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(-) Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych  
Rady Miejskiej w Stroniu Śl. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) Ryszard Suliński  

ZMIANA CZASU 

W NIEDZIELNĄ NOC  

29 MARCA  

PRZESTAWIAMY  

ZEGARKI 

Z GODZ. 200 NA 300 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA śYWNOŚCI  
Wielkanocna Zbiórka śywności odbędzie się w 
dniach 27-29.03.2009 r., w wybranych sklepach  i super-
marketach na terenie całej Polski.  

RównieŜ w Stroniu Śląskim w dniach 27-28 marca 
zostanie zorganizowana taka zbiórka. Podczas akcji klien-
ci będą mogli zakupić produkty spoŜywcze i przekazać je 
wolontariuszom.  

Sklepy biorące udział w akcji: Biedronka, EKO,  
u Pani Chwieśko, u Pani Sadowskiej, u Pani Urbaniak, 
Wera, Wero-Mar. 

Wielkanocna Zbiórka śywności, przeprowadzana jest z 
myślą o osobach, których bezpośrednio dotyka ubóstwo. 
Zbiórka ma na celu zachęcenie jak największej liczby 
klientów sklepów do kupienia choćby jednego produktu 
spoŜywczego więcej i podzielenia się z najuboŜszymi 
przed zbliŜającymi się Świętami Wielkanocnymi.  

Zebrana Ŝywność posłuŜy do zrobienia paczek świątecz-
nych dla najbardziej potrzebujących rodzin z Naszej  
gminy.  
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Zapraszamy na XXXIV  
sesję Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim, która 
odbędzie się w dniu  
30 marca 2009 roku  
o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stro-
niu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.  
 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

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

5. Uroczyste wręczenie aktu mianowania na sto-
pień oficerski byłemu kombatantowi i miesz-
kańcowi Gminy Stronie Śląskie: 
⇒ Komendant Wojskowej Komendy Uzupeł-

nień. 
6. Analiza rynku pracy oraz ocena stanu bezrobo-

cia na terenie Gminy Stronie Śląskie – poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie ak-
tywności zawodowej w regionie: 
⇒ Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej Ra-
dy Miejskiej w Stroniu Śląskim, 

⇒ Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 
⇒ Starosta Powiatu Kłodzkiego, 
⇒ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłodzku, 
⇒ Syndyk HSK „Violetta” SA w upadłości w 

Stroniu Śląskim, 
⇒ Burmistrz Stronia Śląskiego, 
⇒ Dyskusja. 

7. Ocena działalności rad sołeckich i sołtysów w 
Gminie Stronie Śląskie; 
⇒ Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospo-

darki Rolnej i Leśnictwa Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim, 

⇒ Sołtysi z terenu Gminy Stronie Śląskie, 
⇒ Burmistrz Stronia Śląskiego, 
⇒ Dyskusja. 

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia 
Śląskiego z działalności w okresie między se-
sjami. 

9. Utworzenie na terenie Gminy Stronie Śląskie 
odrębnego obwodu głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 
2009 roku (druk Nr XXXIV-1/09). 

10.Zarządzenie ponownych wyborów organów 
sołectwa Nowy Gierałtów (druk Nr XXXIV-
2/09). 

11.Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 
2009 rok (druk Nr XXXIV-3/09). 

12.Interpelacje radnych. 
13.Zapytania i wolne wnioski. 
14.Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
15.Zamknięcie sesji. 

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Z początkiem czerwca planowane jest przeniesienie targowiska miejskiego z 
ul. Mickiewicza na ul. Kościuszki. Nowe targowisko ma powstać na terenie 
bocznicy kolejowej.  

PRZENIESIENIE TARGOWISKA 

♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia umów na uŜyt-
kowanie 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 
spowoduje likwidację grobów. 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą, na preferencyjnych 
warunkach, nabyć lokale mieszkaniowe, które dzierŜawią lub wy-
najmują od Gminy minimum od trzech lat. Bonifikaty na wykup 
mieszkań wynoszą od 70% do 99% wartości mieszkania. Szczegó-
łowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12 
(tel. 074 811-77-15). 

