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PLEBISCYT „WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA 2012” 

WWW.STRONSKIEWIOSKI.PL 

    Od lipca atrakcje turystyczne okolic Stronia Śląskiego prezentowane są na nowej stronie inter-
netowej: www.stronskiewioski.pl. Projekt „Wirtualne wsie strońskie” zrealizowany został w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania – Kłodzkiej Wstęgi Sudetów i współfinansowany jest przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowa strona internetowa daje możliwość kreowania 
wizerunku każdej wsi w internecie poprzez prezentację jej historii, walorów turystycznych, bazy 
noclegowej i gastronomicznej. Każda wioska ma oddzielną galerię, a także zakładki poświęcone 
inwestycjom oraz bieżącym sprawom mieszkańców. Stworzone zostało także forum, na którym 
zarówno turyści, jak i mieszkańcy mogą wymieniać opinie i podejmować „internetowe” rozmowy 
na tematy związane z turystyką i życiem codziennym w strońskich wioskach. W dniu 24 lipca 20-
12 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. przeprowadzone zostało szkolenie z obsługi portalu dla ad-
ministratorów strony z poszczególnych sołectw. Gminnym administratorem strony jest Monika 
Ciesłowska, UM, kontakt: strategia@stronie.pl. 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objęte-
go PROW na lata 2007-2013. Tytuł projektu: „Wirtualne wsie strońskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

    Gazeta Wrocławska realizuje drugą edycję plebiscytu „Wielkie odkrywanie Dolnego Śląska 
2012” - certyfikatu dla tych miejsc i wydarzeń na Dolnym Śląsku, które decydują o jego atrakcyj-
ności. W tymże plebiscycie w kategorii miejscowość figuruje Stronie Śląskie, natomiast w katego-
rii atrakcja/oferta turystyczna znajduje się Jaskinia Niedźwiedzia. Poprzez wysyłanie SMS-ów lub 
kuponów każdy z nas może przyczynić się do wzrostu naszych pozycji na liście rankingowej. 
Głosując na: * Stronie Śląskie wysyłamy SMS-y na nr 72355 o treści WOD.19,  
                    * Jaskinię Niedźwiedzia wysyłamy SMS-y na nr 72355  o treści WOD.36 
Zwycięzców poznamy 25 września. Głosowanie, czyli II etap plebiscytu, potrwa do 14 września. 
Kupony można przesyłać do 21 września, a  głosy SMS-owe do 17 września, do godz. 23-
.59.59. Lista kandydatów i regulamin na stronie wrocław.naszemiasto.pl. 

PARA NA MEDAL 
    W dniu 6 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Stro-
niu Śląskim, Pani Felicja i Rudolf Szpala odebrali 
„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W imieniu 
Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, przeka-
zał go na ręce Szanownych Jubilatów – Burmistrz 
Stronia Śląskiego – Pan Zbigniew Łopusiewicz. Pan 
Burmistrz złożył Pani Felicji i Panu Rudolfowi serdecz-
ne gratulacje oraz życzenia zdrowia, szczęścia i speł-
nienia marzeń.  
    Państwo Felicja i Rudolf Szpala poznali się pracu-
jąc w szpitalu w Stroniu Śląskim, pobrali się 14 kwiet-
nia 1962 r. w Radochowie. Są szczęśliwymi rodzica-

mi, doczekali się też trójki wnuków.       
    Naszych Jubilatów zapytaliśmy w czym tkwi sekret szczęśliwego i trwałego związku. Odpo-
wiedź była zgodna: Najważniejsze jest szczere uczucie, umiejętność wybaczania oraz sztuka pój-
ścia na kompromisy. Wszystkim parom w naszej Gminie polecamy powyższe wskazówki, wszak 
usłyszeliśmy je od Pani Felicji i Pana Rudolfa – naszej pary na medal! Jeszcze raz wszystkiego 
najlepszego z okazji wspanialej rocznicy!                                      Monika Ciesłowska 
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PRZETARGI 

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących wła-
sność Gminy Stronie Śląskie: 

Lp Położenie N r  i  
p o w .  

d z i a ł k i  
w  h a  

Księga 
wieczysta 

KW Nr 

Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie 
i  sposób jej zagospodaro-

wania 

Cena wy-
woławcza 
w   prze-

targu 
w PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Stronie Śląskie 
ul. Mickiewicza 

330/10 
0,20 

SW1K/000 
48781/5 

Nieruchomość  niezabudowana 
położona jest w pośredniej 
strefie zabudowy miasta. 
Uzbrojenie-brak. Istnieje moż-
liwość podłączenia do inst. 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, przebiegającej w 
ciągu drogi dojazdowej 
(działka nr 330/9) oraz inst. 
gazowej i energetycznej, prze-
biegającej w ciągu ulicy Mic-
kiewicza. Dostęp komunikacyj-
ny dobry, dojazd drogą asfal-
tową (dz. nr 330/9). Teren 
działki w części południowej 
płaski, w części północnej 
stromo opadający w kierunku 
południowym. 
 

Nieruchomość w m.p.z.p. 
oznaczona jest symbolem 
M.13.MU i przeznaczona 
jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną i 
wielorodzinną  oraz usługi. 

80 000,00 
+ należny 
p o d a t e k 
VAT 

4 000,00 

Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 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 330/10”  gotówką 
lub przelewem najpóźniej do dnia  10 września 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 Oferenta 
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

 Lp Położenie N r  i   
p o w .  
d z i a ł k i  
w  h a  

KW Nr Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie 
i  sposób jej zagospo-

darowania 

Cena wywo-
ławcza w   
przetargu 
 w PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Stary Gierał-
tów 

  

340 

5,7429 

SW1K/000 

43446/0 
Nieruchomość   niezabudowana, 
położona jest w centralnej strefie 
zabudowy miejscowości, przy 
głównej drodze przebiegającej 
przez wieś. W północnej części 
teren przeznaczony jest pod za-
budowę, który ma bezpośredni 
dostęp do drogi asfaltowej. Przez 
tą  część przebiegają: napowietrz-
na linia energetyczna oraz nowo 
wybudowana linia kanalizacji sa-
nitarnej.  Kształt działki nieregu-
larny, teren zróżnicowany, przy 
drodze płaski, od strony południo-
wej stromo odpadający w kierun-
ku drogi. Dojazd drogami grunto-
wymi słabo widocznymi w tere-
nie. W środkowej części działki 
teren przeznaczony jest pod użyt-
ki rolne, od strony południowej 
graniczy z terenami leśnymi. 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej  jed-
norodzinnej, zagro-
dowej i usługowej, 
użytki rolne, tereny 
leśne  symbol z pla-
nu-85MN/MR/U, RP, 
ZL. 

