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        w r az  z  Radnym i  
    

Zbigniew ŁopusiewiczZbigniew ŁopusiewiczZbigniew ŁopusiewiczZbigniew Łopusiewicz             Ryszard Suliński         Ryszard Suliński         Ryszard Suliński         Ryszard Suliński    

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko  
StraŜnika StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim  

Termin składania ofert : do dnia 11 kwietnia 2008 roku do godziny  15:00. Szczegółowych 
informacji, w zakresie ogłoszonego konkursu, udziela Zastępca Burmistrza Stronia Ślą-
skiego  Dariusz Chromiec.  Telefon kontaktowy: 074/8 11 77 13.  

Burmistrz Stronia Śląskiego  
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w 2008 roku, w zakresie oświaty i wychowania. 
Rodzaje zadań: prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Oferty naleŜy 
składać do dnia 11 kwietnia 2008 roku do godz. 15.00. Osobą upowaŜnioną do kontaktu  
z wnioskodawcami w sprawach konkursu jest Bogdan Birówka,. Tel.: 074 811 77 22,  
e-mail: strategia@stronie.pl.  

KONKURSY 
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ZASŁUśENI DLA STRONIA - FRANCISZEK OBORSKI 
WOŁYNIAK – DOLNOŚLĄZAKIEM 

 

Oczarowały mnie Góry Stołowe – Strzeliniec 
Wielki, który zobaczyłem w 1956r., będąc z 
wycieczką szkolną, z dalekiego Łańcuta. Z per-
spektywy uroczego galicyjskiego miasteczka, 
to podróŜ do innej krainy – bajkowego świata, 
mimo Ŝe juŜ rok wcześniej zaliczyłem „Szlak 
orlich gniazd”, „Szlak piastowski”. Było to za-
sługą pana od geografii, który dzieciaki z pod-
stawówki uczył piękna ojczystej krainy. 
Choć w domu rodzinnym mówiło się ciągle o 

ziemi ojczystej, gdzieś tam na Wołyniu. 
„Wieczórki” – spotkania Wołyniaków – ucieki-
nierów z poŜogi i mordów nacjonalistów ukraiń-
skich. JuŜ w 1943r., z eszelonu kolejowego 
transportu, wysiedli w kilka rodzin na pierw-
szym postoju – Łańcut. Gościny wszystkim udzieliła Hrabina 
Potocka. Ci, co zostali to siedem rodzin, które nie miały Ŝad-
nego innego celu – postanowiły przeczekać. Po 1945r. nie 
podjęli wędrówki na zachód, „Szlakiem wielkiej niedźwiedzi-
cy”… Dla milionów skrzywdzonych, ziemie zachodnie stały się 
rekompensatą, „sprawiedliwością dziejową”. Moi rodzice 
czekali na zmianę losu – to „Gen. Haller – na białym koniu”,  
to „amerykany” przyjdą i wrócimy na ukochany Wołyń… - 
„Zobaczysz, odbudujemy spalony dwór, odzyskamy majątek. 
My nie chcemy niczyjej krzywdy”. Tkwili i czekali. Moje za-
chwyty z wędrówek do innych krain, tej samej ojczyzny, 
opowieści… One nie były niestety o Wołyniu. Mój zachwyt 
Górami Stołowymi, kaplicą w Czermnej, szopką. Urokami 
Kotliny Kłodzkiej uraczyłem mych rodziców w 1974r. – byłem 
juŜ wówczas „Dolnoślązaczkiem”. Przedgórze Sudeckie 
przypominało im Wołyń. O Kotlinie Bielickiej mówili „Ładno i 
straszno” – „Te góry nad głową…” 
Moja ciekawość świata i gotowość do wędrówek wakacyj-

nych z grupą kolegów, rozpocząłem od miast galicyjskich, na 
szlaku kolejowym „CK Galicja Franca Jozefa – Kraków – 
Przemyśl”, ale to juŜ rok 1957 i lata liceum w Wadowicach – 
Beskidy i wędrówka nocna na Babią Górę, by zobaczyć 
wschód słońca – bajeczne przeŜycie. Wakacje – szlaki piel-
grzymiego kultu – Kalwarie, Tatry, Beskid Nowosądecki, 
Dunajec z flisakami, Czorsztyn, Niedzica (jeszcze bez zapo-
ry i jeziora), góralskie oscypki, Ŝętyca, niezadeptane szlaki, 
spanie po stodołach lub w stogach. CięŜki siermięŜny plecak, 
„stalowe, pancerne” konserwy z tuszonką. 
1960r. – matura – samodzielność Ŝyciowa – studia filozo-

ficzne, filozofie religii, kulturoznawstwo. Wielkie ośrodki – 
Kraków, Poznań, Warszawa, Lublin, Wrocław… Obozy stu-
denckie – góry polskie, warownie i zamki krzyŜackie, gotyk 
pomorski, dwory i pałace, wzdłuŜ rzeki Wisły, itd… 
Wędrówkę do Wrocławia zakończyłem na dworcu PKP. 

