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Fundusz Lokalny Masywu Śnie-
znika 

ogłasza konkurs 
programu stypendialnego "Z rączki 

do rączki" na rok 2008/2009 r. dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i pona-
gimnazjanych z terenu 4 gmin Masywu 
ŚnieŜnika tj. Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdro-
ju, Międzylesia i Stronia Śląskiego. 
Kryteria wyboru kandydata wg obowiązujące-
go regulaminu na rok 2008/9, dostępnego w 
biurze Funduszu i na stronie internetowej. 
Wniosek wraz załącznikami powinien być 
złoŜony w biurze Funduszu Lokalnego Masy-
wu ŚnieŜnika w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac 
Wolności 16, 
do dnia 6.07.2008 r. do godziny 13.00  

lub teŜ przesłany pocztą na w/w adres. 
Wszelkie dodatkowe informacje moŜna uzy-
skać pod numerem telefonu:  074 
8 110 568. 
Formularze wnioskowe wraz z załącznikami 
znajdują się w biurze Funduszu, w Biurze 
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego (pok. 
Nr 9) oraz na stronie internetowej 
www.flms.pl . 

Z RĄCZKI DO RĄCZKI 

W dniu 18 czerwca 2008 r., w Restauracji „Puchaczówka” w Siennej, zebrał się 
po raz siódmy Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów.  

Wzięli w nim udział min.: Wojciech Murdzek - Prezydent Miasta Świdnicy (Przewodniczący 
Konwentu), Zbigniew Łopusiewicz - Burmistrz Stronia Śląskiego, Krzysztof Blady - Starosta 
Kłodzki, Jacek DŜedzyk - Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, Krystyna Bieniek - Inspektor w Dziale Pozwoleń Wydziału Ochrony Środowi-
ska UMWD, Anna Regner-Mikluszka - 
Kierownik Działu Opłat Środowiskowych 
w Wydziale Ochrony Środowiska UMWD. 

Samorządowcy zrzeszeni w Sudeckim 
Konwencie rozmawiali między innymi o 
ochronie przyrody. Omawiano regulacje 
prawne dotyczące obszarów chronionych, 
moŜliwości prowadzenia na nich inwesty-
cji to niektóre z zagadnień Konwentu. 
Samorządowcy poruszali takŜe kwestię 
nadzoru prawnego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej nad uchwałami rad miej-
skich. 

ZŁOTE GODY  
W dniu 26 maja br. Burmistrz Stronia 

Śląskiego, w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, odznaczył Państwo 
HELENA I EDWARD CIEŚLA medalem 
z okazji pięćdziesiątej rocznicy poŜycia 
małŜeńskiego.  

Drodzy Jubilaci! 
śyczymy Wam  

abyście dalej szli przez Ŝycie,  
Trzymając się mocno za ręce, 

Zawsze uśmiechnięci,  
Zawsze razem,  

Zawsze pewni swoich uczuć. 
Niechaj los Wam sprzyja,  

niosąc powodzenie. 
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Zapraszamy na XXIV sesję Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim, która 
odbędzie się w dniu 27 czerwca 
2008 r. o godz. 11:00 w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Stroniu Śląskim, przy ul. Kościusz-
ki 55. 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 

sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
4. Uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej za długoletnie poŜycie małŜeńskie dla mieszkań-
ców Gminy Stronie Śląskie.   

5. Ocena działalności kulturalnej i artystycznej na terenie 
Gminy Stronie Śląskie: 

• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Tu-
rystycznej i Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim 

• Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim (Gminna 
Instytucja Kultury) 

• Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim  
• Przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i zespołów pro-

wadzących działalność kulturalną i artystyczną na terenie 
Gminy Stronie Śląskie  

• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja   
6. Ocena stanu rzek i potoków górskich oraz realizacja zadań 

w zakresie ochrony i profilaktyki przeciwpowodziowej na 
terenie Gminy Stronie Śląskie i Powiatu Kłodzkiego: 

• Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowi-
ska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciw-
poŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Gmina Stronie Śląskie otrzymała propozycję 
organizacji akcji promocyjnej „Pieniądz lokal-
ny”. Przesłanką tej akcji będzie promocja 
„Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie poprzez 
wprowadzenie monet kolekcjonerskich oraz 
dukatów lokalnych o nominale 4 zł. Będą 

one funkcjonować jako środek płatniczy dla turystów oraz mieszkańców w 
okresie promocji. Dukat lokalny zostanie wprowadzony do obiegu w okresie 
zimowym.  Producentem dukata lokalnego jest Mennica Polska S.A., której 
Agentem Emisyjnym jest Amber Future Sp. z o.o. z Gdyni. 

