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ZŁOTE GODY 
 
W dniu 05 lutego br. Burmistrz Stro-

nia Śląskiego, w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, odznaczył Państwo 
LEOKADIĘ i ROMANA PRZYTULSKICH 
medalem z okazji pięćdziesiątej rocznicy 
poŜycia małŜeńskiego. 

 
DIAMENTOWE GODY 
 
JÓZEFIE I MIROSŁAWOWI DZYRA 
Składamy najserdeczniejsze gratula-

cje z okazji sześćdziesiątej rocznicy po-
Ŝycia małŜeńskiego. 

Niech ten szczególny dla Was dzień 
będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale 
takŜe do pogodnego spojrzenia w przy-
szłość. 

Przyjmijcie, więc najserdeczniejsze 
Ŝyczenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i samych radosnych dni. 

Pani Józefa jako osoba bardzo do-
świadczona przez los postanowiła napisać 
wspomnienia. Chcielibyśmy się podzielić z 
czytelnikami ich niewielką częścią. Wspo-
mnienia Pani Józefy publikujemy na 2 str. 

JUBILEUSZE GODNE NAŚLADOWANIA 

W dniu 28 stycznia 2008 r. podczas sesji 
Rady Miejskiej KrzyŜem Zesłańców Sybi-
ru zostali odznaczeni: Pani Zofia Nuc-
kowska, mieszkanka Bolesławowa oraz 
trzy mieszkanki Bystrzycy Kłodzkiej – 
Pani Leokadia Skuła, Pani Genowefa Pie-
czączyk i Pani Emilia Szkwarek. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczenia wręczyli: Pan Zdzi-
sław Średniawski – Wicewojewoda Dolno-
śląski oraz Pan Zbigniew Łopusiewicz – 
Burmistrz Stronia Śląskiego. 

ODZNACZENIA DLA SYBIRAKÓW 
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do końca kwietnia. Na zasianych łanach zbóŜ 
naleŜało czynić nasypy do nawadniania. Do 
tych czynności wysłano brygadę Polaków z 
dozorem miejscowych kilku tubylców. To 
cięŜka praca, a za cięŜka nawet dla męŜczy-
zny silnego, by cały dzień brocząc po kolana w 
tej rozmokłej mazi. I wymachiwać pospiesz-
nie kietmeną, bo woda wpłynąć musi według 
potrzebnego kierunku do nawadniania pasma 
uprawy. Gdy pracowałam przy nawadnianiu, 
stan mego zdrowia znacznie się pogorszył. 
Nocami trawiła mnie wysoka gorączka, męczył 
kaszel, lecz rano trzeba było iść dalej do 
pracy. Mamusia teŜ bardzo chorowała, była to 
juŜ 49-letnia kobieta. Wiek i warunki bytowe, 
głód i wycieńczenie sprawiły, Ŝe coraz bar-
dziej zapadała na zdrowiu. Przy większym 
wysiłku bardzo często mdlała. Dostawała 
krwotoków. A zapasów Ŝywnościowych nie 
mieliśmy. To co ja mogłam za swą pracę 
otrzymać nie wystarczało dla czwórki osób. 
Bo ileŜ moŜe zapracować trzynastoletnie 
wycieńczone chorobą, mizerne i niedoŜywione 
dziewczę? Normy były ustalane tak, by nawet 
dorosły zdrowy osobnik nie był w stanie wy-
konać. To system sowieckiej władzy - norma 
nieosiągalna. 

WSPOMNIENIA Z SYBIRU 

PoniŜej prezentujemy fragment wspomnień Pani Józefy Dzyra, które 
zostały opublikowane w ksiąŜce „Czas Ocalony” zawieracej wspomnienia 
mieszkańców Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego przybyłych na te tereny po 
II wojnie światowej. 

1993 r. 

