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Mamobus w Stroniu Śląskim 

WSPOMNIENIE O RYSZARDZIE KALIŃSKIM 

ŚCIEśKA PRZEZ TAMĘ OTWARTA   

  W lipcu, na strońskim cmentarzu poŜegnaliśmy Pana Ryszarda Kalińskiego. Choroba,   
z którą walczył przez ostatnie miesiące, zabrała nam jedną z najbardziej znanych osób 

lokalnej społeczności. 

Urodzony na Kresach, wraz z falą przesie-
dleń powojennych zamieszkał w Ścinawce 
Średniej, gdzie rodzina Pana Ryszarda  
prowadz i ła gospodarstwo ro lne.          
Ukończył LO w Nowej Rudzie, następnie 
studiował na Akademii Rolniczej  
we Wrocławiu, po czym odbył staŜ w PGR 
w śelaźnie i Trzebieszowicach. W następnej 
kolejności, Pan Ryszard Kaliński rozpoczął  
6-letnią pracę na uczelni. Od 1975 roku, 

wspólnie z Ŝoną Barbarą, prowadził gospodarstwo rolne w Nowym Gierałtowie. We 
współpracy z ODR Państwo Kalińscy byli prekursorami nowych form gospodarowania    
- prowadzenia agroturystyki i działań ekologicznych w gospodarstwie rolnym. Przez 19 
lat Pan Ryszard był sołtysem Nowego Gierałtowa, wprowadzając jako pierwszy w Kotli-
nie kłodzkiej ideę „Odnowy Wsi”. W ostatnich latach Ŝycia, w ramach Stowarzyszenia 
„Kruszynka”, wiele czasu poświęcił działaniom na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowe-
go wsi Doliny Białej Lądeckiej. W Panu Ryszardzie utraciliśmy wielkiego społecznika, 
człowieka o szerokich horyzontach, idącego czasami pod prąd, ale mającego odwagę 
przeciwstawiać się przejawom konformizmu i inercji społecznej.  
 

                                                      Mieczysław Makarewicz 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” 

  Urząd Miejski w Stroniu Śląskim od dawna czynił starania 
nad otwarciem przejścia na tamie. W tej sprawie, dniu 14 
sierpnia br., Gmina Stronie Śląskie podpisała porozumienie 
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Teraz piesi i rowerzyści mogą swobodnie 
przemieszczać się po pomoście znajdującym się na koronie 
zapory na rzece Morawka. Gmina wyposaŜy przejście       
w odpowiednie oświetlenie oraz dobuduje rampę 
wejściową na koronę zapory. Cieszymy się z otwarcia 
przejścia na tamie, gdyŜ ułatwi to spacery oraz korzystanie 
z terenów rekreacyjnych. Prosimy o rozwaŜne korzystanie        
z przejścia i zachowanie czystości. 
 

 Mammografia to najwaŜniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia 
raka piersi. Jest to najistotniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się 
regularnie poddawać. Regularna kontrola i profilaktyka, umoŜliwiając wczesne wykrycie 
zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Mammografię będzie 
moŜna wykonać 7 września br. przy CETIKu w Stroniu Śląskim.                            
Jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem Ŝycia (roczniki 1945 – 1964) i w ciągu 
dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani                   
bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji pod nr tel. 58 666 2 444. Informacje    
o badaniach dostępne równieŜ na stronie internetowej www.mammo.pl . 
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PRZETARGI 

  Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę n/w nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Stronie Śląskie: 

 

 WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kaŜdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości 
wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia 
kaŜdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody DzierŜawcy. Zmiana czynszu 
dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego kaŜdego roku z waŜnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. 
Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia  i nie będzie 
wymagała formy aneksu. 

1. Przetarg odbędzie się dnia  26 września 2014 roku o godz. 13:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala 
konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierŜawa – Bolesławów  
dz. nr…… ” naleŜy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 22 września 2014 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 dzierŜawnego. 
4. W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierŜawy, wadium przepada na rzecz WydzierŜawiającego. 
5. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niŜ przed upływem trzech dni 
od dnia zamknięcia przetargu. 
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się 
stosownym pełnomocnictwem . KaŜdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia 
wadium. 
7. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyŜszej ceny. 
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. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel.(74) 8 11-77-21). 
10. Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie 
w formie właściwej  dla ogłoszenia o przetargu. 
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PROGRAM „ODNOWA WSI” W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

NAGRODA DLA „GRZYBOMANII” 

 

  Od 2012 r. wszystkie sołectwa Gminy Stronie Śląskie naleŜą do Programu Odnowy Wsi koordynowanego 
przez  Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach  
programu - UMWD organizuje konkursy na dofinansowanie małych projektów (organizacja imprez wiejskich, 
działania promocyjne, mała architektura, itp.), a takŜe bezpłatne szkolenia  oraz wyjazdy studyjne dla  
przedstawicieli Odnowy Wsi. Do tej pory na terenie naszej Gminy z moŜliwości jakie stwarza program  
najaktywniej  korzystają sołectwa Stary Gierałtów i Stronie Śląskie Wieś. 

  Z przyjemnością informujemy, Ŝe w ramach konkursu PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2014 w kategorii: 
 
sołectwo Stronie Śląskie otrzymało  

wyróŜnienie i nagrodę pienięŜną w wysokości 1000 zł za organizację  
festynu wiejskiego pod tytułem: „Grzybomania 2013”, który poświęcony był 
tradycji grzybobrania. Zapraszamy na kolejną edycję „Grzybomanii”, która  
odbędzie się juŜ 13 września br. na działce sołeckiej w Stroniu wsi.  

      Kto Ŝyw - po grzyb! 

      Monika Ciesłowska, UM 

„NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ODNOWY WSI” 

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/. 

 

PRZEDSTAWICIELE „ODNOWY WSI”  W NOWYM GIERAŁTOWIE 

  Jedną z form aktywizowania, a takŜe integrowania 
mieszkańców wsi jest coroczny konkurs pt. „PIĘKNA WIEŚ 
DOLNOŚLĄSKA”. W ubiegłym roku, w ramach                    
ww. współzawodnictwa laureatem II miejsca w kategorii 
Najpiękniejsza Wieś został Nowy Gierałtów. 