„Czarna zaraza” – miasto zamknięte. I tak znowu – Dolny 
Śląsk – Polanica Zdrój. Dwa miesiące – praca i wędrówki – 
Kłodzko, Bardo, Wambierzyce, Maria ŚnieŜna-Igliczna. 
Dzieła umysłów i rąk wielokulturowej, wielopokoleniowej ak-
tywności narodów, tych ziem. Wspaniały barok i nie tylko – 

dzieje ludzkich losów. Tygiel wielu nacji, to 
bogactwo, które zachwyca. Wracałem do 
przeŜyć z 1956r. – świata bajecznej przyro-
dy, Gór Stołowych, ubogacony kreacją umy-
słów i rąk. 
Zabolało mnie, Ŝe „ziemia obiecana” dla wę-
drowców ze „ściany wschodniej” została po-
traktowana po macoszemu. System geopoli-
tyczny, który „ofiarował” ziemię i bogactwo 
kultury materialnej, niestety nie gwaranto-
wał tym pierwszym stabilizacji. Nieliczna 
inteligencja ocalała z zawieruchy wojennej, 
nie była w stanie przekonać do poszanowania 
kultury wielu narodów i pokoleń – tak bez-
cennej. 
Wróciłem do Wrocławia, ale był to rok 1964. 

Środowisko Akademickiego Klubu Turystycznego przyjęło 
mnie ze „wschodnią” gościnnością. Obozy, wyprawy, klub 
płetwonurków, grotołazów, alpinistów, no i praca zawodowa w 
placówkach kultury – Biuro Wystaw Artystycznych. 
Festiwale muzyczne i sztuka plastyczna w zdrojach Dolne-

go Śląska. Aktywnie włączałem się w rozwój i popularyzację 
sztuki. Tak stworzyłem Biuro Wystaw Artystycznych w ra-
tuszu kłodzkim, następny Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra. 
Moja fascynacja dziedzictwem kulturowym Śląska stała się 

siłą napędową do rewitalizacji tego dziedzictwa. Odkrywa-
łem, Ŝe w tych małych ojczyznach, Ŝyją i tworzą artyści tak 
jak dawniej – warci upowszechniania ich twórczości. W 
1965r. zostałem członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zabyt-
kami (złota odznaka), bo to pozwalało mi być osoba pu-
bliczną. Uczyłem się Dolnego Śląska. 1976 – 1983 pracując w 
PP „DESA” – Dzieła Sztuki i Antyki – w ramach rewitalizacji 
centrów starych miast, tworzyłem nowe salony sztuki i anty-
ków w Legnicy, Jeleniej Górze, dwa we Wrocławiu, Zielonej 
Górze, Kaliszu, Dąbrowie Górniczej, Raciborzu, Gliwicach. 
Mimo duŜej aktywności zawodowej, intensywnie działałem w 
Akademickim Klubie Turystycznym (sekretarz, dwa razy v-
ce prezes do 1975r.), uwaŜając, Ŝe kontakt wielopokoleniowy 
pozwoli mi na propagowanie idei ciągłości kreacji ludzkiej w 
dziejach narodów. 
Umiłowanie prawdy dla historii ziem, nie tylko dolnoślą-

skich, moŜliwe jest przez poznanie bogatej pozostałości 
kultury, sztuki, religii, nekropolii mówiących o obecności 
naszych przodków, braci Czechów, Ślązaków.  
W 1980r., kolejny raz w moim Ŝyciu, zryw narodowy (1956, 

1968, 1970, 1976r.). „Nadzieja umiera ostatnia” – ta była 
realna. „Solidarnościowy” zryw wielu pokoleń, połączył mnie z 
Iwona, partnerką mojego Ŝycia, która podzielała moje poglą-
dy, Ŝe kreacje ludzkiego umysłu i rąk są ponadczasowe i 
warto poświecić im czas. Wspólne nasze dzieło to Zamek 
Wojnowice, wiele opracowań programów konserwatorskich 
dla obiektów, nie tylko Dolnego Śląska. 
Podczas naszych wspólnych podróŜy, Iwona na nowo odkry-

wała piękno sztuki, które znała z literatury i albumów. …  
A „rewolucja”, która nas połączyła, jak zwykle „poŜarła swo-
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je dzieci”. Na piedestał wznieśli się, jak zwy-
kle, najmniej zasłuŜeni, a o „demokracji” się 
dyskutuje. 
Było mi dane toczyć dysputy z wieloma, na 

temat kondycji ludzkiej i historii pokoleń.  
Włodzimierz Odojewski – pisarz 

(Poznaniak), który chyba najlepiej opisał 
„czas apokalipsy” ludności Wołynia – mojego 
Wołynia – ślady moich przodków. 
Poleszuk – Ryszard Kapuściński – wędrowiec, którego „PodróŜe z He-

rodotem” sięgały krańców świata, przywędrował do Zamku Wojnowice. 
Wspólne wypady do pobliskich wspaniałych śladów bytności ludzi baro-
ku i nie tylko, zachwyciły go. Refleksyjnie orzekł – „Franek to wspania-
łe… tylko ludność nomadyczna nie pozostawia po sobie śladów – „swej 
cywilizacji”. Poczynione ustalenia wędrówki po ziemi dolnośląskiej – 
zapewne kontynuuje z wyŜyn niebios. 
Jako członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki – moją powinno-