450 000,00 

  

23 000,00 
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"REGIONALNY KONKURS GRANTOWY"  

WZROST ZATRUDNIENIA  
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października  2012 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościusz-
ki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).  
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 340” gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia  23 października 2012 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strze-
linie 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 Oferen-
ta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
3. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu 
Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel. 74 811-77-15,41. 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 
"Regionalny Konkurs Grantowy"  

w ramach Programu "Równać Szanse 2012" 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

     
    O dotacje do 7 000 zł na projekty mini-
mum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające 
nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne 
domy kultury i gminne biblioteki oraz niefor-
malne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i 
miast do 20 000 mieszkańców.  
     

    Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrów-
nywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejsco-
wości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych.  
    Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 
roku. 
    Na poniżej podanych stronach znajdziecie Państwo: szczegółowe 
informacje o zasadach konkursu, kryteria oceny merytorycznej, 
wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza 
wniosku w systemie elektroniczny (www.rownacszanse.pl). 

Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/
spoleczenstwo-obywatelskie/aktualnosci/  

STYPENDIA SPORTOWE, NAUKOWE 
ORAZ ARTYSTYCZNE 

    Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendia za 
wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnię-
cia sportowe mija 30 września 2012 r. 
    Aby ubiegać się o stypendium sportowe - należy spełnić wa-
runki zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr 
III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości sty-
pendiów sportowych. Natomiast warunki w sprawie stypendiów 
artystycznych oraz naukowych określone został w Uchwale 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim  Nr III/10/10 z dnia 29 grud-
nia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów. 
   Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski 
można znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce stypendia. 

Zapraszamy do składania wniosków! 

III RATA OPŁATY ZA ALKOHOL 

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

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 opła-
ty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające 
na dzień 30 września br.  
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaga-
nym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasają. 
    Prosimy o przestrzeganie przepisów oraz o 
dokonywanie opłat w ustawowych terminach. 

    Informujemy, że w Urzędzie Miejskim zostało zwiększone  
zatrudnienie o następujące stanowiska: kierowca samochodu 

osobowego oraz młodszy strażnik Straży Miejskiej. 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 

Uwaga rodzice dzieci 
klas I-IV Szkoły Podstawowej  

klasy I Zespołu Szkół Ponadginazjalnych.    
W trakcie realizacji programu „Wyprawka Szkolna” ulegną 
zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się  

o pomoc w formie dofinansowania do  zakupu podręczników 
szkolnych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej  

i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.      
W związku ze zmianą progów dochodowych o dofinansowanie 
zakupu podręczników mogą starać się rodzice, których dochód 

na jedną osobę w rodzinie nie przekracza:  
539 zł netto (kryterium określone w ustawie o świad-

czeniach rodzinnych)      
456 zł netto (kryterium określone w ustawie o pomocy 

społecznej)   
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - DO 10 WRZEŚNIA 2012 R.  

INFORMACJE W SEKRETARIATACH SZKÓŁ  

ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU PRACY 

Informujemy, że w miesiącu sierpniu nastąpiła  
zmiana siedziby Urzędu Pracy.  

Urząd Pracy mieszczący się do tej pory w budynku  
Gimnazjum przy ul. Kościelnej 12  

został przeniesiony na ul. Zieloną 5. 
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PŁATNOŚĆ III RATY PODATKU 

Przypominamy, że 15 września  upływa termin zapłaty III raty podatku od  gruntów, budynków i budowli  oraz  po-
datku rolnego i leśnego za 2012 r. 

    Obowiązek zapłaty trzeciej  raty podatku dotyczy osób fizycznych. Chodzi zarówno o właścicieli gruntów budowlanych, od 
których należy uiścić podatek od nieruchomości, jak i właścicieli gruntów rolnych i leśnych, którzy mają obowiązek odprowa-
dzić ratę podatku rolnego lub leśnego. 
    Firmy będące właścicielami gruntów i innych nieruchomości również muszą zapłacić do 15 września ratę podatku, ale w 
ich przypadku będzie to już dziewiąta rata w tym roku. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) firmy muszą wpłacać raty podatku od nieruchomości do 15 dnia każ-
dego miesiąca. 
    O obowiązku zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości za ten rok muszą również pamiętać właściciele domów i 
mieszkań. Wysokość podatku (dotyczy to również gruntów) wynika z decyzji ustalającej tę należność za 2012 r. Należy więc 
wpłacić na konto  naszej gminy, które zostało podane  w decyzji, trzecią ratę podatku ustaloną w decyzji organu podatko-

wego. 
    Podatnicy , którzy nie uregulują w terminie  należnej kwoty narażają się na odsetki od nie wpłaconych w terminie należności podat-
kowych w wysokości 14,5 % za każdy dzień zwłoki liczone w skali roku, a dostarczone przez Gminę  upomnienie ponaglające   do uisz-
czenia raty podatku  , związane jest z  poniesieniem przez podatnika dodatkowego kosztu w wysokości 8,80 zł. 
 

            Andrzej Konarski 

WAŻNE INFORMACJE ZESPOŁU SZKÓŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH  

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT” 

● Nowy adres strony internetowej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Stroniu Śląskim www.zspstronie.pl. 

● Od września Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Ślą-
skim będzie  mieścić się w budynku Gimnazjum im. Marianny 
Orańskiej  w Stroniu Śląskim ul. Kościelna 12 (wejście od stro-
ny byłego Biura Pracy). 

******************* 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 DLA UCZNIÓW ZSP  
3 września 2012 r. godz. 9.00  

przed budynkiem Gimnazjum im. Marianny Orańskiej . 

******************* 

Uczniowie ZSP w Stroniu Śląskim klasy I LO Mundurowej 
uczestniczyli  już w pierwszym obozie!!!! 

W dniach 22-26 sierpnia 2012 r. miał miejsce pierwszy 4 dniowy 
obóz szkoleniowo-integracyjny, w którym brali udział uczniowie 
klasy I LO Mundurowej. Była to okazja do zapoznanie się, ale rów-
nież poznania podstawowych elementów musztry. Na obozie były 
prowadzone zajęcia sportowe i militarne.                             
     Monika Ostrowska 

GALERIA „NA SZLAKU” 
 

 

 

 

 

 

 

 

    W Starym Gierałtowie, na terenie gospodarstwa Pani Marii 
Markiewicz powstała galeria twórców ludowych.  Zapraszamy do 
zwiedzania. Galeria jest czynna codziennie - wstęp wolny. Zachę-
camy do współpracy wszystkich twórców z naszej gminy i okolic.  
 

