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RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ” 2012 

SZANOWNA JUBILATKA 

    W dniu 3 lipca 2012 roku mieszkanka naszej Gminy - Pani 
Maria Stocka obchodziła 100-lecie swoich urodzin. Z tej okazji, 
Dostojną Jubilatkę odwiedziła 
delegacja Gminy Stronie Ślą-
skie na czele z Burmistrzem 
Zbigniewem Łopusiewiczem, 
który złożył na ręce córki Pani 
Marii serdeczne życzenia, 
kwiaty oraz listy gratulacyjne 

- zarówno od siebie, jak i od premiera RP Donalda Tuska. 
     Pani Maria urodziła się w Starym Sączu. Przeżyła dwie woj-
ny światowe. W 1946 roku sprowadziła się wraz z rodziną do 
Bolesławowa. Od 1957 roku jest mieszkanką Stronia. Pracowała w „tartaku”. Doczekała się 3 
wnuków oraz 4 prawnuków. Zawsze pogodna, darząca każdego uśmiechem i dobrym słowem. 

    Pani Marii raz jeszcze życzymy dużo zdrowia i pogody ducha!  

    W dniu 16.07.2012 r., w redakcji „Rzeczpospolitej” w War-
szawie, odbyło się uroczyste uhonorowanie finalistów 15. ran-
kingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2012.  
    W spotkaniu wzięło udział 150 samorządowców z całego 
kraju, w tym Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopu-
siewicz, redaktor naczelny „Rz”- Pan Tomasz Wróblewski, były 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pan Jerzy Buzek 
oraz Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska. 
    W rankingu wyłoniono gminy i miasta, które najlepiej za-
rządzały swoimi finansami i jednocześnie najwięcej inwesto-
wały. Brano pod uwagę: dynamikę wzrostu wydatków mająt-
kowych, wartość środków unijnych, zadłużenie samorządu w 
stosunku do dochodów, transport i łączność, ochronę środowi-
ska, udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami 
pozarządowymi, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie 
tychże organizacji, wydatki mieszkaniowe, wyniki testów szó-
stoklasistów i gimnazjalistów, liczbę nowych podmiotów go-
spodarczych, wydatki na promocję gminy, stopę bezrobocia, 
współpracę z jednostkami pomocniczymi, itp. 

    Ranking samorządów „Rz” został podzielony na trzy kate-
gorie, w których zwyciężyli: najlepsza gmina wiejska – Stępni-
ca (woj. zachodniopomorskie), najlepsza gmina miejska – 
Kołobrzeg, natomiast w kategorii miasta na prawach powiatu 
– Gdańsk.  
    Gmina Stronie Śląskie, w kategorii gminy miejskie i miejsko 
– wiejskie, zajęła wysoką 22 pozycję, zdobywając 53,91 
pkt., w tym: 33,76 pkt. za sytuację finansową i 20,14 pkt. za 
zarządzanie. Dochody wyniosły: 4 035 zł na osobę, wydatki: 
4 448 zł na osobę, pozyskane środki unijne: 1 444 zł na oso-
bę, zobowiązania do dochodu: 38,5%, udział wydatków na 
organizacje pozarządowe: 0,05%, nakłady na gospodarkę 
budżetową: 194 zł na osobę, wydatki na promocje w wydat-
kach: 0,19%, liczba nowych podmiotów gospodarczych: 8.  
 

Miejsce Gmina Punk-
ty 

1 Kołobrzeg 64,07 

2 Ełk 62,11 

3 Dobczyce 60,88 

22. Stronie Śl. 53,91 
28. Polanica - 

Zdrój 
53,11 

67. Głogów 47,09 

100. Drawsko 
Pomorskie 

43,03 

    W oddzielnych zestawieniach wyróżniono samorządy, które najlepiej wykorzystują środki unij-
ne oraz najbardziej innowacyjne  gminy i miasta – str.10. 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących wła-
sność Gminy Stronie Śląskie: 

Położenie Nr działki 
pow. w m²  

i nr KW 

Okres 
umowy 

Cel umowy Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania 

Wysokość  
czynszu w zł/m2 

miesięcznie 
(netto) 

Kwota 
wadium 

w zł. 

Stawka do licyta-
cji w zł/pow. 
miesięcznie 

(netto) 

  
Obręb 

Stronie Lasy 
  

   
1/28 

65735 
KW 

45426 

  
  

20 lat 
  
  

  
Pod działalność  
gospodarczą                                          

z prawem zabudowy 
  

 UT/R/G 
 -teren usług turystyki, 

rekreacji 
 i małej gastronomii 

 0,03    
  
  

350,00 
 1972,05 

+ należny podatek 
VAT 

  

  
Obręb 

Stronie Lasy 
  

  
 część 
1/33 
330 
 KW 

59413 
  

  
  
  

20 lat 
  
  

  
Pod działalność  
gospodarczą                                          

z prawem zabudowy 
  

 UTK 
 -teren usług i urzą-
dzeń związanych z 

obsługą kolei/ usługi 
handlu i gastronomii, 

obsługa turystyki 
  

 2,50    
  
  

150,00 825,00 + należny 
 podatek VAT 

  
  

 
    Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocz-
nego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez 
konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego 
każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 marca. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana 
będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu. 
Warunki przetargu : 
1. Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 12:00 (poz. nr 1) i o godz. 12:15 (poz. nr 2) w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim - pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Wadium z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – dz. nr ……. , obręb Stronie Lasy” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do 
dnia 20 sierpnia 2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 
0000 1850 2000 0020. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. 
4. W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyższej ceny. 
6. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z  
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 (tel. 74 811 77 21). 

Lp Położenie Numer, pow. 
działki w ha  i 
Księga wieczysta 
KW Nr 

 
 

Opis nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

w  PLN 
Kwota wa-

dium w PLN 
1 2 3 

  
4 5 

  
1 

Stronie Śląskie ul. 
Morawka 32 

554/103 
0,1152 

  
KW 

SW1K/000 
91790/7 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 
zabudowy 374,00m2 i pow. użytkowej 876,06 m2. Budynek wie-
lolokalowy, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, trzykondy-
gnacyjny. Dach budynku drewniany, wielospadowy, rynny i rury 
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Działka, na której 
usytuowany jest w/w budynek wyposażony jest w sieć energe-
tyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową – przeznaczone do wy-
miany. 

  
560 000,00 

28 000,00 
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ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI  

 
2. 

 
Stronie Śląskie  
ul. Mickiewicza 

 
335/8 
0,0020 

  
KW 

SW1K/000 
66030/8 

 
Nieruchomość niezabudowana, położona w pośredniej strefie 
zabudowy miasta. Działka wchodzi w skład kompleksu dziesię-
ciu garaży w zabudowie szeregowej, z którego cztery są już 
wybudowane. Teren kompleksu płaski, nie ogrodzony, poro-
śnięty trawą, utwardzony żwirem. Uzbrojenia brak. Dostęp 
komunikacyjny dobry, krótki dojazd z ul. Mickiewicza drogą 
asfaltową w dobrym stanie technicznym. 

 
4 673,00 

300,00 

     
    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi. 
Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się dniach: 28 września 2012 r. o godz. 12:00 (dot. poz. 1), 24 sierpnia 2012 r. o godz. 12:30 w Urzę-
dzie 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 - Morawka 32” (dot. poz. 
1) „Przetarg — dz. nr 335/8  (dot. poz. 2) przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 24 września 2012 r. (dot. poz. 1),  
20 sierpnia 2012r.(dot. poz. 2) na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  
10 95880004 0000 1850 2000 0020. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Ofe-
renta, 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. 
3. Oferentowi, który nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni  
od dnia zamknięcia przetargu . 
4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż oso-
by fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 
5. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w 
formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
6. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich — pok. nr 12, tel. 74 811 77 
15,41. 

