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1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Stypendia szkolne 

Z dniem 15 września 2008 r. upłynął termin składania wniosków o stypendium szkolne na 
rok szkolny 2008/2009. 

Wpłynęło 187 wniosków. 21 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych między innymi: uzy-
skali wyŜszy dochód na osobę niŜ 351zł.  
Informujemy, Ŝe z uwagi na fakt nie otrzymania dotacji na pomoc materialną o charakterze 
socjalnym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu decyzje w sprawie przy-
znania stypendium zostaną wystawione w terminie późniejszym. Decyzje zostaną dostarczo-
ne do Państwa domów na adres wskazany we wniosku, zawierać będą wysokość przyznane-
go stypendium, formę oraz termin wypłaty.  
Za opóźnienie w wypłacie stypendium przepraszamy. 
 
Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie. 
Burmistrz Stronia Śląskiego przyznał stypendia naukowe i sportowe za okres od października 
2008 r. do lutego 2009 r. na podstawie Uchwały Nr XXI/211/04 Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim z dnia 06 września 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypen-
diów dla uczniów i studentów dla zdolnej młodzieŜy zamieszkałej na terenie Gminy Stronie 
Śląskie. 

Obsługę finansową stypendiów przejął Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika. W listopadzie 
2008 r. zostaną wypłacone stypendia za miesiąc październik, listopad, grudzień, natomiast 
stypendia za styczeń i luty zostaną wypłacone w styczniu 2009 r. 

Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50 zł. do 150 zł. Wśród stypendystów: Paula 
śak, Remigiusz Jamróz, Tomsz Lizurej, Małgorzata Soroko, Daniel Majewski, Szy-
mon Burek, Wiktor Załucki, Wioleta Wlaźlak, Agnieszka Zbela, Martyna Biała, 
Klaudia Ślifirz, Karolina Dreger, Patryk Cuch, Olga Drąg, Marta Mucha, Joanna 
Puch.  
Wszystkim stypendystom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

STYPENDIA BURMISTRZA I SZKOLNE 

ZbliŜa się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Pamię-
tajmy w tych dniach o tych, co juŜ odeszli, których juŜ nie ma wśród 
nas, uporządkujmy groby, zapalmy znicze, złóŜmy kwiaty. Wspo-
mnieniem, refleksją, zadumą obejmijmy bliskich, kochanych, tak 
waŜnych w naszym Ŝyciu. Niech pamięć będzie znakiem, Ŝe nie 
wszystko umiera. Pamiętając nie tylko o naszych najbliŜszych, nie 
pozwólmy, aby w tym szczególnym dniu były groby, na których nie 
zapłonie Ŝadna świeczka. Człowiek Ŝyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim. 

W dniach 27.10.2008 - 03.11.2008 obowiązuje zmiana organizacji ruchu  
przy dojeździe do cmentarza w Stroniu Śląskim.  

Na parkingi przy cmentarzu moŜna dojechać od ul. Kościuszki  
(skrzyŜowanie przy Banku Spółdzielczym)  

natomiast wyjeŜdŜamy drogą jednokierunkową na ul. Kościelną. 

StraŜ Miejska w Stroniu Śląskim przypomina, Ŝe niezastosowanie się do znaków drogo-
wych jest wykroczeniem z art. 92§1 kodeksu wykroczeń i grozi karą grzywny. 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

UWAGA !!! 

10.11.2008 (poniedzialek) 
Urząd Miejski w Stroniu Śl. 

będzie nieczynny 

ZA NIEDOGODNOŚCI 
PRZEPRASZAMY. 

W TYM 

NUMERZE: 
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Zapraszamy na XXVIII sesję Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 
27 października 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. Uroczyste wręczenie mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie medali Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie poŜycie małŜeńskie.  
4. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na poprzedniej sesji Rady Miej-

skiej w Stroniu Śląskim. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-

skim. 
6. Stan linii energetycznych oraz zabezpieczenie Gminy Stronie Śląskie w 

energię elektryczną 
• Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku 
Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim 

• Przedstawiciele EnergiaPro - Koncern Energetyczny SA. Oddział w 
Wałbrzychu -  Rejon Dystrybucji w Kłodzku 

• Burmistrz Stronia Śląskiego  
• Dyskusja.    

7. Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
terenie Gminy Stronie Śląskie  
• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i 

Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Stronie Śląskie     
• Burmistrz Stronia Śląskiego  
• Dyskusja.    

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Stronia Śląskiego w 
okresie między sesjami. 

9. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie na 2009 rok. 

10. Rozpatrzenie wezwania Pana Czesława Kozanowskiego do usunięcia 
naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały Nr XXVI/169/08 Ra-
dy Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu połoŜonego we wsi Sienna (działki nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6, 77, 
78, cz. 74, 125dr, 126dr, 129dr) – Gmina Stronie Śląskie. 

11. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie 
dla obszaru w granicach działki oznaczonej nr geodezyjnym 88 we wsi 
Stara Morawa. 

12. Zmiana uchwały Nr XXV/165/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
30 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno – ścieko-
wa we wsi Stara Morawa”. 

13. Przyjęcie procedury uchwalania budŜetu Gminy Stronie Śląskie, rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budŜetu. 

14. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Gminy Stronie Śląskie za I półrocze. 

15. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok. 
16. Przyznanie dodatku  specjalnego dla Burmistrza Stronia Śląskiego. 
17. Interpelacje radnych. 
18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
20. Zamknięcie sesji.  

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ PRZEJĘCIE   STACJI  PKP 

Jak wiadomo władze 
Gminy Stronie Śląskie 
od kilku lat starały się 
o przejęcie od PKP 
budynku stacyjnego z 
myślą o zagospodaro-
waniu go na potrzeby 
kulturalne.  

Wreszcie w dniu 17 października nastąpiło roz-
strzygnięcie sprawy i Starosta Kłodzki Krzysztof 
Baldy w imieniu Skarbu Państwa przekazał Na-
szej gminie budynek stacji wraz z przyległą dział-
ką.  

Dysponujemy juŜ dokumentacją i w przyszłym 
roku Burmistrz zamierza rozpocząć inwestycję 
związaną z remontem stacji i adaptacją jej na 
funkcję kulturalną.  

Jesteśmy pierwszą gminą w powiecie kłodzkim, 
która nieodpłatnie przejęła nieruchomość od PKP 
S.A. oraz Skarbu Państwa. Umowę uŜyczenia w 
tej sprawie starosta K. Baldy i burmistrz Z. Łopu-
siewicz podpisali, oczywiście na stacji kolejowej. 

Zapraszamy osoby pracujące w sektorze NGO 
na robocze spotkanie oragnizacji w ramach pro-
jektu "Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej".  

Jest to projekt skierowany do małych organi-
zacji, mający na celu podniesienie jakości ich 
pracy a takŜe stworzenie reprezentacji kłodzkich 
NGO, zdolnej do zabierania głosu w swojej 
sprawie na rozmaitych forach. To spotkanie jest 
przede wszystkim okazją do tego, aby po ludzku 
pogadać o tym, co warto zrobić dla naszych 
organizacji. 

Jeszcze raz zapraszam serdecznie - 
30 października 2008, godz.11.00 

Sala w Powiatowym  
Centrum Doskonalenia Kadr  

teren "Budowlanki" w Kłodzku,  
ul.Boh.Getta;  

Kontakt 
Hubert Krech 
GSM 0607 873162 
GG 10863661 
www.krech.pl  

PASMO NGO ZIEMI KŁODZKIEJ  
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PRZETARGI 
Burmistrz  Stronia  Śląskiego  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ  

n/w nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie:  

Nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów. 
Przetarg odbędzie się dnia  23 grudnia 2008 r  o godz. 12:00.  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Wadium z dopiskiem „Przetarg-wieś RogóŜka ”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia  19 grudnia 2008 r.   

Po-
wierzchni
a ogółem 

Przezna-
czenie  

Opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza  
brutto w zł.  

Kwota  
wadium 

w zł.  

89,87  ha 

Zabudowa 
mieszka-
niowa i 
usługi, 
zieleń 

leśna oraz 
uŜytki 
rolne 

Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka,  
Gmina Stronie Śląskie, KW Nr 43441. 

Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne urządzenia infrastruktury technicz-
nej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.   Nieruchomości  dookoła są oto-
czone lasami, których część wchodzi w ich skład. Dojazd do nieruchomości od 
strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez miej-
scowość Konradów, drogą asfaltową. Krótszy dojazd od Stronia Śląskiego dro-
gą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym. Przez wieś RogóŜka przebie-
ga droga (dz. nr 35), która została wyremontowana przez Nadleśnictwo Lądek 

Zdr., która nie pokrywa się z drogą geodezyjną . 

13 100 000  700 000 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości, połoŜo-
nych w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:  

Lp Nr działki 
Pow. w m 2 Opis nieruchomości 

Cena  
wywoławcza  
brutto w zł.  

Kwota  
wadium 

w zł.  

Termin 
przetargu 

1. 
84 

5852 m 2 

Nieruchomość nie zabudowana . Przez teren  działki przebiega 
główna linia kanalizacji ściekowej, gazociąg. Na terenie działki 
zlokalizowane są słupy linii energetycznej wysokiego napięcia.  

197 217,00  10 000,00  
28 listopada  

2008 r. 
godz. 12:00  

2. 
88 

11582 m2 

Nieruchomość nie zabudowana . Przez teren działki przebiega linia  
kanalizacji  ściekowej, gazociąg oraz podziemny kabel energetycz-

ny niskiego napięcia  
391 685,00  20 000,00  

28 listopada 
2008 r. 

godz. 12:15  

3. 
87 

17620 m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren działki przebiega 
(wzdłuŜ) ul. Polnej przebiega główna linia kanalizacji ściekowej, 

gazociąg oraz częściowo podziemny kabel energetyczny  niskiego 
napięcia.  

595 880,00  30 000,00  
28 listopada 

2008 r. 
godz.12:30  

Przetargi odbędą się w dniu  28 listopada  2008 r. w  w/w godzinach  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pok. nr 17(sala konferencyjna).  

Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej 
 do dnia  24 listopada 2008 r. na konto Gminy Stronie Śląskie  

Burmistrza  Stronia  Śląskiego  ogłasza   przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ 
 n/w nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie:  

 

Lp Nr działki 
Pow. w m 2 Opis nieruchomości 

Cena  
wywoławcza  

Kwota  
wadium 

Termin 
przetargu 

1. 
43 

3 673m2  

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna. Istnieje moŜliwość podłącze-

nia do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej .  
150 000,00  7 500,00  

28 listopada 
2008 r. 

godz. 12:00  

2. 
211/1 

2084 m2  

Niezabudowana nieruchomość . Działka nie jest wyposaŜona w 
Ŝadne urządzenia infrastruktury technicznej. Istnieje moŜliwość 
podłączenia energii elektrycznej z napowietrznej linii energe-

tycznej. Dostęp komunikacyjny –bezpośrednio z głównej drogi 
asfaltowej  

100 000,00  5 000,00  
28 listopada 

2008 r. 
godz. 12:15  

3. 
35/4 

2400 m 2  

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren działki przebiega  
linia energetyczna niskiego napięcia nie utrudniająca zabudo-

wę.   
95 000,00  5 000,00  

28 listopada 
2008 r. 

godz. 12:30  

PołoŜenie 

Strachocin  

Stary  
Gierałtów  

Strachocin  

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, (074) 811-77-45. 
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UROCZYSTE OBCHODY XXX-LECIA KAPELI  

W Biuletynie samorządowym 
Gminy Stronie Śląskie /nr XLVII 
z dnia 19.09. br./ informowali-
śmy czytelników o przypadają-
cej w tym roku 30-tej rocznicy 
narodzin Kapeli Podwórkowej 
„Z ul. Hutniczej” w Stroniu 
Śląskim. Dziś, dla zaintereso-
wanych, przekazuję „garść” 
informacji z przebiegu uroczy-
stości jubileuszowych. OtóŜ 
obchody 30-lecia Kapeli rozpo-
częły się w dniu 11.X.2008r. o 
godz. 17.00 w Kościele Parafialnym w Stroniu Śląskim uroczystą Mszą Świętą, 
celebrowaną przez ks. Ryszarda Szula, proboszcza naszej parafii. Po zakoń-
czeniu Mszy Świętej, przed głównym wejściem do kościoła, wychodzących 
przywitała krótkim koncertem zaprzyjaźniona nam Kapela „Sami Swoi” z miej-
scowości Czatachowa gmina śarki. 