Współczesne dukaty lokalne, które ponownie zostały wykreowane w Pol-
sce przez Mennicę Polską, nawiązują do historycznych tradycji bicia monet 
przez lokalnych władców. Obecnie dukat lokalny to przede wszystkim atrak-
cyjne narzędzie promocyjne, które gwarantuje osiągnięcie zamierzonych ce-
lów informacyjnych i promocyjnych w mediach i wśród społeczności lokalnej. 

Dukat lokalny emituje miasto i wprowadza do „obiegu” poprzez lokalnych 
przedsiębiorców. Dukat lokalny funkcjonuje w ściśle określonym czasie jako 
bon towarowy na terenie ustalonym przez emitenta i jest akceptowany przez 
lokalnych przedsiębiorców jako forma płatności za towary i usługi. 

STROŃSKI DUKAT 

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu 
• Przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku (Referat Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego)  
• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja   
7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza 
Stronia Śląskiego z działalności w okresie 
między sesjami. 
8. Uchwalenie statutu Sołectwa Bolesła-
wów. 
9. Uchwalenie statutu Sołectwa Goszów. 

10. Uchwalenie statutu Sołectwa Kamienica. 
11. Uchwalenie statutu Sołectwa Kletno. 
12. Uchwalenie statutu Sołectwa Nowy Gierałtów. 
13. Uchwalenie statutu Sołectwa Stara Morawa. 
14. Uchwalenie statutu Sołectwa Stary Gierałtów. 
15. Uchwalenie statutu Sołectwa Strachocin. 
16. Uchwalenie statutu Sołectwa Stronie Śląskie. 
17. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będą-
cych w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Stroniu Śląskim na lata 2009 – 2011. 

18. Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stro-
niu Śląskim na II półrocze 2008 roku.  

19. Wyznaczenie banku do prowadzenia bankowej obsługi 
budŜetu Gminy Stronie Śląskie. 

20. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok. 
21. Powiadomienie Skarbnika Gmina Stronie Śląskie o obo-

wiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego oraz 
udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obo-
wiązku. 

22. Interpelacje radnych. 
23. Zapytania i wolne wnioski. 
24. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
25. Zamknięcie sesji. 

Portal internetowy e-urząd 
juŜ działa. 

e-Urząd umoŜliwia załatwia-
nie spraw urzędowych bez 
wychodzenia z domu. Mo-
Ŝesz przez internet złoŜyć 

dokumenty i sprawdzić, na jakim etapie reali-
zacji jest Twoja sprawa. Osobiste konto za-
pewnia bezpieczną komunikację z urzędem. 

E-Urząd jest to portal, który spełnia wymaga-
nia prawne jakie zostały postawione przed 
gminą. UmoŜliwia elektroniczne składanie 
dokumentów i podpisywanie ich podpisem 
kwalifikowanym. Dokument złoŜony za po-
średnictwem portalu automatycznie trafi do 
urzędu, do którego jest wysłany. 

SPRAWDŹ  

http://eurzad.dolnyslask.pl 

E-URZĄD 



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). 
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PRZETARGI  
Burmistrza  Stronia  Śląskiego  ogłasza  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ  

n/w nieruchomości stanowiących j własność Gminy Stronie Śląskie:  

Nazwa zadania:   

Remont lokali mieszkalnych w budynku połoŜonym w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki nr 58 

Remont lokali mieszkalnych nr 3,4,5,8,12,16 w budynku poło-
Ŝonym w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 58  

Szczegółowy zakres zawiera przedmiar robót. 

PołoŜenie 
Nr działki 
pow.w m 2 

Przeznaczenie  Opis nieruchomości 
Pow.  

uŜytkowa 
w m 2 

Cena wy-
woławcza 
brutto w zł 

Termin  
przetargu 

Stronie Śl. 
ul. Nowotki 14 

591 
4452m2 

Usługi oświaty. 

Nieruchomość  zabudowana jest wolnostojącym 
budynkiem uŜytkowym, (dawny budynek szkoły) 
jednokondygnacyjnym z poddaszem uŜytkowym, 

częściowo podpiwniczonym 
Działka wyposaŜona w sieć energetyczną, wodo-
ciągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. 

Budynek posiada centralne ogrzewanie 
(nowowykonana kotłownia gazowa) oraz posiada 
pozwolenie na budowę, na adaptację budynku na 
ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z funkcją hote-

lową 

837,44m 2 650 000,00 
15.07.08r.  

godz. 
12:00 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Lp 
PołoŜe-
nie 

Nr działki 
Pow. działki 

w m 2 
Opis nieruchomości 

Cena  wy-
woławcza 
w zł. brutto 

Kwota 
wadium 
w zł. 

Termin 
przetargu 

1 
Stary  
Gierałtów 

352/5 
 2000m 2 

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- brak, 
istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej 
z sąsiednich działek. 