GMINNY MIKROBUS 

    W ramach 
programu likwi-
dacji barier 
transportowych 
Gmina Stronie 
Śl. przystąpiła 
do programu 
„Wyrównywania 
różnic między 
regionami II” i 
złożyła wniosek 
o dofinansowa-

nie ze środków PFRON pt. „Zakup samochodu mikrobus przystoso-
wanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich”. 
   W dniu 15 czerwca 2012 r. nastąpiło przekazanie i odbiór fa-
brycznie nowego samochodu marki Ford Transit KOMBI, wersja  
9 — miejscowa, model 300M, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych (kotwiczenie 1 wózka inwalidzkiego). Koszt 
zakupu mikrobusa wyniósł 127 499 zł, a dofinansowanie ze środ-
ków z PFRON-u — 60 000 zł. 
    Z mikrobusa będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne,  
w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Zakup mikrobusa wyrówna 
szansę osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) w do-
stępie do zajęć edukacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjno — rewali-
dacyjnych, zlikwiduje barierę transportową niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy, umożliwi integrację niepełnosprawnych 
uczniów z innymi dziećmi i młodzieżą poprzez uczestnictwo we 
wspólnych wyjazdach i spotkaniach, zwiększy dostęp niepełno-
sprawnych uczniów do specjalistycznych szkół i ośrodków szkolno-
wychowawczych na terenie Powiatu Kłodzkiego i poza nim. 
 

 
    Gmina Stronie Śląskie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim informują, że przystąpiono do realizacji projek-
tu systemowego od nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz przez budżet Państwa w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; priorytet 
VII: Promocja integracji społecznej; działanie 7.1: Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji; poddziałanie 7.1.1: Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji za-
wodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 10 osób w 
wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z 
terenu Gminy Stronie Śląskie w okresie 7 miesięcy. 
Czas trwania projektu: od 01 maja do 30 listopada 2012 r. 
Całkowity koszt projektu wynosi: 111 169,05 zł, 
z tego wkład własny: 11 672,75 zł. 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 99 496,30 zł.              
     
 Małgorzata Lech 

Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz przez budżet Państwa w ramach poddziałania 7.1.1.  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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ALTANY DZIAŁKOWE MOGĄ ZOSTAĆ OPODATKOWANE  

GOŚCIE Z FRANCJI 

    W dniach 6-12 lipca 2012 r. gościliśmy w Stroniu Śl. 21-osobową delegację 
dzieci, młodzieży i opiekunów z partnerskiej francuskiej gminy La Machine. 
    Podczas pobytu, dzieci wraz z opiekunami mieszkały w „Dworku Galosa”, 
gdzie codziennie mogły zapoznawać się z polskimi smakami, gdyż posiłki ser-
wowane przez Dworek były tradycyjnymi polskimi daniami. Nasi goście mogli 
skosztować m.in. barszczu białego i czerwonego (zupy te były dla nich dużym 
zaskoczeniem), a także pierogów, bigosu, rosołu. Nie zabrakło oczywiście pie-
czonych ziemniaczków i kurczaka. Wszystkim gościom kuchnia w „Dworku Ga-
losa” ogromnie smakowała. 
    Dzieci odwiedziły wiele ciekawych miejsc w Gminie Stronie Śląskie - zalew w 
Starej Morawie, Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, Czarną Górę. Chętnie brały 
udział z zabawach ze śpiewem z harcerzami, rozgrywkach sportowych w piłkę 
nożną i siatkówkę na Orliku, warsztatach Nordic Walking, a także wycieczce do 
Kudowy Zdroju, gdzie zobaczyły: Muzeum Zabawek, Kaplicę Czaszek w Czerm-
nej, pijalnię wód oraz Muzeum Zawodów Dawnych. Naszych gości zabraliśmy 
także na koncert finałowy Lata Baletowego do Lądka — Zdroju. 

    Razem z polską młodzieżą dzieci uczestniczyły w dwóch dyskotekach oraz warsztatach tanecznych w CETiK-u. 
    Wizyta udała się dzięki zaangażowaniu władz Stronia Śląskiego: Pana Burmistrza Zbigniewa Łopusiewicza i Pana Wiceburmi-
strza Dariusza Chromca oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji gościny dla naszych francuskich 
przyjaciół. Dziękujemy Pani Marzenie Balickiej, Pani Jolancie Nowak, Pani Dorocie Jezierskiej, Pani Małgorzacie Jezierskiej, 
Pani Dagmarze Boreckiej oraz Pani Halinie Kulbickiej. 

     
    Serdecznie dziękujemy także osobom zaangażowanym w przyjęcie: Pań-
stwu Haczkiewiczom za umożliwienie bezpłatnych wjazdów koleją na Czar-
ną Górę, Panu Jakubowi Chilickiemu za pomoc w organizacji warsztatów i 
dyskoteki w CETiK-u, Panu Pawłowi Dywańskiemu za organizację warszta-
tów Nordic Walking, Panu Markowi Balickiemu za organizację rozgrywek na 
Orliku i zabaw na basenie w Stroniu Śląskim oraz Panu Mateuszowi Grzego-
rzewskiemu za wspaniałe prowadzenie dyskotek. 
    Na podziękowanie zasługuje także gościnność i pomoc młodzieży ze Stro-
nia Śląskiego, która aktywnie włączyła się we wszystkie działania i swoim 
zachowaniem stanowiła wzór godny do naśladowania. 
       
      M. Balicka 
        
      

    Osoba, która jest użytkownikiem działki z budynkiem w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym nie będzie musiała płacić podatku od nieruchomo-
ści od budynku, pod warunkiem że nie przekracza on 25 lub 35 m2 po-
wierzchni. 
    Z początkiem maja rozpoczął się sezon działkowy. Osoby, które użyt-
kują działkę rekreacyjną, muszą jednak pamiętać o obowiązkach doty-
czących podatku od nieruchomości. Wśród działkowiczów często pokutu-
je przekonanie, że od działki rekreacyjnej nie trzeba płacić podatku od 
nieruchomości. Tymczasem, jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zwolnione z podatku są budynki położone 
na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm 
powierzchni ustalonych w prawie budowlanym dla altan i obiektów go-
spodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. 
    Oznacza to, że zwolnieniem objęte są jedynie budynki na działkach 
położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i to też nie 
wszystkie. Zwolnione z podatku będą jedynie budynki o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach oraz do 35 m2 poza granicami 
miast. Gdy domek na działce jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie opodatkowany według najwyższych sta-
wek. Zwolnienie przysługuje też Polskiemu Związkowi Działkowców. 
    Właściciel działki poza rodzinnym ogrodem działkowym będzie musiał zapłacić podatek zarówno od domku (bez względu na jego 
powierzchnię), jak i od gruntu.       
          Andrzej Konarski 
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SPRAWCY DEWASTACJI UJĘCI 

MATURA 2012  
ABSOLWENCI ZSP  – GÓRĄ!  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

ZAPRASZA DO KLAS: 