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

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

PRZYPOMINAMY 

W marcu SANEPID w Kłodzku przedstawił raport na temat 
„Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego za rok 2008 na 
terenie miasta i gminy Stronie Śląskie na podstawie działal-
ności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w 
Kłodzku”. Porusza on następujące aspekty:  

♦ sytuację epidemiologiczną miasta i gminy; 

♦ jakość wody; 

♦ zapobiegawczy Nadzór Sanitarny; 

♦ stan sanitarny obiektów uŜyteczności publicznej; 

♦ stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej; 

♦ warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy; 

♦ warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo wy-
chowawczych; 

♦ stan sanitarno higieniczny zakładów Ŝywienia, Ŝywności i przed-
miotów uŜytku; 

♦ działalność z zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2008 roku jest oceniana 
jako dobra. Wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, charakter sezonowy lub był kontynuacją 
trendów wieloletnich obserwowanych wcześniej. Wyniki kontroli przepro-
wadzonych przez Inspekcję Sanitarną w obiektach opieki zdrowotnej 
wskazują na poprawę procesów dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych. Wa-
runki sanitarne w szkołach i innych placówkach ulegają systematycznej 
poprawie. 
Poddano ocenie wodę w basenie CSiR. Jakość wody w niecce basenowej 
nie stwarza zagroŜenia dla zdrowia osób kąpiących się, jednak stan tech-
niczny sali basenowej budził zastrzeŜenia Inspekcji Sanitarnej. 
Woda z kąpieliska w Starej Morawie kontrolowana była co dwa tygodnie, 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE 



S T R .  3  R O K  V I ,  N U M E R  L I I I  

Cena wywoławcza brutto [w zł] — 13 100 000  Kwota wadium [w zł] — 700 000 

Powierzchnia działek — 89,87  ha 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  
zabudowa mieszkaniowa, usługi, uŜytki rolne, zieleń leśna, droga transportu rolnego 

PołoŜenie i opis nieruchomości: 
Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka, Gmina Stronie Śląskie. Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne 
urządzenia infrastruktury technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona. 
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. 

P R Z E T A R G I 
Burmistrz  Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ n/w nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie :  

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-RogóŜka.” lub ”Przetarg-
działka nr” wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia  25 maja 2009 r. na konto Gminy Stronie Śląskie  
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. 

ROGÓśKA — TRZECI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12:00 

STARA MORAWA — DRUGI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12.30 — 13.30  

Nr i pow.  
działki  
[w ha] 

Cena  
wywoławcza  
brutto [w zł] 

Kwota  
wadium  
[w zł] 

PołoŜenie i opis nieruchomości 
Przeznaczenie  

i sposób jej  
zagospodarowania 

279/59 
15650m2 

830 400 42 000 Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone w obrębie wsi  
Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie, wchodzą w skład kompleksu 
kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowych, 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego  

o pow. lustra ok. 5 ha oraz w sąsiedztwie istniejących  
i planowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Uzbrojenie działek dobre, wzdłuŜ planowanej drogi dojazdowej prze-
biegają linie wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze energetyczne jest 
w trakcie realizacji. 

Obiekty hotelowe oraz 
obiekty sportu  

i rekreacji  
z wykluczeniem  
mieszkalnictwa.  

Maksymalna  
wysokość  

zabudowy do 15m . 

279/60 
10392m2 

867 000 44 500 

279/61 
8583m2 

839 000 42 000 

279/64 
10742m2 

1 050 000 52 500 

279/65 
9192m2 

899 000 45 000 

oczekiwania znacząco się wydłuŜa, nawet do kilku godzin. 

- Likwidacja pełnienia dyŜurów nocnych przez nasze apteki a 
tym samym wskazanie dyŜurów nocnych w aptekach funkcjo-
nujących na terenie Kłodzka jest wielkim nieporozumieniem i 
absurdem. ...” 

