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NOWE PRZEJŚCIA GRANICZNE 

 
(4) ŚNIEśNIK-VRCHOL KRAL.SNEZNIKU 
czynne: 
cały rok w godz. 8.00-20.00; 
Przekraczamy: pieszo, na nartach. 
 
(5) NOWA MORAWA - STARE MESTO 

PRZEJŚCIE DROGOWE 
czynne: cały rok w godz. 6:00-22:00, 
ruch osobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, 
osobowy (z wył. autokarów); 
ruch towarowy dla pojazdów o masie całko-
witej do 3.5 ton (z wył. materiałów niebez-
piecznych). 

Miło nam poinformować, Ŝe na mocy zawartej 
umowy pomiędzy rządami Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Czeskiej, w Naszej Gmi-
nie przybyły dwa nowe przejścia turystycz-
ne: Bielice – Nýzerov i Bielice - Paprsek. 
PowyŜsze przejścia turystyczne funkcjonują  
od 20 września br.  

Obecnie na terenie Gminy Stronie Ślą-
skie jest czynnych 5 przejść granicznych, w 
tym 4 przejścia tzw. małego ruchu granicz-
nego (Nowy Gierałtów - Uhelna, ŚnieŜnik - 
Vrchol Kral.Snezniku, Bielice – Nýzerov i 
Bielice - Paprsek) oraz przejście drogowe 
Nowa Morawa - Stare Mesto.  
 

PoniŜej przedstawiamy ich czas otwarcia 
oraz moŜliwości przekraczania granicy. 
 

PRZEJŚCIA TURYSTYCZNE 
 

(1) BIELICE – NÝZEROV  
(2) BIELICE - PAPRSEK 

czynne: 
01.04—30.09 w godz. 06:00- 20:00 
01.10—31.03 w godz. 08:00-18:00 
Przekraczamy: pieszo, rowerem, na nartach, 
wózkiem inwalidzkim. 
 

(3) NOWY GIERAŁTÓW - UHELNA 
czynne: 
01.04—30.09 w godz. 08:00- 20:00 
01.10—31.03 w godz. 08:00-18:00 
Przekraczamy: pieszo, rowerem, na nartach, 
wózkiem inwalidzkim. 
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UWAGA!!! 
 

Od niedawna w ratuszu 
Starégo Mĕsta, w tamtejszym 

Centrum Informacji, 
funkcjonuje KANTOR.  
Jest otwarty codziennie  

w godzinach od 8:00 do 17:00,  
z przerwą od 12:00 do 13:00. 

Z wielkim Ŝalem przyjęliśmy wiadomość, Ŝe w dniu 
17.09.2007r. zmarł nagle profesor Stefan Kozłowski, który 
od chwili odkrycia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie na trwałe 
zaangaŜował się w prace badawcze, organizacyjne związane z 
udostępnianiem turystycznym i jej ochroną. Przez długie lata 
z duŜą skutecznością pracował w Naukowym Komitecie Opie-

kuńczym Jaskini. Dzięki Jego zaangaŜowaniu i staraniom ukazały się 
publikacje związane z Jaskinią Niedźwiedzią i Masywem ŚnieŜnika. 
Był wielkim przyjacielem przewodników, grotołazów i ludzi związanych z jaskinią. 

 

śegnamy Naszego Profesora ze smutkiem 
 

Cześć Jego pamięci 
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Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku odbył się konkurs dla działkowców. Nagrody przyznawano za staranną 
i wzorową uprawę działek ogrodowych, w podziale na trzy sektory „A”, „B” i „C”.  

Po przeglądzie działek dokonanym 04.08.2007r.,  Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pod Świerkiem” wytypo-
wał zwycięzców konkursu.  

W dniu 1 września Burmistrz Stronia Śląskiego uroczyście wręczył zwycięzcom poszczególnych kategorii dyplomy i 
nagrody. W kategorii: sektor „A” zwycięŜyła pani Danuta Erdmańska, w sektorze „B” - pani Laszczyk Krystyna, w sekto-
rze „C” - pan Jabłoński Jerzy.  

WyróŜnienia i nagrody, przyznane przez Zarządu ROD „Pod Świerkiem”, otrzymali: w sektorze „A”: Klodek-Dyl Ur-
szula, Serafin Franciszek, Marciniak Danuta, w sektorze „B”: Garbus Władysław, Warowny Mirosław, w sektorze 
„C”: Bugajski Czesław, Konik Krzysztof. 