L i c e u m  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e  m u n d u r o w e .  
Cykl kształcenia: 3 lata. W klasie mundurowej będą prowadzone 
zajęcia lekcyjne zgodnie z ramowym planem nauczania LO z roz-
szerzeniem następujących przedmiotów: język angielski, wiedza o 
społeczeństwie, geografia oraz przedmiot uzupełniający o nazwie 
„ E d u k a c j a  o  s ł u ż b a c h  m u n d u r o w y c h ” . 
   Program zajęć dodatkowych pozwoli uczniom zapoznać się ze 
specyfiką poszczególnych służb mundurowych i obejmie między 
innymi: naukę musztry i strzelania, kurs samoobrony, obozy szko-
leniowe, wiedzę o bezpieczeństwie publicznym, prewencji, prawo-
znawstwo, wizyty w placówkach jednostek mundurowych,  
zajęcia praktyczne w jednostkach. W trosce o rozwój aktywności 
fizycznej uczniowie w ramach w-f pozyskają umiejętności oraz 
zdolności motoryczne, takie jak zwinność, szybkość, siła i wytrzy-
małość oraz możliwość nauki pływania i jazdy na nartach. 
    Głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia nauki na 
wyższych uczelniach, na kierunkach: administracja publiczna, bez-
pieczeństwo i porządek publiczny, prawo, politologia, stosunki 
międzynarodowe, a także w szkołach mundurowych  
różnego stopnia. Absolwenci będą przygotowani do  
ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.         
    Ponadto każdy uczeń będzie miał prawo do: używania od chwili 
przyjęcia stopnia młodszego kadeta z możliwością awansowania 
na wyższe stopnie, aż do najwyższego kadeta dyplomowanego, 
noszenia umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie, absolwenci otrzymają na świadectwie ukończenia 
szkoły wpis o odbytych zajęciach specjalistycznych, certyfikaty 
ukończonych szkoleń. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa — kierunek: KUCHARZ. 
Cykl kształcenia: 3 lata, w zakresie: stosowania zasad prawidłowe-
go odżywiania, dokonywania jakościowej oceny surowców, półpro-
duktów i gotowych potraw, właściwego dobierania surowców do 
produkcji potraw, właściwego przechowywania surowców, półpro-
duktów i potraw gotowych, prawidłowego wykonywania obróbki 
wstępnej i cieplnej surowców, przygotowywania podstawowego 
asortymentu potraw i napojów surowców i półproduktów spożyw-
czych, w oparciu o receptury gastronomiczne, stosowania odpo-
wiednich technik sporządzania potraw, prawidłowego zestawiania 
posiłków, układania prostego menu, do obróbki surowców i pro-
duktów spożywczych, posługiwania się narzędziami, maszynami i 
u r z ądzen i am i  p r z y  p r z ygo towywan i u  po s i ł ków .  
    Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucha-
rza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem 
typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastrono-
micznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem 
i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.  
    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może być 
zatrudniony w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastrono-
mii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelo-
wych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmują-
cych się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. 
    Okres nauki trwa 3 lata. Po trzech latach nauki i praktyki zawo-
dowej absolwent będzie dobrze przygotowany do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdobyte kwalifikacje w 
zawodzie kucharz mogą być podwyższane poprzez kontynuację 
nauki w szkole średniej. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę 
w szeroko rozumianej branży gastronomicznej.           ZSP 

    Miło nam poinformować o tegorocznych wynikach matur w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  
Część ustna – język polski: zdało 100 %. 
Część ustna - język angielski i język niemiecki: zdało 100%. 
Część pisemna - język polski: zdało 100%. 
Część pisemna język angielski i język niemiecki: zdało 100 %. 
Część pisemna – matematyka: zdało 93,75%. 
Część pisemna – wiedza o społeczeństwie: zdało 100 %. 
Część pisemna – historia: zdało 100%. 
Część pisemna – geografia: zdało 100%. 
    W sumie, prawie wszyscy absolwenci, 
którzy przystąpili do tego ważnego egza-
minu zdali go w 100%. Jedna osoba 
będzie miała w sierpniu poprawkę z ma-
tematyki, ale liczymy, że wynik zostanie 
poprawiony i zdawalność w tym roku 
będzie na poziomie 100%. 
 
    
   ZSP 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W dniu 23 czerwca 2012 r. ok. godziny 20:00 przy CETIK-u  
ul. Kościuszki 18 został zdewastowany infokiosk (rozbito ekran 
wraz z dotykową nakładką).  
    O zaistniałym zdarzeniu poinformowana została Policja. Od-
tworzono nagrania z monitoringu zainstalowanego w CETIK-u 
dzięki, któremu rozpoznano sprawców zdarzenia. 
Wandalami okazali się trzej młodzi mieszkańcy Stronia Śląskiego, 
których Policja ujęła w dniu 26 czerwca br.  
    Przeciwko młodym chuliganom zostało wszczęte postępowanie 
karne i z pewnością zostaną wyciągnięte wobec nich odpowiednie 
konsekwencje. 
    Szacunkowy koszt zdewastowanego sprzętu wynosi ok. 3 000  
złotych. 
    W związku z powyższym informujemy, że teren miasta oraz 
wiele instytucji i obiektów naszej Gminy jest objętych 24 godzin-
nym monitoringiem, co zwiększa wykrywalność wszelkich aktów 
wandalizmu. 
    Apelujemy, również do rodziców, aby bacznie obserwowali co 
w wolnym czasie robią ich „pociechy”. 

 
Zanim cokolwiek zdewastujesz pomyśl czy cię na to stać 

(zarówno finansowo jak i od strony prawnej). 
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STRONA INTERNETOWA CETIK-U 

SUKCES STREETFIFE CREW  

POZNAJ RADNEGO SWEGO 

PROJEKT "mAłA GmInA, DuŻy TaLeNt " 

PONOWNIE NAGRODZONY  

    Rozpoczynamy cykl mini prezentacji 
Radnych Miejskich kadencji 2010 — 
2014 w Stroniu Śląskim. Naszych Rad-
nych prezentować będziemy w najspra-
wiedliwszym porządku – alfabetycznym.  
W tym miesiącu: Pani Wiesława 
Czerwińska. 
 

Pochodzi z: Stronie Śląskie. 
Mieszka w: Stronie Śląskie. 
Z wykształcenia: magister sportu. 
Z powołania: nauczyciel wychowania 
fizycznego, społecznik. 
Największa zaleta: pogoda ducha. 
Najmniejsza wada: niecierpliwość. 

Ulubiona pora roku: lato i zima. 
Ulubiony kolor: całe mnóstwo kolorów. 
Ulubione danie: sałatki i słodycze. 
Ulubiony film: Casablanca, reż. Michael Curtis. 
Ulubiona książka: Cień wiatru, Carlos Ruiz Zafon. 
Ulubiona muzyka: taneczna. 
W czasie wolnym: jazda na łyżworolkach. 
Ulubione miejsce w Gminie: zalew w Starej Morawie. 
Stronie (Gminę) lubię za: za to, że jest. 
W Stroniu (Gminie) zainwestowałabym w: sport dla dzieci  
i młodzieży. 
Dla Stronia (Gminy) zrobiłabym: narciarskie trasy biegowe.  
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (Gminie)?: jest jedyna w swoim 
rodzaju. 
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (Gminę)?: mnóstwo atrakcji 
latem i zimą. 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (Gminy): aktualne – Gmina ak-
tywna z  natury – jest bardzo trafne! 
      M. Ciesłowska 

    Miło nam poinformować Państwa, iż projekt „mAłA GmInA, DuŻy 
TaLeNt” stworzony przez Grupę Inicjatywną StronieArt działającą 
przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim otrzy-
mał I nagrodę w konkursie pt. "Opowiedz...2011" w kategorii 
"Motyw", organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności. Wyniki ogłoszone zostały 13 czerwca przez Kapitułę Konkur-
su „Opowiedz...2011”. Zwycięski projekt otrzymał nagrodę główną 
w wysokości 2 tys. zł. Nagrody zostaną wręczone podczas gali pod-
sumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w 2011 roku 
w ramach VII edycji programu „Działaj Lokalnie”, która odbędzie 
się w październiku. Konkurs miał na celu zachęcanie beneficjentów 
Ośrodków Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów 
komunikowania własnych działań i promowania inicjatyw wspiera-
nych w ramach programu ‘Działaj Lokalnie”, a tym samym wzmac-
nianie ich wpływu na aktywizację lokalnych społeczności. 