   W dniu 9 sierpnia od rana do południa w Nowym Gierałtowie 
gościła 45-cio osobowa grupa przedstawicieli samorządów  
i organizacji pozarządowych, a takŜe działacze z terenu 
dolnośląskich wsi i reprezentanci Grup Odnowy Wsi. Wizyta 
delegatów przebiegła w ramach podróŜy po aglomeracjach 
wiejskich, które  triumfowały w ubiegłorocznym konkursie.  
Dla przybyłych gości mieszkańcy Nowego Gierałtowa przygotowali 
prezentację wsi, wystawę zdjęć oraz poczęstunek na Wiejskim 
Placu Zabaw i Spotkań. Spędzony swojsko czas dodatkowo umilił miejscowy zespół „Siekiereczki” oraz Pan akordeonista Stefan 
Faliński. Goście mogli nabyć lokalne przysmaki i rękodzieło na Wiejskim Jarmarku.  

PODZIĘKOWANIA 

Serdecznie dziękuję Paniom z Nowego Gierałtowa za przygotowanie poczęstunku, upieczenie ciast i za miłą obsługę wizytującej  
u nas grupy przedstawicieli Odnowy Wsi z województwa dolnośląskiego. Dziękuję takŜe Panu Zbigniewowi Frodymie i Zdzisławowi 
Gordziejewskiemu za przygotowanie wystawki zdjęć przedstawiających wieś Nowy Gierałtów. Składam równieŜ szczere 
podziękowania Panu Piotrowi Dudziakowi z ciastkarni „Pączek” za dobre serce oraz za ufundowane pączki i chleb dla naszych gości. 
Nie sposób zapomnieć o Zespole „Siekiereczki”, który swą obecnością i śpiewem umilił czas - dziękuję. Pragnę dodatkowo 
podziękować wszystkim osobom, których nie wymieniłem, a które poświęciły swój czas, aby zaprezentować gościom naszą 
miejscowość w jak najlepszym świetle. 

Zbigniew Draus - Sołtys Nowego Gierałtowa                                                              

* * * UWAGA! JUś WKRÓTCE VI TURNIEJ OLDBOJ’S * * * 
  W dniu 13 września br. (sobota) na boisku "Orlik" w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej odbędzie się VI TURNIEJ OLDBOJ'S                                
O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO, którego uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 35 lat. Rozpoczęcie turnieju 
planowane jest na godz. 9.00, zakończenie na godz. 15.00. Udział wezmą druŜyny: Concordia Knurów, Trojan Lądek Zdrój, Polonia 
Bystrzyca Kłodzka, Nysa Kłodzko, Blue Dogs - SłuŜby Mundurowe ze Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju oraz gospodarz turnieju, 
Kryształ Stronie Śląskie. Wszystkich kibiców serdecznie zaprasza organizator turnieju - Jerzy Rapacz oraz SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.  
w Stroniu Śląskim. 
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PRACA WRE 

  Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 roku szybko posuwają się naprzód. PoniŜej przedstawiamy fotorelacje               
z realizowanych zadań. 

1. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Lądek Zdrój.  

  Wykonawcą zadania jest firma „BASH” sp. z o.o. z Długopola Zdroju. Zakończenie prac planowane jest na 31.10.2014 r.  
Koszt inwestycji to 565 000 zł. Gmina Stronie Śląskie wesprze przedsięwzięcie kwotą 150 000 zł.  

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica 
Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie 
Śląskie, km 0+000 do 4+369 – I etap. 

  W toku tego zadania wyremontowano odcinek  o długości 
2300 metrów najnowszą technologią i dodatkowo 
przeprowadzono cząstkowy remont nawierzchni o długości 
800 metrów. Odbudową drogi powiatowej 323D zajęła się 
firma „DROGMOST” sp. z o.o.   z Kłodzka. Prace zostały juŜ  
zakończone, a koszt z nimi związany wyniósł 1 123 134,30 zł. 
Gmina Stronie Śląskie dofinansuje inwestycję kwotą 

249 500,00 zł. natomiast pozostała część środków finansowych w wysokości 873 634,30 zł pochodzić będzie z budŜetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej   
– usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. 

3. Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 
554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 
554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000 km 
do 0,666 km.  

  Wykonawcą modernizacji parkingów i wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych jest firma „DROGMOST”         
sp. z o.o. z Kłodzka. Zakończenie prac planowane jest na 
15.10.2014 r., a całkowity koszt inwestycji wyniesie 
1 140 000,00 zł. Gmina Stronie Śląskie dofinansuje zadanie kwotą 490 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. 650 000,00 zł. 
zostaną uzyskane z budŜetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. 

4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.    

  Wykonawcą prac jest firma „RECULT” sp. z o.o. Spółka komandytowa z Wrocławia. Zakończenie prac planowane jest na 
15.10.2014 r. Wartość inwestycji to kwota 960 743 60 zł. Gmina Stronie Śląskie uzyskała na ten cel dofinansowanie z budŜetu Unii 
Europejskiej w wysokości 816 535,98 zł. Pozostałą kwotę stanowić będą środki własne Gminy Stronie Śląskie. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Budowa oświetlenia na terenie wsi Stronie Śląskie. Zadanie wykonuje firma „SOLAR FARM” sp. z o.o. z Legnicy. 
Zakończenie prac planowane jest na 29.08.2014 r. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich kwotą 80 779 zł. Całkowita wartość inwestycji to 298 353 zł. 
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6. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach 
programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 
559/3 w Stroniu Śląskim. 

  Na strońskim boisku sportowym „Orlik” powstaje obiekt 
lekkoatletyczny w skład którego będzie wchodzić bieŜnia prosta, 
bieŜnia do skoków w dal łącznie ze skrzynią z piaskiem oraz 
bieŜnia 200 m. wraz z boiskiem do piłki noŜnej w środku 
obiektu. Dodatkowo obiekt będzie ogrodzony. Wykonawcą 
inwestycji jest firma PHU „KLAUDIA” Iwona Markisz. Prace nad 
wspomnianym obiektem zostaną zakończone do dnia 
30.09.2014 r. Koszt całkowity inwestycji to 668 000 zł. Budowę 
dofinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
kwotą 300 000 zł natomiast pozostałą część pokryje Gmina 
Stronie Śląskie.  

 

7. Zakup urządzeń siłowni plenerowej „Fitness Park” 
do montaŜu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
„Orlik”.  