Opisać wspomnienia przeŜyć sprzed pięćdziesięciu lat. Nie łatwo po-
zbierać w jedną całość, całą przeszłość. Namawia mnie do tego wiele osób, 
a między nimi mój pierworodny wnuk juŜ student.- Spróbuję . Właśnie jest 
kolejna rocznica września. Pięćdziesiąt trzy lata temu prysły wszelkie na-
dzieje wielu Polaków i nie tylko, bo stopniowo ta gehenna ogarniała kolejne 
narody, kraje i do dziś się toczy nie tylko w Europie, lecz na wszystkich 
kontynentach świata, zamieszkałych przez narody róŜnych nacji, wyznań i 
ras. Opiszę w miarę dokładnie, co zarejestrowała moja pamięć. 

Droga na Sybir 10 luty 1940r. 
Gdy wyszliśmy z mieszkania , mróz był bardzo silny . Tej zimy śniegu 

było bardzo duŜo i mrozy były tęgie. Dojechaliśmy ledwie do Nowego Dwo-
ru, gdy jechaliśmy obok domów zamieszkałych przez Ukraińców: Tokarczu-
ka milicjanta, który nas wywoził (mieszkał po lewej , a Hospodaruk po pra-
wej stronie drogi jadąc na wschód). Gdy zrównaliśmy się z zabudowaniami 
Hospodaruka , ten wyszedł z domu z wyciągniętymi do przodu ramionami i 
ze łzami w oczach powiedział „Panie Stykowski ty mój ojcze rodzony , któŜ 
mnie teraz będzie wspomagać jak cię na Sybir wiozą... ” W tym momencie 
padł strzał i Hospodaruk padł w śnieg , a nasz furman podciął konie batem i 
pojechaliśmy dalej. To strzelił Tokarczuk do swego sąsiada za to , Ŝe wy-
szedł się z Polakiem Ŝegnać . – Hospodaruk w okresie między wojennym Ŝył 
biednie . Był to Ukrainiec – szwagier naszej słuŜącej Tekli Dawidiuk . Zie-
mię miał dobrą . Pięć dziesięcin , czyli 6 , 25 ha . I gdyby zdrowie mu dopi-
sywało i gdyby był bardziej zaradny , to mógłby dostatniej Ŝyć z piątką 
dzieci czyli 7 osobową rodziną . Lecz oni z trudem , a i często w niedostat-
ku Ŝyli od Ŝniw do Ŝniw. Córki jego biednie chodziły ubrane do szkoły . Czę-
sto teŜ przychodził , by poŜyczyć mu zboŜa na chleb lub zasiew . I zazwy-
czaj tatuś nie kazał zwracać tej poŜyczki . Dlatego był mu wdzięczny . 
ChociaŜ był od mego taty starszy to z powodu tych pomocy nazywał tatę 
swym ojcem dobroczyńcą . Rodzinę jego wywieźli na Sybir 22 kwietnia 
1941r . o czym dowiedziałam się od lekarki , która jest ich krewną i pracu-
je we Wrocławiu w jednej z klinik . ... 

1942r. Kyzył Kanat 
7 lutego tatuś poszedł na wojnę (nie wrócił). 20 lutego 1942r. - Piotruś 

poszedł na wojnę (27.V.1947r. wrócił). Pierwszego maja poszłam do pracy 
do kołchozu, do kopania kanału - kietmeną. Nie było innego rozwiązania. 
Głód wypędził mnie do tej nadludzkiej cięŜkiej pracy. Byłam bardzo mizer-
na i jeszcze chora. Ledwie trzynastoletnie dziecko zabiedzone. Potrzebo-
wałam wiele wysiłku zuŜyć, by podnieść tę motykę do góry, by z rozma-
chem wbić jej ostrze w mokrą glebę. Motyka taka była wykuta do rąk męŜ-
czyzny. A Ŝe nie było innej, taką musiałam pracować. Co przeŜyłam trudno 
mi dziś po pięćdziesięciu latach spokojnie pisać. Ciągle czuję ten ból w 
plecach i wewnątrz jamy brzusznej. Ten ból rąk i całych mięśni, gdy wie-
czór przychodziłam do lepianki, często bez posiłku padałam na posłanie, do 
rana nie ruszając się wcale. Bojąc się bólu mięśni. Spaliśmy bez łóŜek, 
wprost na klepisku. Tam nie ma podłóg. Brak tego luksusu. Dlatego i łóŜek 
nie ma nikt. Praca na polu w kołchozie: w maju zaczyna się przygotowywa-
nie gleby pod siew bawełny, pszenicę, jęczmień i proso posiane są od marca 

