
 

Urząd Miejski 
ul. Kościuszki 55 
tel. (74) 811-77-11 
fax. (74) 811-77-32 
www.stronie.pl 

http://stronie.biuletyn.info.pl 
e-mail: gmina@stronie.pl 

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY 

ISSN 1734-0403 

Nakład—1200 egz. 

Rok X, Numer CV 

2013–07–25 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NNOWINKIOWINKI   STROŃSKIESTROŃSKIE 

GOSPODARKA 
ODPADAMI PO 1.07. 

1-3 

RANKING  
RZECZPOSPOLITEJ 

3 

PODSUMOWANIE  
ZAWODÓW  

STRAśACKICH 
3 

PRZETARGI 4-5 

„TO MOJA MARILYN 
MONROE” 

6 

SIERPNIOWY KALEN-
DARZ WYDARZEŃ 

6 

WSZYSCY POJADĄ POD 
GÓRĘ! 

6 

CZERWIEC W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

7 

RUSZAMY W DROGĘ Z  
PASZPORTAMI! 

7 

SPACER JEST DOBRY NA 
WSZYSTKO 

7 

POZNAJ RADNEGO  
SWEGO 

8 

Z NOTATNIKA  
STRAśNIKA 

9 

UWAśAJMY NA śMIJE! 9 

UZALEśNIENIE JEST 
CHOROBĄ EMOCJI 

10 

„DAWCOM W DARZE” 11 

W TYM NUMERZE: 

GOSPODARKA ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013 R. 

 Informujemy, Ŝe przetarg na wywóz odpadów z terenu 
Gminy Stronie Śląskie został rozstrzygnięty w dniu 25.06. br., a 
umowa podpisana została w dniu 8.07. br. Do przetargu przystą-
piły dwie firmy: 
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., ul. 
Piłsudskiego 32, 48-304 Nysa, przedstawiona oferta: 1 881 
360,00 PLN,  
2) Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. 
Piastowska 38, 47-303 Krapkowice,  przedstawiona oferta: 
1 482 826,50 PLN. 

Wybrana została oferta tańsza i od 1.07. br. do 31.12.2014, za wywóz odpadów z terenu 
gminy Stronie Śląskie odpowiedzialna jest firma „Veolia Usługi dla Środowiska S.A.”. 
Kontakt do firmy Veolia: - Krapkowice Sekretariat - 77 466 15 14 e-mail: ve-
olia_krapkowice@veolia-es.pl, - GraŜyna Rosenberger – 728-319-619 e-mail: grazy-
na.rosenberger@veolia-es.pl. Tymczasowo, w drodze porozumienia pomiędzy Veolią a Za-
kładem Komunalnym w Stroniu Śląskim, usługę wykonuje Zakład Komunalny. 

 Pojemniki, które dotychczasowo mieszkańcy dzierŜawili od Zakładu Komunalnego 
zostały odkupione przez firmę Veolia. Apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie praktyk 
zamykania pojemników na kłódki z kilku powodów: 
- nie są one juŜ własnością dzierŜawcy tylko firmy Veolia, a zamykając pojemnik naruszamy 
cudzą własność; 
- mieszkańcy będą wnosić opłaty od ilości osób zamieszkałych w domu lub mieszkaniu zatem 
nie ma znaczenia ile odpadów znajdzie się w pojemniku; 
- docelowo, w przypadku zabudowy wielorodzinnej, tam gdzie jest kilka małych kubłów, 
zostaną one zamienione na większe — dla całego budynku; 
- w przypadku, kiedy kubły będą pozamykane nie będziemy przyjmować Ŝadnych roszczeń 
związanych z nie opróŜnieniem kubła.  
JeŜeli mieszkańcy mają pojemniki wykupione na własność — mogą z nich korzystać, jednak 
oplata nie będzie z tego tytułu obniŜona. JeŜeli mieszkańcy chcą zabrać swój pojemnik, pro-
simy o zgłoszenie tego faktu, aby firma wiedziała gdzie naleŜy dostawić pojemnik. 
 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagwarantowania swobod-
nego dostępu do pojemników do zbierania odpadów w dniach odbioru odpadów. 
 W związku z wydłuŜonym terminem dostarczania kwitów opłat za odpa-
dy informujemy, Ŝe termin pierwszej raty wyznaczony na 15 lipca 2013r. nie jest 
wymagany. Ustala się termin wpłaty I raty do dwóch tygodni od dnia odebrania kwitów 
opłat. Na terenie Stronia Śląskiego kwity opłat roznosi pracownik Urzędu Miejskiego, nato-
miast na terenach wiejskich sołtysi. Opłaty za odpady powinny być uiszczane w ratach dwu-
miesięcznych w wyznaczonych terminach. Nie naleŜy samodzielnie dzielić wpłat na miesięcz-
ne raty poniewaŜ będą naliczane odsetki. W wyjątkowych sytuacjach moŜna zwrócić się do 
Burmistrza Stronia Śląskiego z wnioskiem o rozłoŜenie na raty z uzasadnieniem swojej sytu-
acji. MoŜna równieŜ zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, z wnioskiem o pomoc w 
opłatach. 

Wpłat moŜna dokonywać:  
- w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim (bez prowi-
zji), 
- w Oddziale Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim (bez prowizji), 
- w kaŜdym innym banku lub przelewem internetowym (zgodnie z taryfami banków). 

ciąg dalszy, strony 2 i 3 
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GOSPODARKA ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013 R., c.d. 
 Do końca września 2013 na terenie Miasta Stronie Śląskie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane będą bezpłatnie, następujące rodzaje odpadów i ilości odpadów od kaŜdego 
właściciela nieruchomości: 
● zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w kaŜdej ilości, 
● zuŜyte baterie i akumulatory – w kaŜdej ilości, 
● odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości  do 1 Mg (1000 kg) na miesiąc, 
● meble i inne odpady wielkogabarytowe – w kaŜdej ilości, 
● zuŜyte opony – w ilości do 5 szt. na miesiąc, 
● leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w kaŜdej ilości, 
● odpady zielone – w ilości 0,1 Mg (100 kg) na miesiąc, 
● odpady ulegające biodegradacji inne niŜ zielone – w kaŜdej ilości, 
● papier i tektura – w kaŜdej ilości, 
● metal – w kaŜdej ilości, 
● tworzywa sztuczne – w kaŜdej ilości, 
● szkło i opakowania ze szkła – w kaŜdej ilości, 
● opakwania wielomateriałowe – w kaŜdej ilości, 
● opakowania ulegające biodegradacji – w kaŜdej ilości. 
Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi w środy i piątki  
w  g .  1 0 — 1 8  o r a z  w  p i e r w s z ą  s o b o t ę  m i e s i ą c a  w  g . 
8 — 14, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady dostarczane są do PSZOK własnym transportem.  
Prosimy o nie wyrzucanie następujących odpadów wraz z komunalnymi poniewaŜ nie zostaną odebrane: zuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny; zuŜyte baterie i akumulatory; odpady budowlane i rozbiórkowe; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zuŜyte 
opony; leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach. Do czasu powstania PSZOK pojemniki na segregację przy 
placu targowym pozostają, jednak prosimy mieszkańców o nie wyrzucanie odpadów komunalnych do pojemników 
na segregację. 
 