83 500  4 200 
17.07.08 r. 

g.12:00 

2. 
Stary  
Gieratów  

352/6 
2000m 2  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- brak, 
istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej 
z sąsiednich działek. 

83 500 4 200 
17.07.08 r. 

g.12:15 

3. 
Stary  
Gierał-
tów  

352/7 
 2000 m 2 

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- brak, 
istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej 
z sąsiednich działek. 

88 300 4 500 
17.07.08 r. 

g.12:30 

4 
Stary 
Gierałtów 

352/8 
 2017 m 2 

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- brak, 
istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej 
z sąsiednich działek- 

89 000 4 500 
17.07.08 r. 

g.12:45 

5 
Stronie 
Śląskie 
wieś 

139 
 6140 m 2 

Nieruchomość niezabudowana. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia telefoniczna nie utrudnia-
jąca zabudowę. Istnieje moŜliwość podłączenia do linii 
energetycznej niskiego napięcia. 

224 125 11 207 
17.07.08 r. 

g. 13:00 

6 
Stary  
Gieratów 

316/1 
7101m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren działki 
przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. 

286 930 15 000 
17.07.08 r. 

g. 13:15 

7 
Stary  
Gierałtów 

160/12 
1958m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego 
napięcia. 

85 700 4 500 
17.07.08 r. 

g. 13:30 

8 
Stracho-
cin 

44/4 
2774m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez  teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna. Istnieje 
moŜliwość podłączenia inst. wod-kanalizacyjnej i gazo-
wej. 

75 000 4 000 
17.07.08 r. 
g.. 13:45 

Termin wykonania zamówienia:  

30 września 2008  

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty naleŜy składać do dnia: 2008-07-08 do godz. 1100 

w siedzibie zamawiającego Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

Pokój nr 15 
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♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia 
umów na uŜytkowanie kwater grzebalnych 
na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim. 
Opłata za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery 
na okres kolejnych 20 lat wynosi 200 PLN + 
7% VAT, 100 PLN + 7% VAT za kwaterę 
dziecinną i urnę. NieprzedłuŜenie umów spo-
woduje likwidację grobów. 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą, na 
preferencyjnych 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 pre-
ferencyjnych warunkach został przedłuŜony 
do 31 grudnia 2008 r.  Szczegółowe informa-
cje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. 
Nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY 

ODNOWIENIE KAPLICZKI  

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 
W dniu 20.06.2008r. Burmistrz Stronia Śląskiego przyznał na-
grodę dla najlepszej absolwentki, Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte, w roku szkolnym 2007/2008. 
Nagrodę w wysokości 250 zł. otrzymała Paula śak, która 
uzyskała średnią ocen 6.0. 

Natomiast nagrodę, w wysokości 300 zł, dla najlepszego ab-
solwenta Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, w roku 
szkolnym 2007/2008 otrzymała Martyna Biała . Martyna 
uzyskała średnią ocen 5,81, na egzaminie gimnazjalnym zdo-
była 96 punktów (na 100 moŜliwych), ponadto reprezentowała 
szkołę w konkursach powiatowych i wojewódzkich. 

śyczymy uczennicom  
dalszych sukcesów w nauce  
oraz w Ŝyciu osobistym.   

MISTRZOSTWA  
POWIATU KŁODZKIEGO 

 
W dniu 14 czerwca na stadionie Kryształu w Stroniu Ślą-

skim odbył się turniej trampkarzy o Mistrzostwo Powiatu 
Kłodzkiego. I m-ce w turnieju zajęła druŜyna KS Ścinaw-
ka, II m-ce KS Kamieniec Ząbkowicki, natomiast  III m–ce 
zajęła druŜyna SPP Kryształ Stronie. Medale zwycięzcom 
wręczył Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. 

Organizatorami turnieju byli: Podokręg Piłki NoŜnej 
Kłodzko i SPP Kryształ 
Stronie. Koordynatorem 
turnieju z ramienia 
OZPN Wałbrzych był 
Prezes Podokręgu 
Kłodzkiego Ryszard 
Wiktor. 

Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim spon-
sorom za ufundowane 
słodycze i upominki.  

 
ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

 
Z okazji dnia dziecka Koło Wędkarskie w Stroniu Śląskim  

zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci z Naszej Gminy. 
W zawodach wzięło udział ok. 60 dzieci. 

Zarząd Koła Wędkarskiego serdecznie dziękuje wszystkim 
sponsorom za wsparcie zawodów. 