Na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła 
się w Kudowie Zdroju, wybrali się wspólnie przedstawiciele 
Stronia i Lądka, aby walczyć o pomoc medyczną w weekendo-
we dni i wieczory. Wydarzenia z ostatnich miesięcy wyraźnie 
pokazują, Ŝe karetki nie dojeŜdŜają do nas na czas, a ludzie 
pozbawieni pomocy lekarskiej umierają. Delegacja chciała 
zwrócić uwagę, iŜ naleŜy przystąpić do rozmów z podmiotami, 
które przejęłyby szpital w Lądku i zapewniły tego rodzaju po-
moc. 

W rezultacie zaistniałych protestów mieszkańców i nacisków 
władz Stronia i Lądka Rada Powiatu Kłodzkiego zajęła się tym 
palącym problemem.  

W dniu 25 marca br. Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła 
uchwałę, w której zobowiązuje Zarząd Powiatu do za-
pewnienia obsługi medycznej wieczorowo – nocnej,  
w dni wolne od pracy i święta dla mieszkańców gmin 
Lądek Zdrój i Stronie Śląskie z punktem obsługi stacjo-
narnej na terenie gminy Lądek lub Stronie w terminie 
do 30 kwietnia 2009 r. 

Sesja Rady Miejskiej w Stroniu Śl., która odbyła się 23 lutego 
poruszała temat funkcjonowania słuŜby zdrowia z uwzględnie-
niem świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej jak równieŜ dyŜurów nocnych aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie Gminy Stronie Ślą-
skie i Lądek Zdrój. Niestety przedstawiciele Starostwa nie byli 
obecni na sesji. W związku z tym zostało wystosowane pismo 
do Starostwa, którego fragmenty przedstawiamy poniŜej: 

„ ...- Z wielkim niepokojem obserwujemy od 1 stycznia br. 
brak zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 
POZ dla naszych mieszkańców w porze nocnej i świąteczno – 
weekendowej 

- Stwierdziliśmy, iŜ zamknięcie Szpitala w Lądku Zdroju spowo-
dowało katastrofalną sytuację, jeŜeli chodzi o właściwe zabez-
pieczenie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opie-
ki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ. Jak stwierdzili mieszkańcy 
naszej Gminy widoczny jest opór ze strony SP ZOZ w Kłodzku 
w kwestii przyjęcia chorego do szpitala. Ostatnio zdarzały się 
nawet przypadki odmowy przyjęcia chorego na oddział szpital-
ny z powodu braku miejsc. 

- Podobna sytuacja związana jest takŜe z dostępnością miesz-
kańców Gminy Stronie Śląskie do usług pogotowia ratunkowe-
go. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Lądku Zdroju obsługuje 
duŜy powierzchniowo obszar i w przypadku wezwania czas 

OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE GMINY  
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TENIS STOŁOWY 
W niedzielę 22 marca 2009 w Stro-
niu Śląskim rozegrano turniej strefo-
wy strefy V do X Dolnośląskich 
Igrzysk LZS w tenisie stołowym. 
Turniej zorganizowało Dolnośląskie 
Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Po-
wiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku, 
CSiR i MLKS ŚnieŜnik w Stroniu Ślą-
skim. W uroczystości otwarcia 
uczestniczyli radni Rady Miejskiej w 

Stroniu – Jan Florowski i Jerzy Węgrzyn, wiceprezes ŚnieŜnika - Jerzy Joń-
czyk, oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatowej LZS - Wiesław Ryczek.  
 