ścią jest dzielenie się wiedzą o zawiłościach „tygla wielonarodowościo-
wego i wielokulturowego”, dziejach w okresach zawieruch wojennych, 
które nie omijały Dolnego Śląska. Niezapomnianym przeŜyciem był rok 
1997. „Powódź stulecia” – zostaję powołany do komisji „UNESCO” (jako 
kierownik organizacyjny 6-osobowej grupy), do spraw oceny szkód po-
powodziowych w obiektach zabytkowych, pod przewodnictwem prof. 
Tadeusza Chrzanowskiego (z Krakowa, prezesa SHS-u). Dni wędrówek 
„śladami wody”. Piękna jesień – dramaturgia „czasu apokalipsy”. Bóbr, 
Kamienna, Kaczawa, Biała Lądecka, Nysa Kłodzka, Nysa, Odra – Dolny 
Śląsk. Opolszczyzna, Śląsk, Ziemia Lubuska – zabytki po „apokalipsie”. 
Wiedza, lata doświadczeń, praca nad raportem, obrazowały mi wspa-

niałą wielowiekowa, wielokulturową ciągłość ludzkiej aktywności w ma-
łych i duŜych ojczyznach. Wyjazdy do ojczyzn „Demoludów”: Jugosła-
wii, ZSRR (Ukraina, Gruzja – Kaukaz); Austria, RFN, kraje Beneluksu, 
Francja. Stypendium w Holandii. Wszystkie te podróŜe okazały się 
bezcenną analizą i materiałem porównawczym przy raporcie.  
Decyzja o mojej małej ojczyźnie, w Kotlinie ŚnieŜnej Białki zapadła w 

1968r. – „Hrabstwo Kłodzkie” historia i ciągłość – to Michał Klahr – 
Starszy (Bielice, Lądek Zdrój) i jego „Opus Sacrum”, Chopin w Duszni-
kach, Marek Hłasko – „Baza ludzi umarłych” – nad Bielicami. Kościoły, 
kapliczki, szlaki pielgrzymie, katolicy, protestanci Ŝyjący w przyjaźni. 
Czesi, Polacy, Ślązacy z platem niemiecko języcznym. Liturgia łacińska, 
kazania w językach wiernych. To lata koegzystencji autochtonów  
i osadników, czas goił rany, czas destrukcji zabytków, nekropolii, czas 
niełaskawy dla zastanej kultury materialnej, czas wyborów, czas migra-
cji – noworysze, osiedleńcy sobotnio-niedzielni. Zmienność systemów 
politycznych – demokracja, której się uczymy. Nowe szanse by dać 
świadectwo swej obecności, to ratowanie i rewitalizacja dorobku kultu-
ry przodków. 
Moja mała ojczyzna, to czas jej poświecony, to świadome współsą-

siedztwo, współkreacja wartości dodanych – bo nikt nie jest samotną 
wyspą, a naszymi atolami są sąsiedzi, zastani i mi podobni – sobotnio-
niedzielni, wakacyjni, ale z wyboru – Abramowicze, Chachaje, Wnukie-
wiczowie, Olki, Rybczyńscy, Wronieccy Majowie oraz Gądkowie, Kaliń-
scy i wielu którzy dokonali wyboru. Oczarowani pięknem przyrody  
o bogactwem przeszłości – bezcenna wartość dodana – nazwiska rozsła-
wiające naszą wspólną małą ojczyznę – ojczyznę masywu ŚnieŜnika, 
Jaskini Niedźwiedziej, Czarnej Góry, ŚnieŜnej Białki – nasza strońska, 
gminna, mała ojczyzna. 

 

Franciszek Oborski - Dolnoślązaczek 

Stowarzyszenie działa przy Wojewódzkim Szpi-
talu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. 
Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS w 2003 
roku. Jest Organizacją PoŜytku Publicznego, na 
rzecz której moŜna przekazać 1% podatku, nu-
mer KRS:0000147688.  
Cele organizacji:  
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność 
poŜytku publicznego - charytatywną i społeczną 
na rzecz osób chorych na schizofrenię i inne 
choroby psychiczne, ze względu na ich trudną 
sytuację Ŝyciową i materialną. 
W ramach działalności prowadzimy:  
• popularyzację w społeczeństwie wiedzy o 

schizofrenii i innych chorobach psychicz-
nych, 

• kształtowanie właściwych relacji w stosun-
kach miedzy chorymi psychicznie, ich rodzi-
nami, a społeczeństwem, 

• organizacje spotkań opiekunów osób chorych 
w celu wymiany doświadczeń i wypracowania 
praktycznych zasad postępowania z chorymi, 

• promowanie działań zmierzających do objęcia 
osób chorych psychicznie stałą pomocą ze 
strony państwa, 

• profilaktykę i promocję zdrowia psychiczne-
go. 