Gratulujemy zwycięzcom i Ŝyczymy dobrych plonów oraz dalszej wytrwałości w uprawie działek. 

KONKURS ROD „POD ŚWIERKIEM” - ROZSTRZYGNIĘTY  

♦30.09 mija termin płat-
ności III raty zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholo-
wych. 

♦Przypomina się o koniecz-
ności przedłuŜenia umów na 
uŜytkowanie kwater grze-
balnych na cmentarzu komu-
nalnym w Stroniu Śląskim. 
Opłata za przedłuŜenie uŜyt-
kowania kwatery na okres 
kolejnych 20 lat wynosi 200 
PLN. 

♦30.09 mija termin składa-
nia wniosków o stypendia 
Burmistrza Stronia Ślą-
skiego (naukowe, sportowe i 
artystyczne). 

♦Do dnia 30 września 
2007 r. przyjmowane są, w 
punkcie informacyjnym 
Urzędu Miejskiego, wnioski 
do budŜetu Gminy Stronie 
Śląskie na 2008 rok.  

♦Mieszkańcy Gminy Stro-
nie Śląskie do końca 2007-
 roku mogą, na preferencyj-
nych warunkach, nabyć lo-
kale mieszkaniowe, które 
dzierŜawią lub wynajmują od 
Gminy minimum od trzech lat. Bonifikaty 
na wykup mieszkań wynoszą od 70% do 
99% wartości mieszkania i obowiązują do 
31 grudnia 2007 r. Szczegółowe informa-
cje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - 
pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY !!! 

Od 2001 roku trwa wymiana starych 
dowodów osobistych (zielone ksiąŜecz-
ki) na nowe dowody plastikowe.  
Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych proces wymiany dowodów kończy 
się 31 grudnia 2007 r. W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września b.r. usta-
wie, wydłuŜono okres posługiwania się starymi, ksiąŜeczkowymi dowodami 
osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.  

Wnioski o nowy dowód osobisty naleŜy nadal składać do 31 grudnia 2007 
roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku w myśl nowej ustawy moŜna posłu-
giwać się ksiąŜeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia toŜ-
samości i obywatelstwa polskiego. 
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, 
znajdą się w trudnej sytuacji, poniewaŜ nie będą mogli m.in.  
 
 

⇛ załatwić formalności w urzędach,  
⇛ odebrać listu poleconego na poczcie,  
⇛ wziąć kredytu bankowego,  
⇛ sprzedać lub kupić mieszkania, itp.  
 

Nie zwlekaj!!!   JuŜ dziś wymień dowód osobisty!!! 

JUś DZIŚ WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY! 

Na I piętrze Urzędu Miej-
skiego w Stroniu Śląskim 
moŜna obejrzeć wystawę 
pt. „Powrót syna marno-
trawnego”. Ekspozycja za-
wiera prace pana Krystiana 
Sokoła, dawnego mieszkań-
ca Stronia, który właśnie 
powraca w swoje umiłowane 
Sudety, aby ponownie tu 
osiąść, tym razem juŜ na 
stałe.  

W Urzędzie moŜna obejrzeć grafiki, akwarele, zdjęcia obrazów olejnych, a 
takŜe poczytać poezję i to wszystko autorstwa jednego człowieka. 

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO — WYSTAWA 
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Jacek Maria Rybczyński 
przyszedł na świat w 1939 ro-
ku w Poznaniu. W latach 1959 - 
1956 studiował na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie – oddział w 
Katowicach grafikę warsztato-
wą pod kierunkiem Aleksandra 
Raka, rysunek w pracowni An-
drzeja Kowalskiego oraz ma-
larstwo w pracowniach Jana 
Dudkiewicza i Rafała Pomor-
skiego.  

W 1965 uzyskał dyplom i został asysten-
tem w Katedrze Grafiki poznańskiej 
PWSSP (pracownia plakatu Waldemara 
Świerzego i pracowni ksiąŜki Zbigniewa 
Makowskiego), którą następnie objął, jako 
profesor, kierując nią do 1982 roku.  

W 1978 r. rodzina Rybczyńskich prze-
prowadziła się na Starą Morawę, gdzie za-
kupiła podupadający w ruinę, zabytkowy 
wapiennik „Łaskawy Kamień”. Od 1978 roku 
rodzina Rybczyńskich podnosi obiekt z ru-
iny, dobudowując na pozostałościach funda-
mentów i murów Wapiennika część miesz-
kalną i atelier. 

