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UWAGA !!! 
24.12.07 

Urząd Miejski w Stroniu Śl. 
czynny będzie do godz. 13.00 

za niedogodności 
przepraszamy. 

JAK CO ROKU, URZĄD MIEJSKI  
ORAZ CENTRUM SPORTU I REKREACJI  
ORGANIZUJĄ W SYLWESTROWĄ NOC  

WSPÓLNE POWITANIE NOWEGO ROKU  
W PARKU MIEJSKIM 

NIE ZABRAKNIE TRADYCYJNEGO POKAZU FAJERWERKÓW. 

PARK MIEJSKI GODZ. 23.30 

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!! 

WSPÓLNIE POWITAJMY NOWY ROK 

NAJSERDECZNIEJSZE śYCZENIA: 

CUDOWNYCH ŚWIĄT BOśEGO NARODZENIA 

RODZINNEGO CIEPŁA I WIELKIEJ RADOŚCI, 

POD śYWĄ CHOINKĄ ZAŚ DUśO PREZENTÓW, 

A W WASZYCH PIĘKNYCH DUSZACH  

WIELE SENTYMENTÓW. 

ŚWIĄT DAJĄCYCH RADOŚĆ I ODPOCZYNEK, 

ORAZ NADZIEJĘ NA NOWY ROK, 

śEBY BYŁ JESZCZE LEPSZY  

NIś TEN, CO WŁAŚNIE MIJA. 

TAK WIĘC DUśO OPTYMIZMU I WIARY 

W POGODNE JUTRO śYCZĄ: 

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 
 

 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Stroniu Śląskim 
 

(-) Ryszard Suliński  
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DR N. MED. KRZYSZTOF STASIAK  

pełni funkcję Dyrektora Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i 
Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w ChodzieŜy (Naszego miasta partnerskiego) 
i Ordynatora Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.  

Wielokrotnie pomagał w leczeniu mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie i, jak wyznał, 
będzie robił wszystko, by nadal pomagać potrzebującym mieszkańcom Naszej  
Gminy. 

Rada Miejska Stronia Śląskiego podczas sesji w październiku 2006 r., przyznała 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie Panu Krzysztofowi Stasiakowi 
za działania w zakresie upowszechniania usług medycznych wśród mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie.  

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym materiałem na temat dr K. Stasiaka, 
który ukaŜe się  po Nowym Roku na Oficjalnym Serwisie Gminy Stronie Śląskie 
www.stronie.pl . 

Z CYLKU „SŁAWNI STRONIANIE” - KRZYSZTOF STASIAK 

Dzięki projektom „Sudety-szansa dla młodych” czy 
„Wybrani w górach”, które są inicjatywami wspaniałych lu-
dzi (m. in. Doroty i Krzysztofa Komornickich), uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim oraz 
uczniowie ze szkół w Polanicy i BoŜkowie mogli wyjechać na 
3 miesięczny staŜ do Doliny Aosty we Włoszech. MłodzieŜ 
miała okazję zobaczyć jak funkcjonuje hotelarstwo euro-
pejskie by doświadczenie to wykorzystać w przyszłości na 
naszym rynku.  Te 3 miesiące były dla niektórych prawdziwą 
szkołą Ŝycia, nauczyły ich wytrwałości, komunikacji nawet 
mimo bariery językowej. Tak naprawdę trudno jest nauczyć 
się języka obcego podczas kilkumiesięcznego kursu, ale 

dzięki Pani Joannie 
Zalewskiej młodzieŜ 
miała moŜliwość po-
znania namiastki języka włoskiego. 

Grupa uczniów przybyła do miejscowości Chatillon 17 czerwca, gdzie przez  
3 tygodnie uczyli się języka, odbywali zajęcia  praktyczne  i „savoir - vivre”. 9 lipca 
grupa została podzielona na 2- osobowe zespoły, które oddelegowano do kilku hoteli 
w Dolinie Aosty. Pracowali m.in. w takich miastach jak  
Cervinia, Valtournenche, Mean, Antey, Torgnon, Saint Vincent, Nus i Fenis.  