PoniŜej wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

MŁODZICZKI: 1.Ciura Aleksandra (ŚnieŜnik Stronie Śl.); 2.Studniarz Ad-
rianna (ŚnieŜnik Stronie Śl.); 3. śurek Weronika (Orlęta Krosnowice) 
MŁODZICY: 1.Majewski Daniel (ŚnieŜnik Stronie Śl.); 2.Studniarz Krzysz-
tof (ŚnieŜnik Stronie Śl.); 3. Adamczewski Bartosz (ŚnieŜnik Stronie Śl.) 
KADETKI: 1.Michorczyk Natalia (ŚnieŜnik Stronie Śl.); 2.Jończyk Ada 
(ŚnieŜnik Stronie Śl.) 
KADECI: 1.Kwaszyński Przemysław (Orlęta Krosnowice); 2.Ciura Dominik 
(ŚnieŜnik Stronie Śl.); 3.Gacek Szymon (Sokół Nowy Waliszów) 
JUNIORKI: 1.Bańka Monika (Orlęta Krosnowice); 2.Kulak Edyta (Orlęta 
Krosnowice); 3.Francik Anna (Ziębice) 
JUNIORZY: 1.Dubik Mateusz (Zamek Gorzanów); 2.Galuk Sebastian 
(Sokół Nowy Waliszów); 3.Kasznia Sebastian (Sudety Międzylesie) 
SENIORKI: 1.Wojewódka Małgorzata (Orlęta Krosnowice); 2. Brom-
boszcz Barbara (Orlęta Krosnowice); 3.Bańka Dorota (Orlęta Krosnowice) 
SENIORZY: 1.Jabłoński Daniel (Orlęta Krosnowice); 2.Supruniuk Grze-
gorz (Kamieniec Ząbkowicki); 3.Chszanowicz Arkadiusz (Zamek Gorza-
nów). 

ZARZĄD KLUBU  
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 

„BRYLANT” W STRONIU ŚLĄSKIM 
ogłasza konkurs dla krwiodawców,  

którzy w roku 2009 oddadzą cztery razy krew  
pełną lub Plazmę minimum osiem razy,  

ewentualnie równowartość plazmy i krwi. 
 

Losowanie nagród nastąpi w grudniu (po ostatniej 
akcji poboru krwi). 
Przewidujemy następujące nagrody: 

• Nagroda Prezesa Klubu HDK „Brylant” 

• Nagroda Burmistrza Stronia Śląskiego. 

• Nagroda Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 

• Nagroda Zarządu Klubu HDK im. Zbyszka Iwa-
nickiego przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój. 

• Weekend dla dwóch osób w Domu Wczasowym 
„Pokoje w Górach” Nowy Gierałtów 8 (jacuzzi, 
sauna) 

• Wizyta w Studiu Fryzjerskim „Landryna”  

• Kolacja dla dwóch osób w restauracji 
„Jaskinia.pl”  

• Miłe spotkanie dla dwóch osób na Stawach Ryb-
nych „Raj Pstrąga” wraz z Prezesem Klubu HDK 
“Brylant”  

 

ODDAJĄC KREW RATUJESZ śYCIE! 

KONKURS HDK BRYLANT 

STYPENDIA  

KOMUNIKAT 
 w sprawie zmian zasad przyznawania  

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka oraz dodatku do zasiłku  

rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka. 
 
Od dnia 01 listopada 2009 roku przy ubieganiu 
się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka oraz 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka (tzw. Becikowe) wymagane będzie przed-
łoŜenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzające-
go, Ŝe matka dziecka pozostawała pod opieką le-
karską, przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąŜy do porodu.  
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdzone 
będzie zaświadczeniem, którego wzór określi  
Minister właściwy do spraw zdrowia.  
Wymóg ten nie dotyczy opiekunów prawnych 
dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przyspo-
sobienie dziecka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Stroniu Śląskim 

STYPENDIA SZKOLNE 
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dotację na pomoc materialną dla 
uczniów o charakterze socjalnym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu., za miesiące styczeń-czerwiec 2009r. Otrzymana kwota 
dotacji jest niewystarczająca do zapewnienia minimalnej kwoty stypen-
dium szkolnego tj. od stycznia do czerwca 2009 r., w związku z powyŜ-
szym stypendium szkolne zostanie wypłacone za miesiące od stycznia do 
kwietnia 2009r. Stypendium szkolne zostanie wypłacone w dwóch tran-
szach: 

⇒ pierwsza transza zostanie wypłacona w dniu 9 kwietnia 2009 r. 
za okres styczeń-luty 2009 r. 

⇒  druga transza zostanie wypłacona w dniu 18 czerwca 2009 r.  
za okres marzec-kwiecień 2009 r. 