  Wykonawcą była firma 
„NOVUM” WyposaŜenie 
Placów Zabaw Sławomir 
Chmieliński. Prace nad 
stworzeniem „Fitness 
Parku” zakończyły się 
4.07.2014 r. i kosztowały 
Gminę Stronie Śląskie 
32 000 zł . 

   W sobotę 26 lipca br. na przepięknie połoŜonej strzelnicy 
Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Lądku Zdroju odbyły się 
zawody strzeleckie o puchar prezesa Koła Łowieckiego 
„ŚnieŜnik” ze Stronia Śląskiego w ramach obchodów 60 – lecia 
jego powstania. Myśliwi strzelali do rzutków na osi myśliwskiej, 
przelotach, do makiety dzika w przebiegu oraz do makiety rogacza. 
Zwycięzcą zawodów został kol. Zbigniew Frodyma  z wynikiem 226/300 
pkt. Drugie miejsce wywalczył sobie kol. Arkadiusz Gawron 225/300 
pkt, a trzecie miejsce przypadło kol. Rafałowi Drangowskiemu 131/300 
pkt. Koło Łowieckie "ŚnieŜnik" idąc z duchem czasu - zorganizowało 
równieŜ turniej dla kobiet. Panie z naleŜytą gracją strzelały do tarczy  
z wiatrówki. Nie moŜna było ukryć faktu, iŜ piękne zawodniczki 
wywodziły się z łowieckich rodzin, takŜe spośród Ŝon, narzeczonych  
i córek myśliwych pierwsze miejsce zajęła pani Alicja Gawron, drugie 
miejsce przypadło p. ElŜbiecie Kwiatkowskiej, natomiast ostatnie 
miejsce, ale równieŜ na podium zdobyła p. Renata Barzycka. Zwycięzcy 
zawodów uhonorowani zostali dyplomami oraz kryształowymi 
pucharami, które specjalnie na tą okoliczność wygrawerował nasz 
utalentowany kolega i myśliwy Rafał Drangowski. NaleŜy wspomnieć  
i serdecznie podziękować równieŜ kol. Lesławowi Maliszewskiemu z Koła 
Łowieckiego "Darz Bór", który pełnił rolę głównego sędziego zawodów. 
Po zakończeniu współzawodnictwa strzeleckiego odbyły się róŜnorodne 
konkursy dla dzieci i dorosłych. MoŜna z tego wnioskować, Ŝe Koło 
Łowieckie zadbało o rozwój niemal kaŜdego aspektu cyrkulującego  
w okół tematu myśliwskiego. W konkursie plastycznym dla dzieci               
pt. "Myśliwi, las, zwierzęta" zwycięŜyła Martyna Michalak. Drugie 
miejsce zajął Kamil Barzycki, a na miejscu trzecim - Oliwia Barzycka.  
W konkursie polegającym na rzucaniu przez dzieci piórem baŜanta 
pierwsze miejsce zajął Kamil Barzycki, drugie Oliwia Barzycka, a trzecie 
Nina Sołoń. Wszystkim milusińskim, którzy brali udział w konursach 
wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Dla dorosłych zorganizowano 
współzawodnictwo oparte na wiedzy myśliwskiej i tak oto pierwsze 
miejsce zajął Damian Michalak. Drugie miejsce pochwycił  Stanisław 
Daśko, natomiast miejsce trzecie Zbigniew Frodyma. Wszystkie 
konkursy opracowała oraz wzorowo przeprowadziła kol. Jolanta Bogiel z 
Koła Łowieckiego "ŚnieŜnik" ze Stronia Śląskiego. W następnej 
kolejności odbył się długo oczekiwany piknik myśliwski. Wszyscy obecni 
raczyli się między innymi pieczonymi przy ognisku kiełbaskami  
i wyśmienitymi ciastami - oczywiście wypieku Ŝony myśliwego. 
Chciałbym na łamach "Nowinek” jeszcze raz serdecznie podziękować 
uczestnikom pikniku za wspólnie spędzony czas, a zwycięzcom 
wszystkich konkurencji ponownie pogratulować. 

   Tadeusz Barzycki - Prezes Koła „ŚnieŜnik” 

 

PIKNIK MYŚLIWSKI 

 

ZAPRASZAMY NA FESTYN R.O.D 

Zarząd R.O.D. „Pod Świerkiem” serdecznie zaprasza  
na festyn z okazji dni działkowca, który odbędzie się 
6.09.2014 r. o godzinie 16.00. Zaopatrzenie we własnym 
zakresie.  

Dla działkowców naszego ogrodu przewidziane 
są kiełbaski oraz piwo.  

 Za Zarząd R.O.D „Pod Świerkiem”- Józef Biernacki 
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  Dnia 1 sierpnia 2014 r. w Parku Miejskim w ramach 
obchodów 90-lecia Lasów Państwowych odbył się piknik 
rodzinny pod szyldem „Lasy Dzieciom”. Organizatorzy zapewnili  
szereg atrakcji dla najmłodszych - były konkursy, gry, zabawy  
i zagadki. Uczestnicy mogli popisać się swoją wiedzą na temat 
lasów, przyrody , ekologii i zdobyć wspaniałe nagrody. MoŜna 
było pogłaskać borsuka, lisa i jenota (oczywiście zwierzęta były 
wypchane), boso przebiec przez ścieŜkę zmysłów, pojeździć 
konno, a takŜe porysować i pośpiewać. W imieniu dzieci 
pragniemy serdecznie podziękować za przygotowanie tego 
ciekawego wydarzenia     i zasponsorowanie atrakcyjnych 
nagród - Panu Nadleśniczemu Mieczysławowi Krywieńce oraz 
pracownikom Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i ŚPK, Panu 
Dyrektorowi CETiK Jakubowi Chilickiemu, oraz animatorowi 
zabaw oraz  prowadzącemu imprezę  panu Janowi 
Florowskiemu.      
 Alicja Witczak 

„Lasy dzieciom” - podziękowania 

  UWAGA !!! 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 Kilka rad i zasad zakupu podręczników szkolnych.   