Pod koniec staŜu pracodawcy otrzymali karty ocen, w których oceniali pracę staŜy-
stów w kilku kategoriach, m.in. znajomości języka włoskiego, obsługi gości, komuni-
kacji interpersonalnej czy znajomości BHP. 10 września praktykanci wrócili do 
Chatillon, gdzie odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów.  

Po takim legalnym staŜu moŜna otrzymać zaświadczenie odbycia praktyki zawodo-
wej, referencje oraz wiedzę i umiejętności, które czynią z młodego człowieka cie-
kawszego, bardziej doświadczonego i wykwalifikowanego pracownika. 

STAś W DOLINIE AOSTY 
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Zapraszamy na XVIII sesję 
Rady Miejskiej w Stroniu  
Śląskim, która odbędzie się  
w dniu 28 grudnia 2007 roku, 
o godzinie 11:00, w Sali  
Konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego, w Stroniu Śląskim, 
przy ul. Kościuszki 55. 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 

Pierwsza część: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej 

w Stroniu Śląskim. 
4. Uchwalenie budŜetu Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok 

(druk Nr XVIII – 1/07). 
5. Występ dziecięcego zespołu tanecznego „ELGO” z 

Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim. 
6. śyczenia noworoczne. 
 
Druga część:  
7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

XVIII   SESJA   RADY   MIEJSKIEJ  

M.R.M., wybrana w po-
wszechnych wyborach 
przez młodzieŜ Stronia 
Śląskiego, spotkała się 
po raz pierwszy na se-
sji w dniu 26 kwietnia 
2007 roku. Następnie, 
na uroczyste otwarcie 
granicy polsko-czeskiej 
na Przełęczy Płoszczyna 

(04.06.07 r.), przygotowała happening „NARESZCIE BLI-
śEJ. CIESZYMY SIĘ”.  

Podczas trzeciego spotkania, w dniu 19 czerwca 2007 
roku, odbył się warsztat „Integracja. Poznawanie prawa. 
Tworzenie programu działania.” Warsztat prowadziła pani 
koordynator GraŜyna Rojek. MłodzieŜ wypracowała zadania 
na najbliŜsze dwa lata. Skupiła się głównie na integrowaniu 
środowisk.  

W pracy pomagały pani koordynator Małgorzata Wija-
tyk i wolontariuszka Anna Mizera. Z efektami pracy mło-
dzieŜy zapoznali się pan Burmistrz Stronia Śląskiego Zbi-
gniew Łopusiewicz, pan Wiceburmistrz Dariusz Chromiec, 
pan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu 
Śląskim Grzegorz Weber oraz koordynator M.R.M. pan 
Filip Bułaciński.   

Obecnie młodzieŜ pracuje nad wdraŜaniem swoich pla-
nów. Młodym Radnym Ŝyczę sukcesów.  

GR 

MŁODZIEśOWA RADA MIEJSKA 

8. WyraŜenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stro-
nie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Sportowej w Stroniu Ślą-
skim (druk Nr XVIII-2/07). 

9. Ustalenie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domo-
wych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk Nr XVIII-
3/07). 

10. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bez-
odpływowych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk Nr 
XVIII – 4/07). 

11. Powołanie Komisji Koordynującej ds. Współpracy z Mło-
dzieŜową Radą Miejską w Stroniu Śląskim (druk Nr 
XVIII-5/07). 

12. Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim na I półrocze 2008 roku (druk Nr 
XVIII-6/07). 

13. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok 
(druk Nr XVIII-7/07). 

14. Interpelacje radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
17. Zamknięcie sesji. 

BURMISTRZ  
STRONIA ŚLĄSKIEGO 
OGŁASZA KONKURS  
NA STANOWISKA: 

 
• Inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i 

komunalnej  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. 
Termin składania ofert:  
4.01.2008r. do g. 15:00. 
 

• Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
w Stroniu Śl. 
Termin składania ofert:  
28.12.2007 r. do g. 15:00. 