 

STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I W SPORCIE. 
Burmistrz Stronia Śląskiego przyznał stypendia naukowe i sportowe za 
okres od marca do czerwca 2009 r. na podstawie  Uchwały Nr XV/175/03 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 r. ze zmianami w 
sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 
dla zdolnej młodzieŜy zamieszkałej na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Obsługę finansową stypendiów prowadzi Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜ-
nika. Wysokość stypendiów Burmistrza Stronia Śląskego wynosi od 50 zł 
do 80 zł. Wśród stypendystów znaleźli się: Załucki Wiktor, Studniarz Ad-
rianna, Studniarz Krzysztof, Jamróz Remigiusz, Młynarczyk Kalina, Ślifirz 
Rafał, Burek Szymon, Ciura Aleksandra, Soroko Małgorzata, Michel Pa-
tryk, Wójcik Marcel, Majewski Daniel, Górski Maciej, Górski Filip, Cuch 
Patryk, Wlaźlak Wioletta.  

WSZYSTKIM STYPENDYSTOM GRATULUJEMY  
I śYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW 

BECIKOWE 
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Tradycją juŜ stało się, 
Ŝe w Strońskim Gim-
nazjum na przełomie 
lutego/marca odbywa 
się Forum Przyszłości.  

W tym roku (5 marca ) 
Forum odbyło się juŜ 
po raz 7. Uczniów i 
przedstawicieli szkół 
przywitała Pani dyrek-

tor Jolanta Nowak oraz z-ca burmistrza Pan 
Dariusz Chromiec. 

Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu uła-
twienie uczniom wybór szkoły ponadgimna-
zjalnej.  

Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły  
następujące szkoły: 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stro-
niu Śląskim, 

• Liceum Ogólnokształcące w Lądku Zdroju, 

• Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w 
Kłodzku, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuło-
wicach (szkoła leśna), 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kłodzku (tzw. budowlanka) 

KaŜdą ze szkół prezentowała delegacja złoŜo-
na z nauczycieli i obecnych uczniów. Szkoły 
podczas swoich wystąpień i prezentacji poru-
szały takie aspekty jak: historia szkoły, zaple-
cze dydaktyczno-sportowe, zasady przyjęć na 
nowy rok szkolny, kierunki kształcenia, moŜli-
wość rozwijania zainteresowań, sposoby spę-
dzania wolnego czasu, wyjazdy na wycieczki 
szkolne, moŜliwość zamieszkania w interna-
cie, zasady odbywania praktyk oraz co naj-
waŜniejsze, w jakich zawodach moŜna znaleźć 
pracę po ukończeniu konkretnej szkoły. 
Przedstawiciele zapraszali takŜe na Drzwi 
Otwarte w swoich placówkach.  

Po prezentacjach gimnazjaliści mogli poroz-
mawiać z uczniami i nauczycielami oraz otrzy-
mać ulotki ze szczegółowymi informacjami. 
Mamy nadzieję, Ŝe tego typu działania ułatwią 
naszym uczniom dokonanie słusznego wyboru 
kierunku dalszego kształcenia. 

FORUM PRZYSZŁOŚCI 2 FORUM HOTELARSKIE 
Forum Hotelarskie, które odbyło się 12 marca 2009, było 
drugim juŜ forum zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.  

Hasło przewodnie to:  
Hotelarz, Gastronom  

szansa pracy na rynku lokalnym. 
 

Tym razem forum odbyło się dzięki uprzejmości Państwa Moniki i Dariusza 
Galos w Dworku Galosa w Stroniu Śląskim. Na spotkanie zostali zaproszeni 
waŜni goście: Burmistrz Stronia Śląskiego – Pan Zbigniew Łopusiewicz, Bur-
mistrz Lądka Zdroju – Pan Kazimierz Szkudlarek, Dziekan Wydziału Turystyki 
w Kłodzku (WyŜszej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu) – dr Mieczy-
sław Leniartek, a takŜe gestorzy branŜy hotelarskiej i gastronomicznej oraz 
uczniowie szkół gimnazjalnych ze Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. 
Program forum składał się z następujących punktów: 
• Scenki hotelarskie w języku angielskim i niemieckim przygotowane przez 

uczniów ZSP. 
• Uczniowie, którzy odbyli praktyki w Grecji i we Włoszech opowiadali o na-

bytych doświadczeniach i umiejętnościach oraz przygotowali próbki swoich 
umiejętności kulinarnych, którymi poczęstowali gości.  

