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ZŁOTE GODY  
    

50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.    
Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,    

pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.    
Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.    

Z ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcją    
wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.    

Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,    

oraz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godów. 

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. OŜywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy 
mieniące się swoistym blaskiem. Tak było równieŜ 28 października br. w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim, gdzie burmistrz Zbigniew Łopusiewicz z okazji 50 - lecia poŜycia małŜeńskie-
go, uroczyście wręczył 

Państwu HELENIE I ANDRZEJOWI 

PRUCHNICKIM 

pamiątkowe medale „50-lecia PoŜycia MałŜeńskiego” nadane przez Prezydenta RP.  
Złotym Jubilatom Ŝyczymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju. 
 

___________________________________________________________________________ 
Medale Prezydenta RP za długoletnie poŜycie małŜeńskie mogą otrzymać pary małŜeńskie 
które przeŜyły razem 50-lat. O medale mogą wystąpić sami jubilaci jak równieŜ najbliŜsza 
rodzina za zgodą Jubilatów (jednak nie wcześniej niŜ upływająca data zawarcia małŜeństwa 
w danym roku kiedy przypada rocznica poŜycia). 

Wnioski o przyznanie odznaczeń przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. 

Medal za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie wręcza Burmistrz Stronia Śląskiego w imieniu  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

W TYM W TYM W TYM W TYM 
NUMERZE:NUMERZE:NUMERZE:NUMERZE:    

Zapraszamy na wspólne czesko-polskie warsztaty  
OśYWIAMY TRADYCJE 

Warsztaty przeznaczone są dla szerokiej publiczności, celem jest 
zaprezentowanie rzemiosła po obydwu stronach granicy, twórczości 
amatorskiej dorosłych i dzieci, tradycyjnych potraw i folkloru. 

Sobota 22.11., godz. 10.00–15.00 
Miejsce: Staré Město, Wielka Sala Domu Kultury 

 
SPACER PRZEZ PRZEŁĘCZ PŁOSZCZYNA 

Zaproszamy na wernisaŜ  
WIELKIEGO LETNIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

25.11.2008 r., godz. 18:00 
mała sala Domu Kultury,  

ul. Smetanova 52, 788 32, Staré Město, Czechy 
Wystawa będzie zawierała równieŜ zdjęcia z warsztatów  
„Szlachetne Techniki Fotograficzne - Guma Arabska” 

WARSZTATY PL-CZ 

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

Euroregionu Glacensis    „Przekraczamy Granice” 
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Zapraszamy na XXIX sesję Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim, któ-
ra odbędzie się w dniu 24 listopa-
da 2008 roku o godzinie 11:00 w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Stroniu Śląskim, przy ul. 
Kościuszki 55.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

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

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

5. Ocena realizacji działań inwestycyjnych oraz planów roz-
wojowych Gminy Stronie Śląskie.  

• Komisja Planowania, BudŜetu, Finansów i Mienia Gminnego 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

• Burmistrz Stronia Śląskiego  

• Dyskusja    

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ 

6. Zmiany w uchwale Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stro-
niu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określe-
nia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości będą-
cych własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierŜa-
wienia i najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata (druk Nr 
XXIX-1/08). 

7. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków (druk Nr XXIX-2/08). 

8. Określenie wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych (druk Nr XXIX-3/08) 

9. Przyjęcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Stronie Śląskie na lata 2009 - 2013 (druk Nr XXIX-4/08). 

10. Ustalenie na 2009 rok regulaminów  określających zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczy-
cielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia 
i nagród (druk Nr XXIX-5/08). 

11. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok  
(druk Nr XXIX- 6/08) 

12. Interpelacje radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 

15. Zamknięcie sesji.   

PRZETARGI 
Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości,  

stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:  

PołoŜenie 
Nr i pow. 

działki  
w ha 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie i   
sposób jej zago-
spodarowania 

Cena  
wywoławcza 

w zł. 

Kwota 
wadium 

w zł. 

Kamienica 14/4 

1,2899 ha 

Nie zabudowana nieruchomość  gruntowa zloka-
lizowana w niewielkiej odległości terenów wypo-
czynkowo - rekreacyjno - sportowych zgrupowa-
nych wokół wyciągu narciarskiego Stacji Narciar-
skiej  Kamienica. Brak uzbrojenia. 