 
Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego  
konkursu dostępne są na stronie internetowej 
www.stronie.pl oraz u Zastępcy Burmistrza   

Dariusza Chromca  
(Urząd Miejski pok. nr 19; tel. 74/ 8 11 77 13) 

OGŁOSZENIE — PRACA 

W czerwcowym numerze „Nowinek Strońskich” ukazał 
się dodatek „Powódź tysiąclecia”. Wykorzystano w nim 
tekst z portalu Wikipedia napisany przez mieszkańca 

naszej gminy Grzegorza Wysockiego. 
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♦Przypomina się o konieczno-
ści przedłuŜenia umów na 
uŜytkowanie kwater grzebal-
nych na cmentarzu komunalnym 
w Stroniu Śląskim. Opłata za 
przedłuŜenie uŜytkowania kwa-
tery na okres kolejnych 20 lat 
wynosi 200 PLN + 7% VAT, 
100 PLN + 7% VAT za kwate-
rę dziecinną i urnę.  
♦25.12. upływa termin płat-

ności czynszu dzierŜawnego za 
garaŜe. 
♦Mieszkańcy Gminy Stronie 

Śląskie do końca 2007 roku 
mogą, na preferencyjnych wa-
runkach, nabyć lokale mieszkaniowe, 
które dzierŜawią lub wynajmują od 
gminy minimum od trzech lat. Bonifi-
katy na wykup mieszkań wynoszą od 
70% do 99% wartości mieszkania i 
obowiązują do 31 grudnia 2007 r. 
Szczegółowe informacje moŜna uzy-
skać w Urzędzie Miejskim - pok. nr 
12 (tel. 074 811-77-15). 
♦Wnioski o nowy dowód osobisty 

naleŜy nadal składać do 31 grudnia  
2007 roku! Natomiast do 31 marca 
2008 roku, w myśl nowej ustawy, 
moŜna posługiwać się ksiąŜeczkowymi 
dowodami osobistymi, w celu po-
świadczenia toŜsamości i obywatel-
stwa polskiego. 
♦28.12.2007 o godz. 15.00 mija 

termin składania ofert na realizację 
następujących zadań publicznych w 
2008 roku: 
1. Zadania z zakresu wypoczynku 

dzieci i młodzieŜy (na realizację 
w/w zadania w 2008 roku prze-
znaczono kwotę 2 000 zł). 

2. Zadania w zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa kulturowego  
(25 000 zł). 

3. Zadania w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu (52 000 zł). 

4. Zadań w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia (4 300 zł). 

Szczegółowe informacje oraz wzory 
wniosków moŜna uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim pok. nr 
9 (tel. 811-77-22); e-mail: 
b.birowka@stronie.pl oraz na stro-
nie www.stronie.pl  

PRZYPOMINAMY !!! 

ŚMIECI 
Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim informuje, Ŝe w związku z pod-
wyŜką wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (z 15,00 zł za tonę 
na 75,00 zł za tonę składowanych odpadów) zostaną podwyŜszone ceny za wywóz 
nieczystości stałych z dniem 01.01.2008 r w granicach od 40% - 50%. Jednocze-
śnie informujemy, Ŝe odpady wywoŜone w systemie dwa razy w miesiącu, z dniem 
1.01.2008r wywoŜone będą co dwa tygodnie.  
 
WODA I ŚCIEKI 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni zatwierdzili taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stronie 
Śląskie w 2008 roku. Jednocześnie Rada, na najbliŜszej sesji, ma podjąć uchwałę 
w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych.  

 
Planowana opłata gospo-
darstw domowych wyno-
sić będzie za wodę 
2,40 zł/m³, a za ścieki 
równieŜ 2,40 zł/m³. 
O p ł a t a  s t a ł a  w 
2008 roku wyniesie 
2,00 zł miesięcznie. 

INFORMACJE 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daŜ n/w nieruchomości połoŜonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej. 

Przeznaczenie - zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. 