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje 
chorych z obszaru dawnego województwa wał-
brzyskiego.  
Stowarzyszenie udziela bezpłatnie pomocy  

i wsparcia wszystkim,  
którzy o taką pomoc się zwrócą.  

W ramach spotkań stowarzyszenia organizowa-
ne są takie zajęcia jak: 
• terapia wielorodzinna, 
• grupy wsparcia dla rodzin osób chorych, 
• grupy wsparcia dla osób chorych na schizo-

frenię,  
• bezpłatne porady specjalisty psychiatry  

i psychologa, 
• techniki relaksacyjne jako sposoby radzenia 

sobie ze stresem.       
Spotkania odbywają się raz w miesiącu  
(w sobotę). 

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY  
PRZYJDŹ DO NAS!!! 

 

ADRES 
 ul. Morawka 1 
57-550 Stronie Śląskie 
tel.:074/8141-488 wew.227 lub 231 

STOWARZYSZENIE CHORYCH  
NA SCHIZOFRENIĘ,  

ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ  



♦25.03 mija termin płatności czynszu dzierŜawnego za garaŜe. 

♦Przypominamy, Ŝe termin uiszczenia opłaty rocznej, z tytułu uŜyt-
kowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stronie 
Śl., upływa 31 marca b.r.  

♦Z dniem 31 marca tracą waŜność stare ksiąŜeczkowe dowody 
osobiste. 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą, na preferencyjnych wa-
runkach, nabyć lokale mieszkaniowe, które wynajmują od Gminy. 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim -  
pok. nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY 
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W dniu 30 stycznia 2008 roku, w Centralnym Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odbyła się 
konferencja podsumowująca wykorzystanie środków 
unijnych w obszarze oświaty. 
W czasie konferencji zostały zaprezentowane wy-
brane projekty oświatowe wspierające wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. W realizację projektów 

oświatowych, finansowanych ze środków EFS, zaangaŜowane są czynnie 34 orga-
nizacje pozarządowe. Wśród nich jest Gminne Stowarzyszenie Poszukujących 
Pracy w Stroniu Śląskim. W czasie konferencji, Prezes Stowarzyszenia - p. I. 
Foremnik, omówiła na przykładzie Małego Przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie 
projekt „Idziemy do przedszkola! - Małe przedszkola na Dolnym Śląsku”. Przed-
szkole „Bajlandia” zostało wytypowane, jako wzorcowe spośród tych, które zo-
stały utworzone w ramach projektu. W konferencji uczestniczyli równieŜ p. K. 
Jasik - pracownik biura GSPP oraz p. T. Szmigiel - prezes Fundacji Kalos Kai 
Agathos, od której otrzymaliśmy dotację. 

WZORCOWA „BAJLANDIA”  

W 2007 roku za-
częły obowiązywać 
nowe przepisy doty-
czące przekazywa-

nia 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych dla organizacji poŜytku 
publicznego.  
Prezentujemy podstawowe zasady. 
Jak przekazać 1% podatku organi-
zacji poŜytku publicznego? 
1. Wybrać organizację poŜytku 
publicznego, której chcemy przeka-
zać 1%. 
Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego  
" K R Y S Z T A Ł  S T R O N I E " 
Nr KRS 0000219412 
Sportowa 3,   57-550 Stronie Śląskie 
" F u n d u s z  L o k a l n y  
M a s y w u  Ś n i e Ŝ n i k a "  
Nr KRS 0000063627, Wójtowice  
ul. Górna 19,   57-516 Stara Bystrzy-
ca 
„ S t o w a r z y s z e n i e  C h o r y c h  
n a  S c h i z o f r e n i ę  
i c h  R o d z i n  i  P r z y j a c i ó ł " 
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 zapłacenia w tym roku, w 
ostatnich rubrykach zeznania podat-
kowego wpisujemy nazwę i numer pod 
jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chce 
przekazać 1 % naleŜnego podatku 
(art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer 
ten znajdziemy m.in. na liście publiko-
wanej przez Ministra Sprawiedliwo-
ści. Wpisujemy takŜe kwotę, którą 
chcemy przekazać dla OPP, nie moŜe 
ona jednak przekraczać 1 % podatku 
naleŜnego, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu do peł-
nych dziesiątek groszy w dół (art.45 
ust.5c ustawy o pdpf). 
3. Pieniądze - 1% podatku naleŜne-
go - na konto wybranej organizacji 
przekaŜe urząd skarbowy w termi-
nie do 3 m-cy. 