• MłodzieŜ przedstawiła wyniki przeprowadzonych badań marketingowych 
dotyczących rodzimego rynku turystycznego. Analizie poddano hotele, 
obiekty agroturystyczne, bazę gastronomiczną oraz dostępne formy spę-
dzania wolnego czasu. Oceniane obiekty leŜą w gminie Stronie Śląskie  
i Lądek Zdrój. 

• Młodzi przygotowali równieŜ prezentację multimedialną z praktyk, które 
odbyli we Włoszech i Grecji. Chcieli w ten sposób pokazać, Ŝe poza pracą i 
nauką mają równieŜ okazję zwiedzić ciekawe miejsca oraz poznać inna 
kulturę, obyczaje i przede wszystkim ciekawych ludzi.  

• Prezentacja profesjonalnego otwierania i serwowania wina. 
• Uczniowie mogli równieŜ zadać pytania właścicielom obiektów hotelar-

skich. 
 

NajwaŜniejszym celem spotkania było podpisanie porozumień partnerskich  z 
właścicielami obiektów turystycznych dotyczących praktyk zawodowych 
uczniów z ZSP w Stroniu Śląskim. 
Ideą tego typu spotkań jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a 
właścicielami obiektów oraz władzami samorządowymi. Wspólnym celem przy-
noszącym wszystkim korzyści powinno być lepsze przygotowanie uczniów do 
wejścia na rynek pracy w branŜy hotelarskiej a przez to większe umiejętności 
potencjalnych pracowników i mniejsze bezrobocie wśród młodych ludzi i 
mniejszy odsetek młodych ludzi wyjeŜdŜających za pracą za granicę. 

Oferta edukacyjna  
Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalnych 
w Stroniu Śląskim  

na rok szkolny 2009/2010 
 

TECHNIKUM 
⇒ technik hotelarstwa 

⇒ technik Ŝywienia 
NOWOŚĆ !!!  

⇒ technik logistyk 
 

SZKOŁA ZAWODOWA 
⇒ kucharz małej gastronomii 

⇒ sprzedawca 
www.zsp-stronie.pl 
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PRZEKAś 1% PODATKU  
PrzekaŜ 1% swojego podatku na rzecz Organizacji PoŜytku 
Publicznego. Na terenie Stronia Śląskiego mamy dwie takie 
organizacje: 

- Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego „Kryształ Stronie”, KRS: 
0000219412- Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Ro-
dzin i Przyjaciół - Stronie Śląskie; KRS: 0000147688 
Ponadto moŜna przekazać 1% na: 
- Rehabilitację Kuby - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „SŁONECZKO”, KRS 0000186434, w informacjach uzupełniających 
naleŜy wpisać 1% na rehabilitację Jakuba Szatan. 
- „Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika” , KRS: 0000063627 
- Fundacja Dzieciom „ZdąŜyć z pomocą” KRS 0000037904 w in-
formacjach uzupełniających naleŜy wpisać 1% na rzecz leczenia i re-
habilitacji Urszuli Jędrusik (3827)  
- Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik — wpisujemy „Fundusz 
Lokalny Masywu ŚnieŜnika” , KRS: 0000063627 w informacjach uzu-
pełniających naleŜy wpisać „Na Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik”. 
 

Rejestr organizacji poŜytku publicznego z całej Polski znajdziemy na 
stronie: http://bazy.ngo.pl  

Przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim działa Punkt Konsultacyjny i Zaję-
cia Terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin z zakresu roz-
wiązywania problemów alkoholowych, narkomanii jak równieŜ z zakre-
su przemocy: 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny   wtorki – w godz. 17.00-20.00; 
Zajęcia Terapeutyczne poniedziałek, środa – w godz. 17.00 – 20.00. 