Nieruchomości są wolne od długów i 
cięŜarów 

Wadium naleŜy wpłacić najpóźniej 
do dnia  8 stycznia 2008 r.  

 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny na sprzedaŜ n/w nieru-
chomości. Przetarg jest ograniczony  do mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, 
nie posiadających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz prawa wła-

sności nieruchomości przeznaczonych w miejscowym  
planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową. 

 

PołoŜenie — Stary  
Gierałtów 14; 

Przeznaczenie — budow-
nictwo wielomieszkaniowe; 

Nieruchomości wolne od 
długów i cięŜarów. 

 
 

Dodatkowe informacje 
moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 55-

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw  
Wiejskich -pok. nr 12 (tel. 074 811-77-15).  

PRZETARGI 

  WODA ŚCIEKI 

Taryfy obowiązujące w 2008 r. 2,60 zł/m³ 2,40  zł/m³ 

Dotacje dla gosp. domowych 
(projekt) 

0,20  zł/m³ ——- 

Stawki opłat dla gosp. do-
mowych w 2008 r. (projekt) 

2,40  zł/m³ 2,40  zł/m³ 

Opłata stała 2,00  zł/m-c 

Nr i pow.  
działki w  m 2 

Cena   
wywoławcza 
w zł. brutto 

Termin prze-
targu 

577/2 
18m2  1 668,00 11.01.08 r. 

g. 13:15 
577/8 
20m2  1 854,00 11.01.08 r. 

g. 13:30 
577/9 
20m2  1 854,00 11.01.08 r. 

g. 13:45 

Nr  
lokalu 

Pow. uŜytkowa 
lokalu w m2 

Cena  
wywoławcza w zł. 

Termin 
przetargu 

5 61,05 m2 28 000 
11.01.08 r. 
g.12:00 

6 78,00 m2 39 500- 
11.01.08 r. 
g.12:15 

7 63,73 m2 38 500 
11.01.08 r. 
g.12:30 

8 71,96 m2 39 800 
11.01.08 r. 
g.12:45 

9 61,11 m2 37 000- 
11.01.08 r. 
g.13:00 
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W 2007 roku Gmina Stronie Śląskie  
zrealizowała następujące zadania inwestycyjne: 

 

• Budowę drogi w Starej Morawie - powstał nowy łącznik z drogą powiatową. 
Koszt inwestycji wyniósł  255 tyś. i został sfinansowany ze środków gmin-
nych. 

• W Stroniu Wsi zostały zmodernizowane 2 drogi, łączniki od dr. Wojewódz-
kiej do istniejących zabudowań. Koszt inwestycji wyniósł  148 tyś. i został 
sfinansowany ze środków własnych oraz z budŜetu państwa (środki powo-
dziowe). 

• W Starym Gierałtowie zmodernizowano drogę gminną nr 26. Inwestycję 
sfinansowano ze środków budŜetu państwa (środki powodziowe) i środków 
własnych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 253 tys. zł. 

• W Nowym Gierałtowie powstała nowa droga do przejścia granicznego oraz 
droga przy kościele parafialnym. Koszt inwestycji wyniósł 710 tys. zł. Inwe-
stycję tą sfinansowano ze środków gminy oraz z budŜetu państwa. 

• Ze środków budŜetu państwa zmodernizowano dwa mosty w Starym Gierał-
towie. Łączna kwota modernizacji wyniosła 420 tys. zł 

• W Nowej Morawie została zakończona modernizacja mostu. Wartość inwe-
stycji wyniosła 167 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków 
budŜetu państwa (środki powodziowe) i środków własnych. 

• Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z Bolesławowa do 
Kamienicy o długości ok. 1 km. Koszt wyniósł 440 tys. zł. Inwestycje sfinan-
sowano ze środków WFOŚ oraz ze środków budŜetu Gminy. 

• W trakcie realizacji są budowy dróg w Bolesławowie i Starej Morawie. In-
westycje finansowane są ze środków własnych i budŜetu państwa (środki 
powodziowe). Łączna kwota inwestycji wynosi 510 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia tej inwestycji jest na V. 2008 roku. 