Kontakt Maria Markiewicz St. Gierałtów 50,  
tel. 748142499, 880662414.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś 

IV LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objęte-
go PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.. Instytucja Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

MAMMOBUS  
    Przypominamy, że w dniu 11.09. 2012 r., w godzinach 
9:00-13:00 i 14:00-17:00, w Parku Miejskim w Stroniu 
Śląskim, odbędą się bezpłatne badania mammograficzne w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania zostaną prze-
prowadzone w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla  

potrzeb mammografii. Serdecznie 
zapraszamy Panie w wieku 50-69 
lat (rocznik 1943-1962). Rejestra-
cja telefoniczna pod nr tel. 58 325 
76 02, 58 325 76 05.  

    W czwartek  dziewiątego sierpnia odbyła się akcja honorowego 
oddawania krwi. Do oddania zgłosiło się 32 dawców, cztery osoby 
nie zostały dopuszczone do oddania krwi z powodu niskiej hemo-
globiny oraz innych przyczyn zdrowotnych. 
    Krew oddało 28 dawców co stanowi 12,600 ml. oddanej krwi, 
która trafi do  szpitali by ratować życie chorym i potrzebującym 
transfuzji. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom za udział w akcji 
HDK i dobroć serca. 
    Cała ekipa Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa Wałbrzych odwiedziła naszą siedzibę klubu przy ul. Mickiewi-
cza 2. Po oglądnięciu pomieszczeń klubowych oraz osiągnięć klubu 
wpisali się do księgi pamiątkowej.  
    W związku z coraz częstszymi apelami szpitali o braku krwi 
zwłaszcza grup „minusowych” prosimy krwiodawców oraz wszyst-
kich, którzy chcieliby oddać krew o zmobilizowanie się w miesiącu 
październiku. Bliższe informacje na tablicach ogłoszeń. 
     Jacek 
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GRZYBOMANIA 

 POZNAJ RADNEGO SWEGO 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    W uzupełnieniu do wywiadu z poprzedniego miesiąca, pragnie-
my poinformować, że Pani Wiesława Czerwińska pełni nastę-
pujące funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodnicząca Komisji Zdro-
wia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjal-
nej, Sekretarz Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska  
i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
Kontakt: 512 486 231 
    W tym miesiącu: Pan Stanisław Dobrowolski. Funkcje peł-
nione w Radzie Miejskiej: Członek Komisji Planowania, Budżetu, 
Finansów Publicznych i Mienia Gminnego, Członek Komisji Plano-
wania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Przeciwpożarowej. Wiceprzewodniczący Rady. 
 

Pochodzi z: Wielkopolska. 
Mieszka w: Stronie Śląskie. 
Z wykształcenia: elektronik. 
Z powołania: społecznik. 
Największa zaleta: dokładność.  
Najmniejsza wada: pracoholizm, 
Ulubiona pora roku: lato. 
Ulubiony kolor: niebieski. 
Ulubione danie: pierogi ruskie. 
Ulubiony film: „Wojna i pokój”, reż. Bon-
darczuk. 
Ulubiona książka: „Rok 1984”, George 
Orwell. 
Ulubiona muzyka: pop. 
W czasie wolnym: majsterkuję. 

Ulubione miejsce w gminie: Przełęcz Puchaczówka.  
Stronie (gminę) lubię za: piękne krajobrazy.  
W Stroniu (gminie) zainwestowałabym w: remont ul. Okrężnej 
oraz dokończenie remontu ul. Polnej. 
Dla Stronia (gminy) zrobiłabym: ścieżkę rowerową Stronie – Lądek 
Zdrój. 
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: spokój, pogodni, 
mili mieszkańcy. 
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: dużo atrakcji tury-
stycznych, piękne tereny. 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): „Turystyczna Gmina 
Stronie Śląskie zaprasza – wiele atrakcji przez cały rok”. 
Kontakt: e-mail: 03stan@wp.pl, tel: 604 993 745 

SZTUKA GOŚCINNOŚCI, ODC. 3 

    W ramach cyklu, pt. „Sztuka gościnności” 
rozpoczynamy prezentację obyczajów zwią-
zanych z przyjmowaniem gości i udawaniem 
się w gościnę w różnych krajach. W tym 
miesiącu: Grecja. W Grecji znaczna część 
życia społecznego toczy się w ścisłym gro-
nie rodziny i przyjaciół. Ludzie bardzo chęt-
nie spotykają się, wspólnie jedzą, piją, grają 
w różne gry, słuchają muzyki, tańczą i dys-
kutują. Podobnie jak u nas, jednak z pewną 
istotną różnicą. Spotkania te często służą 

osiągnięciu tzw. „kefi”, poczucia relaksu, które pojawia się 
gdy przebywamy w szczęśliwym towarzystwie. Grecy chęt-
nie piją wino, ale upijanie się uważane jest za haniebne,  
a osoby pijane budzą konsternację albo nawet odrazę. W kwestii  

biesiadowania, najważniejszą zasadą jest jedzenie niektórych dań 
(w szczególności sałatek) ze wspólnego talerza. Można uznać, że 
nakładanie sobie na swój własny talerz, na przykład greckiej sa-
łatki czy tzatziki, jest w rozumieniu Greków faux pas!  
    Przy powitaniu panuje powszechny zwyczaj całowania się i 
obejmowania niezależnie od płci, a samo podanie ręki na powita-
nie odbierane jest niemal za niestosowne. Zwyczajem greckim 
jest, aby w każdej miejscowości istniała kawiarnia. Kawiarnie 
noszą nazwę kafenion. W dawniejszych czasach przesiadywali w 
nich głównie mężczyźni. Obecnie jest to także miejsce spotkań 
kobiet, choć w małych miejscowościach wśród klienteli nadal 
dominują panowie. Jak sama nazwa wskazuje, w kafenion pije 
się głównie kawę (parzoną po turecku) i nie należy się dziwić, 
jeśli kelner powiadomi nas, że w karcie nie ma herbaty. Greckie 
puby noszą nazwę ouzeria. Grecy często prowadzą w nich krzy-
kliwe rozmowy, zagłuszające muzykę, co tłumaczy się ich gorą-
cym południowym temperamentem. W restauracjach i innych 
lokalach, nie mniej, a może nawet bardziej ważne od napiwku 
jest pochwalenie potrawy – Grecy uwielbiają takie pochwały i są 
z nich naprawdę dumni. Grecy utrzymują się głównie z turystyki i 
gastronomii.  Przebywanie w tym kraju jest przyjemnością, bo 
Grecy lubią turystów, a każdy obcokrajowiec szanujący ich kultu-
rę jest ich przyjacielem.  
    Gościnne Stronie 
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„TRZY NIEBRZYDKIE SIOSTRY” 