Tam teŜ powstaje Stowarzyszenie, a 
obiekt przeznaczony zostaje na cele arty-
styczno – kulturalne. Stanowi miejsce spo-
tkań artystów plastyków, literatów, muzy-
ków i naukowców z Europy i świata. 

W 1986 roku wyjechał do Niemiec, gdzie 
objął profesurę na Uniwersytecie Guten-
berga w Moguncji, jednocześnie wykładając 
w Academia Polona Artium w Monachium. 

Jacek Rybczyński niczym człowiek re-
nesansu jest uzdolniony wszechstronnie. 

Z CYLKU „SŁAWNI STRONIANIE” - PROF. JACEK MARIA RYBCZYŃSKI 

Jest rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem, twórcą magicz-
nych przedmiotów, niezwykłych instrumentów, 
”architektem krajobrazu” i reanimatorem zabytkowej ar-
chitektury. Ponadto doświadczonym pedagogiem i populary-
zatorem kultury i załoŜycielem tzw. Rzeczpospolitej Wa-
pienniczej „Wapiennik Łaskawy Kamień”- artystycznej 
enklawy. 

Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i 
uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Jego prace pre-
zentowane były zarówno w kraju (m.in. w Towarzystwie 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowym w Po-
znaniu, BWA w Poznaniu, podczas Międzynarodowych 

Triennale Rysunku we Wrocławiu, w BWA w 
Łodzi, w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku) 
jak i zagranicą (w Hamburgu, Sztokholmie, 
Melbourne, Pradze, Bratysławie, Kopenhadze 
i Moguncji). 

Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych i państwowych, w kraju i zagrani-
cą m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Poznaniu, Warszawie, Hamburgu, Hannowe-
rze, Moguncji, Monachium, Wiedniu, Kopen-
hadze, ParyŜu, Oslo i Tokio. 

W Wapienniku „Łaskawy Kamień” J.M. Ryb-
czyński stworzył enklawę spotkań artystów 
plastyków, literatów, muzyków i naukowców z 
Europy i świata. W Wapienniku spotkać moŜ-
na było m.in.: Olgę Tokarczuk, Jacka Bolew-
skiego, Arkadego Fidlera jr., pianistkę Yoko 
Fuchimoto. Wapiennik w trakcie swej ponad 
ćwierćwiekowej działalności organizował cykle 
plenerów graficznych, wystaw plastycznych; 
w jego murach zrodziły się Spotkania Mło-
dych Pisarzy z Polski i Niemiec, które są za-
rzewiem dzisiejszej imprezy „Port Wrocław”. 

Tam teŜ cyklicznie przeprowadzane są „Drzwi 
otwarte” dla młodzieŜy. 



Gminne Centrum Informacji - planuje zor-
ganizowanie kolejnych warsztatów z zakre-
su podstawowej obsługi komputera.  
W związku z tym prowadzimy aktualnie na-
bór osób chętnych do udziału w warszta-
tach. W szkoleniu mogą wziąć udział miesz-

kańcy z terenu Gminy Stronie Śląskie. Przeciętny czas trwa-
nia kursu to 4 tygodnie, podczas których odbywają się 2 spo-
tkania w tygodniu po 1,5 godziny. 
Przewidywana data rozpoczęcia kursu - 8.10.2007.  
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt: 
Gminne Centrum Informacji, ul. Kościelna 12 (Gimnazjum) 
tel.: (074) 814 32 42;  
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00 
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„Z DZIENNIKA STRAśNIKA” 
StraŜ Miejska w miesiącu sierpniu 2007 roku 
udzieliła 18 pouczeń, nałoŜyła 3 mandaty kar-
ne kredytowe, odbyła 10 patroli z Policją oraz 
wykonała 52 patrole, z czego 23 pieszo. 

Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej w miesiącu wrześniu 
przyjęli 15 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 
wszczęto 10 postępowań wyjaśniających. 
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zdarzają się 
równieŜ nietypowe interwencje. Kilka „ciekawszych” pre-
zentujemy poniŜej. 
 

W dniu 01-09-2007r funkcjonariusze Policji i 
StraŜy Miejskiej z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego 
przeprowadzili akcje „ Bezpieczna droga do Szkoły”. 