• W 2007 roku przeprowadzono remont budynku przedszkola w zakresie ter-
momodernizacji. I etap remontu wyniósł 600 tys. i został sfinansowany ze 
środków gminnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

• Zrealizowany został kolejny etap remontu budynku szkoły za 1 mln 45 tys. 
zł. Remont sfinansowany został ze środków własnych z niewielkim dofinanso-
waniem budŜetu państwa (MEN). 

• Zakończono konserwację rzeźb kultowych w Bolesławowie — rzeźby św. 
Ksawerego oraz grupy rzeźb Ogrodu Oliwnego. Kwota konserwacji wyniosła 
340 tys. zł i finansowana była ze środków własnych i UE. 

• Rozpoczęto inwestycję budowy oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza 
w Strachocinie. Wartość inwestycji wynosi 64 tys. Inwestycja sfinansowana 
zostanie ze środków gminnych. 

• Na drodze we wsi Młynowiec rozpoczęto budowę oświetlenia. Na inwestycję 
przeznaczono 75 tys. zł z budŜetu gminy. 

• W ramach robót publicznych wykonano zagospodarowanie terenu skweru 
rekreacyjnego koło poczty w Stroniu Śląskim. 

• Zmodernizowany został plac zabaw w Parku Miejskim. 
• Wykonano kolejne elementy zagospodarowania terenu wokół zbiornika w 

Starej Morawie. Wykonano pomosty dla wędkarzy plaŜę piaszczystą. Koszt 
inwestycji wyniósł około 220 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budŜetu 
Gminy. 

• Zakupiono samochód poŜarniczo gaśniczy oraz samochód słuŜbowy. 
• Zakupiono halę namiotową o powierzchni 20X30 m. Koszt wyniósł 156 tyś zł i 

sfinansowany został ze środków własnych oraz UE. 
• Została przeprowadzona komputeryzacja Urzędu Miejskiego, sfinansowana 

ze środków własnych i środków europejskich. 
• Na ukończeniu jest I etap modernizacji budynku przy ul. Zielonej 5. Przewi-

dywany koszt inwestycji wynosi 1,2 mln zł. 

PODSUMOWANIE 2007 R. — INWESTYCJE 
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„Z DZIENNIKA STRAśNIKA” 
W ostatnim okresie (do 15 grudnia) 
funkcjonariusze straŜy miejskiej po-
dęli 9 interwencji zgłoszonych przez 
mieszkańców, wszczęli 6 postępowań 

wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 1 spra-
wa dotycząca osoby nieletniej trafiła do Sądu 
Rejonowego, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zda-
rzają się równieŜ nietypowe interwencje. Kilka 
„ciekawszych” prezentujemy poniŜej. 
 

W dniu 03-12-2007r o godzinie 14.15 funkcjo-
nariusz StraŜy Miejskiej podjął czynności słuŜbo-
we wobec dwóch nieletnich, którzy kilkakrotnie 
dopuścili się odpalania materiałów pirotechnicz-
nych hukowych na chodniku ul. Kościuszki. Po wy-
konaniu czynności słuŜbowych, nieletnich przeka-
zano rodzicom. 
 

W dniu 06-12-2007r o godzinie 12.30 StraŜ 
Miejska została powiadomiona przez dyrekcję 
gimnazjum, iŜ nieznany uczeń uŜył kilkakrotnie 
materiałów pirotechnicznych hukowych na szkol-
nym korytarzu, tym samym zakłócając porządek 
publiczny w szkole. Przybyły na miejsce funkcjo-
nariusz ustalił toŜsamość dowcipnisia, który teraz 
odpowie przed Sądem Rodzinnym za naruszenie 
przepisów. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, 
celem ustalenia osoby, która dokonała sprzedaŜy 
petard nieletniemu. 
 