    Centrum Edukacji, Tu-
rystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim ma już swoją 
stronę internetową, do 

k t ó r e j  o d w i e d z e n i a  s e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y : 
www.cetik.stronie.pl.  
    Zachęcamy też do odwiedzania naszego Facebooka, gdzie znaj-
dziecie Państwo informacje o imprezach organizowanych nie tylko 
przez Centrum ale też o wszystkich imprezach, które odbywają się 
w Gminie Stronie Śląskie.  
                                                                    Paweł Dywański                   

    Zespół Hip-Hop - owy działający 
przy CETiK-u w Stroniu Śląskim, 
prowadzony przez Panią Zuzannę 
Sosna odniósł duży sukces zajmu-
jąc III miejsce w turnieju tańca 
Hip-Hop o Puchar Studia Paradis 
2012, który odbył się w hali sporto-
wej w Kłodzku.         
  

    Zespół wystąpił w składzie: Dorian Leśniak, Wiktoria Zoszczak, 
Ada Studniarz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!     Paweł Dywański 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 

    Zgodnie z Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2012 r. —
”Wyprawka szkolna” o dofinansowanie 
zakupu podręczników mogą ubiegać 
się: 

● rodzice uczniów klas I szkoły pod-

stawowej pochodzących z rodzin,  

w których dochód na osobę nie prze-

kracza 504,00 PLN netto (zgodnie  

z ustawą o świadczeniach rodzinnych), 
●   rodzice uczniów klas III szkoły pod-

stawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza 351,00 PLN netto (zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej), 
●    rodzice uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, po-
chodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 
351,00 PLN netto (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). 
    Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. 
    Wnioski będzie można pobierać w sekretariatach: Szkoły Pod-
stawowej z/s przy ul. Kościuszki 57 oraz Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych z/s przy ul. Kościuszki 20, od dnia 20 sierpnia 2012 r. 
    Termin składania wniosków: 03.09.—10.09.2012 r. w sekreta-
riatach szkół. 
    Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy finanso-
wej uczniom na zakup podręczników można uzyskać w sekretaria-
tach szkół: 
Szkoła Podstawowa, tel 74 8 141 231; 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, tel. 74 8 141 238. 

BIURO RADNEGO 

    Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B czynne  

w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 - 1700,  

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 



    Z dniem 01 czerwca 2012 r. Pan Burmistrz Stronia Śląskiego zatrudnił mnie na stanowisku Ko-
mendanta Straży Miejskiej. Obowiązki te przejąłem od Pana inspektora Łukasza Wójcika, który spra-
wował je do czasu zakończenia naboru na to stanowisko. Po zapoznaniu się z dokumentami, wyni-
kami pracy oraz wiedzą jaką posiadam o wynikach w innych Strażach Miejskich województwa dolno-
śląskiego bardzo wysoko oceniłem wykonywanie obowiązków przez tutejszych funkcjonariuszy i 
zapewniłem o dalszej jej kontynuacji na rzecz porządku i bezpieczeństwa w gminie Stronie Śląskie. 
Wykonywana ona będzie bardzo obiektywnie, z poszanowaniem prawa oraz godności ludzkiej, ale 
jednocześnie skutecznie i profesjonalnie. 
    Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracji oraz Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, gdzie uzyskałem tytuł ma-
gistra w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracowałem w służbach mundurowych (MON i MSWiA), po-
cząwszy od szczebli wykonawczych, poprzez średnie kierownicze, kończąc na dowódczych. Nie je-
stem mieszkańcem Państwa gminy ale mam nadzieję, że uzyskam Państwa zaufanie a ciężką i su-
mienną pracą zasłużymy, wspólnie z moimi pracownikami, na szacunek Was wszystkich. Jest to mi-
sja trudna, ale nie niemożliwa i przy Państwa współpracy, pomocy i dbaniu o nasze wspólne dobro 
powinniśmy osiągnąć sukces, czego i sobie i Państwu życzę. 
    Mając na uwadze odpowiedzialność jaka ciąży na funkcjonariuszach Straży Miejskiej oraz to, że 
nasza  praca oceniana jest poprzez pryzmat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zdecydowałem 

się na bieżące (comiesięczne) informowanie Państwa o  wynikach naszej pracy na łamach lokalnej gazetki „ Nowinki Strońskie”,  
w zakładce pod nazwą „ Z notatnika strażnika”. 
           Z wyrazami szacunku.  
           Komendant Straży Miejskiej 
           Jacek Zegarowicz 
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NOWY KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    Informuję Państwa, że w miesiącu czerwcu 2012 r. Strażnicy Miejscy w trakcie 17 samo-
dzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, rejony bloków mieszkalnych, parkingi samochodo-
we, rejon ulicy Zielonej, CETiK, CSiR oraz inne miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do dokony-
wania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną uwagę zwracano na młodzież, w tym nie-
letnią, w godzinach wieczornych i nocnych (pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia mienia, 
zaśmiecania, jak również wybryków chuligańskich). Funkcjonariusze udzielili 12 pouczeń oraz 
nałożyli 8 mandatów karnych na sprawców w/w wykroczeń (chodzi w głównej mierze o tzw. 
wykroczenia uciążliwe społecznie, w tym drogowe). Dodatkowo wszczęto 5 wniosków o ukara-
nie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.  
    Patrolowano rejony szkół pod kątem osób obcych mogących trudnić się rozprowadzaniem 
środków odurzających wśród młodzieży. Kontrolowano uczniów na terenie miasta także w go-
dzinach nauki szkolnej Podczas takich patroli ujawniono uczniów przebywających poza rejonem 
szkoły. O fakcie tym powiadomiono odpowiednie osoby. Funkcjonariusze wykonali także wy-
wiady środowiskowe dla różnych instytucji państwowych. Ponadto, w ramach wykonywanych obowiązków udało się zamknąć 
„budkę”, gdzie prowadzona była sprzedaż wędlin bez zachowania wymogów sanitarnych. W omawianym okresie funkcjonariusze SM 
jeden raz pośredniczyli w usunięciu padłej sarny. 
    W miesiącu czerwcu odbyliśmy wspólnie z funkcjonariuszami Policji 20 patroli mobilnych, w trakcie których zwracaliśmy uwagę na 
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta, jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli doko-
nywano kontroli parków miejskich, pustostanów (z uwagi na przebywanie w nich osób bezdomnych), wiat przystankowych, rejonu 
osiedli mieszkalnych (z uwagi na zachowanie ładu i porządku publicznego) oraz inne miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń 
przepisów porządkowych oraz drogowych.  
    W ramach wspólnych patroli zabezpieczano imprezę „ Dni Stronia Śląskiego”, która przebiegała w sposób spokojny.  
    Dodatkowo, w trakcie służby, doprowadzono do Posterunku Policji w Stroniu Śląskim osobę, u której ujawniono narkotyki w posta-
ci suszu roślinnego koloru zielonego, o zapachu marihuany oraz 3 nietrzeźwe osoby kierujące pojazdem (2 osoby samochodem i 1 
osoba rowerem). 
 W miesiącu czerwcu Strażnicy Miejscy wykonali łącznie 37 patroli. 
 