POCZĄTEK I KONIEC WAKACJI  W STRONIU WSI 

    W dniu 28 lipca br., w gorące letnie popołudnie, odbyła się wy-
cieczka piesza zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Doliny 
Białej Lądeckiej „Kruszynka” ze Starego Gierałtowa wzdłuż niebie-
skiego szlaku pieszego w kierunku Łyśca. Celem spaceru były skałki 
„Trzy Siostry”, stanowiące największą grupę skalną w Górach Bial-
skich. TPDBL „Kruszynka”, w ramach dotacji otrzymanej z Fundu-
szu Lokalnego Masywu Śnieżnika i dzięki pracy społecznej miesz-
kańców Starego Gierałtowa, wykonało tablicę informacyjną  (w 
języku polskim, czeskim i angielskim) o skałach „Trzy Siostry” i 
związanej z nimi legendzie o smoku na Łyścu. Tablica umieszczona 
została przy niebieskim szlaku, w miejscu gdzie odchodzi od niego 
leśna ścieżka doprowadzająca do skał. W wycieczce wzięli udział 
zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak i turyści przebywający w 
tym czasie na wakacjach w Dolinie Białej Lądeckiej. Wszyscy byli 
zachwyceni skałami oraz zgodni, iż w przyszłości warto będzie 

umieścić na nich barierkę ochronną, aby zapewnić turystom bez-
pieczne podziwianie stąd widoków na Dolinę Białej Lądeckiej i Gó-
ry Złote. Niektórym uczestnikom spaceru udało się znaleźć wspa-
niałe okazy grzybów. Wszyscy byliśmy zachwyceni widokiem na 
Stary i Nowy Gierałtów w promieniach popołudniowego lipcowego 
słońca, jaki rozpościerał się przed nami w drodze powrotnej. 
Wszystkim też smakowało ciacho z leśnymi malinami, jakie czekało 
na nas w „Wiacie pod bocianem”. Dziękujemy uczestnikom wy-
cieczki i do zobaczenia na turystycznym szlaku!  

Fotorelacja z wycieczki na www.facebook.com/stronie (Stronie 
Śląskie - Aktywni z natury). 

Projekt zrealizowany został dzięki dotacji  z Funduszu Lokalnego 
Masywu Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Aka-
demii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu grantowe-
go „Działaj Lokalnie”. 

 
    Na Działce Sołeckiej Stronia Wsi, 
23 czerwca Pani Sołtys Czesława 
Piechnik wraz z Radą Sołecką zor-
ganizowali imprezę dla dzieci i mło-
dzieży z okazji powitania lata po 
zakończeniu roku szkolnego. W tym 
dniu dzieci bawiły się w różne gry i 
zabawy sportowe, piekły kiełbaski 
na ognisku i razem cieszyły się z 
rozpoczęcia wakacji. Kontynuacją 
letnich zajęć dla dzieci była wyciecz-
ka zorganizowana 1 sierpnia br. po 
terenie Sołectwa, podczas której 
dzieci poznawały zabytki naszej wsi. 
To nie koniec atrakcji. 14 sierpnia 
odbyła się wycieczka kolejką linową na Czarną Górę. Za zorganizowanie wspaniałej wycieczki 
i darmowy wjazd kolejką linową uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania - 
zarówno Pani Sołtys, jak i Ośrodkowi Narciarskiemu „Czarna Góra”. Po zjeździe wszyscy spo-
tkali się na Działce Sołeckiej, gdzie rozpalone zostało ognisko, a dzieci przy wspólnym śpie-
wie i zabawie piekły kiełbaski. Czas mile upłynął, szkoda, że lato zbliża się ku końcowi. 

  Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi i Koło Gospodyń Wiejskich Stronia Wsi 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA GOSZÓW BUDUJE WIATĘ 

    Informuję Państwa, że w 
miesiącu lipcu 2012r. w trakcie 
7 samodzielnych patroli spraw-
dzano parki miejskie, rejony 
bloków mieszkalnych, parkingi 
samochodowe (w ramach akcji 
parkingowej „Czy chciałbyś 
być na naszym miejscu” kon-
trola parkowania na miejscach 
przeznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych), rejon ulicy 
Zielonej, CETiK, CSiR oraz inne miejsca, które wskazywane są 
przez mieszkańców w trakcie codziennej pracy. Szczególną uwa-
gę zwracano   na   młodzież  w  tym  nieletnią oraz dorosłych 
pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia mienia i zaśmiecania. 
Kontrolą objęto także rejon zalewu w Starej Morawie, gdzie od 
23 lipca istnieje nowy regulamin całego obiektu (oprócz regula-
minu kąpieliska) a w szczególności rejonu wałów, na których 
obowiązuje całkowity zakaz biwakowania i plażowania. W związ-
ku z nową regulacją funkcjonariusze Straży Miejskiej będą podej-
mować działania wobec osób, które nie będą się stosować do 
tego przepisu. W tej sprawie Komendant SM odbył 2 spotkania z 
Przedstawicielami SPA „Jaskinia niedźwiedzia” oraz 1 spotkanie w 
ramach nawiązania współpracy z prezesem koła PZW nr 23 w 
Stroniu Ślaskim w celu wspólnych patroli z członkami PZW doty-
czących kontroli osób na akwenach wodnych (uprawnienia do 
wędkowania, opłaty i przestrzeganie regulaminu połowu ryb). 
    Funkcjonariusze udzielili 23 pouczeń oraz nałożyli 10 manda-
tów karnych na sprawców w/w wykroczeń ( chodzi w głównej 
mierze o tzw wykroczenia uciążliwe społecznie w tym także dro-
gowe).  Dodatkowo funkcjonariusze wykonali 4 wywiady środo-
wiskowe dla różnych instytucji a  w ramach kontroli wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano 9 posesji. 
Udzielono 4 pouczeń (osoby podpisały umowę), nałożono 2 MKK, 
1 posesja niezamieszkała (na sprzedaż), 2 osób nie zastano. Po-
nadto funkcjonariusze przeprowadzili 2 rozmowy dyscyplinujące 
dot. psów i 1 zaśmiecania ogródka sąsiada (osoba posprzątała). 
   W miesiącu lipcu odbyto wspólnie z funkcjonariuszami Policji 
20 patroli, w trakcie których zwracano uwagę na zapewnienie 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak 
również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje” dokonywano kontroli parków miejskich, 
pustostanów z uwagi na przebywanie osób bezdomnych, wiat 
przystankowych, rejonu osiedli mieszkalnych oraz kąpieliska w 
Starej Morawie. W ramach wspólnych patroli ( w tym patroli Stra-
ży Granicznej z Placówki SG w Kłodzku, z którą nawiązano współ-
pracę) zabezpieczano imprezę plenerową „Coolturalny zalew”, 
która przebiegła w sposób spokojny. 
    Dodatkowo  w trakcie  służby  doprowadzono do  Posterunku 
Policji 3 osoby, ujawniono 
1 osobę nietrzeźwą kierującą pojazdem, podejmowano 6 inter-
wencji porządkowych oraz zabezpieczano 2 miejsca zdarzenia 
( kradzież na ogródkach działkowych oraz zerwanie kabli telefo-
nicznych i przewrócenie słupa trakcyjnego przez samochód wio-
zący drzewo). 
    W miesiącu czerwcu strażnicy miejscy wykonali łącznie 27 
patroli, z czego 11 pieszo i 16 samochodem (jeden funkcjona-
riusz SM przebywał w lipcu na 15 dniowym urlopie). 
           