W dniu 16-12-2007r około godziny 00.10 patrol 
w składzie: funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz 
Policji, został skierowany na interwencję, gdzie, 
jak wynikało ze zgłoszenia jednej z matek, nielet-
ni syn wrócił do domu pod wpływem alkoholu i 
wszczynał awantury. Po przyjeździe na miejsce 
funkcjonariusze podjęli czynności wobec nielet-
niego, w trakcie których ustalono, iŜ nieletni w 
wieku  14 lat posiadał ponad 2 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 
 

W ZWIĄZKU ZE ZBLIśAJĄCĄ SIĘ NOCĄ 
SYLWESTROWĄ STRAś MIEJSKA  
PROSI O ROZWAśNE UśYWANIE  

MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH.  
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ WSZYST-

KIE OSOBY, DOKONUJĄCE  
W TYM OKRESIE SPRZEDAśY PETARD,  

Iś SPRZEDAś MATERIAŁÓW  
PIROTECHNICZNYCH BŁYSKOWYCH  
I HUKOWYCH OSOBOM NIELETNIM  

JEST ZAKAZANA  
I GROZI SANKCJĄ PRAWNĄ. 

ŚNIEśNIK MISTRZEM !!! 

Wspaniałym występem w ogólnopolskim turnieju, w tenisa  
stołowego (Krosno 24-25 11), popisali się tenisiści z Klubu 
„ŚNIEśNIK”. Turniej, w którym startowały najlepsze uczniowskie 
kluby sportowe w Polsce, wyłonione drogą eliminacji, zdominowali 
zawodnicy ŚnieŜnika Stronie Śląskie. 

W finale turnieju o puchar Polskiego Związku Tenisowego  
dla UKS-ów, rozgrywanego w dwóch kategoriach wiekowych,  
zwycięstwo w kategorii Ŝaków (r.1997 i młodszy) odnieśli:  
Szymon Burek i Adrian Dugiel. Zdobywcy złotego medalu wygrali 
wszystkie  mecze po 3:0, a w finale pokonali swoich kolegów  
z druŜyny - srebrnych medalistów: Daniela Majewskiego i 
Krzysztofa Studniarza. 

W kategorii młodziczek (rocznik 95 i młodszy) zwycięstwo 
przypadło równieŜ ŚnieŜnikowi, którego barwy reprezentowały 
uczennice lądeckiej podstawówki: Ada Jończyk i Karolina  
Poprawa. Nasze "złotka" w finale wygrały 3:2 UPKS Arka Ryki. 

Młodsza druŜyna dziewcząt Ola Ciura i Adrianna Studniarz 
zajęły III - cie miejsce w grupie, ale one, w przeciwieństwie do 
swoich starszych koleŜanek, będą mogły walczyć w kolejnych edy-
cjach tego turnieju. 

Mamy nadzieję, Ŝe podopiecznym trenera Leszka Kawy nie za-
braknie motywacji do dalszej pracy, a klimat u podnóŜa ŚnieŜnika 
będzie sprzyjał rozwojowi tej dyscypliny. 

Sukces dedykujemy wszystkim sympatykom i kibicom tenisa. 

Warto dodać, iŜ wyjazd na zawody mógł dojść do skutku dzięki 
zaangaŜowaniu rodziców ,trenera i innych Ŝyczliwych klubowi osób. 

 

ADA JOŃCZYK ZE STRONIA ŚLĄSKIEGO  
W KADRZE NARODOWEJ KADETEK! 

Po bardzo dobrym występie na II OTK Młodzików w Krakowie, 
w dniach 8 – 9 grudnia 2007, Ada Jończyk wraz z trenerem Lesz-
kiem Kawą otrzymali zaproszenie na konsultacje „Kadry” w Ośrod-
ku Szkoleniowym, PZTS w Krakowie. Kadrę tę prowadzi chiński 
szkoleniowiec Chukaj. Ada ma równieŜ propozycję przejścia od 
stycznia 2008,  do COS PZTS w Krakowie bez zmiany barw klubo-
wych. 

TENIS STOŁOWY 
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Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stroniu Ślą-
skim jest znaną od lat 
szkołą, z bogatą ofertą 
kształcenia dla młodych i 
dorosłych ludzi z bardzo 
dobrze przygotowana ka-
drą.  