 
JEDEN Z DZIESIĘCIU 

 
W dniu 29 maja, mieszkaniec naszej gminy — Miłosz Wę-

grzyn wystąpił w popularnym turnieju emitowanym w TVP 2 
„1 z 10”. Spośród 10 uczestników Miłosz uplasował się na 
drugim miejscu. Miłosz planuje udział w innych teleturniejach 
telewizyjnych. POWODZENIA  

 
DZIEŃ DZIECKA W 
BOLESŁAWOWIE 

 
Dnia 02.06.2008 r. 

w Bolesławowie miała 
miejsce impreza z oka-
zji Dnia Dziecka. Po-
dobnie jak w ubiegłym 
roku uczestniczyły w 
niej dzieci z Bolesławo-
wa i okolicznych wio-
sek. Jednak nie było by to moŜliwe gdyby nie pomoc wielu 
Ŝyczliwych ludzi. Dlatego teŜ serdeczne podziękowania skła-
damy wszystkim sponsorom, rodzicom, OSP Bolesławów, 
oraz tym którzy w inny sposób przyczynili się do zorganizo-
wania i przebiegu imprezy. 

 
 

KĄPIELISKO OTWARTE 
 

Kąpielisko w Starej Morawie czynne będzie w okresie  
wakacji w dniach 01.07-31.08.  

W czerwcu kąpielisko czynne jest w weekendy 
 

WSTĘP WOLNY!!! 

Uczniowie Gimnazjum im. 
Marianny Orańskiej w czyn-
ny sposób uczą się jak 
chronić dziedzictwo kulturo-
we naszego regionu. Bar-
tłomiej Hojnowski, Mateusz 
Sieroń, Krzysztof Soroko 
pod opieką pana Jarka 
Czerkawskiego zatroszczyli 
się o konserwację kapliczki 
na Przełęczy Puchaczówka. 
Niechaj coroczna inicjatywa 
podejmowana przez mło-
dzieŜ będzie dobrym przy-
kładem dla mieszkańców 
naszej gminy i dla odwie-
dzających nas turystów. 
Zatem szanujcie ślady przeszłości dla przyszłości! 

W SKRÓCIE 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim 
w roku szkolnym 2008/2009 

OFERUJE KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
 

TECHNIKUM ( 4 letnie) 
•technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 
•technik hotelarstwa 
•technik usług gastronomicznych 
•technik obsługi turystycznej 

 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 letnia) 
•kucharz małej gastronomii 
•sprzedawca 

DODATKOWA OFERTA: 
•praktyki krajowe i zagraniczne 
•kursy języka włoskiego 
•kursy barmana 
•udział w projektach organizowanych przez UE 
 
Tel. 074 8141 238 
e-mail: srkr-zsp-stronie@oswiata.org.pl  
www.zsp-stronie.oswiata.org.pl  

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI  „OSZLIFUJMY DIAMENTY” 
W roku szkolnym 2007/08 grupa nauczycieli ze Szkoły 

Podstawowej w Stroniu Śl. opracowała grant do Funduszu 
Lokalnego Masywu ŚnieŜnika w edycji „Działaj Lokalnie 
VI” pt. „Oszlifujmy diamenty”. Na jego realizację 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2500 zł. 

Program rozpoczął się w czerwcu 2008, a zakończenie 
działań planowane jest na listopad 2008, a więc obejmuje 
szereg działań podczas wakacji. Projekt zaplanowany jest 
do realizacji na terenie gminy Stronie Śląskie, z uczestnic-
twem uczniów, rodziców i nauczycieli, a takŜe instytucji 
wspomagających. 

Celem projektu jest: integracja społeczeństwa, wspie-
ranie talentów, zainteresowań, pasji i zdolności, promo-
wanie indywidualnych uzdolnień i twórczości lokalnej oraz 
dzielenie się swoją wiedza i umiejętnościami 

W realizację projektu zamierzamy zaangaŜować duŜa 
ilość osób- ok. 400, a takŜe instytucje, stowarzyszenia i 
grupy nieformalne z terenu gminy. 

 

Do zrealizowanych działań naleŜą: 

-wyjazd integracyjny zabawy rodzinne w Bielicach 

- warsztaty artystyczne Pt. „Drzewa” 

- uczestnictwo w Jarmarku Rękodzieła i Twór-
czości Lokalnej w Stroniu Śląskim  

- zawody pływackie i sportowe rozegrane w ra-
mach Dni Sportu dla uczniów szkoły podstawowej 

-konkurs recytatorski dla klas I-III 

 

Działania zrealizowane: 

1) Warsztaty dla dzieci pt. „Drzewa” 

Warsztaty miały miejsce w 
świetlicy szkolnej 5 czerwca. 
Uczestniczyły w nich dzieci, które 
miały ochotę pobawić się i przy 
okazji nauczyć malowania tem-
perami na drewnie. Zajęcia po-
prowadziła pani Izabela Zamoj-
ska, a opiekę sprawowali na-
uczyciele Marzena Balicka i Syl-
wia Madejczyk. 