Segregacja w Gminie Stronie Śląskie będzie polegała na podziale odpadów na: 

- suche, takie jak papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania po produktach spo-
Ŝywczych tj. kubeczek po jogurcie powinny być opłukane, jeŜeli są brudne powinny się znaleźć w odpadach mokrych, natomiast bu-
telki PET powinny być zgniecione aby zajmowały jak najmniej miejsca.) 
- mokre, takie jak odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, popiół, zanieczyszczony papier i folia, pampersy, odpady 
higieniczne oraz zanieczyszczony plastik t.j. pojemniki po margarynie, śmietanie, oleju.   
- szkło, takie jak butelki i słoiki szklane po napojach i Ŝywności, szklane opakowania po kosmetykach. 
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

STRONIE ŚLĄSKIE 

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE 
Lipiec – 05, 19/Sierpień – 02, 17, 30 
Wrzesień – 13, 27/Październik – 11, 25 
Listopad – 08, 22/Grudzień – 06, 20 

STRONIE ŚLĄSKIE 

OPAKOWANIA ZE SZKŁA 
Lipiec – 12, 26 / Sierpień – 09, 23 
Wrzesień – 06, 20 / Październik – 04, 18 
Listopad – 02, 15, 29 / Grudzień – 13, 28 

STRONIE ŚLĄSKIE 
Odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 
Wrzesień – 13 

MIASTO STRONIE ŚLĄSKIE 
Data wywozu odpadów komunalnych  

zmieszanych i mokrych 

Świerkowa, Jaworowa, Kopernika, Świerczewskiego, 
Morawka, Nowotki, Sudecka, Sportowa, 40-Lecia PRL, 
śeromskiego, Krótka, NadbrzeŜna do nr 20, Kościuszki 
od nr 68 

  

Lipiec – 02, 09, 16, 23, 30 
Sierpień – 06, 13, 20, 27 
Wrzesień – 03, 10, 17, 24 
Październik – 01, 08, 15, 22, 29 
Listopad – 05, 12, 19, 26 
Grudzień – 03, 10, 17, 23, 31 

Polna, OkręŜna, Dolna, Górna, Strachocin od nr 1 do 
35, Kościelna, Szkolna, Turystyczna, Mickiewicza, Zie-
lona, NadbrzeŜna od 22, Hutnicza, Ogrodowa, Ko-
ściuszki do 66 

 
Lipiec – 04, 11, 18, 25 
Sierpień – 01, 08, 16, 22, 29 
Wrzesień – 05, 12, 19, 26 
Październik – 03, 10, 17, 24, 31 
Listopad – 07, 14, 21, 28 
Grudzień – 05, 12, 19, 27 
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 22 czerwca br. na stadionie sportowym przy ul. Sportowej odbyły się 
Międzygminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze. Komisję sędziowską powołał Ko-
mendant Powiatowy PSP w Kłodzku. Komisja działała pod przewodnictwem asp. 
sztab. Piotra Budnika. W zawodach wzięły udział jednostki OSP z terenu gmin 
Stronie Śl. i Lądek-Zdr. Przestawiamy kolejność zajętych miejsc:  
Grupa I – męŜczyźni –  OSP Trzebieszowice z czasem 101,09 s – I miejsce, 
OSP Gieratów z czasem 107,56 s – II miejsce,  
OSP Bolesławów z czasem 124,30 s – III miejsce. 
Grupa II – chłopcy 15-18 lat – 
OSP Bolesławów z czasem 116,28 s – I miejsce,  
OSP Stronie 121, 72 s – II miejsce. 
Wszystkim druhnom i druhom serdecznie gratulujemy!                                                                                                         

Anna Sporek, UM 

     Na  zaproszenie redakcji „Rzeczpospolitej” oraz jej wydawcy—spółki Gremi 
Media, w dniu 17 lipca br. w Warszawie Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec 
odebrał dyplom dla Gminy Stronie Śląskie jako laureata w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” 2013  w kategorii gmina miejska. Gościem Honoro-
wym, który wziął udział we wręczeniu dyplomów najlepszym samorządom był prof. 
Jerzy Buzek. W trakcie uroczystości odbyła się debata z udziałem ekspertów na te-
maty współpracy między władzami lokalnymi róŜnych szczebli, czy potrzebne są 
zmiany w prawie, by zachęcić samorządy do wspólnych działań oraz jak fundusze 
europejskie z budŜetu na lata 2014-2020 mogą wesprzeć współpracę samorządów. 
Do dyskusji zaproszona została m. in. ElŜbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regio-
nalnego. W ogólnopolskim Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2013, Gmina 
Stronie Śląskie zajęła 17 miejsce w kategorii Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie 
(w 2012 r. 22 miejsce), 16 miejsce w kategorii Innowacyjne Gminy Miejsko-
Wiejskie oraz 45 miejsce w kategorii Fundusze Unijne – Gminy Miejsko-Wiejskie.                                                                           
Anna Sporek, UM 

Iwona Dziuba, UM 

GOSPODARKA ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013 R., c.d. 

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 
Data wywozu odpadów komunalnych  

zmieszanych i mokrych 

Młynowiec, Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, 
Goszów 

  

Lipiec – 03, 17, 31 / Sierpień – 14, 28 
Wrzesień – 11, 25 / Październik –09, 23 
Listopad – 06, 20 / Grudzień – 04, 18 

Stronie Śląskie, Janowa Góra, Sienna 

 
Lipiec – 10, 24 / Sierpień – 07, 21 
Wrzesień – 04, 18 /Październik – 02, 16, 30 
Listopad – 13, 27 /Grudzień – 11, 24 

Strachocin od nr 36, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara 
Morawa, Kletno, Kamienica 

Lipiec – 08, 22 / Sierpień – 05, 19 
Wrzesień – 02, 16, 30 / Październik – 14, 28 
Listopad – 12, 25 / Grudzień – 09, 23 

Młynowiec, Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, 
Goszów, Stronie Śląskie, Janowa Góra, Sienna, Stra-
chocin od nr 36, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara 
Morawa, Kletno, Kamienica 

 
ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE 
Lipiec – 15 / Sierpień – 12 
Wrzesień – 09 / Październik – 07 
Listopad – 04 / Grudzień – 02 

Młynowiec, Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, 
Goszów, Stronie Śląskie, Janowa Góra, Sienna, Stra-
chocin od nr 36, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara 
Morawa, Kletno, Kamienica 

 
OPAKOWANIA ZE SZKŁA 
Lipiec – 29 / Sierpień – 26 
Wrzesień – 23 / Październik – 21 
Listopad – 18 / Grudzień – 16 
  

Młynowiec, Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, 
Goszów, Stronie Śląskie, Janowa Góra, Sienna, Stra-
chocin od nr 36, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara 
Morawa, Kletno, Kamienica 

 
Odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 
Wrzesień - 06 

RANKING SAMORZĄDÓW RZECZPOSPOLITEJ 2013 

PODSUMOWANIE ZAWODÓW STRAśACKICH 
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Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Stronie Śląskie.  