        Jacek Zegarowicz — Komendant Straży Miejskiej 

MAMMOBUS  
 Informujemy, 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 ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania zostaną przeprowadzone w Mammobusie specjalnie 
zaprojektowanym dla  potrzeb mammografii. Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat 
(rocznik 1943-1962). Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 58 325 76 02, 58 325 76 05.  
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„TRZY SIOSTRY” — WYCIECZKA 

STRACHOCIN WITA! SZTUKA GOŚCINNOŚCI 
ODC. 2 

NOWE TRASY ROWEROWE 

    Czy należy pozdrawiać nieznajomego? Co kraj, to 
obyczaj. Obyczaje się jednak zmieniają, podobnie 
jak kraje i ich mieszkańcy. We współczesnej Euro-
pie „bez granic”, szczególnie w krajach „żyjących” z 
turystyki, ludzie w małych turystycznych miejsco-
wościach wydają się bardzo otwarci, chętnie ucinają 
pogawędki z przyjezdnymi, nie spuszczają wzroku 
mijając nas po drodze... Raczej spojrzą śmiało i z 

dyskretnym uśmiechem i kiwnięciem głową powitają nas swoim: 
„Good morning”, „Ciao” czy „Salut”.  Czyż nie jest przyjemnie, gdy 
spacerując po nieznanej nam miejscowości, niespodziewanie usły-
szymy „dzień dobry” od przypadkowo mijającego nas mieszkańca? 
Taka postawa gospodarzy wzbudza ogromną sympatię i zaufanie 
wśród turystów i między innymi dlatego, cała Europa kocha jeź-
dzić do Włoch czy Irlandii, gdzie ludzie słyną ze swojej naturalnej 
otwartości i życzliwości. Dyskretne powitanie napotkanej przypad-
kowo osoby do niczego nie zobowiązuje, a z pewnością mile za-
skoczy „pozdrawianego”. Wydaje się, że nawet nasza stara dobra 
tradycja witania się na szlaku turystycznym (pieszym lub rowero-
wym), staje się ostatnio passé. Wielka szkoda. Warto ją 
pielęgnować! Na zakończenie, krótka powtórka z europejskich 
powitań: 
dzień dobry! / cześć! 
czes.   dobrý den! / ahoj!  
niem.  guten Morgen/guten Tag!  / hallo! 
ang.    good morning/good afternoon!   hi!/hello! 
włos.   buon giorno! / ciao! 
franc.  bonjour! / salut! 
ros.     добрый день! / привет! 
   Gościnne Stronie - M. Ciesłowska  

    Od kilku tygodni Strachocin wita wszystkich „przyjezdnych”  
i „przejezdnych” żywym „witaczem” wykonanym przez mieszkań-
ców wsi.  
W imieniu Rady Sołeckiej oraz Grupy Odnowy Wsi Krystyna Brze-
zicka - Sołtys Strachocina dziękuje wszystkim, którzy pomogli w 
realizacji projektu.  
W prace zaangażowanych było kilkanaście osób. Projekt zrealizo-

wany został dzięki dotacji z 
Funduszu Lokalnego Masy-
wu Śnieżnika, Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i Akademii Rozwo-
ju Filantropii w Polsce w 
ramach programu granto-
wego „Działaj Lokalnie”.                                   
       

        Krystyna Brzezicka — Sołtys 

  Grupa Inicjatywna „Między nami kolarzami” rozpoczęła znako-
wanie gminnych tras rowerowych. Trasy gminne oznaczone będą 
numerami: 5721-5729, gdzie 5-woj. dolnośląskie, 7-powiat kłodz-
ki. 21-29- gmina Stronie Śl.  (podobny system obowiązuje w Cze-
chach). Gotowe są trzy trasy:  
●  5721 – do Lądka-Zdr.,  łatwa trasa rekreacyjna, Stronie Ślą-
skie-Strachocin-Stójków-Lądek-Zdr., 6,5 km, 40 min, start: Urząd 
Miejski w Stroniu Śl. (w kierunku Stronia Śl. Wsi), zakończenie: 
Willa Marianna w Lądku-Zdroju.  
●  5722 – Trasa pod „Łyścem”, trasa rekreacyjna o średnim 
stopniu trudności, Stary Gierałtów – Goszów – Stary Gierałtów, 
14,50 km, 1,5 – 2 godz.,  start i zakończenie: „Wiata pod Bocia-
nem” w Starym Gierałtowie. 
●  5724 – Pętla Gór Bialskich, trasa o zróżnicowanym stopniu 
trudności, Nowy Gierałtów – Bielice – Przeł. Sucha – Przeł. Dział – 
Nowy Gierałtów, 25,50 km, 3-4 godz., start i zakończenie: krzy-
żówka w Nowym Gierałtowie.  
Rozpoczęły się prace nad oznakowaniem trasy 5729: Czarna Góra 
– Żmijowiec – Hala pod Śnieżnikiem – Kletno – Sienna. Osoby 
chętne do pomocy prosimy o kontakt: strategia@stronie.pl.  
    W dniu 11 sierpnia zapraszamy na wspólną wycieczkę 
promująca trasę 5721 Stronie Śl. – Lądek-Zdr. (szczegóły 
na ostatniej stronie).   

   Monika Ciesłowska 

    W dniu 28 lipca (sobota) Towarzystwo Przyjaciół Doliny Bia-
łej Lądeckiej „Kruszynka” zaprasza na wycieczkę pieszą do 
skałek „Trzy Siostry”. Zbiórka: godz. 15.00 przy „Wiacie 
pod Bocianem” w Starym Gierałtowie. Powrót: ok. 17.00, a na-
stępnie poczęstunek przy „Wiacie pod Bocianem”.  
    Skały „Trzy Siostry” stanowią największą grupę skalną w Gó-
rach Bialskich. Związana jest z nimi legenda o „Smoku na Łyścu”.         
Podczas wycieczki nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy informa-
cyjnej o „Trzech Siostrach”, położonej przy niebieskim szlaku pie-
szym, prowadzącym ze Starego Gierałtowa na Przełęcz Dział i 
dalej do Nowej Morawy. Projekt zrealizowany został dzięki dotacji  
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ra-
mach programu grantowego „Działaj Lokalnie”.  Zapraszamy!   

 
Mieczysław Makarewicz 

WYCIECZKA ROWEROWA 

    Serdecznie za-
praszamy amato-
rów rowerowych 
wycieczek górskich, 
na kolejną już wy-
cieczkę z cyklu 
"Gmina Aktywna z 
Natury - Poznaj 
Swoją Okolicę".  

    Wycieczka odbę-
dzie się 29 lipca 

2012 r. Zbiórka przed halą SPA w Stroniu Śląskim o godz. 9.45. 
Wyruszamy na trasę o godz. 10.00.Trasa: Stronie Śląskie, Stary 
Gierałtów, Rozdroże Zamkowe, G. Borówkowa, Przeł. Różaniec, 
Orłowiec, Radochów, G. Dzielec, Stronie Śląskie. Stopień Trudno-
ści: dla rowerzystów średnio zaawansowanych. Organizatorzy SPA 
"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o., CETiK w Stroniu Śląskim.                                                         
     Paweł Dywański 
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ALE WIEŚ! 

NA JAGODY! 

22 WRZESIEŃ—GRZYBOMANIA 2012 ODNOWA WSI—UDAŁO SIĘ! 

wego „Działaj Lokalnie”.                                    