Następnie zaproszeni goście udali się do Ośrodka „Górska Dolina” przy ul. 
Polnej 18c na uroczystą kolację, przygotowaną przez właścicieli Ośrodka: 
Zofię i Wiesława Sadowskich. Wśród 52 zaproszonych gości, przybyli główni 
sponsorzy i sympatycy naszej Kapeli a wśród nich: Zastępca Burmistrza Mia-
sta Pan Dariusz Chromiec wraz z małŜonką, Przewodniczący Związku Zawo-
dowego Prac. Przem. Szklarskiego w HSK „Violetta” S.A. Pan Zenon Gałka 
wraz z małŜonką, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej Pani Wiesława Czer-
wińska, jednocześnie Prezeska Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starym Gierał-
towie, Członek wyŜej wymienionej Komisji, długoletni radny i przedstawiciel 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Stroniu Ślą-
skim Pan Jan Florowski, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Pani Renata 
Nowak, Pani Janina i Józef Sułkowie z Kłodzka, Leśniczy z Siennej Pan Tade-
usz Główka, Pan Zygmunt Kołaczyk z małŜonką, Pan Artur Ramza z małŜon-
ką, Pan Henryk Smertyga z małŜonką, reprezentacja Ludowego Zespołu Śpie-
waczego „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa wraz z Naczelnikiem OSP Pa-
nem Januszem Gondko. 

Przybyli teŜ, niestety nie wszyscy z byłych członków naszej Kapeli, wraz z 
małŜonkami i osobami towarzyszącymi, koledzy: Jerzy Jabłoński, Czesław 
Bugajski, Ryszard Musiał, Stanisław Piwko, Ryszard Chwal, Zdzisław Grzelak i 
Janusz Najbor. Zabrakło, między innymi członka Kapeli Czesława Zamojskie-
go, przebywającego w sanatorium po cięŜkim wypadku drogowym. 

Obecni na kolacji goście Ŝyczyli nam dalszych sukcesów i dotrwania do na-
stępnych jubileuszy. Obdarowano nas licznymi, cennymi prezentami i wiązka-
mi kwiatów. Były teŜ Ŝyczenia i prezenty od Burmistrza Miasta, przekazane 
przez Zastępcę Burmistrza, od nieobecnego, byłego Senatora Kazimierza 
DroŜdŜa, od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przekazane 
przez Jana Florowskiego. 

Kapela odwdzięczyła się gościom serwując smaczne dania, mocne trunki i 
dobrą muzykę w wykonaniu obydwu Kapel oraz przy zaangaŜowaniu się by-
łych muzyków naszej Kapeli. W przerwach śpiewano, korzystając z przygoto-
wanych śpiewników, piosenki biesiadne a tańce trwały do godziny 3.00. Z 
zaplanowanych kilku konkursów udało się przeprowadzić jeden a był to kon-
kurs picia piwa przez słomkę. W konkursie wzięły udział dwie 3 osobowe re-
prezentacje Kapeli „Sami Swoi” i Kapeli „Z ul. Hutniczej”. Bezkonkurencyjną 
okazała się druŜyna naszej Kapeli, „bijąc na głowę” konkurentów a indywidu-
alnie zwycięŜył kolega Janusz Robaszewski /pół roku trenował w barze/. W 
czasie trwania kolacji moŜna było obejrzeć wystawę 30-letniego dorobku na-
szej Kapeli i wpisać się do kroniki Kapeli. 

Kończąc, ubolewam, Ŝe ze zrozumiałych względów nie mogliśmy wszystkich 
naszych sympatyków zaprosić na jubileuszową kolację i przekazuję Wam po-
zdrowienia od całej naszej Kapeli „Z ul. Hutniczej”. 