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 
oraz uŜytki rolne 

319 200,00 16 000,00 

Przetarg odbędzie się w dniu  15 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-działka nr ....”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej do 
dnia  11 grudnia 2008 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie  

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.   

Powierzch-
nia 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 technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.   
Nieruchomości  dookoła są otoczone lasami, których część wchodzi w ich skład. 
Dojazd do nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-

Stronie Śląskie, poprzez miejscowość Konradów, drogą asfaltową. Krótszy dojazd 
od Stronia Śląskiego drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym. Przez 
wieś RogóŜka przebiega droga (dz. nr 35), która została wyremontowana przez 

Nadleśnictwo Lądek Zdr., która nie pokrywa się z drogą geodezyjną . 

13 100 000  700 000 
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PRZETARGI 

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

Przetargi odbędą się w dniach  8 grudnia 2008 r. i 9 stycznia 2009 r. w godzinach 12.00 — 13.00 
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pok. nr 17(sala konferencyjna).  

Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej 
 do dnia  4 grudnia 2008 r. i 5 stycznia 2009 r. na konto Gminy Stronie Śląskie  

8 
g

ru
d

n
ia

 2
00

8 

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. 

Nr i pow.  
działki 

Przeznaczenie, 
sposób zago-
spodarowania 

  PołoŜenie,  opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza 
brutto w zł. 

Kwota 
wadium 

w zł. 

240/3 

1473m 2 

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w Stroniu Śląskim przy ul. 
Mickiewicza,  w centralnej strefie zabudowy miasta.  Uzbrojenie działki 
bardzo dobre, istnieje moŜliwość podłączenia do instalacji: elektrycznej, 
gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ciepłowniczej. 

95 000,00,- 5 000,00 

 771/2 

 2141m2  

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w Stroniu Śląskim przy ul. 
Sportowej  w centralnej strefie zabudowy miasta, bezpośrednim są-
siedztwie nowej, głównej drogi wyjazdowej (ul. Sportowa) łączącej mia-
sto z połoŜonym w Starej Morawie zbiornikiem retencyjnym .  

Istnieje moŜliwość podłączenia instalacji elektrycznej z napowietrznej 
linii energetycznej oraz linii wodociągowej i kanalizacyjnej, przebiegają-
cej w ciągu ul. Sportowej.  

W odległości ok. 300m od kompleksu, na północnym zboczu góry KrzyŜ-
nik (710m n.p.m.) zaplanowano na początek 2009 r. rozpoczęcie budo-
wy  kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wejdą stok 
narciarski ze sztucznym naśnieŜaniem oraz oświetleniem, kolejka linowa 
„kanapowa” czteroosobowa o dł. ok. 800 m, liczne wyciągi orczykowe.  

W niewielkiej odległości zlokalizowane są tereny rekreacyjne połoŜone  
wokół   zbiornika  retencyjnego, stanowiącego  lokalne  kąpielisko  wraz  
z terenami rekreacyjnymi. W niewielkiej odległości  zlokalizowane są 
obiekty stadionu.  

Nieruchomości  wymienione w poz. 3 i 4 podlegają prawu pierwokupu 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 3 ust.4 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

210 000,00 11 000,00 

771/3 

 4073m2  

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 
oraz uŜytki rolne 

  

140 000,00 7 000,00 

771/4 

 4711m2 

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 
oraz uŜytki rolne  

150 000,00 7,500,00 

771/5 

 2151m2 

Zabudowa miesz-
kaniowa i usługi 

211 000,00 11 000,00 

279/59 

15650m2 

Obiekty hotelowe: 
hotel, motel,  
pensjonat,  
kamping  

oraz obiekty  
sportu i rekreacji  
z wykluczeniem 
mieszkalnictwa. 

Maksymalna  
wysokość  
zabudowy  

do 15 metrów . 

 

Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone w obrębie wsi Stara Mora-
wa, Gmina Stronie Śląskie   wchodzą w skład kompleksu  kilkudziesię-
ciu działek , stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy, zlokalizowa-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego o pow  lustra  
ok. 5ha i głębokości 4,5m2  .oraz  w  sąsiedztwie istniejących i planowa-
nych  obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

W centralnej części zbiornika zlokalizowana jest wieŜa widokowa. 

Uzbrojenie działek dobre, wzdłuŜ planowanej drogi dojazdowej przebie-
gają linie wodociągowe i kanalizacyjne . W przyszłym roku planuje się 
budowę przyłącza energetycznego. 