    W dniach 22-23 czerwca 2012 r. odbyła się wycieczka studyjna po najpiękniejszych wsiach dol-
nośląskich, zorganizowana przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Zaprosze-
nie otrzymały wszystkie Sołectwa i Grupy Odnowy Wsi w Gminie (o wycieczkach studyjnych Sołtysi 
informowani są na bieżąco). W wycieczce wzięły udział: Katarzyna Grze-
lak – Radna Miejska oraz Monika Ciesłowska – Gminny Koordynator 
Odnowy Wsi.  
    Na trasie wycieczki znalazło się sześć wiosek: Henryków, Raciborowi-
ce, Dobków, Bystrzyca Górna, Mościsko i Jaszkowa Górna. Są to miej-
scowości, które najaktywniej w całym województwie dolnośląskim biorą 
udział w Programie Odnowy Wsi i które w ostatnich latach otrzymały 

tytuły „Najpiękniejszych Wsi Dolnośląskich”.  
    We wszystkich przypadkach kluczem do sukcesu jest integracja miesz-

kańców wokół wspólnych celów oraz funkcjonowanie w miejscowości stowarzyszenia, które posiadając 
osobowość prawną, może ubiegać się o środki zewnętrzne z różnych programów grantowych. Będąc pod 
ogromnym wrażeniem wsi Mościsko w Gminie Dzierżoniów (43 lokalne inicjatywy zrealizowane w 2011 r.!), 
zaprosiliśmy do Stronia Śląskiego Panią Edytę Mulkę - Gonerę ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Wsi Mościsko "Przystań Mościsko". Pani Edyta weźmie udział w posiedzeniu Komisji Rolnej w dniu 
31 lipca (wtorek) o godz. 15.00 (sala konferencyjna Urzędu Miejskiego), aby opowiedzieć o możliwo-
ściach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sposobach integrowania mieszkańców wsi. Na spotkanie 
zapraszamy przedstawicieli Rad Sołeckich, Grup Odnowy Wsi oraz organizacji pozarządowych!    
                           Monika Ciesłowska 

Skąd przybyliśmy…  

Drzewko „miejsc pochodzenia” miesz-
kańców wsi Bystrzyca Górna 

    Zbieranie grzybów jest mocno zakorzenione w słowiań-
skiej tradycji. Dla większości słowiańskich narodów — 
szczególnie Polaków, Rosjan i innych ludów wschodnioeuro-
pejskich, grzyby i miód to potrawy niemal rytualne, bez 
których trudno wyobrazić sobie np. wieczerzę wigilijną. 
Grzyby są jednym z najwspanialszych darów naszych lasów 

i prawdziwym skarbem w kuchni.  
 22 września 2012 (sobota) odbędzie się pierwsze w historii Gminy 

Stronie Śląskie święto grzyba: „GRZYBOMANIA 2012”. Organizatorem 
imprezy jest Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich ze Stronia Śląskiego Wsi. Inicjatywę wspiera Urząd Miejski oraz 
Nadleśnictwo. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w organi-
zację imprezy (w szczególności młodzież z sołectwa Stronie Śl. Wieś). Po-
trzebni będą wolontariusze do przeprowadzenia konkursów, zabaw sporto-
wych, przygotowania plakatów, nagród, itp. W programie m.in.: konkurs na 
najlepszy strój i ekwipunek grzybiarski o tytuł „Grzybomaniaka 2012”, szu-
kanie grzybów na czas, skoki przez grzyba i inne zabawy na świeżym po-
wietrzu, jarmark koszy grzybiarskich i przetworów z grzybów, degustacja 
dań grzybowych, konkurs na rozpoznawanie grzybów o tytuł „Grzybospeca 
2012” oraz wiele innych atrakcji dla „podgrzybków” i „starych grzybów”. Już 
dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy oraz turystów!  
Kontakt do organizatora: Czesława Piechnik, Sołtys Sołectwa Stronie Śl. 
Wieś, tel. 785 924 686 

"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o., CETiK w Stroniu Śląskim.                                                         

    Od tego roku wszystkie sołectwa 
Gminy Stronie Śląskie mają opracowa-
ne Sołeckie Strategie Rozwoju  
i należą do Programu Odnowy Wsi, 
koordynowanego przez Wydział Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego. Aby w pełni korzystać z możli-
wości jakie daje program, każde sołec-

two powinno dążyć do utworzenia stowarzyszenia, 
które mając osobowość prawną, może ubiegać się o 
dotacje z różnych programów grantowych. W konkur-
sie wniosków ogłoszonym w kwietniu br. na projekty 
promujące ideę Odnowy Wsi, dwa wnioski zgłoszone 
z naszej Gminy otrzymały dofinansowanie. Projekty 
realizowane będą przez Grupę Odnowy Wsi z sołec-
twa Stronie Śl. Wieś oraz Towarzystwo Przyjaciół Do-
liny Białej Lądeckiej „Kruszynka” ze Starego Gierałto-
wa. Efektem będzie m.in. wydanie materiałów promu-
jących atrakcje turystyczne sołectwa Stronie Śl. Wieś 
oraz wsi leżących w dolinie górnej Białej Lądeckiej: 
Goszowa, Starego i Nowego Gierałtowa oraz Bielic. 
Autorom wniosków gratulujemy i życzymy powodze-
nia w realizacji projektów.         Monika Cieslowska 

    Sezon jagodowy nie trwa długo. Trzeba się spieszyć, aby najeść się do woli. Jagody są pyszne  
i zdrowe. Nasze prababki traktowały czarne jagody jak cudowny lek, który zawsze musiał być w domu. 
Dziś dobroczynne właściwości jagód wykorzystywane są do produkcji wielu leków i mieszanek zioło-
wych. Świeże jagody zawierają substancję działającą  podobnie jak insulina - regulują poziom cukru 
we krwi. Suszone liście jagód są jednym ze składników mieszanek ziołowych dla cukrzyków. Ekstrakty 
z jagód znajdują się w preparatach okulistycznych stosowanych przy chorobach gałki ocznej i siatkówki 
oka. Suszone jagody szybko likwidują biegunki. W czasach, gdy nie znano antybiotyków, czarnymi 
jagodami leczono zakażenia: tyfus czy gronkowca. Sok z jagód uznawany jest za antidotum na zatru-
cia, gdyż wychwytuje z organizmu toksyny. Napary z suszonych owoców borówki i jagód działają 

uspokajająco, a syropy leczą infekcje układu oddechowego. Dzięki dużej zawartości   garbników jagody 
uszczelniają błony śluzowe żołądka i neutralizują szkodliwe produkty przemiany materii. Borówka amery-

kańska działa skuteczniej w profilaktyce chorób nowotworowych, a czarna jagoda, dzięki dużej zawartości garbników, ma silniejsze 
właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe.                                                        Monika Ciesłowska 

Jagody ze stoków Czernicy (1083 m) 

Galeria historii wsi (kolekcja zdjęć mieszkań-
ców wsi) w Raciborowicach 
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PUCHAR POLSKI  W ZJEŹDZIE MTB – DOWNHILL CZARNA GÓRA 2012 

EUROPEJSKI I INNOWACYJNY SAMORZĄD 

    Dotacje unijne pozwalają na modernizację Polski gminnej i powiatowej, wyrówna-
nie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym, dlatego też samorządy lo-
kalne są główną grupą odbiorczą, ale istotna jest również umiejętność korzystania i 
gospodarowania funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej.  
    W ramach programów regionalnych, z których gminy czerpią najczęściej, realizo-
wanych jest ponad 56 tys. projektów. Dotacje pozwalają m.in. na budowę i moderni-
zację dróg, odnowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowę sieci szero-
kopasmowego Internetu i wiele innych. 
    Samorządy sięgają również po fundusze z programów krajowych, największym z 
nich jest „Infrastruktura i środowisko”, z którego pozyskały 15 mld zł.  
    Ranking „Europejski samorząd” powstał na podstawie danych otrzymanych z Mini-
sterstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało 
na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych 
oraz wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regional-
nych programów operacyjnych. W kategorii Gminy miejskie i miejsko – wiejskie Gmi-

na Stronie Śl. zajęła 60 miejsce uzyskując 15,35 pkt. na 100 pkt możliwych. Przychody z UE w 2011 r. (zł/osoba) wyniosły: 
1 443,91zł., podpisane  umowy przypadające na osobę: 8,51 zł.  