Jerzy Kaczmarek 

Drogi czytelniku „Nowinek Strońskich” jeśli 
czytasz nasze artykuły to informujemy, Ŝe 
otrzymaliśmy siedzibę na nasz klub. Siedziba 
znajduję się przy ul. Zielona 8, klub czynny 
będzie w środy od 13:00 do 16:00 oraz w 
piątek od 13:00 do 15:00. Za to, Ŝe otrzymali-
śmy pomieszczenie na klub bardzo dziękuje-
my Panu Burmistrzowi Stronia Śląskiego, 
Związkowi Emerytów i Rencistów w Stroniu 
Śląskim za udostępnienie pomieszczenia, kol. 
Janowi Florowskiemu oraz wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili. 
 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
Ŝa w Kłodzku przekazał Klubowi HDK 
„Brylant” Ŝywność (płatki kukurydziane, cu-
kier, mąka, makaron). śywność ta rozdawana 
jest osobom o bardzo złej sytuacji materialnej 
zwłaszcza krwiodawcom i ich rodzinom. 
 

Pytania i odpowiedzi!  

 
Czy jeśli 2 dni byłem przeziębiony i 
wziąłem Aspirynę i Theraflu czy mogę 
oddać krew? 

Nie przerwa musi być co najmniej 2 tygodnie. 
Mam pytanie, co będzie jak oddam krew 
jak niedawno mi się okres skończył, bę-
dzie problem? 

Krew moŜna oddać 3 dni po okresie. 

Czy oddając krew trzeba być na czczo? 
Przed oddaniem krwi naleŜy zjeść lekki węglo-
wodanowy posiłek np. bułkę z dŜemem i wy-
pić słodką herbatę. 
Czy egzema na kilku palcach dłoni wy-
klucza dawcę? 

Musi to obejrzeć lekarz. 
Jestem kobietą, czy mogę oddać krew, 
jeśli skończyłam miesiączkować? 
 

Dawcą moŜna zostać w wieku 18-65 lat. O 
oddaniu krwi u dawców pierwszorazowych w 
wieku ponad 60 lat decyduje lekarz RCKiK 
c.d.n. 

Zarząd klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Brylant” w Stroniu Śląskim składa Kapeli „ Z 
Ulicy Hutniczej” z okazji Jubileuszu 30 - lecia 
działalności najserdeczniejsze Ŝyczenia po-
myślności i zdrowia jej członkom na następne 
wiele, wiele lat. 
Kapela ta wielokrotnie uświęcała wiele uro-
czystości organizowanych dla krwiodawców. 
Za to im serdecznie Dziękujemy i oczywiście 
prosimy o jeszcze. 

JM 

HDK BRYLANT 
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MAMMOGRAFIA WYKONANA!  
W dniach 06 - 07 października 2008 r. przy Urzędzie Miejskim, 
stał mammobus CARITAS, w którym odbywały się badania 
mammograficzne. Z badań profilaktycznych skorzystało 56 
kobiet w wieku 50 - 69 lat. Ponadto przebadało się 5 kobiet z 
przedziału wiekowego do 50 lat. 
 

BIURO PODRÓśY W STRONIU ŚL. 
W Stroniu Śląskim zostało otwarte pierwsze buro podróŜy Pla-
neta Travel. Oferuje m.in. wczasy w Polsce i zagranicą, bilety 
autokarowe, bilety tanich linii lotniczych, ubezpieczenia tury-
styczne, mapy i przewodniki. 
 

DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
W dniu 10 października 2008 roku W Galerii Szpitala dla Ner-
wowo u Psychicznie Chorych oraz w Hotelu „Górska Dolina” 
przy ul. Polnej 18c w Stroniu Śląskim odbyły się obchody 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod hasłem: 
„Niech osiągnięcia zdrowia psychicznego ma ogólno-
światowe pierwszeństwo i będzie przedmiotem mię-

dzynarodowego zainteresowania”. 
Dyrekcja Szpitala dziękuje wszystkim bez których powyŜsze 
obchody nie mogłyby się odbyć. 
 