I. Lokale pod adresem: Morawka 39, 57-550 Stronie Śląskie: 

II. Nieruchomości gruntowe: 

PRZETARGI 

L. p. Numer i  pow. 
działki w m2 

 

Księga wieczysta 
KW Nr 

Numer lokalu 
mieszkalnego 

przeznaczonego 
do remontu i adap-

tacji 

Pow. uŜytkowa 
lokalu/pom 

przynaleŜnego 
w m 2 

Cena 
wywoławcza 

w  PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

   1. 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

1 53,40 
22,15 

  
46 500,00 

  
2 500,00 

3. 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

3 46,50 
20,75 

  
40 500,00 

  
2 100,00 

4. 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

4 58,10 
22,50 

  
53 500,00 

  
2 700,00 

5. 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

5 31,05 
9,40 

  
28 200,00 

  
1 500,00 

6. 554/101 
915 

  

SW1K/000 
91788/0 

6 47,00 
22,55 

  
43 200,00 

  
2 200,00 

7. 554/101 
915 

  

SW1K/000 
91788/0 

7 43,40 
6,85 

  
37 700,00 

  
1900,00 

 8 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

8 46,50 
16,55 

38 800,00 2 000,00 

 9 554/101 
915  

SW1K/000 
91788/0 

9 37,10 
11,75 

31 700,00 1 600,00 

 10 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

10 51,95 
13,95 

45 100,00 2 300,00 

11 554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

11 46,25 
12,55 

41 000,00 2 200,00 

12 
  
  

554/101 
915 

SW1K/000 
91788/0 

12 37,35 
8,55 

33 800,00 1 700,00 

13 554/101 
915  

SW1K/000 
91788/0 

14 43,20 
8,10 

37 500,00 1 900,00 

2. 554/101 
915  

SW1K/000 
91788/0 

2 36,50 
15,55 

31 500,00 1 600,00 

 L. 
p. 

PołoŜenie N r  
i   

p o w .    
w ha 

KW Nr Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie 
i  sposób jej zagospo-

darowania 

ObciąŜenia 
nieruchomo-

ści 

Cena 
wywo-
ławcza 

w   
przetar-

gu 
 w PLN 

Kwota 
wa-
dium 
w  
PLN 

  1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Stracho-
cin 

  

146/1 

1,0264 

SW1K-
/000 

43440/8 

Nieruchomość   niezabudowana, połoŜona 
wzdłuŜ głównej drogie  wjazdowej jaką jest 
droga wojewódzka nr 392, łącząca Lądek 
Zdrój  I Stronie Śląskie z terenami Ośrodka 
Sportów Zimowych „Czarna Góra”. Dostęp 
komunikacyjny dobry,  krótki dojazd z 
głównej drogi drogą dojazdowa gruntową, 
utwardzoną materiałem kamiennym. Dział-
ka nie jest uŜytkowana rolniczo od wielu 
lat, grunt odłogowany, porośnięty trzcina, 
krzewami , pozostały teren porośnięty 
trawą. Przez teren działki przebiega gazo-
ciąg średniego ciśnienia. 

  

Usługi turystyczne i 
urządzenia rekreacyj-
ne (symbol z planu-
ST.2.UT) 

Część nieru-
chomości o 
pow. 0,66ha 
jest obciąŜo-
na umową 
dzierŜawy 
obowiązującą 
do 30-
.09.2013 r. 

298 000,00 

  

15 000, 

00 

2. Stracho-
cin 

146/2 

0,9995 

SW1K-
/000 

43440/8 

Nieruchomość   niezabudowana, połoŜona 
wzdłuŜ głównej drogie  wjazdowej jaką jest 
droga wojewódzka nr 392, łącząca Lądek 
Zdrój  I Stronie Śląskie z terenami Ośrodka 
Sportów Zimowych „Czarna Góra”. Dostęp 
komunikacyjny dobry,  krótki dojazd z 
głównej drogi drogą dojazdowa gruntową, 
utwardzoną materiałem kamiennym. Dział-
ka nie jest uŜytkowana rolniczo od wielu 
lat, grunt odłogowany, porośnięty trzcina, 
krzewami , pozostały teren porośnięty 
trawą. 

 

Usługi turystyczne i 
urządzenia rekreacyj-
ne (symbol z planu-
ST.2.UT) 

Część nieru-
chomości o 
pow. 0,50 ha 
jest obciąŜo-
na umową 
dzierŜawy 
obowiązującą 
do 30-
.03.2015 r. 

290 000,00 15 000, 

00 
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PRZETARGI 

W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. naleŜy wymienić (ze względu na zuŜycie oraz na brak indywidualnych urządzeń pomiarowych zuŜycia  wody i  energii elektrycznej). Wszystkie te prace 
przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do 
umoŜliwienia przeprowadzenia przez ich lokale  pionów  inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektryczne. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicz-
nej będzie odbywał się  drogą wewnętrzną-działka nr 554/99, połoŜoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księgą wieczystą KW nr SW-
1K/00044000/9. Oglądanie lokali na Morawce 39, Stronie Śląskie odbędzie się w dniu  21 sierpnia w godz. od 10 : 00 do 10 : 30. 

Warunki przetargu : 
1. Przetargi na lokale odbędą się w dniu  6 września 2013 r. od godz. 9 : 00  do 12: 00 (co 15 minut wg kolejności lokali) w Urzędzie Miej-
skim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala ślubów). 
2. Przetargi na nieruchomości gruntowe odbędą się w dniu 6 września 2013 r. o godz. 13: 30 do 14:15 (co 15 minut wg kolejności działek) w 
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala ślubów ).  
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Morawka 39-lokal nr...” lub „Przetarg-działka nr 
…….” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia 2 września 2013 r.  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 sprzedaŜy, 
wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niŜ przed upływem trzech dni od dnia zamknię-
cia przetargu.  
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomoc-
nictwem. KaŜdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: nale-
Ŝy przedłoŜyć wypis wystawiony nie później niŜ na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu reje-
stru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.    
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
7. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
minimalne powyŜej ceny  wywoławczej. 
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 
górę do  pełnych dziesiątek złotych. 
9. Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waŜnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla 
ogłoszenia o przetargu. 
10. Dodatkowych  informacji o przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieru-
chomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.  

3. Strachocin 146/3 

1,0704 

SW1K/000 

43440/8 

Nieruchomość   niezabudowana, połoŜona wzdłuŜ 
głównej drogie  wjazdowej jaką jest droga woje-
wódzka nr 392, łącząca Lądek Zdrój  I Stronie 
Śląskie z terenami Ośrodka Sportów Zimowych 
„Czarna Góra”. Dostęp komunikacyjny dobry,  
krótki dojazd z głównej drogi drogą dojazdowa 
gruntową, utwardzoną materiałem kamiennym. 
Działka nie jest uŜytkowana rolniczo od wielu lat, 
grunt odłogowany, porośnięty trzcina, krzewami , 
pozostały teren porośnięty trawą. 

Usługi turystyczne i 
urządzenia rekreacyjne 
(symbol z planu-
ST.2.UT) 

Nieruchomość 
jest wolna od 
wszelkich dłu-
gów i zadłuŜeń 

308 000,00 16 000,00 

        
4. 

Stara 
Morawa 

96 

5,2476 

SW1K/000 

44201/8 

Nieruchomość niezabudowana, połoŜona jest w 
granicy miejscowości Stara Morawa i Kletno. Od 
strony północnej i południowej przylega do 
grunt. Znacznie dłuŜszy dojazd drogami grunto-
wymi nieutwardzonymi od strony Starej Morawy 
lub znaczny krótszy dojazd drogą gruntową od 
strony Kletna. Grunt odłogowany, od dłuŜszego 
czasu nie uprawniony. Nieruchomość  podlega 
prawu pierwokupu  przez Agencję Nieruchomości  
Rolnych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592  ze zmianami). 

UŜytki rolne (symbol z 
planu RP) 

Nieruchomość 
jest wolna od 
wszelkich dłu-
gów i zadłuŜeń 

150 000,00 8 000,00 

5. Stara 
Morawa 

93 

2,2476 

SW1K/000 

44201/8 

Nieruchomość niezabudowana, połoŜona jest w 
centralnej strefie miejscowości. Dostęp komuni-
kacyjny –dojazd do działki z głównej drogi asfal-
towej , drogą gruntową. znaczny krótszy dojazd 
drogą gruntową. Lokalizacja działki jest atrakcyj-
na z uwagi na walory turystyczno- krajobrazowe 
oraz zlokalizowane w niewielkiej odległości tereny 
wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowe zgrupowa-
ne wokół wyciągu narciarskiego Stacji Narciar-
skiej Kamienica. Grunt odłogowany, od dłuŜszego 
czasu nie uprawniony. 