Pewnie wielu rodziców zastanawia się czy  posyłać swoje dziecko 
do odległego Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, czy skorzystać z oferty 
naszej szkoły – blisko domu. Pod uwagę naleŜałoby wziąć  przede 
wszystkim kosztowne, czasochłonne i męczące dojazdy. Wiem, bo 
sama dojeŜdŜałam do pracy z Lądka do Kłodzka i mimo całej sympatii 
do PKS, cieszę się Ŝe mam to za sobą i obecnie nie muszę dojeŜdŜać. 
Drugą sprawą, wartą zwrócenia uwagi są wagary. W naszej szkole 
bez wątpienia znamy uczniów i jeśli ktoś wagaruje, zostanie to szyb-
ko zauwaŜone, a w szkole blisko domu duŜo łatwiej o kontakt rodzica 
z nauczycielem, co uwaŜam za duŜy plus. W zeszłym roku po kontroli 
Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła okazała się bardzo bez-
pieczna i przyjazna dla ucznia – czym nie mogło poszczycić się wiele 
szkół. 

Warto nadmienić, Ŝe nasi uczniowie kończą szkołę maturą , dodat-
kowo nabywając umiejętności zawodowe – w zaleŜności od wybranego 
profilu – co na dzisiejszym rynku pracy ma ogromne znaczenie.  

CUDZE CHWALICIE... SWEGO NIE ZNACIE  

W bieŜącym numerze „NS” prezentujemy Państwu kolejną organizację pozarządową, działającą na terenie Naszej  
Gminy. Jest nią Stowarzyszenie Stacja Stronie. 

 

Krótka historia organizacji 

W końcu października 2006r., po burzliwych spotkaniach komitetu załoŜycielskiego, zarejestrowane zostało Stowarzy-
szenie Stacja Stronie. Organizacja ta skupia ludzi zainteresowanych działalnością społeczną ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności kulturalnej i promocji Stronia Śląskiego. Zrąb najaktywniejszych członków stowarzyszenia tworzą akto-
rzy „Teatru, Którego Być Nie Powinno” (m.in. Paulina Bagińska, Karolina Sierakowska, Monika Walkowiak, Jacek Kądziołka, 
Robert Król, Bartek Prorok), ale w jego gronie znajdują się równieŜ wykładowcy akademiccy (m.in. Karina Stasiuk-
Krajewska), jak równieŜ doświadczeni działacze pozarządowi z innych organizacji (m.in. Małgorzata Węgrzyniak, Robert 
Drogoś). 

Teraźniejszość 

W przeciągu roku istnienia Stacja Stronie przeprowadziła dwa niewielkie projekty teatralne, jednak najwaŜniejszym z 
dotychczasowych dokonań organizacji jest pozyskanie środków na otwarcie biura (wsparcia Stacji Stronie udzielono ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego), które jeszcze nieoficjalnie, ale dzięki współ-
pracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim, działa juŜ w obiekcie tej instytucji. 

Plany 

Stowarzyszenie Stacja Stronie obecnie wiąŜe swoją przyszłość głównie z działalnością kulturotwórczą. Wynika to z 
dotychczasowej działalności i osobistych pasji jego członków: po prostu uwaŜają oni, Ŝe na kulturze znają się najlepiej. 
Nie oznacza to jednak, Ŝe ograniczy się do takiej działalności. Stacja Stronie wspierać będzie swoją wiedzą i doświadcze-
niem wszystkich, którzy zechcą pozyskiwać środki pozarządowe a w chwili obecnej posiada juŜ zespół przygotowanych do 
tego ludzi. 

Krótko mówiąc zapraszamy do współpracy! 