śONKILOWA WIEŚ 
Grupa Odnowy Wsi Nowy Gierałtów - Bielice przy współpracy 
Urzędu Miejskiego złoŜyła wniosek i otrzymała dotację od Fun-
duszu Lokalnego Masywu ŚnieŜnika. Projekt nosi nazwę 
„KLOMBY NADZIEI - Ŝonkilowa wieś” i jest nawiązaniem 
do kampanii pt. Pola Nadziei. W ramach tego projektu na 
całej długości wsi w ok. 30 miejscach załoŜone zostaną klom-
by Ŝonkila. 
Jesienna akcja sadzenia Ŝonkili w Nowym i Starym Gierałtowie 
oraz w Bielicach odbyła się przy udziale mieszkańców i wolon-
tariuszy, a juŜ wiosną będzie moŜna zauwaŜyć efekty ich pra-
cy. MoŜe mieszkańcy innych wsi wezmą przykład i teŜ zechcą 
upiększyć swoje otoczenie. 
 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ LEŚNY  
Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony przez ministrów 
odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich i tym roku 
trwał od 20-24 października. W ramach Obchodów Europej-
skiego Tygodnia Leśnego pod hasłem LAS czeka na WAS w 
Nadleśnictwie Lądek Zdrój odbyły się: prelekcje, zwiedzanie 
salki edukacji leśnej, projekcja filmu o tematyce leśnej, ścieŜ-
ka edukacyjna w leśnictwie Stary Gierałtów. 
 

TAKA RYBA 
Od pewnego czasu wśród miejscowych wędkarzy krąŜyły opo-
wieści Ŝe na stawach grasuje jakiś potwór i poŜera narybek a 
nawet wciąga pod wodę i połyka w całości pływające tam 
kaczki. Wreszcie znalazł się pogromca potwora – członek Koła 
wędkarskiego w Stroniu Śląskim Pan Tomasz Chęś poskromił 
harce suma o długości 130 cm i wadze 13 kg. GRATULUJE-
MY!!! 
Działacze Koła Wędkarskiego nadal zachęcają do wędkowania 
poniewaŜ miejscowe kaczki są zaniepokojone i sygnalizują Ŝe 
nadal pływa coś bardziej okazałego i czeka na następnego 
pogromcę i szczęściarza. śyczymy powodzenia 
 

DELEGACJA Z MOŁDAWII 
W dniu 16 października 2008 r. gościliśmy 10 osobową dele-

gację z Mołdawii, którą przywitaliśmy na Sali konferencyjnej 
UM a następnie zaprezentowaliśmy gościom Naszą Gminę. 
Delegacja miała okazję poznać atrakcje Naszej Gminy i zwie-
dziła: Jaskinię Niedźwiedzią, Podziemną Trasę Turystyczno - 
Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu i Muzeum Ziemi w Kletnie. 
Urozmaiceniem było zapoznanie odwiedzających z technologią 
produkcji sera koziego w gospodarstwie agroturystycznym 
„Gościnna Zagroda” w Nowym Gierałtowie. 
Delegacja z Mołdawii odwiedziła naszą gminę w ramach Pol-
skiej Pomocy zagranicznej z ramienia Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
SPROSTOWANIE:  
Podczas Tegorocznych DoŜynek Powiatowych zorganizowa-
nych 7.09.2008 we wsi BoŜków w Gminie Nowa Ruda, Gminę 
Stronie Śląskie reprezentowały Panie i Panowie ze Stronia wsi 
i Starego Gierałtowa, które wykonały przepiękny wieniec do-
Ŝynkowy. Za tenŜe wieniec Gmina Stronie Śląskie otrzymała 
wyróŜnienie i nagrodę w kwocie 500 zł. 
 

JARMARK JESIENNY NASZ REGION W EUROPIE 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim zorgani-
zował JARMARK JESIENNY, który odbył się 18 października 
2008 r. w Parku Miejskim.  
Tematem przewodnim był ,,Nasz region w europie”.  
Uczniowie szkoły przedstawiali kraje Unii Europejskiej oraz 
wyroby regionalne naszego kraju. Poza strojami i dekoracjami 
przygotowali charakterystyczne dla danej prezentowanej naro-
dowości potrawy, które moŜna było spróbować. Zorganizowa-
no równieŜ cieszącą się duŜym zainteresowaniem loterię fanto-
wą oraz punkt, w którym moŜna było zmierzyć ciśnienie oraz 
poziom cukru we krwi.  
 