Działki bezpośrednio przylegają do głównej  drogi dojazdowej (obecnie 
niewidoczna w terenie), która w przyszłości ma stanowić promenadę  
wokół zbiornika. 

W odległości ok. 500m od kąpieliska, na północnym zboczu góry KrzyŜ-
nik (710m n.p.m.) zaplanowano na początku 2009 r. rozpoczęcie budo-
wy kompleksu  sportowo-rekreacyjnego. 

830 400,00 42 000,00 

279/60 

10392m2 

867 000,00 44 500,00 

279/61 

8583m2 

839 000,00 42 000,00 

279/64 

10742m2 

1 050 000,00 52 500,00 

279/65 

9192m2 

899 000,00 45 000,00 

9 
st

yc
zn

ia
 2

00
9 



S T R .  4  R O K  V ,  N U M E R  X L I X  

KONKURSY 

KONKURS OFERT  NA  USŁUGI  REHABILITACYJNE 
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie : 

 

„PROWADZENIE REHABILITACJI  RUCHOWEJ  DLA DORO-
SŁYCH” - łącznie 2 godziny tygodniowo, w ramach zajęć na krytej pły-
walni. 
„PROWADZENIE  REHABILITACJI  RUCHOWEJ  DLA DZIECI” - 
ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy bę-
dą prowadzona  w salce rehabilitacyjnej, łącznie 6 godzin tygodniowo 

„PROWADZENIE  REHABILITACJI  DLA  DZIECI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH”- Rehabilitacja, z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, 
będzie prowadzona w salce rehabilitacyjnej w ilości 6 godz. tygodniowo. 

Oferta powinna zawierać : 

• Dane oferenta, oraz potwierdzenie Ŝe posiada on uprawnienia  do 
prowadzenia rehabilitacji, zapewniające rzetelną realizację zadania. 

• Cenę / brutto/ za 1 godzinę zegarową rehabilitacji. Nie będą rozpa-
trywane oferty cząstkowe. 

• Oferent we własnym zakresie ponosi koszty związane z wynajmem 
salki rehabilitacyjnej w wysokości 1,50 złotych za 1 godzinę. 

Na kopercie naleŜy umieścić napis :  

„Konkurs na prowadzenie rehabilitacji”. 

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod nr telefonu :  

/074/ 81 41 424. 

Oferty naleŜy składać do dnia 12 grudnia 2008 roku, do godziny 
10.00 na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Zielona 5  
57-550 Stronie Śląskie,  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.12.2008 roku. 

DO MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚL.  
Osoby które chcą korzystać  

z rehabilitacji  w 2009 r.  
proszone są o zgłaszanie się do OPS  

w Stroniu Śląskim z aktualnym orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności  
lub zaświadczeniem lekarskim  
ze wskazaniem rehabilitacji. 

 
Dodatkowe informacje  tel. 074 814 14 24 

OGŁOSZENIE — OPS 

OTWARCIE ORLIKA 
Burmistrz Stronia Śląskiego  

zaprasza mieszkańców na uroczyste 
otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych 

ORLIK 2012, które odbędzie się  
28 listopada 2008 r.  

o godz. 1300. (stadion Morawka) 

MODERNIZACJA KOŚCIUSZKI 

17 listopada 2008 roku odbył się uroczysty odbiór 
zakończonych prac remontowych, które miały miej-
sce na drogach wojewódzkich w Powiecie Kłodz-
kim (koszt łączny wykonanych remontów wyniósł  
5 700 000 zł). W odbiorze uczestniczyli między 
innymi Zbigniew Szczygieł, Członek Zarządu 
Województwa i Leszek Loch, dyrektor Dolnoślą-
skiej SłuŜby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Krótka konferencja prasowa nt inwestycji drogo-
wych w Powiecie Kłodzkim, odbyła się w Lądku 
Zdroju, 17 listopada br. o godz. 15:30 na rondzie 
(przy budynku Komisariatu Policji). 

Wykonawcą prac remontowych wykonanych w 
Stroniu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 
Mostowych DROGMOST sp. zo.o. z Kłodzka. 
Koszt remontu chodników i jezdni na odcinku 
1710m (ul. Kościuszki) wyniósł 1 932 250 zł 
(brutto). Udział Gminy Stronie Śl. w poniesio-
nych kosztach wyniósł 200 000 zł. 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w roku 2008. 

Rodzaje zadań 

Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy stanowiących alternatywę wobec uŜywania 
substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych. 