    30.06-01.07 na Czarnej Górze odbyła się III Edycja Pucharu Polski w Zjeździe 
MTB (zjazd na czas). Jest to jedna z najlepszych imprez sportowych tego typu w 
Polsce, co roku przyciągająca do Siennej fanów rowerowe-
go szaleństwa na najwyższym poziomie. W zawodach wy-
startowało ponad 100 uczestników z całego kraju, a także 
nasi Czescy krajanie. Zawody rozgrywane były w ośmiu 
kategoriach. W przejeździe finałowym, w  kategorii Hobby 
Junior, I miejsce zajął Adam Zamojski ze Starego Gie-
rałtowa, II miejsce zajął Konrad Zamojski z Lądka-
Zdroju. Obaj zawodnicy są aktywnymi działaczami Stowa-
rzyszenia „Park rowerowy” i wystąpili w jego barwach. 
Dodatkowo Adam i Konrad otrzymali wyróżnienie w kate-
gorii „Budowniczy Tras”. Gratulujemy!  
Komp l e t n a  l i s t a  wyn i ków  zawodów  na : 
www.parkrowerowy.pl.  
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sportowo-

Rekreacyjne „Park rowerowy” z Siennej. Już dziś zapraszamy na Puchar Polski 2013!  
 

Fotorelacja dostępna na Facebook-u „Stronie Śląskie – Aktywni z natury” 

Miejsce Gmina Suma 
punktów 

1. Uniejów 86,89 

2. Muszyna 56,08 

3. Ryn 43,22 

17. Duszniki Zdrój 28,36 

60. Stronie Śląskie 15,35 

67. Bardo 14,20 

75. Kąty Wrocławskie 13,30 

94. Polanica- Zdrój 11,70 

100. Węgrów 11,27 

    Zasięg sieci internetowej, możliwość załatwienia formalności za 
pośrednictwem e - urzędu, elektroniczne skrzynki podawcze, liczba 
dostępnych dla mieszkańców gminy stanowisk komputerowych – to 
elementy pozwalające określić samorząd jako innowacyjny. 
    W rankingu na Innowacyjny Samorząd  w kategorii gminy miej-
skie i miejsko – wiejskie Stronie Śląskie uplasowało się wraz z 9 
innymi gminami na wysokim miejscu 6, uzyskując 11 punktów na  
22 możliwe.  
    Coroczny ranking wykazał wzrost w samorządach liczby punktów 
z dostępem do Internetu oraz coraz większą ilość prywatnych serwi-
sów o tematyce lokalnej, natomiast gorzej wypadła ocena wykorzy-
stywania elektronicznych skrzynek podawczych (miejsca na stronie 
internetowej danego urzędu, gdzie można złożyć oficjalne pismo, 
mające taką samą moc prawną jak dokument złożony osobiście), 
dzięki którym coraz więcej spraw można załatwić za pośrednictwem 
internetu. O innowacyjności gmin świadczy również wyposażenie 
pracowni komputerowych w szkołach (liczba stanowisk przypadają-
ca na uczniów). 
    Podkreślono, że warto kłaść nacisk na innowacyjność samorzą-
dów rozumianą jako otwartość na nowe, cyfrowe rozwiązania.  
 
    Opracowano na podstawie artykułów z „Rzeczpospolitej” 

 
Miejsce 

 
Gmina 

Suma 
punk-
tów 

1. Aleksandrów Łódzki 16 
2. Ełk, Zator 15 

3. Starogard Gdański 14 

4. Kołobrzeg, Kórnik, Miechów, Trzebnica 13 

5. Cieszyn, Dzierżoniów, Iwonicz – Zdrój, 
Mszczonów, Myślenice 

12 

6. Chojnice, Czeladź, Karlino, Kąty Wro-
cławskie, Legionowo, Płońsk, Rabka – 
zdrój, Siewierz, Środa Śląska, Stronie 

Śląskie 

11 

7. Bełchatów, Brzeg Dolny, Chmielnik, Dą-
browa Tarnowska, Goleniów, Iława, 

Kędzierzyn – Koźle, Kolbuszowa, Niepo-
łomice, Nowa Dęba, Piaseczno, Polkowi-

ce, Wodzisław Śl., Żabno, Żmigród 

10 

Park Rowerowy na Czarnej Górze to siedem tras o różnym 
stopniu trudności: od rekreacyjnych, po jedne z najtrudnieszych 

w Europie   

Adam Zamojski ze Starego 
Gierałtowa – I miejsce  

w kategorii Hobby Junior 



    13 lipca (piątek) odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „Brylant ” w Stroniu Śląskim. Nowa siedziba mieści się przy ul. Mickiewicza 2,  
II piętro. Biuro czynne będzie w każdą środę i piątek w godz. 13 °° - 15 °° oraz według 
potrzeb. Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Stronia Śląskiego - Pan Zbigniew Ło-
pusiewicz oraz Prezes Z.O. Polskiego Czerwonego Krzyża - Pan Kazimierz Drożdż.  
W otwarciu uczestniczył również 
ksiądz Łukasz (krwiodawca), który 
dokonał poświęcenia siedziby klubu 
oraz wielu znamienitych mieszkań-
ców naszego miasta. Wszyscy wpisa-
li się do księgi pamiątkowej. 
  
     

    W sobotę, 14 lipca, odbył się trójmecz piłki nożnej pomiędzy drużynami krwio-
dawców Stronia Śląskiego, Kudowy Zdroju oraz Straży Granicznej z Kłodzka. Zwy-
cięzcami okazała się drużyna krwiodawców ze Stronia Śląskiego. Ku zadowoleniu 
kibiców goli było więcej niż na EURO. 
    Najbliższy pobór krwi w Stroniu Śląskim odbędzie się w CETiK-u, 9 sierpnia,
(czwartek) w godz. 10.00 - 13.30. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz 
legitymację HDK.  
    Życie to nie film – dlatego oddaj krew, może akurat Twoja uratuje komuś życie! Oddać krew — „przecież to tak niewiele, dać ko-
muś kilka kropel z siebie; stać się nadzieją na życie, siłą w walce ze śmiercią, miłością, która niczego nie oczekuje…”. Przyjdź, oddaj 
krew i zostań BOHATEREM naszych czasów – czekamy!     JACEK 
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ”? 