JESIENNE SUKCESY MLKS UKS „ŚNIEśNIK” 
Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku oraz Gminy Stronie Śląskie zawodnicy „ŚnieŜnika” 
mogą uczestniczyć w turniejach w całej Polsce. 
Wiele wygranych meczy zaliczyli zawodnicy „ŚnieŜnika” na 
turniejach   w Zawadzkim ( OTK) , Strzelinie ( Woj. Eliminacje 
UKS).  25-26.10.2008 młodzicy „ŚnieŜnika” zagrają w I OTK w 
Gdańsku.  Jako najlepszy zawodnik  - Szymon Burek 25.10 br. 
wystąpi w Belgii podczas prestiŜowego turnieju młodzików 
„TOP16” ! śyczymy sukcesów! 
 
POLSKO-CZESKIE   WARSZTATY FOTOGRAFICZNE  
W dniach 3 – 5 października 2008 w Centrum Sportu i Rekre-
acji w Stroniu Śląskim odbyły się niekonwencjonalne warsztaty 
fotograficzne  na których uczestnicy mieli moŜliwość zapoznać 
się ze szlachetną techniką fotograficzną – Gumą Arabską. 
Przez 3 dni 20  osobowa polsko- czeska grupa adeptów foto-
grafii uczyła się przygotowywać recepturę emulsji światłoczu-
łej na bazie gumy arabskiej. Uczestnicy warsztatów podczas 
tej przygody z fotografią stworzyli około 60 niepowtarzalnych 
obrazów w tej wyjątkowej technice. Dodatkowo fotografowie 
odwiedzili Muzeum Wapiennik w którym  prof. Jacek Rybczyń-
ski przedstawił warsztat pracy grafika takŜe bazujący na wła-
ściwościach światłoczułych gumy arabskiej (litografia). Po-
warsztatowy wernisaŜ odbędzie się w Domu Kultury w Starym 
Mescie , 22 listopada o godz. 14.00. Następnie prace zostaną 
przeniesione i zaprezentowane w Stroniu Śląskim w gablotach 
przy CSiR i Urzędzie Miejskim. 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”  
W dniach 26 - 27 września  
na terenie Stronia Śl. miała miej-
sce zbiórka Ŝywności pod hasłem 
„Podziel się posiłkiem”.  

W akcji zebrano 1002 kg Ŝywności. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz 
wszystkim osobom, które w jakikolwiek spo-
sób przyczyniły się do przygotowania i prze-
prowadzenia zbiórki. 

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 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Wielki Letni Konkurs Fotograficzny pod nazwą  

SPACER PRZEZ PRZEŁĘCZ PŁOSZCZYNA 
ogłoszony został w ramach współpracy transgranicznej  

Gminy Stare Mest i  Stronie Śląskie. Partnerem konkursu jest  
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim. 

 

Warunki konkursu: 
* Do konkursu moŜna zgłaszać fotografie dotyczące Masywu ŚnieŜnika i jego 
okolic, widziane okiem fotografa ze strony polskiej i czeskiej (moŜna przesyłać 
fotografie z poszczególnych imprez po stronie polskiej lub czeskiej, fotografie 
przyrody itp.) 
* Do konkursu będą przyjmowane najwyŜej trzy fotografie jednego autora, do-
starczane w postaci drukowanej w min. formacie A4 (297 x 210 mm), mające 
związek z tematyką konkursu. 
* KaŜda praca powinna posiadać notę autorską (umieszczoną w sposób trwały 
na jej odwrocie), zawierający imię i nazwisko autora, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej, tytuł i krótki opis fotografii. 
* Poprzez przesłanie fotografii do konkursu uczestnik oświadcza organizatorowi, 
ze jest jej autorem. 
Na uczestników czekają ATRAKCYJNE nagrody: cyfrowy aparat fotograficzny, 
torba fotograficzna, 4 x materiały fotograficzne 

 
TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC UPŁYWA 31.10.2008 R. 