2) Udział w Międzynarodo-
wym Jarmarku Twórców Lu-
dowych i Rzemiosła” w Stro-
niu Śląskim w dniu 14 
czerwca 2008  

Podczas Jarmarku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim zaprezentowali wykona-
ne podczas warsztatów arty-
stycznych, malowane na deskach 
farbami akrylowymi obrazy pt. 
„Drzewa”. 

Podczas Jarmarku dzieci miały 
moŜliwość wykonania wytworów 
artystycznych z zastosowaniem 
róŜnych technik: malowanie far-
bami, rysowanie kredkami, ma-

 
lowanie na desce, malowanie kredą 
na asfalcie, lepienie z gliny. 

Dziękujemy nauczycielom, którzy za-
angaŜowali się w realizację przedsię-
wzięcia. 

3) KONKURS RECYTATORSKI 

Dnia 18 czerwca 2008 odbył się kon-
kurs recytatorski „Od talentu do wy-
stępu”. Uczestnikami były dzieci z klas 
I - III Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim. Udział wzięło 31 uczniów. 
Występy oceniała jurorka - nauczyciel-
ka języka polskiego Agata Michorczyk. 
Przyznano następujące miejsca: 

I miejsce: Julia Bora i Wiktoria Makse-
lan 

II miejsce: Julia Lignarska 

III miejsce: Tomasz Leśniowski 

WyróŜnienia: 

Tosia Drebschok, Sebastian Soroko, 
Julia Leszczyńska, Julia Maczkowska, 
Aleksandra Sypek, Kasia Noga. 

Konkurs zorganizowały: Anetta 
Oostenbrink i Anita Mrozek. 
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XII DNI STRONIA ŚLĄSKIEGO 
W dniach 13 - 15 czerwca świętowali-

śmy 41 rocznicę nadania praw miejskich 
dla Stronia Śląskiego.   

Dnia 13 czerwca 2008 r. po raz siódmy 
na scenie w Parku Miejskim w Stroniu Ślą-
skim zmagały się dzieci z piętnastu przed-
szkoli powiatu kłodzkiego w ramach  
VII POWIATOWY FESTIWAL PIOSEN-
KI PRZEDSZKOLNEJ. W tym roku przyje-
chało do Stronia  trzydzieścioro małych, 
utalentowanych wykonawców. 

Dzieci przepięknie śpiewały w dwóch 
kategoriach: 

I kategoria - dzieci 4 - 5 letnie w pio-
sence przedszkolnej, 

II kategoria - dzieci 6 - letnie w piosen-
ce promującej zdrowie. 

Nagrody były bardzo ciekawe i podoba-
ły się dzieciom. Nikt nie wyjechał ze Stro-
nia bez pięknej maskotki oraz dyplomu i 
innych pamiątek. Przedszkola biorące 
udział w Festiwalu otrzymały statuetki 
kryształowe - symbol festiwalu oraz dyplo-
my uczestnictwa. 

Sponsorom bardzo serdecznie dziękuje-
my za okazane serce. 

Weekendowe obchody dni Stronia Ślą-
skiego zostały w tym roku połączone z 
„Międzynarodowym Jarmarkiem 
Twórców Ludowych i Rzemiosła arty-
stycznego”. Na Jarmarku moŜna było nie 
tylko pooglądać dzieła rąk  ludzkich ale 
takŜe je zakupić. Znalazły się tam między 
innymi rodzime koronki, grafiki, rzeźby w kamieniu ponadto 
goście z kraju i zagranicy prezentowali: biŜuterię z kamienia, 
ręcznie malowane szklane wazony, nalewki oraz wiele innych 

rozmaitości.   
W muszli koncertowej pojawili się m.in. 
zespół A.S.O., kapele podwórkowe „Czy 
się wali, czy się pali” i „Piaskowianie”, 
„Zorba”, „Leyla Disco dance” oraz cze-
ski „Radegast” z egzotycznym instrumen-
tarium (klarnet, skrzypce, cymbały, kontra-
bas) i folkowym zacięciem. Stronianie mogli 
równieŜ uczestniczyć w niecodziennym wer-
nisaŜu wystawy pt. Koktajl Stroński, ubar-
wionym elementami  teatru. Wystawa ta  
zwieńczeniem warsztatów fotograficznych  
prowadzone przez Centrum Sportu i Rekre-
acji.  DuŜym zainteresowaniem wśród mło-
dych stronian cieszyły się zawody w Skate 
Parku o Puchar Burmistrza Stronia Śląskie-
go. Zwycięzcy otrzymali z rąk p. Burmistrza 
interesujące i bardzo praktyczne nagro-
dy .min  pegi, ochraniacze itp. 
W niedzielę scena zarezerwowana została 
dla miejscowych artystów , dzięki czemu 
mogliśmy posłuchać m.in. Grupy Artystycz-
nej „Artufices” i rockowego „Pain Dro-
ps” oraz obejrzeć klimatyczny spektakl 
teatralny pt. „Nic co ludzkie...” wykona-
niu Pracowni Teatralnej „Szklani Ludzie” 
z Lądka Zdroju. 
Pogoda nas nie rozpieszczała, ale mogliśmy 
się schronić pod wielkim namiotem w par-
ku, który został zakupiony z projektu „Pod 
wspólnym dachem…” współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

INERREG III A Czechy - Polska. 
Tegoroczne Dni Stronia Śląskiego były bardzo udane. 