W części przeznaczona 
jest pod zabudowę 
mieszkaniową, jednoro-
dzinną , zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 
zabudowę usługową , 
uŜytki rolne (symbol z 
planu 20 MNU, RP) 

Nieruchomość 
jest wolna od 
wszelkich dłu-
gów i zadłuŜeń 

80 000,00 4 000,00 

6. Stara 
Morawa 

28 

1,4867 

SW1K/000 

43444/6 

Nieruchomość niezabudowana, połoŜona jest w 
niewielkiej odległości (ok. 250m) od asfaltowej 
drogi łączącej Stronie Śląskie i Bolesławów. Od 
strony północnej i wschodniej  przylega do duŜe-
go kompleksu leśnego, od zachodniej i południo-
wej przylega od innych działek o tym samym 
przeznaczeniu. Dojazd drogą gruntową utwardzo-
ną materiałem kamiennym, w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Przez teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna średniego  
napięcia. Przy drodze głównej przebiega kolektor  
sanitarny i siec wodociągowa. 

UŜytki rolne ( symbol z 
planu RP) 

Nieruchomość 
jest wolna od 
wszelkich dłu-
gów i zadłuŜeń 

80 000,00 4 000,00 
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„To moja Marilyn Monroe” - Monodram Crisa Henry’ego w wykonaniu Eweliny Niewiadow-
skiej. 10.08.2013 r., godz. 18.00, Cena biletu: 10 zł, 65 minut, Miejsce: CETiK. 
 
Tytuł „To moja Marilyn Monroe” sugeruje, Ŝe to jest czyjś prywatny obraz ikony popkultury. 
Jak się jednak okazuje bohaterką monodramu jest bardzo przeciętna aktorka, która ma kło-
poty z własnym Ŝyciem i opowiada nam swoją, na pozór dość banalną, historię. A tytułowa 
Marilyn Monroe jest gdzieś obecna w naszej świadomości, ale zdecydowanie dalej, gdzieś na 
trzecim planie. Bohaterka spektaklu to aktorka. Nie jakaś wyjątkowa, zwykła, która nie zrobi-
ła kariery i zwątpiła w sens uprawiania tego zawodu. Jej więź z legendą amerykańskiego i 
światowego kina nie polega na jakichś artystycznych odniesieniach. Zdaniem bohaterki tego 
monodramu z Marilyn Monroe łączy ją podobieństwo Ŝyciorysów. Obie panie miały okropne 
dzieciństwo, a potem nie specjalnie im się wiodło w kontaktach z męŜczyznami. Co tu kryć, 
mimo bardzo licznych prób obu – było, nie było - artystek. Ta opowieść jest rwana, pełna 
dygresji, niedopowiedzeń, tęsknot, samotności i najróŜniejszych odcieni emocji.  Nie wiemy 
do końca, kiedy bohaterka monodramu, której ani Ŝycie, ani teatralna kariera nie poukładały 
się najlepiej, z nami jest rzeczywiście szczera, a kiedy zmyśla i kłamie. Bez wątpienia chce 
nas sobą uwieść i zainteresować. Chce, byśmy nie myśleli, Ŝe jest taką kiepską aktorką, jak o 
sobie mówi. Cały czas prowadzi z nami tę dość przewrotną grę. Grę, której finał jest dość 
zaskakujący. Prapremiera spektaklu odbyła się w Nuovo Teatro delle Commedie podczas Dni 
Kultury Polskiej w Livorno we Włoszech 13 kwietnia 2012. „To moja Marilyn Monroe” jest 
pierwszym monodramem Eweliny Niewiadowskiej (więcej o aktorce na : 
www.niewiadowska.pl).                                                         Paweł Dywański, CETiK 

TO MOJA MARILYN MONROE 

Zachęcamy do udziału w sierpniowych wydarzeniach/warsztatach/imprezach: 
- kaŜda sobota w g. 12-14 (od V do X), Jarmark Produktu Lokalnego, Wiejski Plac Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, 
- wakacyjne seanse filmowe, kaŜdy piątek (2,9,16,23,30) o g. 18.15, CETiK, wstęp wolny, 
- bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 10 w dn. 17.07—7.08., pn—pt, g. 11.00-12.30, CETiK, zapisy w biurze  
  CETiKu, ilość miejsc ograniczona, 
- konkurs fotograficzno - plastyczny pt. „Krasnoludki są na świecie" (szczegóły na załączonym plakacie), 
- do 10.09. w Wapienniku „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie prezentowana jest wystawa ceramiki unikatowej autorstwa Pani 
Małgorzaty Skałuby—Krentowicz, 
- 03.08. g. 10-15, II Międzygminna Mijanka Rowerowa Stronie Śląskie — Lądek-Zdrój, start: Urząd Miejski w Stroniu Śl. 
- 04 i 18.08. g. 11. Turniej Siatkówki PlaŜowej o Puchar Pani Prezes, Zalew w Starej Morawie, www.jaskinianiedzwiedzia.pl, 
- 10.08. g. 18, „Moja Marilyn Monroe", monodram Crisa Henry'ego w wyk. Eweliny Niewiadowskiej, bilety: 10 zł, spektakl od 18 l.,  
- 14.08. g. 9-15, pobór krwi w CETiKu, organizator KHDK "Brylant" ze Stronia Śląskiego, 
- 15-17.08. III Stroński Rajd Turystyczny w Masywie ŚnieŜnika i Krowiarkach, Sienna, szczegóły na www.snieznik.pl, 
- 17.08. VIII Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów w Kletnie, www.kletno.pl, 
- 17.08. „POLSKO – CZESKA STROŃSKA DREZYNIADA”, piknik rodzinny przy CETiKu, temat przewodni: kolej sudecka pograni-
cza polsko - czeskiego, wyścigi drezynowe, przejaŜdŜki drezyną spalinową, dobra muzyka, 
- 17-18.08. Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski SIENNA 2013 r., www.azk.pl, 
- 24.08., CETiK, wernisaŜ prac pleneru malarskiego, który odbędzie się w dn. 18-24.08. na terenie gminy Stronie Śląskie, 
 Więcej informacji o imprezach na: www.cetik.stronie.pl. Zapraszamy!                                                       Paweł Dywański, CETiK 

WSZYSCY POJADĄ POD GÓRĘ! GSMP 17-18.08., Sienna 

 17 i 18.08. w Siennej czeka nas wielki motoryzacyjny piknik. Czy komuś uda się 
pobić rekord trasy, ustanowiony przez Tomasza Nagórskiego (2770 m w czasie 1:29, 762)? 
11. i 12. runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, organizowana przez Automo-
bilklub Ziemi Kłodzkiej i współfinansowana z budŜetu Gminy Stronie Śląskie zgromadzi oko-
ło setki niezwykle szybkich kierowców oraz ich niewyobraŜalnie mocne maszyny. Udział w 
zawodach weźmie cała czołówka, która rywalizuje o mistrzowskie tytuły w górach. Nie za-
braknie: Tomasza Nagórskiego (Subaru Impreza), Andrzeja Szepieńca (Mitsubishi Lancer), 
Marcina Bełtowskiego (Subaru Impreza) czy Rafała Grzesińskiego (Mitsubishi Lancer EVO 
9). Ściganie rozpocznie się 17.08. Pierwszy podjazd treningowy 11. rundy wystartuje o g. 
9.00., podjazdy wyścigowe natomiast o g. 14:00. 18.08. podczas 12. rundy zawodnicy 

wyruszą  juŜ o g. 08:30 rozpoczynając trening. Podjazd wyścigowy zaplanowano na g. 13:30. Na torze wyścigowym w Siennej, na 
którym róŜnica wysokości wynosi 206 m, kierowcy będą mieli do pokonania 10 zakrętów prawych i 12 lewych.  W dniach 17 i 18-
18.08. w g. 06:00 – 20:00 nie będzie moŜliwości przejazdu drogą wojewódzką nr 392 na odcinku Sienna – Przełęcz 
Puchaczówka. Zawodnikom Ŝyczymy szybkich ale bezpiecznych podjazdów, natomiast kibicom wspaniałego, emocjonującego ale 
równieŜ bezpiecznego widowiska.  