W dniu 15-09-2007r o godzinie 22.10 patrol w 
składzie funkcjonariusz Policji i funkcjonariusz StraŜy 
Miejskiej zostali powiadomieni o męŜczyźnie, który leŜy 
przy sklepie Biedronka. Po dotarciu na miejsce męŜczy-
zna ten był juŜ prowadzony przez kolegów do miejsca 
zamieszkania. Jak się okazało męŜczyzna na wskutek 
nadmiernego spoŜycia alkoholu nie był w stanie samo-
dzielnie dotrzeć do domu. 

W dniu 15-09-2007r o godzinie 23.00 patrol w 
składzie funkcjonariusz Policji i funkcjonariusz StraŜy 
Miejskiej zostali powiadomieni przez jednego z odwie-
dzających nasz teren turystów, Ŝe został źle potrakto-
wany przez barmankę w jednym z lokali. Po przybyciu 
funkcjonariuszy ustalono, iŜ owemu męŜczyźnie odmó-
wiono sprzedaŜy alkoholu z uwagi na fakt, iŜ był w stanie 
nietrzeźwym i wszczynał awantury. MęŜczyzna dobrowol-
nie opuścił lokal twierdząc Ŝe w innym lokalu przyjmą go 
z otwartymi rękoma. 

W dniu 15-09-2007r o godzinie 23.30 patrol w 
składzie funkcjonariusz Policji i funkcjonariusz StraŜy 
Miejskiej zostali powiadomieni, iŜ na klatce schodowej 
budynku Zielona 5 nieznane osoby spoŜywają alkohol 
przy czym zakłócają ciszę nocną. Po przybyciu funkcjo-
nariuszy trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi. 
Po zakończeniu czynności osoby te stwierdziły, Ŝe za 
sumę nałoŜonych na nich mandatów mogli by spoŜyć alko-
hol w restauracji cztero gwiazdkowego hotelu. 

W dniu 15-09-2007r o godzinie 0.20 patrol w 
składzie funkcjonariusz Policji i funkcjonariusz StraŜy 
Miejskiej zostali zatrzymani przez jedną z mieszkanek, 
która o dziwo poruszała się chodnikiem na boso. Funkcjo-
nariusze zostali przez kobietę poinformowani, Ŝe została 
wyrzucona z domu. Funkcjonariusze wraz z kobietą udali 
się do jej miejsca zamieszkania. Jak później ustalono 
kobieta ta pokłóciła się z konkubiną syna o to kto jest 
właścicielem znajdującego się w toalecie mydła. 

W dniu 23-09-2007r funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej brali udział w poszukiwaniach mieszkanki Stro-
nia, która po wyjściu z domu zaginęła. 

Na ternie całej Gminy prowadzo-
ne są, lub w najbliŜszym czasie 
rozpoczną się, kolejne inwesty-
cje,  oto kilka z nich: 
 
DROGI: 
• W Stroniu Śląskim Wsi re-

montowany jest 135 metrowy 
odcinek drogi; 

• W Starej Morawie trwają 
prace nad 250 metrowym od-
cinkiem; 

• W Bolesławowie modernizowa-
na jest nawierzchnia drogi 
(obok kościoła) o długości 450 
m. 

_____________ 
MOSTY: 
• W Nowej Morawie rozpoczęto 

remont most; 
• JuŜ niebawem rozpocznie się 

remont mostu w Starym Gie-
rałtowie. 

_____________ 
Na rzece Morawka, w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim, 
zostanie wybudowany mur oporowy o długości 40 m. 
_____________ 
Wkrótce rozpocznie się budowa sieci wodno kanalizacyjnej 
Bolesławów — Kamienica. Powstanie ok. 800 m wodociągu i 
ok. 1 100 m sieci sanitarnej (wraz z przyłączami). 
_____________ 
Rozstrzygnięto przetarg na lekki samochód poŜarniczo-
gaśniczy przeznaczony dla Jednostki Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Bolesławowie. Samochód o wartości 134 920,00 zł 
ma zostać dostarczony do 30.11.2007 r. 

INWESTYCJE 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOMPUTERA 

SAMOCHÓD  
POśARNICZO-GAŚNICZY  

PARK MIEJSKI 
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 
z dnia 19 września 2007 roku  

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.  

 Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zmianami) oraz uchwały Nr XLIII/308/02 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na obwody głosowania 
oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
13 września 2007 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przepro-
wadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku - Burmistrz Stronia Ślą-
skiego podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku :  

W dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 600 do 2000. 
Burmistrz Stronia Śląskiego 
(-) Zbigniew Łopusiewicz 

WYBORY PARLAMENTARNE 2007 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1 
miasto, ulice: Jaworowa, Kopernika, Krótka, Morawka, NadbrzeŜna 2, 
2a, Nowotki, Sudecka, Świerczewskiego, Świerkowa, śeromskiego,           
40–Lecia PRL . 

Szkoła Podstawowa 
ul. Kościuszki 57  57-550 Stronie Śląskie 

telefon- (074)8 141 231 

2 

miasto, ulice: Dolna, Hutnicza, Kościuszki 11, 11a, 12, 13, 14, 16, 17, 
17a, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 33b, 34, 35, 37, 38, 38a, 
40, 42, 44, Mickiewicza, NadbrzeŜna 1, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5, 8, 10, 
11, 11a, 12, 14, 16, 16a, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34a, 36, Zielona. 

Przedszkole Miejskie 
ul. NadbrzeŜna 30    57-550 Stronie Śląskie 

telefon – 8 (074)141 465 
lokal przystosowany dla potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

3 

miasto, ulice: Górna, Kościelna, Kościuszki 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 
51, 54, 56, 57, 58, 59, 59a, 60, 61, 61b, 62, 63, 63a, 63b, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 91, OkręŜna, Polna, Sportowa, Szkolna, Turystycz-
na. 

wsie: Bielice, Bolesławów, Goszów, Janowa Góra, Kamienica, Kletno, 
Młynowiec, Nowa Morawa, Nowy Gierałtów, Sienna, Strachocin, Stara 
Morawa, Stary Gierałtów, Stronie Śląskie 

Gimnazjum 
ul. Kościelna 12 

57-550 Stronie Śląskie 
telefon – (074) 8 141 201 

lokal przystosowany dla potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

4 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim 

Administracja SP ZOZ 
ul. Morawka 1    57-550 Stronie Śląskie 

telefon – (074) 8 141 494 

Okręg wyborczy nr 2 do Sejmu i okręg wyborczy nr 2 
do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część 
województwa dolnośląskiego. 

W okręgu wyborczym nr 2 do Sejmu wybieranych bę-
dzie 8 posłów, w okręgu wyborczym nr 2 do Senatu wy-
bieranych będzie 2 senatorów.  

W skład kaŜdego z tych okręgów wyborczych wchodzą 
powiaty :  dzierŜoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, 
ząbkowicki.  

Wyborcy stale zamieszkali w kraju, zamierzający głosować 
za granicą mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głoso-
wania. Z zaświadczeniem takim moŜna głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim stat-
ku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty 
w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wy-
borów, tj. do 19 października 2007 r. 

OBWIESZCZENIE  
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2007 
UWAGA WYBORCY 
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W czwartek, 06.09.2007, Zastępca Burmistrza 
— Dariusz Chromiec, po kilku godzinach ulewnych 
deszczów, o godz. 12-tej, ogłosił alarm przeciwpo-
wodziowy. Od razu teŜ wszczęto obrady Sztabu 
Zarządzania Kryzysowego.  

Intensywne opady 
spowodowały zagroŜenie 
powodziowe. Rzeka Biała 
Lądecka, w Stroniu Ślą-
skim, przekroczyła bez-
pieczny poziom o 21 cm. 
NiedroŜność w studzien-
kach kanalizacyjnych i 
miejscowe wylewanie 
rzeki sprawiły, Ŝe doszło 
do kilku podtopień.  

Około godziny 7.00 
został przekroczony stan 
ostrzegawczy na tamie 
(4 m), natomiast o godzi-
nie 10.00 został przekro-
czony stan alarmowy  
(6 m). Stan wody stale 
się podnosił, o godzinie 
20.00 osiągnął maksy-
malny poziom – 8,5 m  
i utrzymywał się do go-
dziny 01.00., po czym 
poziom wody zaczął się 
obniŜać. 