   Komendant Straży Miejskiej 
         Jacek Zegarowicz 

    Projekt realizowany przez Sołtysa Wsi Goszów i Młynowiec – 
Jana Kluzę, pt. „Goszów to wieś, gdzie diabelsko bawią się tury-
ści” – budowa wiaty, spotkał się z bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Przy pracach budowlanych chętnie uczestni-
czyli dorośli i młodzież. W drobne prace włączały się także dzieci. 
Była to wzorowa praca zespołowa, gdzie każdy miał wytyczone 
zadanie na miarę swoich sił, możliwości i talentów! Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz wsi Goszów. Środki 
na materiały pozyskane zostały dzięki dotacji z Funduszu Lokalne-
go Masywu Śnieżnika, od sponsora, jak również od mieszkańców 
wsi Goszów. Pragnę podziękować Panu Burmistrzowi Zbigniewowi 
Łopusiewiczowi za wsparcie oraz udzieloną pomoc przy pozyska-
niu działki sołeckiej pod budowę wiaty, jak również przydzielenie 
nam 30 ton grysu wraz z transportem. Oby wszystkie wioski miały 
tak wspaniałych mieszkańców, jak nasze sołectwo! Osoby chętne 
do włączenia się w dalszą część realizacji projektu – proszę o kon-
takt. Na koniec września, na działce zorganizowana zostanie im-
preza, podczas której ogłosimy konkurs na najlepszą nazwę wiaty. 
O terminie poinformujemy wkrótce. 

Jan Kluza - Sołtys 
 

Projekt realizowany dzięki dotacji z Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu grantowego 

„Działaj Lokalnie”. 

CHWALMY SIĘ 

   Sołtys oraz 
Rada Sołecka 
Starego Gie-
rałtowa po-
stawili tablicę 
z planem wsi 
Stary Gierał-
tów, prezen-
tującą bazę 
n o c l e go w ą 
oraz najwięk-
sze okoliczne 
a t r a k c j e . 
Tablica znaj-
duje się w sąsiedztwie Świetlicy Wiejskiej „Trzy Siostry”, obok 
klombu kwiatowego. Pan Sołtys – Krzysztof Soboń dziękuje Ra-
dzie Sołeckiej oraz gestorom bazy noclegowej za pomoc w reali-
zacji projektu. 
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I MIĘDZYGMINNA MIJANKA ROWEROWA  

POLSKO-CZESKI II STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA 

    15 sierpnia, grupa miłośników rowerów z gminy Stronie Śląskie i Lądka – 
Zdroju oraz turyści z Wielkopolski (razem 33 osoby) spędziła na I Międzygmin-
nej Mijance Rowerowej Wycieczka miała na celu promocję nowo oznakowanej 
gminnej trasy rowerowej 5721 łączącej Stronie z Lądkiem. Trasa biegnie spod 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. w kierunku Stronia Śl. Wsi, a następnie skręca 
w prawo w stronę Strachocina, mija Kościół Parafialny, dalej w stronę cmen-
tarza i zgodnie ze znakami w kierunku Stójkowa (gdzie na łące przekraczamy 
tory kolejowe), przez Stojków wzdłuż rzeki i pod obwodnicą na mostek przy 
„Villi Marianna” w Lądku-Zdroju, gdzie kończy się szlak. Startując ze Stronia 
Śl., można skrócić trasę i spod Urzędu Miejskiego zjechać w dół ulicą Ko-
ściuszki, skręcić w lewo przed Strażą Pożarną, następnie w prawo i w ten spo-
sób dojechać do Kościoła Parafialnego (dalej jak w opisie trasy wyżej). 
O godz. 11.00 dwie grupy rowerzystów: lądecka i strońska wyruszyły ze swo-
ich miasteczek, aby spotkać się na granicy gmin (pomiędzy Stójkowem a Stra-
chocinem), gdzie przygotowaliśmy symboliczny poczęstunek („catering na 
przejeździe kolejowym”) i bramkę. Jakub Chilicki – Dyrektor CETiKu w Stroniu 
ŚL. oraz Sebastian Łukasiewicz – Dyrektor CKiR w  Lądku-Zdroju przecięli 
wstęgę i grupy rowerzystów „minęły się” kontynuując jazdę – każda w swoim 
kierunku. Każdy uczestnik spotkania przy bramce otrzymał „Certyfikat Mijan-
ki”, z listą największych atrakcji turystycznych obydwu gmin oraz balonika, 
którego przyczepił do swego roweru.  
O godz. 14.00 obydwie grupy spotkały się nad Biskupimi Stawami w Lądku-
Zdroju, gdzie przygotowane zostało ognisko z kiełbaskami, a chętni mogli 
popływać łódkami po stawach.  
Impreza była wesoła, pogoda wyśmienita, nastroje wyborne. Cieszymy się, że 
w wycieczce wzięło udział wiele rodzin z dziećmi – z takim bowiem zamiarem 
oznakowaliśmy trasę rowerową 5721 do Lądka. Jest to łatwa trasa rekreacyj-
na, wspaniała na rowerową rodzinną wycieczkę (6,5 km, 40 min w jedną stro-
nę). Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Już dziś zapraszamy na II Międzyg-

minną Mijankę Rowerową 2013!  
Trwają prace nad oznakowaniem gminnych tras rowerowych. Chętnych do pomocy prosimy o kontakt:  

   strategia@stronie.pl.               Monika Ciesłowoska 
 

Projekt „Roweruję i maluję” realizowany dzięki dotacji  z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”.  