Modlitwa o dobry los 
 

Wszechmogący BoŜe. 
Proszę o błogosławieństwo Twoje 

na dalsze Ŝycie moje. 
Nie wiem jaką przyszłość dajesz 
Jakie przeŜyję radości, cierpienia? 
To wiesz tylko Ty, Ojcze Miłosierny. 

Ty znasz początek, 
trwanie i kres mego istnienia. 

 
Ty mnie prowadzisz 

przez cały czas do wieczności 
Daj mi, Ojcze trwać przy Tobie, 

iść wiecznie drogą 
Twoich przykazań, 
poddana Tobie 
w mocy Twej 

spokojnie, pokornie i ufnie 
czyniła to, co Tobie się podoba, 

co naleŜy do mnie 
i znosiła to, co Ty ześlesz na mnie 

bez szemrania. 
 

Józefa Dzyra, sierpień 1996 r. 
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Zapraszamy na XX sesję Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 25 
lutego 2008 roku o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

5. Ocena funkcjonowania słuŜby zdrowia na te-
renie Gminy Stronie Śląskie oraz dostępności 
do usług i porad medycznych na terenie Po-
wiatu Kłodzkiego: 

• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim 

• Kierownicy Niepublicznych ZOZ w Stroniu 
Śląskim 

• Dyrektor SP ZOZ w Kłodzku 
• Dyrektor Specjalistycznego Centrum Me-

dycznego w Polanicy Zdroju 
• Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Woje-

wódzkiego NFZ we Wrocławiu 
• Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku 
• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja 
6. Analiza działalności SP ZOZ Wojewódzkiego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w 
Stroniu Śląskim: 

• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim 

• Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
• Dyrektor Szpitala 
• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja 
7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia 
Śląskiego z działalności w okresie między se-
sjami. 

8. Odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go w Stroniu Śląskim. 

9. Powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Stroniu Śląskim. 

10.Odwołanie Skarbnika Gminy Stronie Śląskie. 
11. Powołanie Skarbnika Gminy Stronie Śląskie. 
12.Interpelacje radnych. 
13.Zapytania i wolne wnioski. 
14.Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
15.Zamknięcie sesji.    

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Fundusz jest organizacją dobroczynną, która zajmuje 
się zbieraniem pieniędzy na inicjatywy społeczności 
lokalnej. Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika w dniu 
09.04.2004 został zarejestrowany w Krajowym Reje-
strze Sądowym pod nr 0000063627  
jako ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO . 

Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika prowadzi m.in.: 
• programy grantowe : wspiera finansowo wszelkie inicjatywy, 

przede wszystkim dziecięce i młodzieŜowe w dziedzinie edukacji, 
ekologii, sportu, zdrowia, kultury i współpracy transgranicznej . 
Wnioskodawcami mogą być grupy inicjatywne skupione przy szko-
łach, przedszkolach, ośrodkach kultury, klubach sportowych, para-
fiach, radach sołeckich i organizacjach pozarządowych. 