Na realizację zadania w 2008 r. przeznaczono kwotę 4 000 PLN 

Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim, ul. Kościuszki 55 w pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 28 listopada 2008 roku do godz. 12.00, w zaklejonych 
kopertach z napisem: „OTWARTY KONKURS – PROFILAKTYKA 2008”  

Do oferty naleŜy dołączyć: 

• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, 

• Sprawozdanie z ostatniego roku działalności (jeŜeli dotyczy) 

• Statut podmiotu, 

Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy 
oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim, w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy,  
ul. Kościuszki 55, pok. nr 9 tel. 074 811 77 22 oraz na stronie interneto-
wej www.stronie.pl  
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„LATO W MASYWIE ŚNIEśNIKA” 

Gmina Stronie Śląskie, przy wsparciu Centrum Sportu i Rekreacji w Stro-
niu Śląskim w ciągu ostatnich miesięcy realizowała wspólnie z Gminą 
Stare Mesto projekt „Lato w Masywie ŚnieŜnika” Projekt współfinanso-
wany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
„Przekraczamy granice”.  Jego celem było wsparcie integracji miesz-
kańców przygranicza polsko-czeskiego, w naszym przypadku mieszkań-
ców gmin Stronie Śląskie i Stare Mesto w Czechach. Projekt był realizo-
wany w trzech obszarach: organizacji cyklu wspólnych imprez kultural-
nych i turystycznych, organizacji wspólnych warsztatów  fotograficznych 
dla fotografów amatorów , oraz cyklu spotkań władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. 
Po czeskiej stronie imprezy kulturalne i  turystyczne  to : „Pro–Bio”,-  
promocja zdrowej , ekologicznej  Ŝywności. „Anenska Pout” -  „odpust 
na św. Anny”,  „Śladami Józefa II” oraz zawody sportowe w Starym Me-
ście. Natomiast  w polskiej części   projektu: plenerowa impreza na Zale-
wem w Starej Morawie zorganizowana w dn. 5-6.07.2008. o nazwie  
„Lato Wodnika Szufarka”,  na której prócz wielu atrakcji – w tym stoisk 
promujących twórczość i wyroby naszych czeskich sąsiadów - znalazły 
się występy zespołów muzycznych z Polski i Czech oraz mini targi bazy 
hotelarskiej i gastronomicznej. W dniu 16 sierpnia 2008 odbyły się 
„Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów” zorganizowa-
ne w Kletnie, na hałdach urobku pochodzącego z istniejącej na tym tere-
nie w latach czterdziestych kopalni uranu i fluorytu. Zawody zgromadziły 
ponad 50 dwu i trzyosobowych druŜyn.  Pierwsze miejsce zajęła dwu-
osobowa druŜyna czeska, drugą nagrodę wzięli równieŜ Czesi, ale w 
składzie trzyosobowym. Trzecie miejsce zajęła druŜyna polsko-czeska, . 
Prócz dorosłych na kletnieńskich zboczach pojawiło się takŜe aŜ 10 dru-
Ŝyn dziecięcych. Podsumowując, mistrzostwa były niezwykle udane. 
Następnym przedsięwzięciem było sierpniowe „Lato Jaskiniowców”, na 
którym m.in. przeprowadzone zostały  ścieŜki  dydaktyczne i surviwalo-
we,  odbyły się prezentacje  rękodzieła i rzemiosła  z terenu Masywu 
ŚnieŜnika degustacja tradycyjnej kuchni czeskiej,  prezentacje bazy ho-
telarskiej. 
Zwieńczeniem spotkań polsko-czeskich gestorów jest powstanie  mapy  
atrakcji i bazy hotelowo- gastronomicznej  Starego Mesta i Stronia Ślą-
skiego. 
Efekty wspólnych warsztatów fotograficznych zostaną zaprezentowane w 
gablotach napowietrznych  w Stroniu Śląskim i Starym Mescie. Na  wer-
nisaŜ powarsztatowy oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego za-
praszamy do  Domu Kultury w Starym Mescie w dniu 25 listopada o 
godz. 18.00. 
„Lato w Masywie ŚnieŜnika” było pierwszą tak szeroko zakrojoną współ-
pracą gmin Stronie Śląskie i Stare Mesto. Podczas wszystkich wspólnych 
działań polsko – czeskich mieszkańcy obu gmin mieli moŜliwość zaznajo-
mienia się z  charakterystyką przygranicznych gmin, ludzi w nich Ŝyją-
cych. Na zawodach sportowych, warsztatach fotograficznych, spotka-
niach 3 sektorów, wspólnych przedsięwzięciach masowych Polacy i Czesi 
pracowali razem, bawili się, rywalizowali. Powstały platformy porozumie-
nia dla ludzi  róŜnych języków,  ale wspólnych zainteresowań. Cel pro-
jektu został więc osiągnięty. 