PRZEKAś 1%  

„Z DZIENNIKA STRAśNIKA” 

W okresie od 22.02.2008 r do 19.03.2008 r funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej przeprowadzili ogółem pięć 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 inter-
wencje. Kilka prezentujemy poniŜej. 
23.02.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjo-
nariusz Policjanci ujęli sprawcę, który nie zatrzymał się do kontroli innemu pa-
trolowi i  podjął ucieczkę. 
27.02.2008 r. za pomocą monitoringu miejskiego Stronia Śląskiego ujawniono a 
następnie wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujęto męŜczyznę, który dopuścił 
się kradzieŜy telefonu komórkowego jednej z mieszkanek Stronia Śląskiego. 
Skradziony telefon odzyskano i przekazano właścicielowi 
09.03.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskie oraz funkcjo-
nariusz Policji, podczas kontroli rejonu parku miejskiego, w rejonie UMiG, za-
uwaŜyli grupę siedzących osób, które spoŜywały napoje alkoholowe. Osoby spoŜy-
wające alkohol zostały ukarane MKK a następnie opuściły rejon parku miejskiego. 
12.03.2008 r. funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zostali skierowani na inter-
wencje na ul. Kościelną, gdzie dwóch męŜczyzn spoŜywało na ławce alkohol  
i zaczepiało idących chodnikiem ludzi. Po przybyciu patrolu męŜczyźni zostali 
ukarani MKK i oddalili się w miejsce zamieszkania. 



 
Zapraszamy na XXI sesję Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 
31 marca 2008 roku o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 
• Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie Gminy Stronie Ślą-
skie. Ocena działalności Policji i StraŜy 
Miejskiej: 

 
- Komisja Planowania Przestrzennego, Budow-

nictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, 
Porządku Publicznego i Ochrony  

  PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim 

- Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku   
- Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdr.  
- Komendant StraŜy Miejskiej w Stroniu Śl. 
- Przedstawiciel Grupy Wałbrzysko – Kłodz-

kiej GOPR  
- Burmistrz Stronia Śląskiego  
- Dyskusja    

 
• Ocena stanu sieci gazowniczych oraz plany 

rozwoju infrastruktury gazowniczej 
(drugostronne zasilanie miasta) na terenie 
Gminy Stronie Śląskie:  

 
- Komisja Planowania Przestrzennego, Budow-
nictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Po-
rządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜa-
rowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

- Dyrektor Oddziału Dystrybucji w Wałbrzy-
chu - PGNiG SA.  

- Burmistrz Stronia Śląskiego  
- Dyskusja    

 
• Uchwalenie Statutu Gminy Stronie Śląskie 

(uchwała) 
• Zmiany w uchwale Nr XVIII/119/07 Rady 

Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grud-
nia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜe-
tu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008 
(uchwała)   

• Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie 
na 2008 rok (uchwała)  

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Sezon budowlany rozpoczęty. Na tere-
nie naszej gminy realizowane są lub  w 
najbliŜszym czasie rozpoczną się nastę-
pujące inwestycje: 

• Rozpoczęto budowę oświetlenia w 
Młynowcu. Do końca kwietnia zosta-
nie zamontowanych 18 lamp oświetle-
niowych.  

• Ogłoszono przetargi na moderniza-
c j ę  dw óch  d r óg  gm i n n y c h  
(Kletno i Strachocin). Termin zakoń-
czenia prac przewidywany jest na 
lipiec br. 

• W przygotowaniu jest przetarg na remont drogi w Starym  
Gierałtowie. 

• Ogłoszono przetarg na remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu 
Śląskim. Prace obejmować będą: remont pomieszczeń, przebudowę 
kuchni oraz zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola. 

• Rozpoczęto modernizację drogi dojazdowej do budynków  
Kościuszki 28, 36a, 38. Prace zasadnicze wykonane zostaną przez 
firmę zewnętrzną do końca kwietnia br., natomiast nawierzchnia 
zostanie połoŜona w ramach robót publicznych. W efekcie moderni-
zacji drogi powstanie kilkanaście miejsc parkingowych.  

INWESTYCJE 
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Państwowa Agencja Rozwoju Prze-
mysłu zorganizowała przetarg na 
sprzedaŜ swojej części udziałów po-
siadanych w „Czarnej Górze”. Na ofer-
tę zwróciły uwagę dwie firmy: dewelo-
perska As - Bau z Wrocławia i Polskie 
Koleje Linowe z Zakopanego. 