 Przed decyzją o wydaniu pieniędzy warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą                  
w rozsądnym dokonywaniu zakupów: 

porównanie cen - warto porównywać ceny w róŜnych kanałach dystrybucji danego 
wydawcy, szczególnie jeśli ceny danego pakietu róŜnią się znacząco od tych oferowanych     
w latach ubiegłych. Warto takŜe sprawdzić cenę w kilku sklepach, zarówno tradycyjnych jak                       
i internetowych. Wirtualne porównywarki cenowe ułatwią wybór najkorzystniejszej oferty, 
ponadto koszt w internetowym sklepie wydawcy danego podręcznika moŜe słuŜyć jako 
dobry punkt wyjścia dla porównań; 

nie musisz kupować tzw. „pakietów" - zakazane są praktyki marketingowe 
stosowane dotychczas przez niektórych wydawców czy inne podmioty prowadzące 

sprzedaŜ podręczników, polegające na wymuszaniu zakupu podręcznika z innym 
podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta; 

przemyślane decyzje - księgarnia nie ma obowiązku przyjmować zwrotu 
pełnowartościowego podręcznika, który okazał się nieodpowiedni. Warto więc listę 

obowiązkowych ksiąŜek skonsultować z nauczycielem. Zwrot lub wymiana na inną, zaleŜy 
tylko od dobrej woli księgarza. Przed zawarciem transakcji lepiej, zapytać sprzedawcę, czy    
w określonym terminie będzie moŜna ksiąŜkę zwrócić lub wymienić; 

więcej praw w wirtualnym sklepie - jeŜeli podręcznik sprzedaje e-księgarnia, 
zawierana jest umowa na odległość. Z takiej transakcji moŜna się wycofać w ciągu 

dziesięciu dni od odebrania towaru. Wystarczy wysłać pocztą oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy zawartej na odległość (w ciągu 10 dni) i zwrócić sprzedawcy podręcznik                 
(w ciągu 14 dni); 

wadliwy podręcznik moŜna reklamować - dotyczy to zarówno ksiąŜek nowych, jak            
i uŜywanych. Posklejane strony, nieczytelna czcionka - wadliwą ksiąŜkę moŜna reklamować          
w ciągu 2 lat od zakupu. MoŜemy się wtedy domagać m.in. wymiany towaru na nowy. JeŜeli 
okaŜe się to niemoŜliwe moŜemy Ŝądać odstąpienia od umowy kupna-sprzedaŜy lub 
obniŜenia ceny. W przypadku zakupu uŜywanych podręczników sprzedawca moŜe skrócić 
czas na reklamację do roku. Zawsze potrzebny będzie dowód zakupu, np. paragon;  

uŜywane podręczniki są najtańsze - warto korzystać z kiermaszy organizowanych             
w szkołach i z zakupów w antykwariatach; 

skorzystaj z rządowego programu „Wyprawka szkolna" - rodziny o dochodach 
nieprzekraczających 539,00 PLN netto na jedną osobę oraz dzieci z niektórymi 

niepełnosprawnościami mają prawo do dofinansowania. Zwrot poniesionych wydatków 
wynosi od 175,00 PLN do nawet 770,00 PLN na jedno dziecko. 

●   

 To rodzice kupują podręczniki.  
NaleŜy zachować rachunek lub paragon.  
Będą potrzebne jako dowód zakupu. 
Termin składania wniosków -do 5 
września 2014 r. Wnioski będą 
przyjmowane w sekretariatach szkół:  
 
1. Szkoła Podstawowa przy  
ul. Kościuszki 57, tel. 748141231  
 
2. Zespół Szkół Samorządowych przy 
ul. Kościelnej 12,  
tel. 748141201  
 
Szczegółowych informacji nt. udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów dydaktycznych 
moŜna uzyskać w sekretariatach w/w szkół. 
  Dariusz Chromiec 
  Zastępca Burmistrza  

Jak starać się o dofinansowanie  
w ramach „Wyprawki szkolnej"?  

 Wnioski o udzielenie pomocy 
materialnej dla uczniów w formie 
stypendium szkolnego naleŜy 
pobierać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim i składać do dnia 15 
września 2014 r. 
 Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń  
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. 
Dochód uprawniający do otrzymania 
stypendium szkolnego przez ucznia nie moŜe 
być większy od tzw. kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń z pomocy 
społecznej. Obecnie jest to kwota 456 zł. na 
osobę w rodzinie. Szczegółowych informacji 
osobom zainteresowanym udziela 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu 
Śląskim tel. (74 8141424) lub osobiście  
w godzinach 7.30 do 15.30 w dni robocze. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stroniu Śląskim 

INFORMACJA 
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ODNOWA KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W SIENNEJ 

 Trwają prace przy renowacji zabytkowego kościoła w Siennej. 
Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Bolesławowie, w imieniu której działa Ks. 

Proboszcz Krzysztof 
Kauf. Koszt inwestycji: 
500 000,00 zł. Prace 
obejmą remont dachu  
i chóru, odnowienie, 
nowe tynki zewnętrzne                  
i wewnętrzne. Kościół 
pięknie wpisuje się     
w górski krajobraz       
i jest nie tylko 
miejscem modlitwy, ale 

takŜe jednym z najcenniejszych zabytków architektury w naszej 
okolicy. Ksiądz czyni starania nad pozyskaniem ławek, dzwonu, 
a nawet organów. Został złoŜony wniosek o pomoc z Fundacji 
KGHM na kwotę 250 000,00 zł, prowadzone są starania nad 
pozyskaniem środków z innych funduszy. Jako stowarzyszenie, 
zobowiązaliśmy się wspierać te działania. 

Pilnie potrzebna jest pomoc lokalnej społeczności przy 
wstępnych pracach. Zwracamy się z prośbą o współpracę do 
organizacji działających na terenie gminy, do przedsiębiorców 
oraz osób prywatnych. W najbliŜszych tygodniach 
zorganizujemy spotkanie w tej sprawie, a o terminie 
poinformujemy wkrótce. Pilnie musimy pozyskać 30 000,00 zł. 
Ksiądz proboszcz prosi o pomoc finansową w formie darowizny, 
a takŜe prace pomocnicze (np. zbijanie tynków) w formie 
przepracowania jednej dniówki (zgłoszenia w Parafii                
w Bolesławowie). W przypadku osób rozliczających się             
z fiskusem PITem, istnieje moŜliwość odliczenia darowizny od 
dochodu (Art. 26 ust. 1 pkt. 9 b, Ustawa z dnia Ustawa z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
[Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). 
 
Dane do przelewu bankowego: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca NMP, Bolesławów 28, 
57-550 Stronie Śląskie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy,   
nr rachunku 06 9588 0004 3902 5830 2000 0010 
Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego 
 
 
             Ryszard Wojtaszek 
         Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego  
    „Masyw ŚnieŜnika” w Siennej. 
 

Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ” 

  Drugiego  sierpnia uczestniczyliśmy wraz ze Sztandarem  
w Luboniu z okazji 20 – lecia Klubu HDK „Lubonianka”. 

  Dziewiątego sierpnia zorganizowaliśmy turniej piłkarski 
pomiędzy druŜynami: HDK przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój, 
HDK przy Placówce StraŜy Granicznej Kłodzko oraz nasza druŜyna 
Klubu HDK „Brylant” Stronie Śląskie. Niestety przegraliśmy i 
dodatkowo kontuzję odniósł nasz bramkarz, który nie mógł 
kontynuować dalszej gry. Nie przewidzieliśmy takiej sytuacji i nie 
mieliśmy rezerwowego bramkarza. Do bramki stawali przypadkowi 
krwiodawcy, ale walczyliśmy dzielnie niestety zajęliśmy trzecie 
miejsce. Wygrał klub HDK Kudowa Zdrój - otrzymali Puchar 
Prezesa PCK Kłodzko, drugie miejsce zdobyła druŜyna przy 
Placówce StraŜy Granicznej Kłodzko. Po zawodach skorzystaliśmy 
z gościnności Wędkarzy Stronia Śląskiego i na stawach 
wędkarskich zorganizowaliśmy grilla. 

Sponsorami byli Radni Stronia Śląskiego,  właściciele pensjonatu  
„Górska Dolina” Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Oddział Stronie Śląskie , Piekarnia „ Pączek ” oraz sponsor znany 
tylko Zarządowi Klubu. 

20 sierpnia akcja honorowego oddawania krwi przez Ekipę 
Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
z Wałbrzycha oczywiście oddaliśmy krew w Centrum Edukacji 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. O ilości oddanej krwi 
poinformujemy w następnym wydaniu Nowinek Strońskich. 

      Jacek  

 

 Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzieŜ na zajęcia  
w szkółce wędkarskiej. U nas poznasz tajniki wędkarstwa 
podstawowego i zaawansowanego. Zajęcia odbywają się  
w kaŜdy piątek o godz. 16.00 na stawach w Stroniu Śl. pod 
okiem instruktorów. Zapewniamy sprzęt do nauki wędkowania. 

 PoniŜej przedstawiamy wyniki zawodów o nagrodę Burmistrza 
Stronia Śląskiego: 

Pierwsze miejsce zajął Z. Stolarz. Na drugim miejscu I. Kołaczyk. 
Trzecie miejsce przypadło R. Bezrukow. 

Wyniki zawodów rodzinnych wyglądają następująco: Pierwsze 
miejsce – rodzinka Kołaczyków. Drugie miejsce – rodzinka 
Urbaniaków. Trzecie, ale nadal na podium zajęła rodzinka 
Korzunów. Gratulacje dla zwycięzców! 

 

 Z wędkarskim pozdrowieniem, 

Grzegorz Urbaniak-Prezes Koła 

SZKÓŁKA WĘDKARSKA 
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IV STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY 

 

ROZŚPIEWANY ZESPÓŁ "SIEKIERECZKI"  

 W dniach 15-17.08. br. odbył się IV Stroński Rajd Turystyczny w Masywie ŚnieŜnika. 

  Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego „Masyw ŚnieŜnika”  z Siennej. Uczestnicy rajdu mieli 
moŜliwość obejrzenia najbardziej atrakcyjnych zakątków "naszej 
ziemi" pod opieką przewodników, którzy przez trzy dni prowadzili 
grupy po wcześniej wyznaczonych trasach. W tym roku grupie pieszej 
przewodził Pan Antoni Cygan, a rowerowej Pan Andrzej Krosta. 
Pomimo nie najlepszej pogody, w wycieczkach wzięło udział prawie 80 
osób, mieszkańców oraz wielu turystów, m.in. z Poznania, Wrocławia, 
Warszawy oraz Szczecina. Pod względem frekwencji był to 
zdecydowanie najlepszy rok. Wszyscy uczestniczący w tegorocznej 
edycji rajdu zgodnie deklarowali udział w następnych, obiecując, Ŝe na 
kolejne zabiorą znajomych. Rajd to nie tylko wycieczki. To równieŜ 
liczne konkursy, w trakcie których uczestnicy otrzymują bardzo 
wartościowe nagrody ufundowane przez sponsorów. Na zakończenie 
rajdu odbył się  "bankiet" dla wszystkich uczestników, na którym 

rozdano pamiątkowe dyplomy oraz wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów. Organizatorzy zapowiedzieli niespodziankę  
w postaci jeszcze ciekawszych tras oraz atrakcyjniejszych konkursów z jeszcze bardziej wartościowymi nagrodami. Do zobaczenia 
na trasach w przyszłym roku! 

28 września zapraszamy na kolejną wycieczkę rowerową organizowaną w ramach cyklu "Gmina Aktywna z Natury 
- Poznaj Swoją Okolicę". Szczegóły juŜ wkrótce na stronie www.cetik.stronie.pl. 

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 
    Andrzej Krosta  

IX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI  
W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW  

  IX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów juŜ za 
nami, wystartowały 64 druŜyny z Polski i Czech. Poszukiwania odbywały się 

w  dw ó c h  k a t e g o r i a c h 
wiekowych, pogoda była bardzo 
dynamiczna, na koniec nad 
hałdą pojawiła się wspaniała 
tęcza.  
  Oto zwycięzcy: 
  Dzieci:  
1.Milena Kwiatkowska oraz 
Miłosz Kwiatkowski z Warszawy                        
2. Julia Mądro oraz Aleksandra 
Mądro z Krakowa  

3. Oliwia Jantarska, Jonatan Jantarski oraz Aleksandra Mazik z Jaszkowej 
Dolnej.  
  Dorośli: 1. Katarzyna Grzelak, Daniel Grzelak ze Stronia Śląskiego. 
 2. Aleksandra Graf, Sławomir Graf z Środy Wielkopolskiej. 
 3. Śliwa Małgorzata, Taraciński Tomasz z Dzikowa.   
    Zapraszamy za rok —Jakub Gustaw 