Współpraca Gminy Stronie Śląskie z miastami partnerskimi roz-
wija się pręŜnie. Obecnie realizujemy wspólny projekt „Lato w Ma-
sywie ŚnieŜnika” z czeskim Starym Mestem, który zakłada organiza-
cję cyklu imprez, warsztatów i seminariów.  

Z okazjo niedawno obchodzonych Dni Stronia Śląskiego odwie-
dzili nas samorządowcy z węgierskiego Szikszó (13-15.06). 

Regularnie prowadzona jest wymiana młodzieŜy z miastami 
partnerskimi: Szikszó i La Machine. 

W dniu 23 czerwca wyjechała do Szikszó grupa dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej (6 osób) i Gimnazjum (9 osób). Na wymianę 
pojechały uczennice z najlepszymi średnimi.  

MłodzieŜ, w dniach 23.06 - 30.06.2008, będzie poznawać walory 
ziemi węgierskiej. Przewidziane jest zwiedzanie okolic miasta. Zało-
Ŝeniem jest poznawanie walorów turystycznych i kultury Węgier, 
integracja młodzieŜy z gmin partnerskich Stronie Śl. - Szikszó. 

Wymiana młodzieŜy pomiędzy Stroniem a Szikszó prowadzona 
jest od 2004 roku. W sezonie zimowym odwiedza nas młodzieŜ z 
Szikszó, natomiast nasi uczniowie odwiedzają Węgry w okresie let-
nim. 

Wymiana młodzieŜy na podobnych zasadach prowadzona jest 
równieŜ z zaprzyjaźnioną, francuską gminą La Machine. 

W dniach 07- 14. lipca 2008 r. odwiedzi nas 30 - to osobowa 
grupa młodzieŜy wraz z opiekunami z La Machine, która będzie mia-
ła moŜliwość zaznajomienia się z atrakcjami Ziemi Kłodzkiej oraz 
zapoznania się z naszą tradycją. 

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 

GCI 
W czasie wakacji dzieci i młodzieŜ z terenu Stronie Ślą-
skie mogą korzystać z komputerów w Gminnym Cen-
trum Informacji. Komputery będą udostępniane wy-
łącznie w godzinach: 
900 - 10 30  młodzieŜ gimnazjalna 
1030 - 12 00   dzieci Szkoła Podstawowa  
Dla dzieci z klas 1 - 6 zaplanowano takŜe inne gry i 
zabawy. 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE 
W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim 
organizuje następujące zajęcia: 
poniedziałki - 1000 - 1300 - zajęcia plastyczne, 
wtorki - 1000 - 1200 - zajęcia literackie, 
środy - 1000 - 1300 - gry planszowe, 
czwartki - 1000 - 1300- zgadywanki, konkursy 

 

CSIR — basen 
01. lipca 31. sierpnia 

WSTĘP WOLNY 
1200—1300—dzieci ze Szkoły Podstawowej  
1300—1400—dzieci z Gimnazjum  

WAKACJE DLA DZIECI 
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POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA  
W POLANICY-ZDRÓJ   UL. JANA PAWŁA II 2 

Pragniemy poinformować iŜ z myślą o pacjentach  
z ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej i dzierŜoniowskiej od  
15.05.2008 r. nasz ośrodek prowadzi ciągły,  
24-godzinny dyŜur kardiologiczny, zwłaszcza dla chorych  
z zawałem serca i chorych zagroŜonych zawałem. 

WyposaŜeni jesteśmy w najnowocześniejszy sprzęt 
potrzebny do wykonywania zabiegów koronarografiii za-
biegów implantacji stentów wieńcowych. Nasze doświad-
czenie w leczeniu chorych z zawałem serca sięga 20 lat 
codziennej pracy kardiologa inwazyjnego. 

Ponadto: Udzielamy bezpłatnych, codziennych kon-
sultacji dla chorych, posiadających skierowanie do nasze-
go ośrodka wystawione przez Lekarza Rodzinnego, w któ-
rego ocenie, chory wymaga diagnostyki inwazyjnej. 

Istnieje równieŜ moŜliwość skorzystania z komercyjnie 
działającej przy naszym ośrodku Poradni Kardiologicznej 
udzielającej usług w zakresie konsultacji, badań UKG, ba-
dań Holtera i testów wysiłkowych. Cena konsultacji wynosi 
100,00 PLN. 