 

    W dniach 17-19.08.2012r. odbył się Polsko-Czeski II Stroński Rajd Turystyczny  w 
Masywie Śnieżnika. Organizatorem rajdu był CETiK w Stroniu Śląskim oraz STOWARZY-
SZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO „MASYW ŚNIEŻNIKA". Organizatorzy przygotowali 
ciekawe trasy piesze i rowerowe poprowadzone po szlakach  w Masywie Śnieżnika. 
Grupa rowerowa wjechała na Śnieżnik, Skowronią Górę, Żmijowiec, łącznie w  ciągu 
trzech dni uczestnicy Rajdu przejechali ok. 90 km., może to nie dużo dla doświadczone-
go rowerzysty ale jak podliczymy sumę podjazdów to już się robi niezły wynik. Grupa 
piesza zwiedziła Rogóżkę, wspięła się na Skowronią Górę. Przewodnikiem pieszej grupy 
był  Antoni Cygan, rowerowej Paweł Dywański. 
Pogoda dopisała, uczestnicy Rajdu mogli podzi-
wiać wspaniałe panoramy strońskiej pięknej 
ziemi. Każdy uczestnik Rajdu otrzymał za udział 

w Rajdzie pamiątkowy dyplom. Dyplomy wręczone zostały w sobotę 18.08.2012r. w trakcie 
trwania w Siennej imprezy pod nazwą „POLSKO-CZESKIE GÓRSKIE LATO”, gdzie publiczność 
bawiły zespoły „Łowcy Szmalu” oraz gwiazda wieczoru „Wanda i Banda”. W Rajdzie łącznie 
udział wzięło ok. 30 osób, głównie mieszkańców Gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój byli rów-
nież mieszkańcy Wielkopolski oraz Górnego Śląska. Już teraz serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej , już III edycji Rajdu w przyszłym roku. Do zobaczenia!!!   
        Paweł Dywański 
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„GRZYB A SPRAWA POLSKA” 

     Zapraszając mieszkańców Gminy oraz turystów na imprezę grzybiarską pn. 
„Grzybomania 2012” 22 września br. w Stroniu Śląskim Wsi,  zachęcamy do lektury 
fragmentu wywiadu, jaki udzielił prof. Roch Sulima, antropolog kultury i codzienno-
ści, wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, o narodo-
wym rytuale zbierania grzybów (wywiad ukazał się w wydaniu 39/2010 Tygodnika 
„Przegląd”, rozmawiał Artur Zawisza).                                                          .                                      
 
- Jaki sens przypisuje pan profesor corocznemu narodowemu rytuałowi zbiera 
grzybów?                          ?        
- Grzyby i miód w społecznościach słowiańskich to potrawy rytualne. Do grzybo-
brania mamy stosunek, powiedziałbym, wierzeniowy. Gdybyśmy określili siebie 
jako zbieraczy grzybów dla przyjemności, a nie w celach praktycznych, to wówczas 
grzybobranie, co pewnie niejednego zdziwi, przypomina błądzenie w zaświatach...- 
...wędrówka dusz?                                                      ? 
- Mamy takie wierzenia, że grzyby rosną nocą. My je dopiero znajdujemy, one ro-
sną zawsze pod naszą nieobecność. W naszej starej tradycji, dziś już mało czytel-
nej, grzyby wiążą się z czymś, co przypomina wędrówkę po śnie, po innym świecie.  
- To znaczy, że przez grzyby dotykamy tajemnicy tamtego świata?       
- Aspekt tajemniczości w zbieraniu grzybów jest tym właśnie, co nas pcha do lasu. 
Przynajmniej raz w roku jesienią musimy pojechać na grzyby. Gdy uczestniczymy 
w grzybobraniu, to tak, jakbyśmy sobie zrobili święto. Bez względu na to, czy je-
dziemy w niedzielę, czy we wtorek, zawsze jest to święto. Dzisiaj jest to nieomal 
jedyna chwila, kiedy zawieszamy nasze techniczne umiejętności i stajemy się łowcami. A tego mamy w naszym życiu coraz           
mniej, bo wszystko możemy kupić.                                                 .          
- Zatem kupione grzyby muszą smakować inaczej ?                                                                                                                    ? 
-  My sami musimy je znaleźć. Grzyb ma być nasz. Przypadek losu, kiedy znajdujemy grzyba, jest jak  dar natury. 
- Zbieranie grzybów jest charakterystyczne dla ludów wschodnioeuropejskich. Jesteśmy mniej racjonalni niż inni zachodni  
Europejczycy?                                       ? 
- Jest to mocno zakorzenione w słowiańskiej tradycji. Czesi i Słowacy też zbierają, a największą wagę do zbierania  przywiązują Rosja-
nie. Jeśli nie znajdzie się w sezonie swoich grzybów, to tak, jak gdyby ubyło nam coś z pełni życia. Grzybobranie, szczególnie w Pol-
sce, wytworzyło pewne obyczaje. W PRL były to słynne zakładowe grzybobrania. Wyjeżdżało się wcześnie rano autobusem na grzyby, 
a była to też okazja do wypicia. W grzybobraniu jest coś z jesiennego karnawału. 
- Jednak mimo bogatej tradycji, nasza narodowa symbolika nie wykorzystuje motywu grzybobrania. W filmie, muzyce, malarstwie i 
literaturze niewiele jest przedstawień tradycji wspólnego zbierania grzybów. Dlaczego?                         ? 
- To oczywiście zaskakuje. Mamy słynne grzybobranie w "Panu Tadeuszu", i to raczej w konwencji humorystycznej. Myślę, że zbieranie 
grzybów ma coś z aury prywatności. Jak wędkarz od wędkarza powinien być w określonej odległości, tak grzybiarze zawsze pilnują 
swoich terytoriów i zaczynamy się denerwować, gdy tylko ktoś wchodzi nam podczas zbierania w drogę. Ale jak już nazbieramy dużo, 
lubimy się pochwalić. Zwłaszcza w kuchni. Pierogi z grzybami i ich kariera na polskich stołach odzwierciedlają znaczenie grzybów w 
kulturze. Biznesowe powodzenie współczesnych pierogarni może utwierdzać w tym przekonaniu. Albo słynna kapusta z grzybami, więc 
zamiast w sztuce nasze grzybobrania doskonale uzewnętrzniają się w potrawach. A to moim zdaniem jest większa sztuka niż namalo-
wanie obrazu...                                        …             
- Dla kultury grzybobrania charakterystyczne jest jeszcze jedno. Wiedza o grzybach, przekazywana z pokolenia na pokolenie, bez 
udziału nauki.                                           .  
- Są tzw. rodzinne łowiska. Siedzę właśnie przed oknem, widzę skraj lasu i przypominam sobie, jak chodziłem tam z ojcem zbierać 
grzyby. To był nasz teren. Braliśmy taki ogromny kosz, w którym na co dzień nosiło się ziemniaki, i jeszcze przed południem ten kosz 
był pełny. Do tej tajemniczości grzybobrania należy dodać porę dnia. Na grzyby zwykle wybieramy się, kiedy świta, kiedy jest przełom 
nocy i dnia. W moim odczuciu popołudniowe wyjścia na grzyby przypominają sztucznie odtwarzany rytuał. Poranni grzybiarze wracają 
z lasu z poczuciem wyższości nad popołudniowymi. Łowiska zostały już ogołocone. Towarzysko wielkim aktem zaufania, przyjaźni jest 
zdradzenie komuś spoza rodziny naszego prywatnego obszaru.                             . 
- Panie profesorze, ale miałem na myśli zaufanie do wiedzy przodków o jadalnych lub trujących grzybach. Bardziej wierzymy babci, 
dziadkowi czy wujkowi niż profesjonalnym atlasom grzybiarskim, których z roku na rok jest coraz więcej. 
- Grzyby to jeden z nielicznych obszarów, gdzie ta tradycja międzypokoleniowa się ożywia. Wszystkie inne użyteczności naszych dziad-
ków stały się już nieużyteczne dla pokoleń wyrastających z komputerów. To zwrot ku mądrości starców, która w kulturach tradycyj-
nych była bardzo mocna. Być może to obecnie jedyny, ostatni i trwały przekaz międzypokoleniowy. 
- Czy pan profesor jest grzybiarzem?                                     ? 
- Właśnie zainstalowałem się na Mazurach, również po to, żeby zbierać grzyby. Z ich zbieraniem jestem obyty już od dzieciństwa. Na 
pewno nie dam sobie wmówić, że nie znam się na grzybach. Znam się dobrze. 