 Drugie półrocze zespół rozpoczął 
z nowymi członkami, którzy 
niedawno dołączyli do zespołu. 
9.08. br. zespół wziął udział         
w "Strońskiej Drezyniadzie", 
przyjeŜdŜając na miejsce 
"pędzącym pociągiem", aby 
następnie zaprezentować się       
w „drezynowskim” programie 
artystycznym. Oprócz tego 
„ S i e k i e r e c z k i ”  w y s t ą p i ł y 
w Nowym Gierałtowie podczas 
wizyty przedstawicieli Odnowy Wsi z województwa dolnośląskiego,  
a takŜe uczestniczył w ośpiewaniu wieńca doŜynkowego w Wambierzycach  

i na Przeglądzie Pieśni Religijnej w Stolcu. Zespół 
cały czas się rozwija, tworząc nową choreografię 
oraz biorąc udział w licznych przeglądach 
organizowanych na terenie Dolnego Śląska. 
Zapraszamy nowych kandydatów do udziału  
w zajęciach. „Siekiereczki” poszukują sponsorów, 
którzy pomogliby w organizacji jubileuszu  
30-lecia istnienia zespołu, który będzie miał 
miejsce w 2015r    

   Prezes Michał Gontko 
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 III MIĘDZYGMINNA MIJANKA ROWEROWA 

 

  3-go sierpnia 2014 r. na szlaku rowerowym 5721 
łączącym Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój miała miejsce 

I I I  M i ę d z y gm i n n a 
„Mijanka Rowerowa”. 
Zeszłoroczna przeszła do 
historii jako upalna  i skwarna 
natomiast w tym roku było 
mniej słońca, ale za to więcej 
uczestników. We wspólnej 
przejaŜdŜce udział wzięły 
dwie grupy rowerzystów – ze 
Stronia Śląskiego oraz            

z Lądka Zdroju. Łącznie uczestników zabawy było około 60 
osób w wieku 2+. Trasy rowerowe były krótsze niŜ w ubiegłych 
latach jako, Ŝe spadł ciepły sierpniowy deszcz i straszyło burzą, 
ale mimo to – była przyjemna atmosfera, więc dobre nastroje 
dopisały! Rowerzyści wystartowali ze swoich miasteczek w tym 
samym czasie i „minęli” się niemal jednocześnie przy 
symbolicznej bramce na granicy gmin, gdzie otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty wraz z odznakami. Następnie kaŜda 
grupa pojechała w swoją stronę, po drodze odszukując skarb 
ze słodkościami (zobacz artykuł GEOCACHING –  ZAPRASZAMY 
DO ZABAWY). Na zakończenie odbyło się ognisko nad rzeką 
Białą Lądecką przy "Willi Marianna" w Lądku-Zdroju. 
Frekwencja zaskoczyła organizatorów, więc szybko trzeba było 
zdobyć większą ilość kiełbasek na wspomniane ognisko. 
Naturalnie organizatorzy oraz mili sponsorzy stanęli na 
wysokości zadania i nikomu ich nie zabrakło. (wybaczcie jeśli 
nie kaŜdy załapał się na śliwkę na bramce ;-))!  

Fotorelacja na: www.facebook.com/stronie 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy  
za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!  

  Monika Ciesłowska , UM 

GEOCACHING - ZAPRASZAMY DO ZABAWY ! 
  W ramach projektu realizowanego 
przez Lokalną Grupę Działania 
Kłodzka Wstęga Sudetów, na terenie 
gmin: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, 
Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie 
zostało zamontowanych 50 skrzynek 
G E O C A C H I N G O W Y C H !               
Do zabawy kon i ec zny  j e s t     
odbiornik GPS, moŜna tez uŜywać 
telefonów posiadających aplikację 
GPS. Geocaching to gra terenowa 
po legająca na poszuk iwan iu 
"skarbów" ukrytych przez jej innych 

uczestników. Poszukiwane skarby to skrzynki zawierające 
drobne upominki oraz dziennik, w którym kolejni znalazcy 
odnotowują swoje odkrycia. Uczestnicy „wymieniają się” 
upominkami. Odkrywca wybiera sobie coś ze skrzyneczki,  
ale w zamian musi coś pozostawić! Dzięki duŜemu 
zaangaŜowaniu uczestników szkolenia skrzynki zostały 
zamontowane w wielu atrakcyjnych turystycznie miejscach  
w naszej okolicy (pomniki przyrody, muzea, punkty widokowe, 
zabytkowe budowle itp.). Ich lista znajduje się na stronie: 
www.cetik.stronie.pl. 
  Aby wziąć udział w zabawie naleŜy zarejestrować się na 
stronie www.geocaching.pl lub www.opencaching.pl.               
Po rejestracji moŜna zakładać nowe skrzynki, jak i znajdować 
juŜ zamontowane. Zapoznajcie się z regulaminem, aby uniknąć 
błędów. Geocaching to wspaniała forma aktywnego 
wypoczynku, w szczególności dla rodzin z dziećmi.                     
Do zobaczenia na szlaku! 

 • ułatwia nam złoŜenie reklamacji, • daje moŜliwość porównania 
cen, • wspiera uczciwą konkurencję, • daje nam pewność,  
Ŝe nie zostaliśmy oszukani, • wpływa na zmniejszenie szarej 
strefy. Ponadto rejestrowanie sprzedaŜy na kasie fiskalnej  
przez sprzedawców gwarantuje, Ŝe przedsiębiorca  
odprowadza pobrany od nas podatek do budŜetu państwa.  
W cenie kaŜdego towaru wliczony jest bowiem podatek VAT, 
jeŜeli nieuczciwy przedsiębiorca zabiera całą kwotę dla siebie,  
to znaczy Ŝe uszczupla wpływy podatków do budŜetu Państwa 
KaŜdy z nas powinien pamiętać, Ŝe środki finansowe  
z budŜetu przeznaczane są m.in. na: •funkcjonowanie szkół oraz 
przedszkoli  publicznych, •funkcjonowanie publicznej  
słuŜby zdrowia, •funkcjonowanie policji i wojska,  
•utrzymanie i remonty dróg publicznych, •wypłaty zasiłków 
rodz innych ,  z as i ł ków  d l a  o sób  pozo s ta j ących 
 bez pracy, •funkcjonowanie obiektów sportowych  
i  o r gan i z a c j ę  ma sowych  imp rez  spo r t owych ,  
• f u n k c j o n o w a n i e  g m i n  i  p o w i a t ó w  o r a z    
urzędów administracji publicznej. Wszyscy korzystamy w jakiś 
sposób z usług finansowanych przez Państwo i kaŜdy z nas moŜe 
przyczynić się  do tego by naleŜne podatki wpływały  
do budŜetu.  
PAMIETAJMY: jeśli sprzedawca nie zaewidencjonował transakcji na 
kasie i nie wydał nam paragonu -  mamy prawo upomnieć się o 
paragon a sprzedawca ma obowiązek nam go wydać.  Naczelnik  