21 października odbyła się akcja honorowego odda-
wania krwi. W akcji udział wzięło 47 dawców co 
stanowi 21.150 ml oddanej krwi. 6 osób oddało 
krew po raz pierwszy kilka osób było z Lądka Zdroju 
nawet kuracjusze. Przyczynił się do tego Ksiądz 
Proboszcz, który na niedzielnej mszy św. zachęcał 
do oddawania krwi na akcji organizowanej w Stro-
niu Śląskim. 
Następna akcja honorowego oddawania krwi 

odbędzie się 16 grudnia od 10°° do 14³° 
W przychodni „Medicus”  

w Stroniu Śląskim ul. NadbrzeŜna.  
Jesteśmy klubem o 37 letniej tradycji. Od samego 
początku działamy bardzo pręŜnie! MoŜemy po-
chwalić się wieloma sukcesami zdobytymi na olim-
piadach, Spartakiadach, rozgrywkach szachowych, 
sportach obronnych czy rajdach samochodowych 
zawsze zdobywaliśmy czołowe miejsca. Regularnie 
organizujemy akcje honorowego oddawania krwi. 
Krew oddajemy równieŜ w punkcie krwiodawstwa w 
Kłodzku (Szpital Główny). Propagujemy ideę hono-
rowego krwiodawstwa. Naszą opieką obejmujemy 
wszystkich krwiodawców i ich rodziny tego co oddał 
450 ml. krwi  i tego, który oddał np 100…litrów 
krwi. Wszystkich chętnych, wraŜliwych i otwartych 
ludzi, zapraszamy do współpracy z nami! Jesteśmy 
otwarci na nowe propozycje, pomysły, i idee. Jeśli 
chcesz pomóc innym, masz ochotę podziałać w 
naszym klubie, poznać wielu wspaniałych ludzi, a 
moŜe nawet zyskać przyjaciół – wstąp do nas ! Na 
wszystkich chętnych czekamy w siedzibie klubu, 
która tymczasowo mieści się  w Stroniu Śląskim ul 
Zielona 8 w środę od 13 ³° do 15 ³° i w piątek od 
13 ³° do 15 °°. W razie jakichkolwiek pytań, propo-
zycji prosimy o kontakt telefoniczny - Jacek 074 
8 141 007 lub – Antek  kom, 665767507 
Pytania i odpowiedzi: cd 
Jestem na staŜu – czy przysługuje mi dzień wolny 
od pracy, W pracy nie potrafią mi odpowiedzieć? 
- Reguluje to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. ( Dz. U. nr 60 z 
1996 r  poz. 281 ) oraz artykuł 9 ust.1 pkt 1 i Usta-
wy O Publiczne SłuŜbie Krwi (Dz.U.nr106 z 1997 r. 
poz. 681 rozdz. 2) 
Oddając regularnie krew – czy to normalne, Ŝe od-
dając krew miewam krwotoki z nosa ? 
- Proszę zgłosić się do laryngologa aby wyjaśnić 
przyczyny krwotoku z nosa. 
Słyszałam, Ŝe po zrobieniu tatuaŜu nie wolno odda-
wać krwi – po jakim czasie po zrobieniu tatuaŜu 
moŜna oddać krew ? 
- 6 miesięcy. 
Przebyłam Ŝółtaczkę typu A w wieku 7 lat, obecnie 
mam 18 i chcę oddać krew. Czy coś stoi na prze-
szkodzie ? 
- Osoba, która przechodziła Ŝółtaczkę nie moŜe być 
dawcą krwi. 
 

Dziękujemy za kaŜdą oddaną kroplę krwi 

HDK BRYLANT 

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

Euroregionu Glacensis    „Przekraczamy Granice” 
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W I E Ś C I    Z E    S Z K Ó Ł  

PRACOWNIA MODELARSKA 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
 

młodzieŜ ze Stronia Śląskiego  
na zajęcia w pracowni modelarskiej  

 
od poniedziałku do piątku  

od godz. 1500  
 

w Gimnazjum w Stroniu Śl. 
 