• programy stypendialne:  "Z rączki do rączki" (dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), „Moje sty-
pendium”, „Agrafka” (dla wybitnie uzdolnionych uczniów liceów i 
studentów), „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”  (dla wy-
bitnie uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia) 

• programy edukacyjne: dla przykładu -  „Prosto do Europy” – wyko-
nano 4500 badań wad postawy u  dzieci i młodzieŜy, załoŜono 9 ga-
binetów rehabilitacyjnych ( w tym 1 w Stroniu Slaskim przy Cen-
trum Sportu i Rekreacji)), „Ja ci prostatę – Ty mi biust” – wykonano 
1300 badań mammograficznych i badan prostaty ( badania wykona-
no takŜe w Stroniu Śląskim). "Dziesięć sołtysek w jednym stało 
domku", efektem którego było powstanie szczególnego rodzaju 
struktury poziomej słuŜącej liderkom wiejskim do podejmowania 
poŜytecznych inicjatyw lokalnych i do mobilizowania wokół siebie 
społeczności wiejskiej 
FLMS wraz ze Stowarzyszeniem „Wybrani w Górach” wysyła mło-

dzieŜ (w tym uczniów Ponadgimnazjalnej Szkoły w Stroniu Śląskim) na 
praktyki do hoteli i restauracji w Dolinie Aosty. 

 
W marcu 2008 Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika  

ogłosi kolejny konkurs grantowy  
„DZIAŁAJ LOKALNIE” . 

FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEśNIKA  

Bez większych niespodzianek  
w III WTK młodzików 

Na 12 stołach, z udziałem 48 zawodniczek 
i 89 zawodników,  3 lutego 2008 r. roze-
grano w Brzegu Dolnym III WTK młodzi-
ków. Nie zanotowano większych niespo-

dzianek, a ton turniejowi nadawali najwyŜej rozstawieni zawodnicy. 
Wśród dziewcząt najlepsza była Marta Chrabąszcz (Rokita Brzeg 
Dolny). Finał chłopców był wewnętrzną sprawą podopiecznych trene-
ra Leszka Kawy ze ŚnieŜnika Stronie Śląskie, w którym Szymon 
Burek pokonał Macieja Rakoczego. Kolejno następne dwa miejsca 
zajęli: Miłosz Manowiec (Ursus Złotoryja) i Paweł Janiszewski 
(MDK Fabryczna Wrocław). 

Po tym turnieju moŜna z całą pewnością stwierdzić, Ŝe 
nadal w szkoleniu dzieci przoduje ŚnieŜnik Stronie Śląskie, a za nim 
jest dolnobrzeski Rokita.  

TENIS STOŁOWY 



♦15.03 mija termin płatności podatków: rolnego, leśne-
go i od nieruchomości UWAGA!!! Informuje się podatni-
ków w/w podatków, Ŝe wpłaty naleŜy dokonywać na in-
dywidualne konta podatkowe podane w decyzji. 

♦15.03 mija termin płatności czynszu za ogródki przy-
domowe. Prosi się o dokonywanie wpłaty na podstawie 
UMOWY DZIERśAWY, a nie na podstawie wymiaru 
podatku!!! 

♦25.03 mija termin płatności czynszu dzierŜawnego za 
garaŜe. 

♦Przypominamy, Ŝe termin płatności opłaty rocznej z 
tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów stanowiących wła-
sność Gminy Stronie Śl. upływa 31 marca b.r.  

♦Przypominamy o obowiązku składania informacji o wy-
stąpieniu okoliczności wpływających na zmianę w podatkach 
lokalnych oraz rolnym i leśnym. 

♦01 marca mija termin składania wniosków o stypendia 
Burmistrza Stronia Śląskiego (naukowe, sportowe i arty-
styczne). 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą, na preferen-
cyjnych warunkach, nabyć lokale mieszkaniowe, które 
dzierŜawią lub wynajmują od Gminy minimum od trzech lat. 
Bonifikaty na wykup mieszkań wynoszą od 70% do 99% 
wartości mieszkania. Wykup mieszkań na preferencyjnych 
warunkach został przedłuŜony do 31 grudnia 2008 r.  

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie 
Miejskim - pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY 
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Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, 
dostarczanej do sieci miejskiej w Stroniu Śląskim i Bolesławowie 
Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim i Bo-

lesławowie posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co 
obrazuje poniŜsza tabela. 