  Urzędu Skarbowego - mgr ElŜbieta Kustra 

„WEŹ PARAGON” 

  Podobnie jak w latach poprzednich w ramach akcji pod 
nazwą „Weź paragon”, na terenie całej Polski prowadzone są 
działania w zakresie sprawdzania prawidłowości 
ewidencjonowania sprzedaŜy za pomocą kas rejestrujących. 
Pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli 
skarbowej przeprowadzają kampanie informacyjno                    
-edukacyjną oraz kontrole u sprzedawców  w zakresie 
rzetelności rejestrowania sprzedaŜy za pomocą kas fiskalnych.  

Nie jest to wyłącznie działanie sezonowe w okresie wakacji 
czy ferii zimowych lecz działanie ciągłe majce na celu 
wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzę o korzyściach 
płynących z posiadania paragonu.  

Dla nas jako konsumentów wydanie paragonu w sklepie, barze 
czy restauracji ma duŜe znaczenie poniewaŜ posiadanie 
paragonu:   
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ODBUDOWA WIEśY WIDOKOWEJ                  
NA ŚNIEśNIKU (1425 M N.P.M.) 

  Mając na uwadze znaczenie, jakie odegrała wieŜa w rozwoju 
ruchu turystycznego w naszym regionie, Gmina Stronie 
Śląskie wraz ze Związkiem Gmin ŚnieŜnickich podjęła 
działania słuŜące odbudowie wieŜy, dzięki której wzrośnie 
popularność wycieczek na ŚnieŜnik, a odwiedzający go turyści 
będą mogli podziwiać jeszcze wspanialsze widoki gór.  

  W 2012 r. Związek Gmin ŚnieŜnickich (zrzeszający gminy: 
Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Międzylesie) rozpoczął 
realizację projektu, pt. „WieŜa Trzech Kultur. Wykonanie 
dokumentacji odbudowy wieŜy widokowej na 
ŚnieŜniku”. Projekt dofinansowany był z funduszy unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita  Polska 
2007-2013. Z ramienia Gminy Stronie Śląskie, projekt 
realizował Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego          
w Stroniu Śląskim. Realizacja projektu zakończyła się           
w maju 2013 roku.  

  W ramach realizacji projektu wybrana została koncepcja 
architektoniczna wieŜy,  wykonano dokumentację 
budowlaną, a w 2014 r. otrzymano pozytywną opinię 
dla inwestycji wydaną przez Regionalną Dyrekcję  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pozwolenie na 
budowę wydane przez Starostwo Powiatowe              
w Kłodzku. 

 WieŜa będzie wykonana w konstrukcji stalowej, 
posadowionej na Ŝelbetowych fundamentach. NajwyŜszy 
element wieŜy  będzie miał wysokość: 34,16 m, a platforma 
widokowa będzie umieszczona na wysokości 29,96 m. 
Obudowa konstrukcji – do zwęŜenia, będzie obłoŜona 
kamieniem (z wykorzystaniem kamieni ze starej wieŜy). Taras 
widokowy oraz prosta część wieŜy będzie szklona taflami ze 
szkła laminowanego. Przy wieŜy nie będzie lokalu 
gastronomicznego, ani sanitariatów. Z tych udogodnień 
turyści będą korzystać w schronisku na Hali pod ŚnieŜnikiem. 
 
  Trwają starania o pozyskanie funduszy na budowę wieŜy. 
Szacowany koszt inwestycji: 12 mln zł. 
 
    Monika Ciesłowska, UM  

CIEKAWOSTKI 
 

W latach 1895–1899, z inicjatywy 
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego  
zbudowana została na ŚnieŜniku 
wieŜa widokowa, która przez  
następne dziesięciolecia była  
jednym z symboli ziemi kłodzkiej. 
WieŜa im. cesarza Wilhelma I 
(niem. Kaiser – Wilhelmturm) 
wzniesiona została w stylu  
r omantycznego  neogo tyku ,  
składała się z dwóch przylegają-
cych do siebie wieŜ i schronu  
turystycznego. Z powodu złego 
stanu technicznego, w 1973 r. 
w i e Ŝ a  z o s t a ł a  z b u r z o n a . 
W i e Ŝ ę ,  k t ó r ą  w zn i e s i on o 
na ŚnieŜniku w XIX wieku  

zaprojektował wrocławski  
architekt i krytyk sztuki Felix 
Henry. We Wrocławiu, przy 
Parku Południowym do dziś 
moŜna podziwiać jeden  
z projektów tego samego  
architekta, a mianowicie  
-  W i l l ę  Schoe l l e rów 
( na jba rd z i e j  wp ł ywowa  
rodzina wrocławska XIX/XX 
w.). Obecnie budowla pełni 
funkcję luksusowego hotelu.  
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„CZTERY SPOJRZENIA” - WRZEŚNIOWY KONCERT W CETiKu 

  