CHWALIMY SIĘ! 
 

Ambitni gimnazjaliści z klasy II B, po obejrzeniu w ubie-
głym roku przedstawienia w Teatrze Współczesnym we Wro-
cławiu, sami postanowili wystawić sztukę na podstawie  
Dziadów cz. II . 

5 listopada b.r. w bibliotece szkolnej Gimnazjum im. Ma-
rianny Orańskiej uczniowie, nauczyciele i rodzice obejrzeli 
spektakl. W rolach głównych wystąpili:  

R. Dobrzański, K. Kwiatkowski, W. Kamiński,  
M. Ruszkowska, A. Soboń, A. Mizera, A. Dworakowska, 
K. Sokół, P. Szczepanek. Pozostała część klasy stanowiła 
chór. 

Było mrocznie, smutno, ale bardzo ciekawie. Czekamy na 
dalsze pomysły II B. 

 

STYPENDYŚCI FLMŚ 
 

18 listopada w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się spotkanie 
integracyjne stypendystów Funduszu Lokalnego Masywu 
ŚnieŜnika. W spotkaniu tym uczestniczyli równieŜ uczniowie 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych z naszego miasta. 

Dla stypendystów zostały rozdane dyplomy, przygotowano 
poczęstunek oraz zabawy, przy których wszystkie dzieci wza-
jemnie się poznawały. 

 

GIMNAZJALNA TRADYCJA 

Koniec października to czas, gdy przypominamy sobie o miej-
scach spoczynku zmarłych. Wtedy teŜ, co roku gimnazjaliści 
wyruszają na cmentarz, by zająć się mogiłami, o których inni 
zapomnieli. W tym roku 30 października tej chlubnej inicjaty-
wy podjęło się kilkunastu uczniów pod opieką, p. G. Turek. 

Efektem pracy były wysprzątane groby oraz satysfakcja z do-
brze wykonanego zadania. 

Koło miłośników języka niemieckiego 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
ul. Kościuszki 20 tel. 074/ 8141238 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 
jak równieŜ wszystkich chętnych, znających podstawy języka 

niemieckiego na bezpłatne zajęcia w ramach  
„KAFEJKI JĘZYKOWEJ”. 

 

Znajomość języków obcych to konieczność, bez której 
trudno myśleć nie tylko o podróŜach, lecz równieŜ w przyszło-
ści o dobrze płatnej pracy. Naturalnie to teŜ pewnego rodzaju 
moda. Nie będziesz trendy, jeśli znasz tylko swój język ojczy-
sty. Na szczęście nasza szkoła wyróŜnia się wysokim pozio-
mem nauczania języka niemieckiego. My, doświadczeni lekto-
rzy zapewniamy i gwarantujemy, Ŝe nauka języka niemieckie-
go w ZSP w Stroniu Śląskim juŜ nie będzie tylko przykrym 
obowiązkiem. PokaŜemy ci, w jaki sposób szybko i przyjemnie 
nauczyć się języka obcego. Gwarantujemy nowoczesną i efek-
tywną metodę nauki języka obcego. śeby się o tym przekonać 
odwiedź naszą szkołę!!! 

Głównym celem działalności Koła jest poszerzenie teore-
tycznej i praktycznej znajomości języka niemieckiego oraz 
przybliŜenie kultury niemieckiego obszaru językowego w całym 
jej bogactwie i róŜnorodności. Uczestnicy będą mieli moŜli-
wość rozwijać swoje sprawności językowe. Rozumienie komu-
nikatu mówionego, czytanie ze zrozumieniem, mówienie oraz 
pisanie, wszystko to oczywiście poparte ćwiczeniami. 

Uczestnicy Koła języka niemieckiego spotykać się będą 
regularnie w kaŜdą pierwszą środę miesiąca o godz.15:00 w 
sali 104 (I piętro), najbliŜsze spotkania: 03.12.2008, 
07.01.2009. 

Czekamy, zatem na chętnych!!! 
Wir laden herzlich ein!!! 



Stypendia szkolne 

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dotację na pomoc materialną 
o charakterze socjalnym z Dolnośląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego we Wrocławiu. W związku z powyŜszym środki 
zostały rozdzielone na 168 osób, których wnioski spełniały 
wymagania formalno-merytoryczne. 