W Strachocinie, 
przez wzgląd na podwyŜ-
szenie się poziomu wód 
gruntowych, zalane zo-
stały piwnice. Ludzie, w 
panice powodowanej doświadczeniami sprzed dzie-
sięciu lat, pośpiesznie opróŜniali półki sklepowe z 
pieczywa i suchego prowiantu. Na mostach roiło się 
od zdezorientowanych gapiów, wróŜących ze wzbu-
rzonych, rzecznych fal, co przyniesie noc. Późnym 
wieczorem, wzdłuŜ ulicy Polnej, koparki pręŜnie 
pracowały nad usypywaniem wałów rzecznych. Wodę 
zagraŜającą ul. Hutniczej próbowano powstrzymać 
wałem ułoŜonym z kamieni i worków wypełnionych 
piaskiem. Nikt nie wiedział, co przyniesie jutro, bo 
rzęsisty deszcz padał niemal bez przerwy. Na 
szczęście stara, dobra tama nie zawiodła. Z piątku 
na sobotę doczekaliśmy się przejaśnień.  

W całej Kotlinie Kłodzkiej zanotowano liczne 
podtopienia. Bardzo ucierpieli nasi sąsiedzi z Lądka 
Zdroju i z śelazna. 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
serdecznie dziękuje wszystkim osobom,  

które brały udział w akcji przeciwpowodziowej. 

POWÓDŹ 
Kapituła Fundacji Wspomagania Wsi wyło-
niła zwycięzców konkursu na Najlepszy 
Regionalny Produkt Agroturystyczny w 
roku 2007. II nagrodę przyznano dla: 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Kłodzkiej oraz Fundacji Kłodzka Wstęga 
Sudetów za produkty „Ekomuzea wsi Zie-

mi Kłodzkiej” i „Wioski beztroski”. Nagrodą jest stoisko wysta-
wiennicze na targach turystycznych TOUR SALON 2007, które 
odbędą się po raz 18-ty w Poznaniu w dniach 24 - 27 października  
2007. Przypominamy, Ŝe jedna z „beztroskich wiosek” ma powstać 
w Nowym Gierałtowie. 
Co roku w targach TOUR SALON biorą udział najwaŜniejsi przed-
stawiciele branŜy turystycznej z całego świata. Są wśród nich 
m.in. biura podróŜy, touroperatorzy, sanatoria, ośrodki wczasowe, 
przewoźnicy i przedstawiciele usług dla turystyki. Tradycją jest 
obecność wszystkich polskich regionów. Coraz częściej pojawiają 
się takŜe euroregiony. Dzięki tej róŜnorodności wystawcy mają 
moŜliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, zapre-
zentowania swoich ofert oraz szczególnego wyeksponowania nowo-
ści rynkowych. Dla zwiedzających to natomiast niebywała okazja 
do wyboru wymarzonej wycieczki do ciekawych zakątków Polski i 
świata. W Poznaniu nie zabraknie stoiska Gminy Stronie Śląskie 
oraz Hotelu Morawa. 

W NAGRODĘ DO POZNANIA 

Powiatowe Święto DoŜynkowe 
w 2007 roku odbyło się w 
Szczytnej, 2 września i było 
przedłuŜeniem  „Agrofety”, 
odbywającej się co roku w 
Szczytnej.  

Pogoda w ostatnim okre-
sie, kiedy przyszły zbiory, 
była niesprzyjająca. Opady 
deszczu spowodowały, Ŝe plo-
ny są trochę gorsze. Widać 
to nawet było po wieńcach z 
gminy Szczytna.  

Na doŜynki przybyły re-
prezentacje ze wszystkich 
wsi gminy Szczytna oraz z 
pozostałych gmin ziemi kłodz-
kiej, a takŜe wielu gości: 
przedstawiciel Ministerstwa i Rozwoju Wsi, posłowie RP , burmi-
strzowie, wójtowie, radni wojewódzcy, powiatowi i miejscy i in. Nie 
zabrakło tradycyjnego dzielenia chleba, ośpiewywania wieńców. 
Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego, pokazująca, 
Ŝe mimo trudności polska wieś jest zmechanizowana i coraz bar-
dziej nowoczesna. Gminę Stronie Śląskie reprezentowało Koło Go-
spodyń Wiejskich i Zespół Ludowy „Siekiereczki” ze Starego Gie-
rałtowa. 

POWIATOWE ŚWIĘTO DOśYNKOWE  
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Cyklicznie co dwa miesiące Klub Honoro-
wych Dawców Krwi przy Hucie Szkła 
Kryształowego „Violetta” SA w Stroniu 
Śląskim wraz z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu organizują 
akcje honorowego oddawania krwi. Pomimo okresu waka-
cyjnego chętnych do oddania krwi było naszym zdaniem 
bardzo duŜo – oby tak dalej. 