CETiK serdecznie zaprasza na koncert, pt. "CZTERY SPOJRZENIA"             
w wykonaniu: Malwiny Kulisiewicz (wokal i skrzypce) oraz Marcina 
Kulisiewicza (gitara). Miejsce: sala widowiskowa Centrum Edukacji, Turystyki 
i Kultury w Stroniu Śląskim. Data: 21.09.2014. Godzina: 18:00. Wstęp: 10 zł 
- bilety do nabycia w biurze CETiKu. Artyści zagrają i zaśpiewają utwory 
Marka Grechuty, Anny German, Alicji Majewskiej oraz Łucji Prus. 
Zapraszamy! 
     Paweł Dywański, CETiK 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W WAPIENNIKU ŁASKAWY KAMIEŃ W STAREJ MORAWIE, www.wapiennik.eu 
6, 13, 20 i 27. 09. "JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO", MIEJSCE: WIEJSKI PLAC ZABAW I SPOTKAŃ W NOWYM GIERAŁTOWIE, 
W KAśDĄ SOBOTĘ W GODZ.12-14 TEL. 74 8142 499 
06.09. V MIĘDZYNARODOWY RAJD NA ŚNIEśNIK. MIEJSCE: MASYW ŚNIEśNIKA. START: KLETNO-PARKING PTTK. ORGANIZATOR: 
STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA",  
TEL.74 8141 604 
13.09. VI TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR BURMISTRZA  STRONIA ŚLĄSKIEGO. 
MIEJSCE: BOISKO ORLIK W STRONIU ŚLĄSKIM. ORGANIZATOR: JERZY RAPACZ/STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI: JASKINIA 
NIEDŹWIEDZIA, TEL.606 241 263 
13.09. GRZYBOMANIA 2014, MIEJSCE: DZIAŁKA SOŁECKA W STRONIU WSI, ORGANIZATOR: SOŁECTWO STRONIE ŚLĄSKIE,  
TEL. 74 814 30 97 
20.09. POLSKO-CZESKIE ROZGRYWKI SPORTOWE W STRONIU ŚLĄSKIM, MIEJSCE: HALA SPA/BOISKO ORLIK, ORGANIZATOR:  
STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA", TEL.74 8141 604 
21.09. Koncert, pt. "CZTERY SPOJRZENIA", Malwina i Marcin Kulisiewicz, MIEJSCE: CETiK, bilety 10 zł. 
26.09. ARTUR McGUINNES DAY W HOTELU "GÓRSKI POTOK" ORGANIZATOR: HOTEL GÓRSKI POTOK, TEL. 608 467 116 
28.09. WYCIECZKA ROWEROWA Z CYKLU "GMINA AKTYWNA Z NATURY-POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ" CETIK/SPA STROŃSKI PARK 
AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA", TEL.74 8141 604, 74 8 143 242. START SPRZED HALI SPORTOWEJ SPA O GODZ. 10.00. 
28.09. II OTWARTY PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA W DOWNHILLU 3 MEMORIAŁ JĘDRKA CEGIELSKIEGO, ORGANIZATOR: Park 
Rowerowy Czarna Góra - www.parkrowerowy.pl; parkrowerowy@parkrowerowy.pl 
 

Paweł Dywański, CETiK 

CO CIEKAWEGO WE WRZEŚNIU? 

   Bibliotece Miejskiej przy ulicy Kościuszki 32 w Stroniu Śląskim ( tel. 74 814 11 21 ) dostępna jest Strategia 
Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022, przyjęta Uchwałą nr XXX/250/13  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Wszystkie zainteresowane osoby mogą 
zapoznać się z treścią strategii w czytelni lub wypoŜyczyć ją do domu. Wersja elektroniczna strategii dostępna 
jest takŜe na stronie www.stronie.pl, pod zakładką Gmina. Zapraszamy do zapoznania się 
z treścią dokumentu. Zachęcamy do interesowania się działaniami samorządu, organizacji, mieszkańców  
i przedsiębiorców oraz do włączania się w działania słuŜące promocji i rozwojowi naszej okolicy.  

Monika Ciesłowska, UM 

● POZNAJ STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY 
STRONIE●ŚLĄSKIE 



● GKRPA funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 
(tel. 698 908 002). Spotkania Komisji odbywają się co drugi 
wtorek miesiąca w godzinach 15:30—17:00. PoniŜej znajduje 
się harmonogram pracy na najbliŜsze miesiące: 12, 26 sierpnia  
i 09, 23 września. 

 
● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy 
funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 w kaŜdy 
czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00. Punkt 
prowadzony jest przez Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733 
/608 064 771). 
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów,           
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez 
podania przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, 
zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy  
o dostarczanie artykułów najpóźniej do 15 dnia kaŜdego miesiąca, drogą elektro-
niczną, na adres e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji 
elektronicznej. 
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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 

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! 

 

 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. śeromskiego 6B, 
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godzinach 1600-1700, 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PUNKT  

INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  

 

  Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne w kaŜdy pierwszy,  
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 1700 do 1800  
w biurze przy ul. Krótkiej 3b.  
  W nagłych sprawach dotyczących mieszkańców, proszę o kontakt  
pod nr 607-552-713.  
  Zapraszam równieŜ do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, 
udzielanych przez członka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.  
W celu uzgodnienia terminu, proszę o kontakt pod nr 74 8141 264. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

 

 

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY  
W RODZINIE 

W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
  

 

Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że osoby 
dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc: 
  
•Komisariat Policji w Lądku Zdroju  ul. Kłodzka 36  telefony: 997  
lub 74 8146 231. 

•Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2  tel: 74 8143 189  
lub 600 016 417. 

•Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5  
telefon 74 8141 424. 

•Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży  
w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki od 16.00 -18.00  
lub telefon 608 064 771. 

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2, telefon 698 908 002  
lub w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00. 
 Informacje można także zgłaszać w : 

•Szkole Podstawowej, tel. 74 8 141 231 

•Zespole Szkół Samorządowych, tel. 74 8141 201 

•NZOZ Marianny Orańskiej,  ul. Hutnicza, tel. 74 8142 901 

•NZOZ MEDICUS, ul. Nadbrzeżna 5, tel. 74 8141 389. 
 

 W podanych instytucjach można także zgłaszać informację  
o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób. 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek oraz Zdzisław 
Pakuła, zapraszają w sprawach samorządowych do Biura  
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki 
„Słoneczna”) w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 
1600-1700 

BIURO RADNYCH 

  Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, W. CZERWIŃSKA,    
M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR - zapraszają miesz-
kańców Stronia Śląskiego na bezpłatne porady prawne.      
Podstawowych wskazówek udzieli Państwu  mecenas z kance-
larii adwokackiej.  
Porady udzielane będą w kaŜdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30 
 
● dnia 1 września 2014 r. w Biurze Radnego ul. śeromskiego 6 B     
w Stroniu Śląskim. 
 
● dnia 6 października 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31  
   (przychodnia zdrowia obok Apteki „Słoneczna”), 
 
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie planowanej wizyty pod    
nr  tel. 601 259 900. 
 

BEZPŁATNE PORADY ZUS 

  W kaŜdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00-12.00  
ww. Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego organizują bezpłatne, 
podstawowe informacje z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie )  
w Biurze Radnego ul. śeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 

Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 