MEDALOWY „ŚNIEŻNIK” MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE 
SPŁAWIKOWYM      W dniach 3.06 – 03.07. 2012 r. w Krakowie odbyła się XVIII 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadetów. Klub MLKS Śnieżnik 
ze Stronia Śl. zajął drugie miejsce (na 46 pozycji), zdobywając 
20,33 punkty. 
    Medale w tenisie stołowym zdobyli: Szymon Burek – złoty 
medal w mikście, srebrny w drużynie oraz brązowy medal w de-
blu, Adrian Dugiel - srebrny medal w drużynie oraz brązowy me-
dal zdobyty indywidualnie, Daniel Majewski – srebrny medal w 
drużynie. 
    Na Mistrzostwa Europy Kadetów w tenisie stołowym, które 
odbędą się w Austrii (Schwechat – dzielnica Wiednia) w dniach 
13-22.07.2012 r. został powołany Adrian Dugiel. 
   Natomiast Anna Węgrzyn otrzymała powołanie  na młodzieżo-
we Mistrzostwa Europy we Francji (Strasburg), które odbędą się 
24-30.08.2012 r. 
  Trener klubu Leszek Kawa otrzymał wyróżnienie za 
wybitne osiągnięcia szkoleniowe w pracy z młodzieżą w sezonie  
2011/2012 (pierwsze miejsce na pięć wyróżnień w skali kraju).  
W łącznej klasyfikacji klubów Polskiego Związku Tenisa Stołowe-
go za sezon 2011/2012 „Śnieżnik” zajął 31 miejsce (na 508 klu-
bów).      

     Leszek Kawa 

    W dniach 6-8 lipca w 
Bydgoszczy odbyły się 
Spławikowe Mistrzostwa 
Polski. W zawodach 
wzięło udział 50 zawod-
ników z polskiej listy 
Grand Prix za 2011 r. 
oraz 48 aktualnych mi-
strzów okręgów wędkar-
skich. Do Mistrzostw 
zakwalifikowali się ama-
torzy uprawiający sport 
wędkarski hobbystycznie, 
a wśród nich Pan Krzysz-
tof Kaźmierczak ze Stronia Śl. Dzisiejsza wędka wyczynowa w ma-
łym stopniu przypomina starą wędkę z kołowrotkiem i spławikiem 
z gęsiego pióra. Jest to 13 metrowa „tyczka” z włókna węglowego, 
rolki do odprowadzania do tyłu tejże „tyczki” oraz siedzisko, w 
gwarze wędkarskiej nazywane „kombajnem”. Ciekawostką jest to, 
że większość zawodników spało w pokojach hotelowych wraz ze 
swymi wędkami - nie z powodu miłości do nich, lecz w związku z 
ogromną wartością pieniężną tego sprzętu. Doskonała technika i 
wiedza czołowych zawodników pozwoliła im łowić do 10 kg ryb 
dziennie (głównie okonie, a także jazie, płocie i leszcze). Mistrzo-
stwa zwyciężyli faworyci regularnie występujący w Grand Prix 
(wyniki na www.gpximp.pzw.org.pl). W dzisiejszych czasach profe-
sjonalne uprawianie sportu wędkarskiego wiąże się z dużymi wy-
datkami. W przeciwnym wypadku, nie można konkurować na pre-
stiżowych imprezach. Choć nie stać mnie na „profesjonalny” 
sprzęt, nie żałuję wyjazdu do Bydgoszczy i „pieniędzy wrzuconych 
do wody”, gdyż udział w Mistrzostwach Polski to poważne wyróż-
nienie w światku wędkarskim.  

    Krzysztof Kaźmierczak 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie – Aktywni z natury 

 

S I E R P N I O W E  I M P R E Z Y   
W  G M I N I E  S T R O N I E  Ś L Ą S K I E  

04, 11, 18, 25.08. -  Jarmark Produktu Lokalnego na  
Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, w godz. 12—14. 
 

04.08. - "Polsko — Czeski Coolturalny odjazd" - impreza 
kulturalna zorganizowana przy CETiK-u, połączona z międzynaro-
dowym wyścigiem drezynowym. W CETiK-u odbędzie się prelekcja 
dotycząca kolejnictwa na pograniczu polsko — czeskim. Będą 
miały miejsce również liczne konkursy tematyczne dla dzieci  
i młodzieży. Gwiazdą wieczoru będzie "Grupa Operacyjna". 
 

04.08. - VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszu-
kiwaniu Minerałów w Kletnie. Tel kontaktowy: 601889243. 
Mistrzostwa poprzedzi godzinny kurs rozpoznawania minerałów, 
pod okiem geologów zawodnicy otrzymają garść niezbędnych 
porad i informacji. Teren hałdy zostanie podzielony na działki, 
około 20 m2 każda, drużyny liczą od 1 do 3 zawodników, spośród 
siebie wytypują kapitana, który będzie prowadził rozmowy z jury. 
Przed rozpoczęciem zabawy drużyny wylosują swoja działkę. Za-
wody odbędą się w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 15 
i dorośli. Poszukiwania potrwają 45 minut dla juniorów i 90 minut 
w kategorii dorośli. Każda z drużyn wybiera jeden okaz, który 
będzie oceniany przez jury. Na najlepszych organizatorzy ufundo-
wali cenne nagrody. Więcej na www.kletno.pl, 
www.mistrzostwa.kletno.pl. 
 

11.08. - I Międzygminna Mijanka Rowerowa,  
 

18.08. - „Polsko-Czeskie Górskie Lato”. 
Miejsce: Sienna pod Czarną Górą. Motyw przewodni: rajd rowero-
wy u podnóża Czarnej Góry. W programie: promocja zdrowego 
stylu życia, prezentacja zdrowej kuchni i lokalnych produktów.  
W programie: konkursy sportowe i artystyczne. Gwiazda wieczo-
ru: zespół "Wanda i Banda". 
 

25.08. - Pożegnanie Lata w Bolesławowie. Organizator Para-
fia w Bolesławowie. 
 

25.08.- Wernisaż malarski w CETiKu na zakończenie  
II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Gie-
rałtowie, z udziałem artystów z Polski i Ukrainy. 
 

25.08. - Ogólnodostępna impreza karate. Organizator Lądec-
ki Klub Kyokushin karate. 
 

26.08. - Wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna z Natu-
ry - Poznaj Swoją Okolicę". Spotkanie przy hali sportowej SPA, 
wyjazd o godz. 10.00. Organizator SPA, CETiK. 

  

I MIĘDZYGMINNA 

M I J A N K A  

ROWEROWA 

STRONIE ŚLĄSKIE    —    LĄDEK – ZDRÓJ 

1 1  S I E R P I E Ń  2 0 1 2 ,  S O B O T A  
G O D Z .  1 0 . 0 0  –  1 5 . 0 0  

 

Dwie grupy rowerzystów: „strońska” i „lądecka” 
ruszą o tej samej godzinie ze swoich miejscowości,  

aby spotkać się w połowie drogi przy Bramce Powitalnej na granicy gmin 
i wesoło spędzić letni dzień.  

Czy trasa jest trudna?   
Jest to łatwa trasa rekreacyjna. W obydwie strony liczy 15 km.  

Będziemy jechać powoli, dostosowując tempo  
do najmłodszych uczestników. 

Zapraszamy młodzież i rodziny z dziećmi!  
Którędy jedziemy?  

Nową trasą rowerową 5721:  
Stronie Śląskie – Strachocin – Stójków – Lądek - Zdrój. 

Gdzie startujemy?  
Grupa „strońska” pod Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim, 

grupa „lądecka” pod Ratuszem w Lądku – Zdroju. 
 

Będą niespodzianki i wspólne ognisko! 
 

Z a p  r a s z a m y !  

Organizatorzy: Grupa Inicjatywna „Miedzy nami kolarzami” - Stronie Śląskie, 
UM i CETiK w Stroniu Śl, UMiG i CKiR w Lądku-Zdroju 