Stypendium zostało przydzielone na cztery miesiące tj.  
od września 2008r. do grudnia 2008 r. w wysokości 59,61 zł 
miesięcznie. Ogólna kwota, którą Państwo otrzymacie to  
238,44 zł. Wypłata stypendium przewidziana jest na dzień 
08.12.2008 r.  

STYPENDIA SZKOLNE 

REGIONALNY OŚRODEK  EFS W WAŁBRZYCHU 

ODBIORCAMI USŁUG SĄ PRZEDSTAWICIELE  
NASTĘPUJĄCYCH INSTYTUCJI: 
• Organizacje pozarządowe, 
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organi-

zacyjne, 
• Instytucje szkoleniowe, 
• Szkoły, jednostki naukowe, 
• Publiczne słuŜby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, 
• Instytucje pomocy społecznej (OPS, PCPR), 
• Przedsiębiorcy, 
• Związków zawodowych, organizacje pracodawców. 
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG: 
• I Usługi informacyjne: 
• II Usługi doradcze: 
• III Usługi szkoleniowe: 
• IV Usługi animacji lokalnej: 

 
Regionalny Ośrodek  EFS w Wałbrzychu 
ul. Piastów Śląskich 1, „Zamek KsiąŜ”, 

 58-306 Wałbrzych  
Punkt czynny jest od PN. do PT w godz. 8.00-16.00 

tel./fax. 074 66 43 825 
info_walbrzych@roefs.pl   www.walbrzych.roefs.pl 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!!! 
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W dniach  13.11-16.11.2008 w Bielicach 
w „Domu Gościnnym u Majów” odbyło 
się szkolenie pt.: ,,Od projektu w organi-
zacji pozarządowej do rozliczenia”. 

Celem projektu jest nauka pisania wnio-
sków na dofinansowanie działań statuto-
wych organizacji pozarządowych takich 
jak, stowarzyszenia, kluby, koła gospo-
dyń wiejskich, sołectwa itp. 

Zdobyta przez uczestników wiedza przy-
czyni się teŜ do poprawy zakresu i jako-
ści działań tych organizacji. Projekt  teŜ 
promuje dobre praktyki, przez pokazanie modelowych rozwią-
zań w zakresie wykorzystania funduszy z róŜnych źródeł 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W naszym 
wypadku mogliśmy się pochwalić serowarnią powstałą w 
„Gościnnej Zagrodzie” u państwa Kalińskich w Nowym Gierał-
towie, w ramach projektu IQUAL 

OD PROJEKTU ... DO ROZLICZENIA 

Szkolenie zostało  zrealizowane przez Pol-
ską Federację Turystyki Wiejskiej 
,,Gospodarstwa Gościnne’’ i dofinansowane 
przez Departament PoŜytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach działania 2.5 - Integracja i aktywiza-
cja społeczna-Rozwój potencjału organizacji 
pozarządowych - działania nakierowane na 
wyrównywanie szans organizacji słabo roz-
winiętych infrastrukturalnie poprzez pomoc 
w formie szkoleniowej i informacyjnej. 

Współorganizatorem szkolenia w Bielicach 
było Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu ŚnieŜnika. 

Mieliśmy okazję pokazać uczestnikom z róŜnych stron Polski 
piękny zakątek Kotliny Kłodzkiej. Goście odwiedzili Jaskinię 
Niedźwiedzią . 

 

OCHOTNICZA STRAś POśARNA 

Bolesławów  tel. kom. 0 783 694 551 

Stary Gierałtów tel. kom. 0 783 694 552 

Stronie Śląskie  
tel. kom. 0 783 694 577  tel. 074 814-12-28  

 

STRAś MIEJSKA 

tel. 074 811-77-57, 074 814-31-89 kom. 0 600 016 417 
 

KOMISARIAT POLICJI REWIR STRONIE ŚLĄSKIE  

tel. 074-81-41-172 lub 997 
 

POGOTOWIE RATUNKOWE  LĄDEK ZDRÓJ 

tel. 074-81-46-250 lub 999 
 

URZĄD MIEJSKI  W STRONIU ŚLĄSKIM 

tel. 074 811-77-11 
 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI 

ul. Kościelna 12 

tel.  074 814 32 42 

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00 

Punktu Konsultacyjnego  
Dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin. 

wtorki 17:00 - 19:30 

czwartki 17:00 - 19:30 

Spotkania Grupy Wsparcia Dla Osób UzaleŜnionych  
Od Alkoholu odbywają się: 

w poniedziałki i środy  
17:00 - 19:30. 