Woda jest badana regularnie i z duŜą częstotliwością przez akre-
dytowane laboratorium na zlecenie  ZWiK, oraz przez inspektorów 
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

Wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadać woda 
przeznaczona do spoŜycia przez ludzi odpowiadały w ciągu roku 2007 
wszystkie próby. 

PoniŜej przedstawiamy kilka wskaźników jakości wody. 

DOBRA WODA 

W 2007 roku zaczęły obowiązy-
wać nowe przepisy dotyczące 
przekazywania 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych 

dla organizacji poŜytku publicznego.  
Prezentujemy podstawowe zasady. 
Kto moŜe przekazać 1% podatku organizacjom? 
• podatnicy podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przy-
chodów ewidencjonowanych, 
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-
procentowej stawki podatku. 
Jak przekazać 1% podatku organizacji poŜytku 
publicznego? 
1. Wybrać organizację poŜytku publicznego, 
której chcemy przekazać 1%. 
Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego  
"KRYSZTAŁ STRONIE" Nr KRS 0000219412 
Sportowa 3,   57-550 Stronie Śląskie 
"Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika" Nr KRS 
0000063627 
Wójtowice ul. Górna 19,   57-516 Stara Bystrzyca 
„Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię ich 
Rodzin i Przyjaciół" Nr KRS 14 0000147688 
Morawka 1,   57 - 550 Stronie Śląskie 
Inne organizacje moŜna odnaleźć na stronie:  
http://opp.ms.gov.pl/index.php 
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub 
PIT-28) 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapła-
cenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania 
podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organi-
zacja, której chce przekazać 1 % naleŜnego po-
datku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten 
znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Mi-
nistra Sprawiedliwości. Wpisujemy takŜe kwotę, 
którą chcemy przekazać dla OPP, nie moŜe ona 
jednak przekraczać 1 % podatku naleŜnego, wyni-
kającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu 
do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c 
ustawy o pdpf). 
3. Pieniądze - 1% podatku naleŜnego - na kon-
to wybranej organizacji przekaŜe urząd skar-
bowy w terminie do 3 miesięcy. 
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty 
przelewu. 
Podatnik nie moŜe podzielić swojego 1% między 
kilka organizacji. 1% moŜna przekazać tylko w 
zeznaniach podatkowych złoŜonych w terminie 
(art.45 ust.5f ustawy o pdpf). 

Parametry  
jakości wody 

Jednostka WYNIK 
Dopuszczalna 
zawartość 

BARWA mg Pt/dm3 < 5 < 15 

MĘTNOŚĆ NTU 0,08 - 0,98 < 1 

ZAPACH TON 1 1 - 5 

TWARDOŚĆ 
mg 32 CaCO-

3/dm
3 80 60 - 500 

PRZEKAś 1%  



S T R .  5  R O K  V ,  N U M E R  X L  

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

Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do 
dzierŜawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

PołoŜenie 
Nr działki 
pow. w m 2 

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena  
wywoławcza 
w zł. brutto 

Kwota 
wadium 
w zł. 

Termin  
przetargu 

Stronie Śląskie ul. 40-lecia PRL 
559/16 
2734m2 

Zabudowa mieszkaniowa 
i usługi  

96 862,00,- 5  000,00,- 
7.03.2008 r. 
godz.12:00 

Stronie Śląskie ul.40-lecia PRL 
559/17 
2173m2 

76 987,00,- 3 900,00,- 
7.03.2008 r. 
godz. 12:15 

Stronie Śląskie ul.40-lecia PRL 
559/18 
2221m2 

78 688,00,- 4 000,00,- 
7.03.2008 r. 
godz. 12:30 

Stary Gierałtów 
316/1 
7101m 2 

Zabudowa mieszkalno-
pensjonatowa. 

286 930,00 15 000,00 
7.03.2008 r. 
godz. 12:45 

Strachocin 
44/4 

2774m 2  

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z dopusz-

czeniem usług. 
75 000,00 4 000,00 

7.03.2008 r. 
godz. 13:00 

Stary Gierałtów 
160/12 
1958 m 2  

Zabudowa mieszkaniowa 
i usługi . 