21 sierpnia zor-
ganizowano akcję pod 
hasłem „Wakacyjna 
Kropla Krwi”, na któ-
rą zgłosiło się  
51 osób, w tym  
18 kobiet. Wśród 
dawców byli ci, co po 
raz pierwszy oddali 
honorowo krew i ci, co dotychczas wielokrotnie ją odda-
wali. 

W sumie oddano 22.950 ml krwi. 
 

Akcje takie spełniają swoje zadanie. Na apel Zarządu 
Klubu oraz mediów mieszkańcy Stronia Śląskiego i okolic 
odpowiadają gremialnie by oddać honorowo swą krew dla 
ratowania Ŝycia i zdrowia drugiego człowieka. Bardzo nas 
cieszy fakt, Ŝe do oddawania honorowo krwi zgłaszają się 
młodzi ludzie, którzy oddają krew po raz pierwszy. 

Następna akcja oddawania krwi odbędzie się  
16 października br.  

Na akcji tej postaram się zorganizować sondę dla-
czego młodzi ludzie tak chętnie zgłaszają się po raz 
pierwszy celem oddania honorowo krwi. 

Mam nadzieję, Ŝe mieszkańcy Stronia Śląskiego i 
okolic nadal nie będą szczędzić swej krwi. 

Dziękuję im za dobre serce i ratunek tych, którzy 
tej krwi potrzebują       J.M 

Co słychać w KHDK „Brylant„  

26.09 druŜyna „Kryształu” rozegrała 1/16 Pucharu Pol-
ski. Rywalem była ekipa Orła Mąkolno (klasa B). Mecz za-
kończył się zwycięstwem „Kryształu” 4:0 po golach Krysiń-
skiego, Bory i dwóch bramkach Lasoty, dla którego był to 
debiut w druŜynie seniorskiej. 

23.09.2007 r. druŜyna seniorów grała w Wałbrzychu. 
Przeciwnikiem naszej ekipy był zespół Górnika/Zagłębie II 
Wałbrzych. Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem. 
Pierwszy raz w tym sezonie zagraliśmy w tyłach na zero i 
ten fakt powinien cieszyć najbardziej. 

DruŜyna seniorów „Kryształu” zajmuje obecnie 6. miej-
sce i traci do lidera — Piasta Nowa Ruda 5 pkt. 

RównieŜ 23.09.2007 druŜyna juniorów wybrała się na 
mecz wyjazdowy do Dusznik, gdzie zagrała z tamtejszą 
Pogonią. Mecz po ostrej momentami grze zakończył się 
zwycięstwem Kryształu 2:1 

 

Działa juŜ oficjalna strona internetowa „Kryształu”. 
Zapraszamy na www.krysztalstronie.za.pl 

WSPÓŁPRACA ZE STARYM MESTEM 

W dniach 15-16 września naj-
młodsi piłkarze strońskiego 
„Kryształu” (roczniki `97 i `95) 
brali udział w turnieju piłki noŜ-
nej organizowanego przez za-
przyjaźnione z Naszą Gminą 
Mesto Stare Mesto. W turnie-
ju oprócz druŜyn ze Starego 
Mesta i dwóch druŜyn Krysz-

tału udział wzięli takŜe piłkarze z Hanušovic i Jindřichova. 
Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Piłkarze 
Strego Mesta byli bardzo gościnni. I miejsce w turnieju za-
jęła druŜyna „Kryształu” (rocznik `95), II miejsce – zespół 
z Hanušovic, III miejsce równieŜ zdobyli chłopcy z 
„Kryształu” (rocznik `97). 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

W dniach 11.09 – 
14.09. 2007 r. 12-
osobowa grupa dzie-
ci ze Stronia Ślą-
skiego gościła w Sta-
rym Mescie, w ra-
mach realizacji pro-
gramu „Promyk 
światła”.  

Program ten został opracowany przez p. D. Meckową, dy-
rektora Szkoły w Starym Mescie. W trakcie pobytu gru-
pa zwiedziła m.in.: zoo, Sanktuarium Maryjne. Organizo-
wane były zabawy sportowe na sali gimnastycznej, kręgle. 
W ramach wyjazdu zorganizowana została równieŜ jazda 
konna dla dzieci. 

Zawody odbędą się w dniu 29 września 
2007 r. o godzinie 11:00 na stadionie 
sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej.  