Ponad to od dnia 05 marca 2009 r. jeden raz w tygodniu –  
w czwartek od godz. 15.00-17.00 będzie prowadzony Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny ds. UzaleŜnień Dzieci i MłodzieŜy  
Telefon zaufania   (074) 814-26-95. 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY KALENDARZ IMPREZ 2009 
 

1 – 3 maja Wielka Majówka 
Park Miejski w Stroniu Śląskim 
♦Przegląd Lokalnych Twórców Ludowych – „Górskie 
Cienie” 

♦Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
 

23-24 maja  Puchar Polski  
DOWNHILL— Zjazd MTB  
Ośrodek Narciarski Czarna Góra S.A. - Sienna 
 

Oficjalne zawody zjazdowe punktowane do klasyfikacji 
generalnej na trasie pod wyciągiem 
 

13 – 14 czerwiec Dni Stronia Śląskiego 
Park Miejski w Stroniu Śl. oraz ul. NadbrzeŜna 
Międzynarodowy Jarmark Twórców Ludowych  
 

27 czerwiec Święty Jan na Gierałtowie  
Nowy Gierałtów, Wiejski Plac Zabaw  
 

18 lipiec „Lato Wodnika Szuvarka”  
Zalew w Starej Morawie 
 

22 sierpnia  Lato Jaskiniowców  
Kamieniołom w Kletnie 
 

29 sierpnia  PoŜegnanie Lata  
Puchaczówka - Sienna, parking Czarnej Góry 
 

05-06 września  Puchar Prezesa Czarnej Góry  
DOWNHILL— Zjazd MTB  
Ośrodek Narciarski Czarna Góra S.A. - Sienna 

W poprzednich „Nowinkach” podaliśmy omyłkowo, Ŝe sponsorem wy-
cieczki, organizowanej przez Akcję Katolicką, w ramach półkolonii zimo-
wych, był Urząd Miejski w Stroniu Śl. Informujemy, Ŝe Urząd Miejski nie 
finansował zimowiska organizowanego przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej w Stroniu Śląskim, a jedynie dofinansował zimowisko zorga-
nizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim. 
Za niezamierzony błąd organizatorów i sponsorów Akcji Katolickiej  
serdecznie przepraszamy. 

____________________________________ 

 

W wydanym przez Gminę Stronie Śląskie kalendarzu na 2009 rok  
zostało wykorzystane zdjęcie draperii autorstwa Pana Tomasza Marka. 
Zdjęcie znajdujące się w gminnych zasobach zostało wykorzystane  
niezgodnie z przeznaczeniem, za co autora przepraszamy. 

SPROSTOWANIE 

Nie umiera ten, Nie umiera ten, Nie umiera ten, Nie umiera ten,     
kto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywych    

WWWWYRAZYYRAZYYRAZYYRAZY    GŁĘBOKIEGOGŁĘBOKIEGOGŁĘBOKIEGOGŁĘBOKIEGO    WSPÓŁCZUCIAWSPÓŁCZUCIAWSPÓŁCZUCIAWSPÓŁCZUCIA        
DLADLADLADLA J J J JÓZEFAÓZEFAÓZEFAÓZEFA K K K KAŁUśYAŁUśYAŁUśYAŁUśY    IIII    JEGOJEGOJEGOJEGO    RODZINYRODZINYRODZINYRODZINY        

ZZZZ    POWODUPOWODUPOWODUPOWODU    NAGŁEJNAGŁEJNAGŁEJNAGŁEJ    ŚMIERCIŚMIERCIŚMIERCIŚMIERCI    śONYśONYśONYśONY W W W WANDYANDYANDYANDY        
SKŁADASKŁADASKŁADASKŁADA S S S SOŁTYSOŁTYSOŁTYSOŁTYS    ZZZZ    MIESZKAŃCAMIMIESZKAŃCAMIMIESZKAŃCAMIMIESZKAŃCAMI    WSIWSIWSIWSI S S S STRONIETRONIETRONIETRONIE Ś Ś Ś ŚLĄSKIELĄSKIELĄSKIELĄSKIE....    

W Rzeczypospolitej Polskiej  
7 czerwca 2009 (niedziela)  

wybierać będziemy 50 posłów  
do Parlamentu Europejskiego.  

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.  