Punkt Konsultacyjny: 
ul. Zielona 5 

tel. 074 8142 695 

PUNKT KONSULTACYJNY 

W A ś N E     T E L E F O N Y 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 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 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 
ramach projektu pod nazwą „P4G partnerstwo na do-
bre” organizuje otwarty Konkurs Fotograficzny 

pod nazwą „Dolny Śląsk – Sam Zobacz”. 
Kategorie konkursowe: 
- wydarzenia i imprezy,  - sport i turystyka, - mieszkańcy,  
- architektura i zabytki,  - infrastruktura i rozwój, - przyroda,  
- współpraca. 
Do konkursu moŜe przystąpić kaŜda pełnoletnia osoba. 
Termin złoŜenia prac: do 9 stycznia 2009 r. do godz. 15:00 w siedzibie organiza-
tora: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
ul. WybrzeŜe Słowackiego 12-14,  50-411 Wrocław. 
 
FORMA PRACY: 
Papierowa w formacie 15 cm x 21 cm, z informacjami na odwrocie: nazwa kate-
gorii, tytuł zdjęcia oraz nazwa miejsca, w którym zrobione zostało zdjęcie; 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formatach JPG oraz TIFF - 300 DPI, roz-
dzielczość: 2480 pikseli x 3508 pikseli (rozmiar A4). 
Nagrodą dla zwycięzców konkursu będzie opublikowanie nagrodzonych zdjęć w 
albumie promującym Dolny Śląsk. Ponadto przewidziano liczne nagrody rzeczo-
we. 
Szczegóły i regulamin konkursu na stronie: 
 http://ewt.dolnyslask.pl (zakładka OGŁOSZENIA) 
lub w Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim 
ul. Kościelna 12 

Zapraszamy stowarzyszenia i samorządow-
ców na Konferencję „Pasmo NGO - nasze 
szanse” 

26 listopad 2008 r. godz. 11:00  

Sala Konferencyjna  

Hotel „Metro” - Boguszyn. 

Podczas konferencji usłyszymy wystąpienia: 
Pani Wioletty Matysek - Szumilas, Pani dr 
Aldony Wiktorskiej-Święcka, Pani Aliny Ko-
zińskiej-Bałdyga, Pana Huberta Krech. 

Dodatkowe informacje: 

Stowarzyszenie „Edukacja i rozwój” 

tel.: 074/647-10-20, kom. 607-873-162 

NGO ZIEMI KŁODZKIEJ  

Narodowe Święto Niepodległo-
ści jest najwaŜniejszym pol-
skim świętem narodowym, 
obchodzimy je co roku 11 li-
stopada, na pamiątkę odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku. 

12 listopada 2008 o godz. 1200 , w 
hali Centrum Sportu i Rekreacji, z 
tej okazji odbyła się uroczysta Aka-
demia. Program Akademii przygo-
towała klasa 1 D. Po odśpiewaniu 

hymnu krótkie przemówienie przedstawił zastępca burmistrza Dariusz Chromiec, 
po czym mogliśmy obejrzeć program artystyczny złoŜony z kilku scenek i pieśni 
patriotycznych. Wśród widzów znalazła się przede wszystkim młodzieŜ ZSP i 
bardzo niewielu mieszkańców. 

Patriotyzm jest obowiązkiem obywatelskim, to indywidualna i społeczna posta-
wa, oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny. Obejmuje on prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość kraju a tak niewielu mieszkańców gminy o 
tym pamięta. 
Nasza Ojczyzna przeŜywa rozmaite przeobraŜenia, ale patriotyzm ciągle powi-
nien stać na straŜy godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli 
dziedzictwa naszych ojców. 

Zawsze wyrastamy i otrzymujemy (bądź nie) patriotyczne wychowanie na kon-
kretnym podłoŜu kulturowym. Szanowni mieszkańcy zadbajmy o to, aby nasza 
młodzieŜ otrzymała to patriotyczne wychowanie. 

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał 
śółtych liści szelestem. I znów nas odszukał. 

Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały 
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały. 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

PODZIĘKOWANIA 
17 października 2008r. odbyło się spotka-
nie z okazji  
Międzynarodowego Dnia Seniora. 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stro-
niu Śląskim wyraŜa podziękowania, wszyst-
kim zaangaŜowanym, za wsparcie finanso-
we i pomoc w zorganizowaniu spotkania. 

Serdecznie dziękujemy! 