 
(wywiad publikujemy za zgodą prof. Rocha Sulimy) 
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ROZGRYWKI SPP KRYSZTAŁ  

CIEKAWOSTKI TENISOWE!!! 

Wakacje z rakietką 
    Od czerwca do końca sierpnia w Stroniu Śląskim odbyło się aż 5 
obozów przygotowawczych w tenis ie sto łowym,  
Kadry DOZTS Wrocław i Kadry Łódzkiego okręgu różnych kategorii  
wiekowych (żak, młodzik, kadet, junior, senior).  
Młodsi adepci tenisa stołowego przyjechali z rodzicami, gdzie poza 
treningami  mogli  korzystać  z  uroków  tej  pięknej  okolicy.  
W zajęciach treningowych również uczestniczyli zawodnicy 
„Śnieżnika” przygotowujący się do nowego sezonu, a siostry Wę-
grzyn do zbliżających się Mistrzostw Europy w tenisie stołowym we 
Francji 22-24.08. 2012. 
 
    W turniejach młodszych grup (żak) uczestniczyły dzieci ze Stro-
nia Śląskiego, które dopiero rozpoczynają przygodę z tenisem sto-
łowym, jak i te które nie wyjechały na wakacje lub przyjechały z 

wakacji (Sobolewski Jakub, Ję-
drzejowski Remigiusz, Kruczyk 
Dominika, Szlęk Roksana) i wiele 
innych dzieci, które przychodziły 
wziąć udział w gimnastyce ogól-
norozwojowej lub formach zaba-
wowych dla najmłodszej grupy 
(żak). 

Miła informacja z ostatniej chwili 

    Miło nam poinformować sympatyków tenisa stołowego, że pra-
wo startu w Mistrzostwach Europy we Francji otrzymała siostra 
bliźniaczka Katarzyna Węgrzyn. Obie siostry również zostały po-
wołane na nowy sezon 2012/2013 do Kadry Narodowej Polski 
juniorek.  

   Przewodniczący Wydziału Szkolenia DOZTS 
      Leszek Kawa 

******************* 

COOLTURALNY ODJAZD – PIKNIK DREZY-
NOWY PRZY CETIKU 

    4 sierpnia przy 
CETiKu w Stroniu 
Śląskim odbyła się 
impreza pod na-
zwą Coolturalny 
Odjazd. Impreza 
podzielona była na 
kilka etapów. W 
godzinach 10.00-
12.00 na strońskim 
skateparku odbyły 
się zawody dla 
dzieci i młodzieży w kategoriach sprawnościowych: deskorolka, 
rolki i rower. O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 
imprezy, wręczono nagrody dla zwycięzców zawodów w skatepar-
ku, rozpoczęła się część artystyczna pikniku, przed licznie zgroma-
dzoną publicznością zaprezentował się zespół The Flanel`s 
(działający przy CETiKu) oraz tancerki tańca orientalnego. Dla 
najmłodszych, gry i zabawy z nagrodami przygotowali Pan Jan 
Florowski oraz Pani Małgorzata Wijatyk. O godz. 16.00 rozpoczęły 
się zawody drezyn ręcznych, które zgromadziły mnóstwo obser-
watorów oraz zawodników, którzy konkurowali ze sobą w pięciu 
kategoriach: VIP, RODZINA, KOBIETY, DZIECI Z OPIEKUNEM, 
OPEN. Najlepszy wynik łączny, biorąc pod uwagę wszystkie kate-
gorie uzyskali panowie Czesław Soroko i Tomasz Buksiński. Osoby 
nie startujące w zawodach mogły korzystać z przejażdżek drezyną 
spalinową, które cieszyły się ogromną popularnością.  
    Jak się okazało zawody drezyn ręcznych oraz przejazdy drezy-
nami spalinowymi były świetnym pomysłem, w przyszłym roku 
impreza na pewno się odbędzie i będziemy chcieli ją jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnić. 
    O godzinie 18.00 wystąpiła gwiazda wieczoru zespół hip-
hopowy „Grupa Operacyjna”. Na zakończenie pikniku odbyła się 
dyskoteka dla młodzieży prowadzona przez DJ Myszę. 
    Dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, które nas 
wspierają w działaniach o charakterze kulturalnym, bez Was wiele 
imprez by się nie odbyło. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy w 
przyszłym roku wszystkich amatorów kolei oraz dobrej zabawy, 
nie może Was zabraknąć.!!! 

    Wrzesień w CETIKu zapowiada się koncertowo, w planach ma-
my występy zespołów rockowych, przedstawienie operowe. Planu-
jemy seanse filmowe, które odbywać się będą tak jak wcześniej w 
każdy piątek o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!!! 
                                                          Paweł Dywański 
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PŁYWANIE NA BYLE CZYM WRZEŚNIOWE IMPREZY W GMINIE STRO-
NIE ŚLĄSKIE     W dniu 21 lipca 

2012 r. nad Zalewem 
w Starej Morawie w 
trakcie trwania impre-
zy "Coolturalny Za-
lew"odbył się konkurs 
"Pływania na Byle 
Czym". W zawodach 
udział wzięły cztery 
zespoły, którym do-
pingowali licznie zgro-

madzeni kibice. Zespoły oceniane były za „pływalność" jednostki, 
strój zawodników, ogólne wrażenie jednostki pływającej oraz czas 
przepłynięcia odcinka 200 m. Jury zawodów oceniło zespoły na-
stępująco: 

I miejsce "AMELINIUM" 500 PLN 
II miejsce "WODNY KULIG" 300 PLN 

III miejsce "TOPIELEC"  200 PLN 
IV miejsce "NIE MA BATA CREW" 50 PLN 

    Paweł Dywański 

● 01. września 2012 r.  RAJD ŚNIEŻNICKI. Międzynarodowe 
wejście na Śnieżnik (1425 m n. p. m.). Turyści z Polski na szczyt 
wchodzą od Kletna, turyści z Czech wejście rozpoczynają od 
schroniska Navrsi. Tematem przewodnim jest spotkanie mieszkań-
ców Gmin Stronie Śląskie i Stare Mesto na szczycie Śnieżnika. W 
programie sę m.in. wspólne wejście na Śnieżnik, ognisko, przej-
ście ścieżki przyrodniczo – traperskiej, prelekcja ekologiczno – 
przyrodnicza, prelekcje na temat historii oraz walorów przyrodni-
czo-kulturowych Masywu Śnieżnika. Turyści na Śnieżnik wprowa-
dzeni zostaną przez licencjonowanych przewodników. 
 