Janusz Marnik — Dyrektor Wyścigu 

SIERPNIOWY KALENDARZ WYDARZEŃ 



 2000 Paszportów Turystycznych Masywu ŚnieŜnika, 31 atrakcji, 25 sponsorów i nagrody dla osób, 
które zdobędą pieczątki zaświadczające odwiedzenie danego miejsca. To inicjatywa, którą FLMŚ realizuje  
wspólnie z lokalnym biznesem turystycznym i gminami: Bystrzycą Kł., Międzylesiem, Lądkiem-Zdr. i 
Stroniem Śl. Projekt ma zachęcić mieszkańców i turystów do zapoznania się z regionem, jego historią, 
kulturą i tradycjami. Wiele osób mieszkających w regionie nie zna okolicznych zabytków, nie były na 
ŚnieŜniku lub nie wiedzą, gdzie jest Arboretum, Szary Kamień, Kopalnia Uranu, Trójmorski Wierch. 
„Paszportowy projekt” ma to zmienić. Wspólne zwiedzanie, zdrowa rywalizacja, odkrywanie nieznanych 
dotychczas zakamarków Ziemi Kłodzkiej to idealny plan na wakacje, w którym kaŜdy moŜe wziąć udział. 
Paszporty dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. 11) oraz w CETiKu. Osoby, które zgłoszą się do 30 
września br. z kompletem 31 pieczątek w biurze Funduszu (ul. Wojska Polskiego 18, Bystrzyca Kłodzka) 
oraz osoby, które pojawią się do końca roku z co najmniej 22 pieczątkami, otrzymają nagrody (ich pula 
stale się powiększa). Dodatkowo, dla wszystkich osób, które pojawią się w firmie DZIANEL choćby z 1 
pieczątką w paszporcie otrzymają 5% zniŜki na wszelkie wyroby odzieŜowe. Więcej informacji na stronie 
www.flms.pl.                                                                                                                 Anna Sporek, UM 

Projekt jest sfinansowany w ramach Programu "Partnerstwa Lokalne PAFW" ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

 W lipcu br. Urząd Miejski rozpoczął znakowanie gminnych szlaków pieszych, które będą stanowiły uzupełnienie 
tradycyjnych szlaków wędrówkowych PTTK. Gminne szlaki piesze będą oznakowane czarnym numerem i sygnaturką 
wędrowca — na białym tle. Szlaki gminne będą krótsze od tradycyjnych szlaków wędrówkowych i większość z nich 
utworzy pętle. W tym roku zapraszamy na gminny szlak pieszy nr 1 „Wokół Stronia Śląskiego”. Jest to łatwa 
trasa, doskonale nadająca się na rodzinny spacer (długość: 6,5 km, róŜnica wysokości: 89 m). Szlak rozpoczyna się 
przy Bibliotece na ul. Kościuszki i prowadzi na ul. Ogrodową, dalej zboczem Sowiej Kopy do Sowich Stopni, a następnie 

przez Goszów, osiedle Morawka, tamę, ul. Sportową, Kościuszki i Kościelną powraca do miejsca startu. Ze szlaku rozpościerają się 
piękne widoki na pasma górskie otaczające Stronie Śl.: G. Złote i Bialskie oraz Masyw ŚnieŜnika i Krowiarki. Na trasie przygotowane 
zostały miejsca odpoczynku. Na początku sierpnia dostępne będą foldery z opisem szlaku. Zapraszamy! Monika Ciesłowska, UM                                        
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CZERWIEC W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 22 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej Piknik Szkol-
ny zorganizowany przez Radę Rodziców. W czasie pikniku dzieci 
korzystały z gier i zabaw, jeździły konno, na gokartach, jak równieŜ 
obejrzały auto GOPR-u i sprzęt ratujący Ŝycie oraz przypomniały 
sobie podczas rozmowy ze StraŜą Miejską jak naleŜy bezpiecznie 
spędzić wakacje. Wystąpiły równieŜ w Szkolnym Pokazie Talentów. 
Oj, było fantastycznie!                                         Sylwia Madejczyk, SP  

 27 czerwca w CETiK-u odbył się spektakl teatralny pt. 
„Królewna ŚnieŜka i siedmiu krasnoludków” przygotowany 
przez grupę na-
uczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w 
Stroniu Śl., w ra-
mach realizacji 
projektu FLMŚ 
Działaj Lokalnie 
VIII, pt. Krasnolud-
ki są na świecie”. 
P r z e d s t aw i e n i e 
obejrzeli uczniowie ze szkoły podstawowej i zaproszeni goście. Akto-
rzy włoŜyli mnóstwo pracy i serca w przygotowanie tego przedsię-
wzięcia. Widzowie nagrodzili nasz trud wielkimi brawami. 

RUSZAMY W DROGĘ Z PASZPORTAMI ! 

SPACER JEST DOBRY NA WSZYSTKO 
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POZNAJ RADNEGO SWEGO 

 Impreza zwyczajowo odbędzie się 
na hałdzie w Kletnie, około 200 m od cen-
tralnego parkingu. Kletno to  „Mekka” dla 
zbieraczy minerałów, jest to obszar niezwy-
kle bogaty mineralogicznie – stwierdzono tu  
występowanie blisko 50 pierwiastków, które 
tworzą około 60 róŜnych  minerałów takich 
jak: ametyst, kwarce krystaliczne, morion, 

kwarc dymny i kryształ górski, fluoryt, kalcyt, malachit, azuryt, 
marmur w kilku kolorach, rudy Ŝelaza i wiele innych. 

 Mistrzostwa poprzedzi kurs rozpoznawania minerałów. 
Pod okiem geologów zawodnicy otrzymają garść niezbędnych 
porad i informacji. Teren hałdy zostanie podzielony na działki, 
około 20m2 kaŜda. DruŜyny będą liczyły od 1 do 3 zawodników, a 
spośród siebie wytypują kapitana, który będzie prowadził rozmo-
wy z jury. Przed rozpoczęciem zabawy druŜyny wylosują swoja 
działkę. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: dzieci i mło-
dzieŜ  do lat 15 i dorośli. Poszukiwania potrwają 45 minut dla ju-
niorów i 90 minut w kategorii dorośli. KaŜda z druŜyn wybiera 
jeden okaz, który będzie oceniany przez jury. Na najlepszych or-
ganizatorzy ufundowali cenne nagrody. Ilość miejsc jest ograni-
czona, prosimy o wcześniejsze zapisy.  

Więcej na www.mistrzostwa.kletno.pl, www.kletno.pl, informacje i 
zapisy pod nr telefonu: 601 889 243. Zapraszamy! 

W tym miesiącu prezentuje-
my krótki wywiad z  Panem 
Wiesławem Ryczek – Radnym 
Miejskim kadencji 2010-2014. 
Pan Wiesław Ryczek pełni 
następujące funkcje w Radzie 
Miejskiej: 

Członek Komisji Oświaty, 
Sportu i Zdrowia; Członek 
Komisji Rozwoju Gospo-
darczego. 
 