As - Bau deklarował duŜe inwesty-
cje na Czarnej Górze, które mogłyby ją uczynić bardziej atrakcyjną 
dla turystów i narciarzy. Ma to związek z faktem, iŜ od Gminy By-
strzyca Kłodzka nabyła tereny w Białej Wodzie - osadzie przylegają-
cej do istniejącego ośrodka narciarskiego w gminie Stronie Śląskie. 

PKL są spółką skarbu państwa. Widać z tego, ze są bardziej do-
świadczonym partnerem w budowie i eksploatacji wyciągów i kolei nar-
ciarskich. Przykłady jej zaangaŜowania są najbardziej widoczne w re-
jonie podtatrzańskim.  

Ostatecznie jednak Czarna Góra trafiła w ręce wrocławskiego inwe-
stora, który, jak nieoficjalnie wiadomo, zaoferował ponad 20 mln zł. 
Podpisano juŜ umowę przedwstępną. Dokumenty czekają jeszcze na 
podpis ministra skarbu. Tymczasem nowy właściciel juŜ zabrał się do 
pracy. Prezes firmy Stanisław Haczkiewicz pojawił się na Czarnej Gó-
rze, by rozpocząć gruntowną inwentaryzację i zapowiedział, Ŝe jesz-
cze w tym roku narciarze mogą liczyć na nowe inwestycje a konkretnie 
na kolej linową z sześcioosobowym krzesełkiem. 

Takie zapowiedzi z pewnością ucieszą miłośników zimowego szaleń-
stwa. Niewykluczone jest, Ŝe inwestor połączy modernizację Czarnej 
Góry z inwestycjami w Białej Wodzie, tworząc w ten sposób jeden 

CZARNA GÓRA SPRZEDANA  

DROGA — KLETNO 
PRZED MODERNIZACJĄ 



Po dwóch miesiącach, jakie minęły od pierwszego treningu, który odbył się w 
połowie stycznia, naszej druŜynie zostało juŜ tylko parę dni do pierwszego spo-
tkania ligowego, jakie odbędzie się juŜ w najbliŜszą sobotę 23.03.2008, o 
godz. 11:30, na boisku Piasta w Nowej Rudzie  (zaległe spotkanie z jesienni). Do 
inauguracji rundy wiosennej dojdzie dopiero tydzień później 30.03.2008 a 
nasza ekipa pojedzie na swoje spotkanie do Ziębic zagrać z tamtejszą Spartą. 
Pierwsze spotkanie na naszym stadionie odbędzie się dopiero 6 kwietnia a na-
szym przeciwnikiem będzie druŜyna Białego Orła Mieroszów. 
W ubiegłym tygodniu doszło, na naszym stadionie, do ciekawego spotkania. 

Nasza druŜyna występowała w II rundzie okręgowego Pucharu Polski a naszym 
przeciwnikiem była występująca na co dzień w rozgrywkach III ligi druŜyna 
Orła Ząbkowice, w której na co dzień występuje wychowanek naszej druŜyny 
Ernest Balicki. DruŜyna z Ząbkowic okazała się jednak poza naszym zasięgiem i 
pokonała nasz zespół w stosunku bramkowym aŜ 4:0. 
Rozegraliśmy pięć spotkań kontrolnych i trzeba przyznać Ŝe z tych pojedyn-

ków wychodziliśmy róŜnie. Pierwsze dwa spotkania z Zamkiem Kamieńcem 
Ząbkowickim i Spartą Paczków zakończyły się naszymi przewidywanymi zwy-
cięstwami. Kolejnym rywalem była druŜyna Nysy Kłodzko i w tym spotkaniu, po 
dość słabej grze naszej ekipy, ulegliśmy rywalowi 2:0. Dwa ostatnie spotkania 
rozgrywaliśmy z druŜynami Zjednoczonych Ścinawki Średniej i Unii Złoty 
Stok, które w tym sezonie mają bardzo duŜe aspirację do gry w wyŜszej klasie 
rozgrywkowej czyli Wałbrzyskiej klasie „O”. Obydwa te pojedynki zakończyły 
się remisami. 
Na treningach pojawiało się średnio ok. 15 osób, co, jeśli patrząc na ostatnie 

lata, daje przyzwoitą średnią. Dwóch zawodników zachowało 100 % frekwencję 
a są to : Mateusz Balicki i, wracający po rocznej przerwie do składu, Patryk 
ZadroŜny. Do druŜyny juniorów zostali dołączeni równieŜ : Tomasz Gumpert, 
Adrian Rodniewicz, Dariusz Bugajski i Mariusz Lasota. Do składu wraca równieŜ 
Piotr Pieczenia, co wydaje się dość niezłym wzmocnieniem naszej formacji 
ofensywnej. 
Po raz kolejny kontuzji kolana doznał Szymon Bora i nie wystąpi on w spotka-

niach na wiosnę. CięŜko powiedzieć czy Szymek wróci na boisko. Wszyscy Ŝy-
czymy Szymonowi szybkiego powrotu do zdrowia. 
Nasz zespół opuścili Bartosz Gwizd (wyjazd do Anglii), Piotr Ceglarski 

(prawdopodobnie zakończenie kariery), Marcin Pruchnicki (wypoŜyczony do 
ŚlęŜy Wrocław). 