Leczenie szpitalne w naszym ośrodku, wykonywanie 
najbardziej nawet skomplikowanych zabiegów na sercu 
jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, podobnie jak konsultacje 
chorych do nas kierowanych. 

Zadzwoń i umów się. WARTO 
Teł. 074/8621170 
Tel. Zawałowy 509342834 

SUDECKIE CENTRUM  
KARDIOLOGICZNO-ANGIOLOGICZNE  

WARSZTATY 

W ramach projektu „Doradztwo i Kariera - ponadlokalna 
sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełno-
sprawnościami” we Wrocławiu powstało Regionalne Biuro 
Doradztwa i Kariery. Biuro świadczy kompleksową , bez-
płatną pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, pośred-
nictwa pracy i poradnictwa psychologicznego dla osób 
niepełnosprawnych (I, II, III stopień niepełnosprawności). 
Chcielibyśmy zaprosić osoby niepełnosprawne zamieszkałe 
na terenie gminy Stronie Śląskie do korzystania z naszych 
usług. Istnieje moŜliwość zorganizowania na terenie gmi-
ny wyjazdowej sesji doradczej lub warsztatów prowadzo-
nych przez naszych specjalistów. Aby moŜliwe było zorga-
nizowanie takiego spotkania niezbędna jest grupa chęt-
nych i zdeklarowanych do uczestnictwa osób. 

JeŜeli jesteś osobą z I, II, III stopniem niepełno-
sprawności i jesteś chętny/a do współpracy zgłoś 
się do: Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim, 
ul. Kościelna 12,  tel.: 074-814-32-42 

Podczas przeprowadzki klubu z biurowca HSK „Violetta” SA jakiś 
„dobrodziej” ukradł naszą własność a mianowicie odznaczenia 
honorowych dawców krwi, szpadę górniczą 2 szt. oskardy górni-
cze 2 szt. otrzymane od górników z kopalni „Halemba” i „Rudna”  
szablę oficerską, którą otrzymaliśmy od I Brygady Wojsk Rakieto-
wych, ciupagę góralską, którą klub nasz otrzymał od górali no-
wosądeckich. Wszystko to pamiątki klubu. Zginął równieŜ krzyŜ 
miedziany od sztandaru.  

„Człowieku”, który to zabrałeś  
oddaj wszystko na adres  

ul. 40 Lecia PRL 3/90 lub 5/9  
zostaw po prostu pod drzwiami. 

17 czerwca odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania 
krwi. Na akcję zgłosiło się 45 osób w tym 23 kobiety 22 męŜ-
czyzn, dwie osoby oddały krew po raz pierwszy. 6 osób oddało 
krew dla dziewczynki, która wkrótce przejdzie operację serca. 
Zarząd klubu dziękuje wszystkim oddającym krew jednocześnie 
zapraszamy 19 sierpnia br.  

28 czerwca członkowie naszego klubu będą brali udział w corocz-
nej Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Krwio-
dawców w Sportach 
obronnych w Duszni-
kach Zdroju na Jamro-
zowej Polanie. Więcej 
informacji  podam 
czytelnikom Nowinek 
Strońskich w następ-
nym wydaniu.  

J M  

KHDK „BRYLANT” 

KURSY DLA KOBIET 

Fundacji ALFA zaproponowała organizację kursów zapo-
biegających wykluczeniu społecznemu kobiet. Zajęcia 
adresowane są do matek z dziećmi, kobiet po urlopach 
macierzyńskich, wychowawczych, zagroŜonych zwolnie-
niami, zwolnionych z pracy, chcących powrócić do pracy 
lub otworzyć własną działalność. W planie są zajęcia z 
psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, kosme-
tologiem. JeŜeli jesteś kobietą zainteresowaną takimi 
warsztatami jak najszybciej zgłoś się do: 
Gminnego Centrum Informacji  w Stroniu Śląskim 
ul. Kościelna 12    tel.: 047-814-32-42 

Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe w Starym Gie-
rałtowie (Stary Gieratów 7- Trzy Siostry) zaprasza wszystkich 
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie i nie tylko, do wzięcia udzia-
łu w działaniu pt. „Prezentacja własnej twórczości”. 

KaŜdy, kto chce się zaprezentować w dowolny plastyczny 
sposób proszony jest o przyniesienie swoich prac w miesiącu 
lipcu 2008 do Centrum, które otwarte jest od pon- Pt 17- 21.00, 
a w soboty i niedziele od 12-22.00 

W sierpniu planowany jest pokaz twórczości, który obejmie: 

1. Wystawę zgro-
madzonych prac 
plastycznych, zdjęć 

2. Prezentację 
wierszy 

3. Pokazy multi-
medialne, prezenta-
cje slajdów 

W lipcu i sierpniu 
zapraszamy do na-
szego Centrum na 
dni tematyczne po-
święcone tworzeniu prezentacji multimedialnych. 