85 700,00 4 500,00 
7.03.2008 r. 
godz. 13:15 

PołoŜenie 
Nr działki 
Pow. w m 2 

Przeznaczenie i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena wywo-
ławcza w zł. 
brutto 

Kwota wa-
dium w zł. 

Termin  
przetargu 

Bolesławów 110/5 
3484m2 

Zabudowa mieszkaniowa  
i usługi  oraz uŜytki rolne 138 547,00 7 000,00 

28.03.2008 r. 
godz. 12:00 

Bolesławów 110/6 
3858m 2 134 171 00,- 6  800,00,- 

28.03.2008 r. 
godz.12:15 

Bolesławów 110/7 
 4035m2 153 453,00,- 7 700,00,- 

28.03.2008 r. 
godz. 12:30 

Bolesławów 110/8 
4087 m2 161 655,00,- 8 100,00,- 

28.03.2008 r. 
godz. 12:45 

PołoŜenie 
Nr działki 
pow. w  m2 

Okres 
umowy 

Cel umowy 
Wysokość 
czynszu w zł. 

Obręb 
Stronie Wieś 

214/1 
38564 

25 lat Pod działalność gospodarczą z prawem zabudowy 
(budowa wyciągów narciarskich, wraz z niezbędnymi 
obiektami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami 

towarzyszącymi 

0,02 zł./m2 
Miesięcznie 
(netto) 238 

22700 
217/1 
75300 
202 

600 m2 
Ogółem pow. 137164 m2       

PołoŜenie 
Nr działki 
pow. w  m2 

Okres 
umowy 

Cel umowy 
Wysokość 
czynszu w zł. 

Obręb: 
Stronie Lasy 
(AM-2) 

1/16 
7572 m2 

5 lat Na cele związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej –  parking 

0,04 zł./m2 
miesięcznie 
(netto) 

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

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12  
(tel.(074) 811-77-15,45). 



www.stronie.pl 
http://stronie.biuletyn.info.pl 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła pracę nad zmianą statutu.  
Pierwsze posiedzenie komisji statutowej, którą kieruje p. Natalia Bogusz 
odbędzie się w dniu: 

03 marca br. o godz. 1500  
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (pok. Nr 17) 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

OGŁOSZENIA 

Dnia 19 lutego b.r. odbyła się kolejna akcja honorowego 
krwiodawstwa. Do poboru zgłosiło się 61 osób. Krew oddało 
51 dawców co stanowi 22,950 ml oddanej krwi, w tym 4 daw-
ców oddało krew po raz pierwszy.10 osób nie mogło oddać z 
powodu niskiej hemoglobiny. Informujemy, Ŝe niska hemo-

globina wynika najczęściej ze złego odŜywiania się. Przed kaŜdym odda-
niem dawca wypełnia ankietę o stanie zdrowia oraz wykonywane są dokład-
ne badania stanu zdrowia. 
Ciekawa informacja dotarła do nas od kolegów z klubów HDK Górnego Ślą-
ska Dawcy krwi mają taniej w schroniskach Gospodarze schronisk tury-
stycznych w Beskidach postanowili wyróŜnić honorowych dawców krwi. 
Mają  dla nich rabaty. Wybierając się np na Halę Miziową, Wielką Raczę, 
Rycerzowi czy Kudlacze warto zabrać ze sobą legitymację dawcy. Ich po-
siadacze dostaną 20 % rabatu na nocleg. ZniŜki jako pierwsze wprowadziły 
w połowie lipca ubiegłego roku schroniska PTTK na Hali Krupowej, Luboniu 
Wielkim oraz Kudłaczach.  
- Niech ludzie oddający krew czują się u nas wyróŜnieni – mówi Eugeniusz 
Ogrodowicz, który prowadzi schronisko na Hali Krópowej. Do akcji juŜ 
przyłączyło się 19 schronisk w Beskidach i jedno nad Bałtykiem. Ich listę 
moŜna znaleźć na stronie www.dawcom.wierch.pl Proponujemy rozwaŜyć tę 
propozycję właścicielom schronisk oraz pensjonatów na naszym terenie.  