W zawodach biorą udział jednostki OSP 
z terenu powiatu kłodzkiego. Do udziału  
zostały zakwalifikowane jednostki OSP 

na  podstawie wyników w zawodach Miejsko - Gminnych. 

OSP Stronie Śląskie w takich właśnie zawodach, które 
odbyły się w czerwcu 2007 r. w Lądku Zdroju, zdobyła I-
sze miejsce. Trzymamy kciuki za powtórzenie ubiegłorocz-
nego wyniku. 

IV POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO - POśARNICZE  
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

W celu pobudzenia aktywności środowisk 
lokalnych i stymulowanie współpracy na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz przywrócenie ładu przestrzennego 
w Stroniu Śląskim opracowywany jest 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Stronie Śląskie”. 
Niniejszym zachęcamy gorąco wszelkich 
partnerów społecznych, to jest m.in.:  
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
jednostki sektora finansów publicznych, 
organizacje pozarządowe, szkoły do zgła-
szania propozycji obszarów rewitalizacji 
oraz zadań i projektów, które planują 
Państwo realizować w latach 2007-2013. 
Pomocą dla Państwa, w celu uszczegóło-
wienia i usystematyzowania informacji 
o proponowanym projekcie, będzie Karta 
Projektu dostępna w Urzędzie Mejskim 
(pok. Nr 9; tel. 074 811 77 22; e-mail: 
strategia@stronie.pl) oraz na stronie 
internetowej www.stronie.pl.  

LOKALNY PROGRAM  
REWITALIZACJI  

MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE  

„Dumka znad rzeki” 
 

Płynie Morawka przez Zielony Park 
A na ławce siedział Mirek – dziad. 
Płynie Morawka, płynie jakiś czas 
Przyszła jesień, księŜyc zgasł… 
Bo nie zna nikt metody 
Dlaczego Mirek stary wciąŜ młody. 
Choć nie pije i nie pali 
śywot starczy sobie chwali. 
Hej Stroniacy, jak Kozacy 
Pierwsi w modlitwie i pracy 
Zaśpiewajmy godnym chórem: 
„Stronie stoi wiecznym murem”. 

Mirosław Romcio 
13.09.2007 r. Stronie Śl. 

Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy organizuje, w 
dniach 28 - 29 września, zbiórkę Ŝywności pod hasłem 
„Podziel się posiłkiem”.   

Produkty Ŝywnościowe będą zbierane w wyznaczonych sklepach 
na terenie Stronia Śląskiego (EKO, mini Eko, Biedronka, U pani 

Chwieśko, U pani Sadowskiej, U pani Urbaniak, sklep We - ro - mar, WERA). 
Zebrane produkty zostaną przekazane dla rodzin z dziećmi w wieku 6 - 15 lat. 

Z  GÓRY DZIĘKUJEMY  OFIARODAWCOM  ZA  HOJNOŚĆ 

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM 

29.09.2007 o godz. 21.00 w Lochu Kulturalnym 
"Krajpa" odbędzie się koncert zespołu "KOŚCI".  

Występ odbędzie się w ramach trasy promującej nowy 
krąŜek "SUN DRO". O "kościach" dowiedz się więcej 
na http://www.kosci.art.pl (zapewniamy, Ŝe jest to 
kawał solidnego, mocnego brzmienia). 

KOŚCI W KRAJPIE 

W związku ze zbliŜającymi się obchodami 
40-lecia Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim (9 listopada) Dyrekcja oraz or-
ganizatorzy obchodów proszą wszystkich 
posiadających pamiątki o ich udostępnie-
nie. Mile widziane zdjęcia, dyplomy, albu-
my, kroniki klasowe, ozdoby wykonane w 
szkole itp. Zapewniamy, iŜ zostaną one 
zabezpieczone i po prezentacji oddane 
właścicielom. 

40-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WYSTAWKA 

Zakład Komunalny Sp. Z o.o. w Stroniu Śląskim ogłasza wywóz odpadów więk-
szych gabarytowo tzw. wystawka. Rzeczy powinny być wystawione w dzień 
wywozu do godz. 8:00 w następujących dniach: 

 

09.10.2007 r. 10.10. 2007 r. 11.10. 2007 r. 

NadbrzeŜna Szkolna Młynowiec 

Hutnicza Górna Świerkowa 

Zielona Kościelna Jaworowa 

Dolna Strachocin Kopernika 

Polna Krótka Świerczewskiego 

OkręŜna 40-lecia Nowotki 

Kościuszki śeromskiego Morawka 