ICEO ZAPRASZA 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

KALENDARZ IMPREZ 

28.06.2008 
Początek imprezy: 19:00 - 1:00 
LENIA NOC POD KRALICKIM  
ŚNIEśNIKIEM 
Miejsce imprezy - rynek Starego Mesta  
W programie: Dyskoteka RADIA RUBI, pokaz 
tańca latynoamerykańskiego, bar koktajlo-
wy, konkursy z nagrodami.  
Zapewniony transport na imprezę. 
 
12 lipca 2008 
Początek imprezy: 9:30  
BIOSLAVNOSTI - biofestyn  
Miejsce imprezy - areał spółki Krobio 
W programie: koncerty muzyczne, ponadto 
w ciągu dnia sprzedaŜ i degustacja biopro-
duktów, posiłki z bio specjalnościami dla 
„mięsoŜernych” i wegetarian, zwiedzanie 
ekofarm i młyna PRO-BIO, teatr, kącik dzie-
cięcy.  
Wstęp: dorośli 50 CZK dzieci 10 CZK (bilety 
biorą udział w losowaniu nagród)  
www.probio.cz/bioslavnosti2008  
 
25.07-27.07.2008 
"Anenska pout" 
Jarmark Produktów Lokalnych 
Rynek w Starym Mescie 
 
01-03.08.2008 
Górskie Samochodowe 
Mistrzostwa Polski 
Sienna (Czarna Góra)  
 
16.08.2008 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  
w Poszukiwaniu Minerałów 
 
23.08.2008 
Lato Jaskiniowców 
Kamieniołom w Kletnie  
Gwiazda wieczoru: Czerwone Gitary 
 
30.08.2008 
’Retro Party" 
Rynek w Starym Mescie 
 
07.09.2008 
Rynek w Starym Mescie 
Śladami Józefa II 
 
13.09.2008  
Stare Mesto 
Zawody sportowe  
Stare Mesto - Stronie Śląskie 

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 

LATO W MASYWIE ŚNIEśNIKA 
 

05.07.08 – Lato Wodnika Szuvarka 
Zalew Stara Morawa 

14.00 – rozpoczęcie imprezy konkursami; 
- Płyń  na byle czym- konkurencja z nagrodami pienięŜnymi  
- Mistrzostwa świata w triatlonie strońskim: jazda na hulajnodze na czas, 
bieg po plaŜy w nartach oraz przepłynięcie w jak najkrótszym czasie odcinka 
zalewu w wielkiej misce - konkurencja z nagrodami pienięŜnymi od sponsorów, 
- Rozgrywki w siatkówce plaŜowej,  - Zawody pływackie, 
- Pokazy skuterów wodnych,   - Pokazy ratownicze, 
- Maraton Pływacki,   - Pokaz mody plaŜowej, 
- Skoki w workach,   - Zawody wędkarskie, 
- zwiedzanie zabytkowego Wapiennika, 
17.30 – Koncert zespołu rockowego „Paint Drops” 
18.30 – Koncert zespołu “Spaces Faces”  
20.00 – Koncert Gwiazdy wieczoru „ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY” 
22.00 – Koncert zespołu „Sedes” 

 
06.07.08 –Małe targi turystyczne  

partnerskiego okręgu Stare Mesto – Stronie Śląskie 
 
15.00 - 18.00 Prezentacje atrakcji okręgu i gestorów – stoiska promocyjne 
Starego Mesta i Stronia Śl. 
16.30 – 17.00  Gry i zabawy dla wszystkich milusińskich,  
17.00 - 18.00 Szajdar dla dzieci, 
18.00 - 19.30 Słoneczna biesiada,  
19.30 - 21.00 Ich trzech covery Rynkowski, Niemen, Krawczyk, 
21.00 - 23.00 Ladys,  
23.00 - 23.10 Sztuczne ognie, 

III ODPUST 

Święty Jan na Nowym Gierałtowie 28.06.0208 

Program: 

16.00 – polowa msza święta 

17.00 –   Loteria fantowa ks. Maciej Oliwa 

- Pokazy straŜackie 

- mecze piłki siatkowej 

18.00 – Występ zespołu ludowego „Siekiereczki” 

18.30 – Zespół „Taniec Dawny” 

19.00 – Grupa Artystyczna Artufices+zespół „MY” 

20.00 – Koncert zespołu  „Pain Drops” 21.00 –  Występ Jarka Kołaczyka – 
rozpoczęcie zabawy tanecznej  

21.30 – Fire show – pokaz tańca  

24.00 – zakończenie imprezy 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i BudŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

„Przekraczamy granice” 