Pochodzi z: Stronia Śląskiego 

Mieszka w: od urodzenia  
w Stroniu Śląskim 
 

Z wykształcenia:  
technik budowlany 
 
Z powołania: działacz  spo-
łeczny - wiceprzewodniczący 
Powiatowego Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sporto-

wych w Kłodzku, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywizacji i Inte-
gracji Społecznej w Stroniu Śląskim oraz organizator wielu imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieŜy 

Największa zaleta: bezinteresowność 

Najmniejsza wada: pozostawiam kaŜdemu do własnej oceny 

Ulubiona pora roku: umiarkowanie ciepła 

Ulubione danie: tradycyjne polskie — rosół, schabowy z ziemnia-
kami i kapustą zasmaŜaną 

Ulubiony film: o wolności, miłości i przyjaźni „Hair” Milosa Forma-
na 

Ulubiona ksiąŜka: „Pamięć i toŜsamość” Karola Wojtyły 

Ulubiona muzyka: polskie przeboje lat 80-tych — Perfect,  Budka 
Suflera, Lombard, Porter Band oraz muzyka zagraniczna - Pink 
Floyd, The Beatles 

W czasie wolnym: aktywne formy spędzania czasu 

Ulubione miejsce w gminie: trasy rowerowe w okolicach Bielic, 
Puszczy ŚnieŜnej Białki, Przełęczy Suchej 

Stronie (gminę) lubię za: jest to moje miasto, wszyscy się znają, 
są bardzo zintegrowani, rozmawiają ze sobą 

W Stroniu (gminie) zainwestowałbym w: miejsca pracy dla mło-
dych ludzi, gdyŜ obecnie wielu młodych nie widzi tutaj swojego 
Ŝycia, przyszłości, z jednego powodu – braku zatrudnienia 

Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: poprawił funkcjonowanie słuŜby 
zdrowia 

Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: doskonałe miejsce 
wypoczynku, atrakcje turystyczne, zróŜnicowana oferta kulturalna 

Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): dla zdrowia, sportu i 
kultury przyjeŜdŜaj w strońskie góry 

Kontakt: tel. 661 204 395, www.ryczek.eu, dyŜur w biurze przy 
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna) w 
pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700    

VIII MIĘDZYNARODOWE  
MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU  

MINERAŁÓW, 17.08. g. 13, Kletno  
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Z NOTATNIKA STRAśNIKA 

Szanowni Państwo,  
 W czerwcu br. straŜnicy miejscy wykonali łącznie 34 patrole, z czego 18 
pieszo, 8 rowerowych i 8 samochodem. W trakcie wspólnych słuŜb z Policją podjęto 
17 interwencji porządkowych, zabezpieczono miejsce zgonu, doprowadzono 1 osobę 
zatrzymaną przez Policję oraz 2 nietrzeźwych odprowadzono do miejsca zamieszka-
nia. Udzielono 14 pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 7 za wykroczenia drogo-
we, nałoŜono 9 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 1 
za wykroczenie drogowe. Wykonano 6 wywiadów środowiskowych oraz udzielono 
asysty pracownikom Opieki Społecznej. Funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń telefo-
nicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. W trakcie patroli sprawdzano par-
ki miejskie, parkingi samochodowe, rejon osiedla 40-lecia i Morawka, ul. Kościuszki 
oraz terenów rekreacyjnych, m. in. zalewu w Starej Morawie oraz Jaskini Niedźwie-
dziej w Kletnie. Przypominamy, Ŝe plaŜowanie na wałach wokół zbiornika w 
Starej Morawie  jest zakazane.  Osoby naruszające ten punkt regulaminu  
będą karane zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. 
 Szczególną uwagę zwracaliśmy na osoby spoŜywające alkohol, dopuszcza-
jące się wybryków chuligańskich i zaśmiecania, a takŜe wyprowadzające psy bez 
smyczy. Przeprowadzono 16 patroli rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa oraz 
pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu na terenie szkoły. W godzinach nauki 
szkolnej kontrolowano takŜe uczniów na terenie miasta w ramach akcji „Stop waga-
rom — wybieram szkołę”. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w na-
szej gminie przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją multimedialną: 7.06. w klasach ponadgimnazjalnych na temat 
„Funkcjonowanie i struktura StraŜy Miejskich” i 25.06., w Szkole Podstawowej z klasami 1-3 na temat „Bezpieczne wakacje”. 
 StraŜnicy Miejscy współorganizowali pikniki rodzinne: 15.06. w Przedszkolu Miejskim i 22.06. w Szkole Podstawowej, przygo-
towując konkursy dotyczące bezpieczeństwa dzieci na drodze, w domu oraz w trakcie zabaw. 
 W dalszym ciągu prowadzona jest kontrola osób wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych, połączona z wręcza-
niem ulotek dotyczących trzymania zwierząt i sprzątania po nich. W ramach kontroli wyposaŜenia nieruchomości w pojemniki na odpa-
dy straŜnicy skontrolowali posesje w Stroniu Śl., Stroniu Wsi, Goszowie, N. Gierałtowie i Strachocinie. W trakcie kontroli właścicieli 
posesji pouczono, co spowodowało uregulowanie zaległości za wywóz nieczystości stałych. 
 W miesiącu czerwcu na terenie naszej gminy pojawiły się patrole rowerowe StraŜy Miejskiej, które wpłyną na 
poprawę poziomu bezpieczeństwa nie tylko w rejonie miasta, ale równieŜ na terenach wiejskich, szlakach turystycz-
nych oraz w miejscach rekreacji i wypoczynku. Będzie to stały element słuŜby w okresie letnim na terenie naszej  
gminy.  

Z wyrazami szacunku, 
            

           Jacek Zegarowicz, Komendant StraŜy Miejskiej 

 Ze względu na duŜą ilość Ŝmij występujących na naszym terenie, prosimy o szczególną ostroŜność przy 
wykonywaniu prac w ogrodach, a takŜe podczas górskich wycieczek i spacerów po lasach. Przedstawiamy mini 
poradnik dotyczący naszego bezpieczeństwa  (źródło: naszemiasto.pl. Jak rozpoznać Ŝmiję? śmija to jedyny 
jadowity gad Ŝyjący w Polsce. Są to gady zmiennocieplne, zatem lubią wygrzewać się na słońcu (na łąkach, dro-
gach, trawnikach, kamieniach, skalniakach, przy kompostowniach). śmija mierzy ok. 60 cm, ma barwę od brązo-
wej przez oliwkową do miedzianej, z ciemniejszym zygzakiem na grzbiecie, który jednak nie zawsze jest widocz-
ny. śmija ma charakterystyczny, sercowaty kształt głowy i nie ma za skroniami jasnych plamek, cha zaskroń-
ce. Jak się ustrzec Ŝmiji? Zanim usiądziemy na trawie, dokładnie sprawdźmy miejsce pikniku! ZagroŜenie w 
ogrodzie minimalizuje częste wykaszanie trawników, a takŜe likwidacja pryzm kompostowych i stert gałęzi. WęŜe 
przyciągają takŜe ogrody skalne i kamienne części płotów. Jeśli widzimy Ŝmiję, nie powinniśmy jej krzywdzić, 
moŜemy ją jedynie przepłoszyć. śmije są objęte ochroną gatunkową. śmije nie są agresywne, atakują tylko 
wówczas gdy je np. wystraszymy lub nadepniemy. WęŜe atakują teŜ rozdraŜnione szczekaniem psa. OstroŜnie 
wędrujmy po lesie, a ukąszenie nie grozi nam, jeśli załoŜymy długie spodnie i wysokie buty. Na ukąszenia naraŜone są teŜ nasi czwo-
ronoŜni przyjaciele, zwłaszcza ciekawskie i skore do zaczepki psy.  
Co z ukąszeniami? Jeśli mimo wszystko wąŜ nas ukąsił musimy zachować spokój. Nie bagatelizujmy ukąszeń, ale nie dajmy się po-
nieść panice, bo szybkie ruchy przyspieszają rozprowadzanie jadu po naszym organizmie. Zabiegi w postaci wysysania jadu, czy ma-
newrowania przy ranie pozostawmy fachowcom i udajmy się na ostry dyŜur. Dzwonienie po karetkę jest uzasadnione w przypadku 
wystąpienia u zranionego reakcji alergicznej na jad. Na szczęście ukąszenia i związane z nimi zagroŜenie Ŝycie jest niezwykle rzadkie. 
śmije są poŜyteczne i powinniśmy się nauczyć z nimi Ŝyć w zgodzie, ale przede wszystkim poznać ich zwyczaje. Najgorsza jest niewie-
dza. Po ukąszeniu przez Ŝmiję konieczne jest podanie surowicy przeciw jadowi. NajbliŜsze szpitale, w których dostęp-
na jest surowica: Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Kłodzku, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim surowicy nie posiada.                                         
Anna Sporek, UM 