 
Prace prosimy o przesłanie na adres: 

Kulturni dum Staré Město,  Smetanova 52, 788 32 Staré Město 

WYSTAWA 
Do 10 listopada na pierwszym piętrze Urzę-
du Miejskiego moŜna oglądać wystawę zdjęć 

pt. Stronie Śląskie w obiektywie.  
Autorem zdjęć jest  

Pan Kazimierz Giewartowski.  
Wystawa jest częścią obchodów 

„Światowego Dnia  
Zdrowia Psychicznego”.  

Tego typu przedsięwzięcia uwraŜliwiają spo-
łeczeństwo na problem, jakim są choroby 

psychiczne, słuŜą kształtowaniu postaw ludzi 
wobec osób z problemami. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem  

Euroregionu Glacensis    „Przekraczamy Granice” 

KOŁO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

Z okazji Święta Niepodległości  
serdecznie zapraszamy  

wszystkich mieszkańców na  
Uroczystą AkademięUroczystą AkademięUroczystą AkademięUroczystą Akademię,  

która odbędzie się  

w dniu 12.11.2008w dniu 12.11.2008w dniu 12.11.2008w dniu 12.11.2008    r., o godzinie 12.00 r., o godzinie 12.00 r., o godzinie 12.00 r., o godzinie 12.00     
w hali Centrum Sportu i Rekreacji w hali Centrum Sportu i Rekreacji w hali Centrum Sportu i Rekreacji w hali Centrum Sportu i Rekreacji     

w Stroniu Śląskim. w Stroniu Śląskim. w Stroniu Śląskim. w Stroniu Śląskim.     
Organizatorem Akademii  

jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Stroniu Śląskim.  

SERDECZNIE  ZAPRASZAMYSERDECZNIE  ZAPRASZAMYSERDECZNIE  ZAPRASZAMYSERDECZNIE  ZAPRASZAMY    

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

WYCIECZKA DO  
PANORAMY RACŁAWICKIEJ  

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Stroniu Ślą-
skim ZAPRASZA wszystkich chętnych na 
wycieczkę do Panoramy Racławickiej we 
Wrocławiu. Wycieczka odbędzie się w dniu 
15.11.2008.  
Bilet dla seniora i ucznia - 15 zł., bilet nor-
malny - 20 zł., przejazd autobusem - 19 zł. 
Zapisy i wpłaty w biurze Zarządu: 
ul. Zielona 5 (w kaŜdy czwartek) 
od 9:30 - 12:30 do dnia 06.11.2008 r. 
 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY!!!!! 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim serdecznie zapra-
sza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jak 
równieŜ wszystkich chętnych na bezpłatne zajęcia w języku niemieckim w ra-
mach ,,KAFEJKI JĘZYKOWEJ”. 

Uczestnicy Koła języka niemieckiego spotykać się będą regularnie  
w kaŜdą pierwszą środę miesiąca o godz. 15:00 w sali 104 (I piętro).  

Informacje dotyczące zajęć: Aneta Soroko i Irena Jackowska – osoby odpowie-
dzialne za projekt oraz prowadzące zajęcia z języka niemieckiego. 

ZAPRASZAMY NA BAL CHARYTATYWNY  
 

15.11.2008 r. start 20:00 
ZABAWA PRZY MUZYCE NA śYWO 

Cena biletu z konsumpcją 50zł/osobę 
W menu:  
3 posiłki gorące, dania zimne, napoje, ciasta, kawa; herbata. 
Atrakcje:  
Loteria fantowa, Losy, Aukcje  

Bal odbędzie się w Dworku Galosa  
Dochód z balu przeznaczony będzie na zakup pościeli i materacy  

dla pensjonariuszy szpitala. 
Bilety do nabycia: 

•Centrala telefoniczna szpitala (w godz. 7:00 – 14:00) Tel. (074) 81-
41488, (074) 8141492, (074) 8141490 
•Pani Hanna Robak  