PRZYGOTOWANIA KRYSZTAŁU DO RUNDY WIOSENNEJ  
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Dnia 5 marca bieŜącego roku odbył się finał 
wojewódzkiego konkursu „LIGA NAUKOWA”, 
do którego w części matematycznej, z 356 
szkół, zakwalifikowała się druŜyna strońskiego 
gimnazjum w składzie: Martyna Biała, To-
masz Drańczuk , Małgorzata Soroko i 
Krzysztof Soroko. Nasi gimnazjaliści  naj-
pierw zmagali się z zadaniami w części indywi-
dualnej, a następnie rozwiązywali zadania dru-
Ŝynowe. Konkurs pisany był w obecności Pre-
zydenta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza, kuratora oświaty oraz rektorów 
największych wrocławskich uczelni. Po oddaniu prac, uczniowie mieli moŜliwość 
zapoznania się z najlepszą dolnośląską szkołą,  jaką jest XIV LO. Opieką i przy-
gotowaniem uczniów zajmował się pan Jan Biały.  
Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki !!! 

Serdecznie gratulujemy sukcesu zakwalifikowania do grona  
najlepszych druŜyn matematycznych na Dolnym Śląsku !!! 

LIGA NAUKOWA 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Stroniu Śląskim proponuje swoim 
uczniom znakomite warunki rozwijania 
własnych umiejętności intelektualnych 
i zainteresowań blisko miejsca za-
mieszkania bez zbędnych i kosztow-
nych dojazdów. Pragniemy, aby młodzi 
ludzie nie musieli wyjeŜdŜać za grani-
cę w poszukiwaniu pracy, ale znaleźli 
ją tutaj, w kraju. Odpowiednia wie-
dza, znajomość języka obcego i dobre 
umiejętności praktyczne uczynią z 
naszego ucznia dobrze wykwalifiko-
wanego pracownika. Dziś młody czło-
wiek, oprócz posiadanej wiedzy, ma 
przede wszystkim odznaczać się wy-
sokimi umiejętnościami praktycznymi. 
ZSP w Stroniu Śląskim stanowi małą 
placówkę. Panuje w niej miła, ciepła 
atmosfera. Uczniowie zgodnie współ-
pracują ze sobą, szanują się wzajem-
nie. Bardzo waŜne jest bezpieczeń-
stwo w szkole. W porównaniu do szkół 
w duŜych miastach my mamy pełną 
kontrolę nad kaŜdym uczniem. Szybko 
dostrzegamy nadmierną absencję i 
zawiązujemy ścisłą współpracę z ro-
dzicami, aby zaradzić problemowi. 
Priorytetami naszej szkoły są: multi-
media, języki obce, bezpieczeństwo, 
zainteresowania i uczeń jako jednost-
ka. To są najwaŜniejsze cele, które 
realizujemy w naszej szkole. 
 

Oto nasza oferta edukacyjna  
na rok szkolny 2008/2009 

 
TECHNIKUM ( 4 letnie) 
• technik hotelarstwa 
• technik Ŝywienia 

• technik organizacji  
usług gastronomicznych 

• technik obsługi turystycznej 
 

ZASADNICZA SZKOŁA  
ZAWODOWA  
(2 letnia) 

• kucharz małej gastronomii 
• sprzedawca 

 
Wszystkich chętnie zapraszamy. 

Gwarantujemy,  
Ŝe nie będziecie Ŝałować! 

ZANIM WYBIERZESZ 
SZKOŁĘ...  
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PRZETARGI 
Burmistrz  Stronia  Śląskiego   

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

 

 

BURMISTRZ  STRONIA ŚLĄSKIEGO  
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierŜawę nieruchomości   

stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie  

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       

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). 

PołoŜenie 
Nr działki 

Pow.  w m 2 
Przeznaczenie i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena wywo-
ławcza 

 w zł. brutto 

Kwota wa-
dium 

Termin  
przetargu 

Stronie Śląskie 
ul. NadbrzeŜna 

404/1 
2160m2 

Zabudowa mieszkaniowa  
i usługi  oraz parkingi  

70 000,00 3 500,00 17.04.2008 r. 
godz. 12:15 

Stronie Śląskie 
ul. OkręŜna 

80 
3706m2 

Zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna i usługi 

150 000,00 7 500,00 17.04.2008 r. 
godz. 12:30 

Goszów  1/1 
1600m2 

UŜytki rolne 6 000,00  300,00 17.04.2008 r. 
godz. 12:45 

Stara Morawa 91 
4940m2 

Zabudowa mieszkaniowa 
i usługi 

210 000,00 10 500,00 17.04.2008 r. 
godz. 13:00 

PołoŜenie 
Nr działki 
pow. w  m 2 

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Nr  
lokalu  

Pow.  
uŜytkowa 

lokalu  w m2 

Cena wy-
woławcza 

w zł. 