 
 
 
 
● 01, 08, 15, 22, 29 września 2012 r. Jarmark produktu 
lokalnego. Odbywa się w każdą sobotę na placu spotkań w No-
wym Gierałtowie w godz. 12-14. W trakcie trwania jarmarków 
można nabyć produkty lokalne takie jak: sery, chleby, nalewki, 
dżemy, ciasta. 
● 15. września 2012 r. Święto Hildegardy z Bingen . Orga-
nizator: Wapiennik "Łaskawy Kamień" w Starej Morawie. Moty-
wem wiodącym będzie promocja zdrowego stylu życia i postaw 
proekologicznych. W programie: spotkania literackie i warsztaty 
ekologiczne. Więcej na stronie:  www.wapiennik.eu. 
● 15. września 2012 r. VII MIĘDZYNARODOWE MISTRZO-
STWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW. Mistrzo-
stwa odbędą się na starej hałdzie w Kletnie. W programie m.in. 
poszukiwanie minerałów (kurs rozpoznawania minerałów, prezen-
tacja minerałów), sprzedaż biżuterii z minerałów, występy zespo-
łów muzycznych, smaczna regionalna kuchnia. 
Program mistrzostw: 13.00 rozpoczęcie zapisów, losowanie dzia-
łek. 14.00 kurs rozpoznawania minerałów. 15.00 rozpoczęcie mi-
strzostw. 16.30 zakończenie mistrzostw, obrady jury. 17.00 ogło-
szenie wyników, wręczenie nagród. 17.30 występy zespołów mu-
zycznych. 
● 16. września 2012 r. Ślub w górach - I Targi Ślubne w 
Stroniu Śląskim. Hala SPA w Stroniu Śląskim, tel. 604058959.  
● 22. września 2012 r. GRZYBOMANIA - 2012. Impreza od-
będzie się w Stroniu Śląskim Wsi. Dotyczyć będzie wszystkiego, co 
związane jest z grzybami. W programie: konkursy i grzybowe 
nagrody, degustacja dań z grzybów, konkurs na rozpoznawanie 
grzybów, grzybobranie na wesoło. tel. 785924686. 
● 22. września 2012 r. Turniej Oldboj`s o Puchar Burmi-
strza Stronia Śląskiego. Turniej w piłkę nożną na strońskim 
"Orliku". tel. 606241263. 
● 29. września 2012 r. wycieczka rowerowa z cyklu 
"Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę". Spotka-
nie o godz. 9.50 przed halą SPA w Stroniu Śląskim. 
 

Organizatorzy imprez zastrzegają sobie prawo do zmian w progra-
mie. 
Więcej informacji: Informacja Turystyczna w Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury, Stronie Śląskie, tel. 74 814 32 42, 
it.kultura@stronie.pl, www.stronie.pl  
 
     Paweł Dywański 

    W dniu 22 wrześnie na strońskim "Orliku" odbędzie się IV Tur-
niej Oldboj`s o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. Oficjalne 
rozpoczęcie turnieju planowane jest na godz. 10.00.  
    Do turnieju zgłosiły się na chwilę obecną cztery zespoły: Polo-
nia Bystrzyca - zwycięzca z zeszłego roku, Nysa Kłodzko, Concor-
dia Knurów oraz Kryształ Stronie Śląskie. 
    Życzymy drużynom powodzenia, rywalizacji fair play i zachęca-
my kibiców do kulturalnego dopingowania swoich faworytów. 
    Paweł Dywański 

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA 

    Igrzyska za nami, czas więc powrócić do strońskiego sportu. 
Drużyna Kryształu Stronie Śląskie od 20 lipca rozpoczęła przygo-
towania do ligowych zmagań. Niestety okres ten rozpoczął się od 
dużych osłabień. Z zespołu odeszli pierwszy i drugi bramkarz, co 
przed zbliżającymi się meczami o punkty nie napawa optymi-
zmem. W lukę po bramkarzach trzeba było znaleźć nowego goal-
keepera. Do Kryształu zdecydował się powrócić grający już kiedyś 
na tej pozycji Marcin Błachut. Drużyna, mimo dużych problemów 
kadrowych ciężko trenowała i rozgrywała mecze sparingowe. 
Pierwsze takie spotkanie rozegrano przy ul. Sportowej ”u Nas”. 
Gospodarze wygrali 3:1. W drugi test – meczu padł remis 3:3 a 
rywalem był Śnieżnik Domaszków. 
Kryształ rozegrał jeszcze dwa spotkania 
kontrolne, jednak w tych dwóch przy-
padkach biało - niebiescy przegrywali. 
Co będzie w tym sezonie w Krysztale? 
Jak Nasza drużyna będzie się prezento-
wała w zbliżających się spotkaniach o 
punkty? Już dzis zapraszamy wszyst-
kich na mecze Kryształ.  
Wspierajmy Naszych!  
     Bartosz Kuziel 

OKRES PRZYGOTOWAWCZY ZA NAMI 
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I AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 
PAR DEBLOWYCH O PUCHAR PREZESA  

HOTELU MORAWA I OŚRODKA  
NARCIARSKIEGO CZARNA GÓRA  

BIURO RADNEGO 

 

    Biuro Jerzego Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,  

czynne w każdy pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca,  
od godziny 1700 do 1800,  

w biurze przy ul. Krótkiej 3b.  
Najbliższe terminy dyżurów: 3, 10, 17 września.  

W nagłych sprawach kontakt pod nr 607-552-713. 

 

 
Dnia 09 września 2012 r. na kortach teniso-

wych w Starej Morawie odbędzie się amatorski 

turniej tenisa ziemnego par deblowych. 

Wpisowe wynosi 50 zł od pary 
(zebrana kwota zostanie przeznaczona na 

poczęstunek uczestników). 

Nagrody:  

I miejsce – puchar oraz dwudniowy karnet  
narciarski, 

II miejsce – dyplom oraz jednodniowy kar-

net narciarski, 

III miejsce – pięciogodzinny karnet na kort 
tenisowy Hotelu Morawa. 

 

Termin zgłoszeń do dnia 08 września  
2012 r. pod numerem telefonu 74 814 32 

03 lub 606 241 263 – Pan Jerzy Rapacz—

organizator. 

 
 