UWAśAJMY NA śMIJE! 
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SKORZYSTAJ Z POMOCY 

 Pamiętajmy, Ŝe biorąc paragon: ułatwiamy sobie zło-
Ŝenie reklamacji, mamy moŜliwość porównania cen, wspieramy 
uczciwą konkurencję, mamy pewność, Ŝe nie zostaliśmy oszu-
kani. zmniejszamy szarą strefę, dokładamy starań, Ŝeby zapła-
cony przez nas w cenie podatek trafił do budŜetu państwa. 
Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duŜe 
znaczenie nie tylko dla kupującego, ale równieŜ dla wszystkich 
podatników!  

Michał Karczmarek, Rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 

WESOŁO W STRONIU WSI 

 JeŜeli rozpoznajesz u siebie lub u bliskiej Ci osoby pro-

blem alkoholowy lub doświadczasz przemocy ze strony bliskiej Ci 

osoby – skorzystaj z pomocy GMINNEJ KOMISJI   DO   SPRAW 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

(ul. Mickiewicza 2, I piętro) 
PUNKT  INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY   

DLA  OSÓB Z PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM I  ICH  RODZIN 

wtorki, g. 17– 20 

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA 

DLA OSÓB UZALEśNIONYCH OD ALKOHOLU 

poniedziałki i środy, g.17 – 20 

Zachęcamy takŜe do skorzystania z telefonu zaufania  698 

908 002, czynnego w poniedziałki, wtorki i środy w g. 17 do 20.  

MoŜna uzyskać tu potrzebne informacje dotyczące moŜliwości 

uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej, 

leczenia odwykowego, porad prawnych.                                                    

W miesiącu czerwcu 2013 roku odbyło się 8 spotkań 

Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  

Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 9  osób.  Uczestnicy to  

osoby uzaleŜnione, osoby pijące szkodliwie oraz problemowo. 

W kaŜdy wtorek w Punkcie Informacyjno – Konsul-

tacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i 

Gminy Stronie Śląskie korzystali  z poradnictwa w zakresie  pro-

blemu uzaleŜnień oraz przeciwdziałania  przemocy domowej. W 

omaw okresie  udzielono 18  porad dotyczących ww. proble-

mów.problemów związanych z przemocą domową, rozbra-

jania mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy, 

mgr ElŜbieta Kordas, pedagog 

                        Certyfikowany Specjalista Terapii UzaleŜnień 

 

 

 Dnia  24.06. br. w sołectwie Stronie 
Śląskie Wieś odbyło się spotkanie dzieci zorga-
nizowane na zakończenie roku szkolnego połą-
czone z powitaniem lata. Sołtys i Rada Sołecka 
oraz rodzice z naszej wsi wzięły udział w grze 
terenowej, tzw. „queście”, pt. „Fachowcy ze 

Stronia Wsi”, która została opracowana w ubiegłym roku. Było 
to coś nowego i bardzo wesołego dla uczestniczących dzieci. Wy-
cieczka trwała około 1 godziny, po czym na Działce Sołeckiej 
odbyły się gry, zabawy i poczęstunek. Pogoda a szczególnie hu-
mory dzieci dopisały – było wesoło.        Sołtys i Rada Sołecka  

UZALEśNIENIE JEST CHOROBĄ EMOCJI 

WEŹ PARAGON! 

W poprzednim odcinku starałam się przybliŜyć istotę 
problemu uzaleŜnienia od alkoholu. Dzisiaj zajmę Twoją uwa-
gę  Czytelniku Nowinek sygnałami rozwoju uzaleŜnienia. Za-
praszam na chwilę zastanowienia i refleksji. 

Warto wiedzieć, Ŝe rozwój choroby jest powolny, ale 
narastający. Brak jest moŜliwości stwierdzenia momentu 
uzaleŜnienia. Mechanizmy obronne pomniejszają i zniekształ-
cają obraz własnego problemu. Kiedy rozpoznaje się objawy 
choroby, najczęściej jest ona juŜ bardzo rozwinięta. Działanie 
alkoholu odpręŜa i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, 
osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobu-
dza do działania. Osoba zagroŜona uzaleŜnieniem zaczyna 
poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije 
łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki. Po-
stępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja 
na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment 
picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie moŜna się napić). 
Powtarzają się przypadki upicia, osoba zagroŜona pije alkohol 
pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność po-
wstrzymywania się od picia Pojawia się duma z tego, Ŝe mo-
Ŝe wypić większą niŜ uprzednio ilość alkoholu (tzw. mocna 
głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol). Pojawia-
ją się incydenty  zapominania wydarzeń, które miały miejsce 
poprzedniego dnia podczas picia (tzw. "urwane filmy", 
"przerwy w Ŝyciorysie"). Ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach 
towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego w ukryciu. 
Prowadzi samochód po niewielkiej nawet ilości wypitego al-
koholu. Na uwagi o konieczności ograniczenia picia osoba 
zagroŜona uzaleŜnieniem reaguje agresją lub rozdraŜnieniem 
i stara się unikać rozmów na temat swojego picia. Zaczynają 
się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia 
picia lub przysięgi abstynencji po to, aby udowodnić sobie 
posiadanie kontroli nad piciem alkoholu. Powtarza się regu-
larne wypijanie duŜych dawek alkoholu, zwiększa się ilość i 
częstotliwość spoŜywania alkoholu. Dzień zaczyna się od 
picia alkoholu (np. poranne piwo). UŜywanie alkoholu staje 
się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego 
picia (klinowanie). Rosną negatywne konsekwencje naduŜy-
wania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane…  

mgr ElŜbieta Kordas, Certyfikowany Specjalista Terapii UzaleŜnień 
(w artykule wykorzystano materiały ze strony www.PARPA)                                                                         
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DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH 

 CO NOWEGO W KHDK „BRYLANT”? 