Kwota  
wadium w zł. 

Stary Gierałtów Nr 14 
123/2 
947m2 

Budownictwo  
wielomieszkaniowe 

10 51,36 m2 40 000,00- 2 000,00 



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

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

W dniach 7 - 9 marca 2008r. na terenie 
Gminy Stronie Śląskie miała miejsce Wiel-
kanocna Zbiórka śywności.  

Akcję na naszym terenie przeprowadziło 
Gminne Stowarzyszenie Poszukujących 
Pracy w Stroniu Śląskim. Podczas zbiórki 
udało się zgromadzić 745,18 kg. Ŝywności.  

Z zebranych produktów zostaną zrobio-
ne paczki świąteczne dla  rodzin najbar-
dziej potrzebujących w naszej Gminie. 
Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim darczyńcom, wolontariuszom 
oraz właścicielom sklepów, w których od-
była się zbiórka. 

Dziękujemy równieŜ tym, którzy w jaki-
kolwiek inny sposób przyczynili się do 
przeprowadzenia zbiórki. 

 
UWAGA !!!! 

 
INFORMUJEMY, śE OD KWIETNIA 
2008 R.GMINNE STOWARZYSZENIE  

POSZUKUJĄCYCH PRACY  
ZMIENIA SIEDZIBĘ.  

 

NOWA SIEDZIBA:  
UL. KOŚCIUSZKI 25/1A  
(NAPRZECIWKO MUZEUM  

MINERAŁÓW). 

WIELKANOCNA  
ZBIÓRKA śYWNOŚCI  

 

RUSZYŁA TELEWIZJA ŚNIEśNIK  
NAJLEPSZE W INTERNECIE RELACJE Z OKOLICY 

 

Telewizja ŚnieŜnik, to wydarzenia z bliŜszych i dalszych okolic, dobre 
strony naszego Ŝycia i tematy trudne. 
Strona dopiero rozpoczyna swoją działalność, więc nie ma na niej zbyt 
wielu informacji, ale zainteresowani mogą juŜ obejrzeć krótkie relacje 
filmowe. 
ZałoŜyciele telewizji zapraszają do współpracy- jeśli zarejestrowałeś coś 
ciekawego (nawet telefonem komórkowym), jeśli znasz interesujące osoby, 
miejsca, wydarzenia - napisz (info@tvsnieznik.pl) lub zadzwoń  
+48 607 563 560. 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 

W programie: fotografia cyfrowa, cyfrowa ciemnia fotograficzna, elemen-
ty fotografii tradycyjnej, podstawy z zakresu estetyki obrazu, prezenta-
cje technik graficznych, plenery, spotkania z artystami, wystawy. 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: 

26 MARCA, godz. 1530 

SALA KONFERENCYJNA CSiR  

Partner projektu:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śl. 

CENTRUM SPORTU I REKREACJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI     

W STRONIU ŚLĄSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM     

ZAPRASZA NA ZAPRASZA NA ZAPRASZA NA ZAPRASZA NA     

WARSZTATY FOTOWARSZTATY FOTOWARSZTATY FOTOWARSZTATY FOTO----GRAFICZNEGRAFICZNEGRAFICZNEGRAFICZNE    

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl. ul. NadbrzeŜna 30 ogłasza 
ZAPISY dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2008/2009. 

Zapisy trwają:  od 10 marca do 15 kwietnia  

Zapraszamy dzieci od 3 lat do 5 lat do grup młodszych oraz wszystkie 
dzieci 6 letnie do „zerówki”. Zapewniamy miłą atmosferę połączoną z do-
brze i ciekawie zorganizowanym czasem pobytu w przedszkolu. 

Zebranie z rodzicami dzieci 6 - letnich  
(uczniów klasy „0” od września 2008)  

10 czerwca 2008 o godz. 1500 w Przedszkolu. 

MAMMOBUS PRZYJEśDśA DO CIEBIE!!! 

TV ŚNIEśNIK 
www.tvsnieznik.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 

W dniach 10 - 14.04.2008 r. w Parku Miejskim  przy 
Muszl i  Koncertowej,  będzie  stał mammobus, w którym będą odbywa-
ły się badania mammograficzne .     
Dla  kob iet w  wieku powyŜej  50 
lat  badanie  jest bezp łatne . 
REJSTRACJA TEL.: 
0-801-080-007 
058/511-34-56 
058/511-34-58 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE DLA KOBIET 
PO MASTEKTOMII ODBYWAJĄ SIĘ  

W KAśDY PIĄTEK W GODZ. 15.00—18.00 
W CENTRUM SPORTU I REKREACJI 

 

ZAPRASZAMY!!! 

AMAZONKI  