KHDK „BRYLANT„ 

Gminne Stowarzyszenie Poszukują-
cych Pracy w Stroniu Śląskim za-
prasza wszystkich członków Stowa-
rzyszenia na Walne Zgromadzenie, 
które odbędzie się dnia 14.03.2008 
r. w budynku Gimnazjum w Stroniu 

Śląskim o godz. 17 00  
Serdecznie Zapraszamy 

Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy 

INTERNET W GIERAŁTOWIE 

ZMIANA STATUTU 

„Z DZIENNIKA STRAśNIKA” 

W okresie od 01.02.2008r do 
22.02.2008r funkcjonariusze 
StraŜy Miejskiej przeprowadzili 
ogółem sześć interwencji oraz 

szereg patroli z funkcjonariuszami Policji 
mających na celu poprawienia stanu bez-
pieczeństwa Gminy Stronie Śląskie.  
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, 
zdarzają się równieŜ nietypowe interwen-
cje. Kilka prezentujemy poniŜej. 
01.02.2008 r. patrol w składzie funkcjo-
nariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjona-
riusz Policji ujawnili dwa przypadki niele-
galnego poboru energii elektrycznej. 
04.02.2008 r. patrol w składzie funkcjo-
nariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjona-
riusz Policji zostali skierowani na inter-
wencje domową w Stroniu Śląskim gdzie 
doszło do nieporozumienia w rodzinie. Po 
przybyciu na miejsce funkcjonariusze po-
uczyli kłócące się strony o trybie rozwią-
zywania problemów rodzinnych 
10.02.2008 r. w Stroniu Śląskim w 
mieszkaniu w budynku wielorodzinnym wy-
buchł poŜar. Śmierć poniósł 44 – letni męŜ-
czyzna. Policja ustala przyczyny poŜaru. 
14.02.2008 r. funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej ujawnili męŜczyznę który prowa-
dził pojazd silnikowy nie mając do tego 
uprawnień. Po dokonaniu czynności wyja-
śniających męŜczyzna został ukarany MKK. 
16.02.2008 r. w Stroniu Śląskim w jed-
nym ze sklepów funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej ujawnili sprzedaŜ napojów alko-
holowych nieletniemu. 
20.02.2008 r. patrol w składzie funkcjo-
nariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjona-
riusz Policji zostali skierowani na inter-
wencje domową w Stroniu Śląskim gdzie 
doszło do sprzeczki pomiędzy małŜonkami. 
Po przybyciu na miejsce interwencji funk-
cjonariusze zatrzymali do wytrzeźwienia 
męŜczyznę który był pod wpływem alkoholu 

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 

„SKAMEX” Spółka Akcyjna 
57- 360 Ołdrzychowice Kłodz-
kie, ul. Bystrzycka 21 
zatrudni pracowników: operator 
koparki z kat. I lub kat. II, 
poj. łyŜki do 1,5 m 3; maszyni-
sta urządzeń kruszących;  
KONTAKT: 074/865 17 07, 
kom. 697 442 725 

Powstają Internetowe Centra  
Edukacyjno - Oświatowe na wsi. (ICEO)  

NajwaŜniejszą funkcją Centrum jest organizowanie procesu edukacyjnego 
oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy egzaminami. Procesy edukacyjne 
Centrów będą organizowane w oparciu o system informatyczny. 

 

Takie Centrum będzie utworzone w „Trzech Siostrach” (w 
Starym Gierałtowie nr 7a). Czynne będzie w godzinach: 
- 17 00 - 21 00 od poniedziałku do piątku 
- 12 00 - 22 00 w soboty i niedziele 
 

Centrum będzie kierowane przez OSP w Starym Gierałtowie. 
Planowany termin otwarcia: 1- sza połowa marca 2008 r.  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa. 