 W dniach 18-21 lipca br. odbył się Pierwszy Dolnośląski Festiwal  
Biegów Górskich (www.dfbg.pl). Uczestnicy biegów mieli do wyboru sie-
dem tras róŜnej długości, które częściowo przebiegały przez  teren Gminy Stro-
nie Śląskie. Ceremonia otwarcia Festiwalu miała miejsce 18 lipca w strońskim 
parku, gdzie rozpoczął się najdłuŜszy tego typu bieg w Polsce - bieg Siedem 
Szczytów. Trasa prowadziła pasmami górskimi dookoła Ziemi Kłodzkiej m.in. 
przez siedem najwyŜszych szczytów, pozwalając na zdobycie Korony Ziemi 
Kłodzkiej. Uczestnicy mieli do pokonania 215 km. W sobotę, 20 lipca wystarto-
wał Złoty Maraton i Półmaraton z Lądka Zdroju do Złotego Stoku, o długości 
21 km. W tym ostatnim udział wzięli mieszkańcy naszej gminy reprezentujący 
wypoŜyczalnię nart biegowych WILDCAT Katarzyna Plewa i  Marcin Woj-
rach. Są oni miłośnikami biegów całorocznych - nie tylko letnich, ale równieŜ 

narciarstwa biegowego. Bez Ŝadnych problemów udało im się dotrzeć do mety i ukończyć bieg. Ostatnim 
punktem Festiwalu był 10-kilometrowy „Bieg na ŚnieŜnik” .                                   Wildcat, Stary Gierałtów (zdjęcie: nonstopadventure.pl) 

„Dawcom w darze” 
Zapraszamy właścicieli pensjonatów, domów wczasowych, agroturystyki oraz firm usługowych do 
udziału w akcji „Dawcom w Darze”. Państwa udział w akcji będzie gestem wdzięczności za oddawanie krwi i 
stanowić będzie dodatkową zachętę dla krwiodawców. Liczba krwiodawców w Polsce sięga obecnie 700 000 osób 
— jest to więc znacząca grupa docelowa. Firmy uczestniczące w akcji udzielają 10 – 20 % rabatu Honorowym 
Dawcom Krwi. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi. Akcja trwa od pięciu 
lat i uczestniczy w niej juŜ 250 firm. Państwa udział w akcji nie wymaga formalności - wystarczy e-mail na adres 
dawcomwdarze@gmail.com, w którym podacie Państwo wysokość rabatu oraz powiadomienie Klubu HDK „ Bry-
lant” w Stroniu Śląskim (najlepiej osobiście w siedzibie klubu: ul. Mickiewicza 2  lub mailowo: jacentyma-

tysz@wp.pl). Równie prosta jest ewentualna rezygnacja a udziału w akcji. Do akcji moŜna teŜ dołączyć się na specjalnych zasadach 
zaproponowanych przez właściciela firmy. Zapraszamy do współpracy! 
Akcja zbiórki krwi. „ Nie pytaj Co Daje Ci śycie – Zapytaj Co Ty Dajesz ”.  
Okres wakacji to czas intensywnej pracy dla szpitali, ze zwiększoną liczbą wypadków i interwencji. Latem moŜecie Państwo oddać krew 
jednorazowo. 14.08. (środa) w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. od godziny 10 °° odbędzie się Akcja honorowego 
oddawania krwi. Rejestracja trwa do godziny 13 °°. Zabierz ze sobą dowód osobisty i legitymację HDK! 
Mecz rewanŜowy 
17.08. (sobota), krwiodawcy Klubu HDK „ Brylant ” Stronie Śl. zagrają w piłkę noŜną z druŜynami HDK im. Zbyszka Iwanickiego przy 
Urzędzie Miasta Kudowy Zdrój i Sudeckim Oddziałem StraŜy Granicznej z Kłodzka. Będzie to mecz rewanŜowy. Poprzednie rozgrywki  
wygrało Stronie Śląskie.  
                                                                                                                                                                                                                                           Jacek 

 10.07. w „Dworku Galosa” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Stroniu Śl. W zebraniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowego 
Zarządu w Wałbrzychu Pani Anna Maria Mirska, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Radni Rady Miej-
skiej Pani Wiesława Czerwińska, Pan Zdzisław Pakuła i Pan Jan Florowski. Komisja pracę Zarządu podczas zakończo-
nej 5 letniej kadencji oceniła pozytywnie i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
Przewodnicząca Okręgowego Zarządu pracę Zarządu oceniła ją jako bardzo dobrą i wyraziła podziękowanie za su-
mienną i rzetelną pracę na rzecz Związku i dla dobra Seniorów. Były kwiaty, gratulacje i Ŝyczenia. Został wybrany no-

wy 7 osobowy Zarząd, w składzie: Przewodnicząca Zarządu - Krystyna Szuber, I Zastępca - Zbigniew Siemkowski, II Zastępca - Krysty-
na Cygan, Skarbnik - Urszula Hulok, Sekretarz - Krystyna Gontko, Członkowie Zarządu - Zofia Gontko i Jan Florowski.  Serdecznie dzię-
kujemy naszym sponsorom: Pani Zofii Sadowskiej — właścicielce pensjonatu „Górska Dolina”, Panu Piotrowi Dudziakowi — właścicielo-
wi ciastkarni „Pączek”, Pani Monice Galos — właścicielce pensjonatu „Dworek Galosa”,  a takŜe muzykom z Kapeli z ul. Hutniczej.  Dzię-
kujemy Zastępcy Burmistrza Panu Dariuszowi Chromcowi oraz Radnym Pani Wiesławie Czerwińskiej, Pani Gabrieli Janiszewskiej, Panu 
Zdzisławowi Pakule i Janowi Florowskiemu, którzy wspierają nas finansowo przy organizacji Dnia Seniora. Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za Ŝyczliwość, wyrozumiałość i bardzo dobrą współpracę. Dziękujemy za lokal, w którym teraz 
moŜemy spokojnie i bezpiecznie pracować. Dziękuję całemu Zarządowi, a zwłaszcza Pani Krystynie Cygan i Pani Zofii Gontko za su-
mienną i rzetelną pracę na rzecz Związku oraz za bardzo dobrą współpracę. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zaangaŜo-
wania się w działalność naszego Związku i juŜ dziś zapraszamy na organizowane przez nas wycieczki i inne wydarzenia. Siedziba Związ-
ku znajduje się przy ul. Zielonej 5, tel. 74 814 25 55. Zapraszamy! 

Krystyna Szuber, Prezes 

 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 

(w artykule wykorzystano materiały ze strony www.PARPA)                                                                                                            
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Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 17  Faks 74 811 77 32       

e-mail: promocja@stronie.pl 

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i 
poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przy-
czyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym języ-
kiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o dostarczanie 
artykułów najpóźniej do 15 dnia kaŜdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres  
e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

Rok X, Numer CV BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

ZAPRASZAJĄ 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  

codziennie od 7:30—15:30,  
a we wtorek od 14:00-16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
przyjmuje w kaŜdy wtorek od 15:00-16:00. 

Dołącz do  nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury 

                        BIURO RADNYCH 

 

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na 
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty 
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i 

Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  
na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

 Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR, 
Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian NAJ-
DUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i Zdzisław PA-
KUŁA, 
organizują bezpłatną podstawową obsługę prawną - doradztwo 
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Porad udzielać będzie 
adwokat z Kancelarii Prawnej w Kłodzku. Porady udzielane są w 
kaŜdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 05 sierpnia br. w Biurze Radnego  
ul. śeromskiego 6B w Stroniu Śląskim, 
● dnia 09 września br. w Biurze Radnego ul. śeromskiego 6B  
w Stroniu Śląskim. 
 Terminy i miejsce kolejnych dyŜurów podawane będą w 
Nowinkach Strońskich.  
 Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udziela-
nia porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z Biurem Rad-
nego tel. 601 259 900. 
 Jednocześnie informujemy, Ŝe w kaŜdą pierwszą sobo-
tę miesiąca w godz. 11.00-12.00 będą udzielane podstawowe 
informacje z zakresu świadczeń ZUS-owskich w Biurze Radnego 
ul. śeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Informacji udzielać będzie 
osoba kompetentna. 

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław 
Ryczek i Zdzisław Pakuła, zapraszają w sprawach samorzą-
dowych do biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia 
obok Apteki Słoneczna) w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godzinach 1600-1700. 6 sierpnia br. dyŜur w biurze pełni 
Pan Zdzisław Pakuła. 

              ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA 