Prezes Stowarzyszenia Stacja Stronie 

Tomasz Pawlęga 

STOWARZYSZENIE STACJA STRONIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
W STRONIU ŚLĄSKIM  

ZAPRASZA MŁODZIEś DO:  
 
TECHNIKUM 
♦ Technik Informatyk; 
♦ Technik Hotelarz;  
♦ Technik śywienia; 
♦ Technik Obsługi Turystycznej; 
♦ Technik Dietetyk. 
 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
♦ Kucharz Małej Gastronomii 
 
A dla dorosłych (w systemie wieczorowym): 
 
SZKOŁA POLICEALNA   
♦ Technik Obsługi Turystycznej; 
♦ Technik Hotelarstwa. 
 
Więcej informacji w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych ul. Kościuszki 20  
57-550 Stronie Śląskie  
www.zsp-stronie.oswiata.org.pl 
e-mail:dyrektor-zsz-stronie@oswiata.org.pl 



Adres redakcji/wydawcy 

Gmina Stronie Śląskie 

Ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

 

Tel.: (0~74) 811-77-22  

Faks: (0~74) 811-77-32 

E-mail: b.birowka@stronie.pl  

 

Redaktor naczelny 

Bogdan Birówka 

www.stronie.pl 
 

http://stronie.biuletyn.info.pl 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

ZBLIśA SIĘ  

XVI Finał Akcji Wielkiej Orkiestry XVI Finał Akcji Wielkiej Orkiestry XVI Finał Akcji Wielkiej Orkiestry XVI Finał Akcji Wielkiej Orkiestry     
Świątecznej PomocyŚwiątecznej PomocyŚwiątecznej PomocyŚwiątecznej Pomocy,  

tym razem gramy dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi,  

start 13 stycznia 2008 r. 

TakŜe w tym roku nie zabraknie u nas wolontariuszy zaopatrzonych w spe-

cjalne puszki i identyfikatory. W godz. od 8:00 do 15:00 na ulicach Stronia  

będzie moŜna spotkać kwestujących gimnazjalistów, nad którymi opiekę 

sprawować będzie pani Wijatyk. Ponadto w tym dniu nad Naszym bezpie-

czeństwem będą czuwać, ze szczególną uwagą, pracownicy StraŜy Miejskiej 

oraz Policji. W gimnazjum ulokowany zostanie sztab, który zajmie się licze-

niem i wysyłką zebranych datków. 

Od godziny 16:00 jest zaplanowanych w hali CSiR  

wiele atrakcji m.in. licytacje.  

Tradycyjnie o godzinie 20:00  

zabłyśnie światełko do nieba. 

Liczy się kaŜdy grosz !!!!!  
Nie zapominajmy, Ŝe sprzęt zakupiony przez Jurka Owsiaka moŜe się przy-

dać kaŜdemu z nas lub komuś z naszych bliskich. 

„EUROPA BEZ GRANIC”  

W nocy z 20 na 21 grud-
nia 2007 r., na przejściu 
granicznym Nowa Mora-
wa - Stare Mesto odbył 
s i ę  h a p p e n i n g  

z okazji przystąpienia Polski do strefy 
Schengen.  

Otwarcie granic świętowaliśmy od 
23:00 do 1:00. W programie było wspól-
ne biesiadowanie przy ognisku, „Koncert 
na 3 hymny” w wykonaniu Łukasza Prze-
pióry, oficjalne przemówienia Burmi-
strza Stronia Śląskiego i Starego Mesta 
oraz krótki pokaz pirotechniczny. 

 
Co oznacza wejście  
do strefy dla Polski? 

 
Wejście do tzw. strefy Schengen 

oznacza moŜliwość przekraczania granic 
wewnątrz unijnych bez okazywania Ŝad-
nych dokumentów. Będą one natomiast 
bardziej szczegółowe na granicy ze-
wnętrznej - z Rosją, Białorusią i Ukrainą 
- co ma zapobiec nielegalnej imigracji i 
przemytowi.  

To, Ŝe na granicach z państwami 
Schengen nie będzie kontroli nie ozna-
cza, Ŝe formalnie przestanie ona istnieć. 
Granicę moŜemy przekraczać niemal w 
dowolnym miejscu, a to ułatwienie m.in. 
dla turystów, którzy czasem nieświado-
mie wchodzą na teren unijnych sąsiadów. 


