzystania. Ustrój człowie-
ka przystosowuje się do pracy w zimnej wodzie, powodując lepszą odporność organizmu na infekcję i zakażenia. 

 
Zachęcam gorąco Was do korzystania z naszego obiektu i do efektywnego motywowania swoich dzieci do udziału w 

zajęciach szkolnych i pozaszkolnych!  
 

       Renata Nowak Prezes Zarządu SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.  
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REWELACYJNY WYSTĘP KADETEK  
ŚNIEŻNIKA!!! 

I AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO PAR DEBLOWYCH O PUCHAR PREZESA 
CZARNEJ GÓRY I HOTELU MORAWA 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT” 

    W miejscu, gdzie jeszcze w maju stały budynki starego ośrodka kolonijnego, nakładem środków finansowych i zaangażowania wła-
ścicieli Hotelu Morawa, powstały dwa profesjonalne korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, co w połączeniu z kortem o sztucznej na-
wierzchni stanowi dobrą bazę do organizacji imprez tenisowych. 
   Wykorzystując bazę, przychylność właścicieli, a zarazem sponsorów nagród w dniu 9 września odbył się pierwszy tenisowy turniej 
par deblowych w obsadzie międzynarodowej. Do turnieju zgłosiły się cztery pary z Czech, trzy pary z Bystrzycy Kłodzkiej oraz cztery 
pary ze Stronia Śląskiego. Mecze rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”. Pary z Bystrzycy Kł. w obsadzie półprofesjonalnej 

zaprezentowały bardzo wysoki poziom jak na rozrywki 
amatorskie i zajęły miejsca na podium. 
Wyniki turnieju: 
I miejsce – Sikora Paweł i Kaleta Kamil 
II miejsce – Tutak Teodor i Tutak Grzegorz 
III miejsce – Lemański Andrzej i Gruca Tomasz 
Pary ze Stronia Śl.: 
V miejsce – Rapacz Jerzy i Adamczewski Adam 
VI miejsce – Koczera Zbigniew i Barabas Jakub 
VII miejsce – Hatalski Wojciech i Nowik Mateusz 
XI miejsce – Kłak Adam i Maziarek Jacek (kontuzje) 
Organizator turnieju Pan Jerzy Rapacz i Hotel Morawa 
zapraszają wszystkich chętnych do korzystania z kor-
tów, co pozwoli na rozszerzenie grupy tenisistów ze 
Stronia Śląskiego i poszerzy formy aktywności fizycz-
nej.  
                                    Jerzy Rapacz 

 
                                                                                                                                

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,  
kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi ”       
   Jan Paweł II 

    Pomimo wielu lat badań i licznych prób nie udało się dotąd 
wytworzyć preparatu będącego zamiennikiem krwi. Amerykanie 
zaangażowali w to nawet armię, która ma gigantyczne pieniądze. 
Bezskutecznie. Dlatego tak ważni są ci, którzy dostarczają krew. 
   Krew niezbędna jest każdego dnia wielu chorym. Życie każdego 
pacjenta wymagającego transfuzji jest zagrożone – jeśli w porę 
jej nie otrzyma. 
   Przyjdź 11 października br. w czwartek do CETIKU (dawny bu-
dynek dworca kolejowego ) od godz. 10 °° do 13 ³° kiedy się 
zdecydujesz, poczujesz się lepiej. 
Po prostu przyjdź, załoga Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z  Wałbrzycha oraz Zarząd klubu czekają na Cie-
bie.     Jacek 

    Bardzo dobrze rozpoczęły sezon kadetki 
w I WTK we Wrocławiu, 09.09.2012 r. 
Letnie obozy w Stroniu Śląskim dały rewela-
cyjne wyniki: 
I Katarzyna Węgrzyn (żaczka) Śnieżnik, 
II Borszowska Alicja - Śnieżnik, 
III Ciura Aleksandra - Śnieżnik. 
    Wszystkie zawodniczki zakwalifikowały 
się na półf inał w Korfantowie woj. Opolskie 
— 23.09.2012 r. 
    Należy wspomnieć, że ósma zawodniczka Europy Anna Wę-
grzyn ma limit krajowy. 
    Bardzo dobrze zaprezentował się Daniel Majewski, który zajął 
II miejsce i również uzyskał kwalifikację na " PÓŁFINAŁ" 
     Leszek Kawa 

sukcesy w rowerowej 
zjeździe na czas 
(Downhill). W kate-
gorii „Kobiety”, II 
miejsce zajęła Klau-
dia Zamojska ze Sta-
rego Gierałtowa, w 
kategorii „Hobby full” 
I Miejsce zajął Adam 
Zamojski ze Starego 
Gierałtowa, a II Miej-
sce Konrad Zamojski 
z Lądka-Zdroju. Gra-
tulujemy! Pełna lista 
wyników oraz więcej informacji o imprezie na: www.parkrowerowy.pl oraz www.race-timing.pl.  
           Monika Ciesłowska UM Stronie Śląskie 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

 

  
BIURO RADNEGO 

 
Zapraszamy na  zajęcia z tańca towarzyskiego, 

pierwsze spotkanie odbędzie się w CETiK 
13 września 2012 r. (czwartek)  

o godz. 19.00.  
Koszt miesięcznego karnetu to jedyne 60 pln.  

    

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora  
ul. Żeromskiego 6B  

czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godzinach 1600 - 1700,  

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

18 października o godzinie 19.00 w CETiK 

 „Fantasmagoria”, czy go  jeszcze pamiętasz? 

Klasyka polska śpiewana poprzez pryzmat 

twórczości Czesława Niemena. Jarosław Kró-

likowski zaprasza do udziału w programie 

muzycznym. Prowadzenie Zbigniew Kreso-

waty. 

Wstęp wolny!!! 

27 września o godzinie 18.00 w CETiK 

"Piotruś Pan i Piraci" 

 Zapraszamy serdecznie całe ro-

dziny na niesamowite widowisko  

z mnóstwem aktorów, piękną sce-

nografią, połączone z warsztatami  

teatralnymi.  

Wstęp 5 zł/osoba. 


