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1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
ZbliŜa się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Pamiętajmy w tych dniach o tych, co juŜ odeszli, których juŜ nie ma wśród nas,
uporządkujmy groby, zapalmy znicze, złóŜmy kwiaty. Wspomnieniem,
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.
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Człowiek Ŝyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W dniach 30.10.2009 - 02.11.2009 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 drogowych
jest wykroczeniem z art. 92§1 kodeksu wykroczeń i grozi karą grzywny.

10 - LECIE GIMNAZJUM
14 października 2009 r. w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej Dzień Edukacji Narodowej połączony został z obchodami 10-lecia istnienia szkoły. Na tę uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych instytucji oraz organu prowadzącego placówkę. Uczniowie i nauczyciele
przygotowali wystawę poświęconą patronce szkoły oraz część artystyczną. Gimnazjaliści
przedstawili kabaret oraz piosenkę ukazującą Ŝycie szkoły. Opiekunem tej części występów
był ks Janusz Garula. Ponadto grupa młodzieŜy zaprezentowała stroje nawiązujące do czasów, w których Ŝyła Marianna Orańska. Następnie Ci sami uczniowie wykonali układ taneczny.
Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe biuletyny przedstawiające 10-letnią historię szkoły. Po części oficjalnej wszyscy mogli spotkać się, porozmawiać i obejrzeć prezentację multimedialną przy słodkim co nieco.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wniosły wkład w przygotowanie
tej uroczystości, sprawiając tym samym, iŜ ten dzień pozostanie na długo w pamięci wielu
zainteresowanych.
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Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: 074 811 77 22
Faks: 074 811 7732
e-mail: b.birowka@stronie.pl
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Bogdan Birówka
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
PołoŜenie

Nr i pow.
działki
w m2

Opis nieruchomości

214/1
38564m2
238
22700m2
Stronie
Wieś

217/1
75300m2
202
600m2
pow. działek
zgodna z ewidencją gruntów

Nieruchomości gruntowe nie zabudowane, połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie
duŜych terenów leśnych w niewielkiej
odległości ok. 1 km od zbiornika retencyjnego , zabudowy mieszkaniowej Stronia Śląskiego i stadionu sportowego.
Przedmiotowe nieruchomości w latach
ubiegłych były uŜytkowane na potrzeby
narciarskich tras zjazdowych .
Uzbrojenie nieruchomości bardzo dobre,
przez teren działki nr 214/1 przebiega
podziemna linia energetyczna średniego
napięcia, przez teren działki nr 238 przebiegają nowo wybudowane linie kanalizacyjne i wodociągowe .

ObciąŜenia
nieruchomości

Nieruchomość jest
obciąŜona umową
dzierŜawy obowiązującą do 30 kwietnia 2033

Cena
wywoławcza
w zł. brutto

Kwota
wadium

2 600 000,00

130 000,00

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Tereny usług sportów zimowych i turystyki z zabudową towarzyszącą oraz tereny komunikacji z parkingami
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy
ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
Wadium z dopiskiem „Przetarg- KrzyŜnik” naleŜy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 26 listopada 2009 r.
na konto Gminy Stronie

Wykaz nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaŜy
w formie przetargu, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
PołoŜenie

Strachocin

Sienna

Nr i pow.
działki
wm2

88
15300m 2
pow. działki
zgodna z
ewidencją
gruntów

15/1
22725m2

Wartość
nieruchomości
brutto

55 000,00

1 500 000,00

Opis nieruchomości
Nieruchomość nie zabudowana gruntowa połoŜona jest w centralnej strefie zabudowy wsi , w niewielkiej odległości od głównej
asfaltowej drogi przebiegające przez wieś. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową utwardzoną .Część miejscowości posiada
zorganizowany system wodociągowy i kanalizacyjny.
Uzbrojenie działki- brak. Teren działki porośnięty jest samosiewkami drzew i krzewów, trawą i chwastami .
Nieruchomość podlega prawu pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych na podstawie art.3
ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku kształtowaniu ustroju
rolnym.
Nieruchomość nie zabudowana gruntowa, połoŜona jest w centralnej strefie miejscowości Sienna , obejmującej tereny wokół
Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” , przylegająca do
duŜych terenów leśnych. Istnieje moŜliwość podłączenia do linii
energii elektrycznej wysokiego napięcia, której dwa słupy zlokalizowane na dolnej części działki. Istnieje równieŜ moŜliwość podłączenia do kanalizacji ściekowej Ø160, wodociągu Ø90 oraz
podziemnego kabla sieci energetycznej niskiego napięcia, które to
elementy infrastruktury do prowadzone są do sąsiednich działek
nr 15/2 -15/5.Sąsiedztwo-otoczenie bardzo dobre, niewielka odległość od Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” ok. 600m.

Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomość oznaczona
jest symbolem RP i przeznaczona na uŜytki rolne

Nieruchomość w części
oznaczona jest symbolem
MU (o pow. 17317m 2 ) i
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i
usługi, a w części symbolem Ls (o pow.
5408m2)i przeznaczona jest
pod istniejące lasy .

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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KOTŁOWNIA NA SPRZEDAś
Gmina Stronie Śląskie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu
na sprzedaŜ urządzeń kotłowni po byłej szkole podstawowej w
Starym Gierałtowie. Kotłownia składa się z następujących elementów:
• Kocioł Ŝeliwny olejowo – gazowy Rapido F 210/9NT 160-180

kW ze sterownikiem pogodowym i c.w.u. Rapidomatic
Z.3.3.SM.
• Palnik gazowy Hermann HGZ 250 AL.1 II-stopniowy o mocy
72-200 kW.
• Bojler c.w.u. Reflex S 400.
• Wartownik dn 65.
• Naczynie zbiorcze przeponowe Reflex 200 N ciśnienie max. 3.0
atm.
• Zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915 – 1” początek otwarcia
5,0bar
• Zawór odcinający Ø 65.
• Manometr Ø 200 do 4,0 atm. (8 sztuk)
• Rozdzielacz DN 65 6x2” (2 sztuki)
• Pompa obiegu wewnętrznego Grundfos UPS 32/60 F
• Pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 32/60 F 1-fazowa, zawór
DR 32 GFLA z siłownikiem VMM-20
• Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. Grundfos UPS 25/60 1fazowa
• Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25/60 B
• Filtroodmulnik FOM 65
• Zbiorniki oleju Schulz 1000 l. (9 sztuk)
• Zawór oddechowy z przerywaczem płomienia dn 50
• Złączka do napełniania zbiorników
• Zawór zwrotny Ø 10
+ 5 zbiorników na olej – 1000 l.

SIEKIERECZKI W OPERZE
Dnia 24 października 2009 na deskach opery wrocławskiej odbył się II Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. Miło
Nam zakomunikować, Ŝe jednym z wielu uczestników festiwalu
był Nasz zespół ludowy „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa. W
przepięknej oprawie przy całkowicie wypełnionej sali widowiskowej „mieszczuchy” mogły się zapoznać z bogactwem folkloru
dolnośląskiego, strojami, śpiewem, muzyką. Folklor przeŜywa
ostatnio swój renesans na Dolnym Śląsku, między innymi dzięki
audycjom w Polskim Radiu Wrocław prowadzonym przez panią
Małgorzatę Majeran-Kokot, która równieŜ świetnie poprowadziła
występy na deskach opery. Wrocławska impreza była niejako
ukoronowaniem i ostatnim znaczącym pokazem dla zespołu
„Siekiereczki”, w bardzo obfitym w występy mijającym roku.

STR. 3

RUBRYCZKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM
Stypendium naukowe „Z rączki do
rączki” ufundowane przez Fundusz
Lokalny
Masywu
ŚnieŜnika otrzymali: Konstancja Martynowska V c oraz
Tomasz Leśniowski
V c.
Uczniowie klas I – III powitali nadejście jesieni wspaniałymi kompozycjami roślinnymi, z których zrobiono
wystawę. Dziękujemy za zaangaŜowanie uczniów oraz
rodziców.
Na parterze szkoły ukazała się wystawa podsumowująca bezpieczną drogę do szkoły.
10 X to Ogólnopolskie Święto Drzewa. W naszej szkole to kontynuacja działań. Uczniowie byli na zajęciach
w Izbie Leśnej Edukacji w Strachocinie, odbył się apel
z przedstawieniami Nadleśnictwa Lądek Zdrój oraz
ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego; uczniowie zasadzą drzewa w parku oraz Drzewo Pokoju na terenie
posesji szkoły.
Tydzień śytniego Chleba w Szkole.
Odbyła się pogadanka z dietetykiem o wpływie chleba
pieczonego na zakwasie na nasze zdrowie, połączona
z degustacją pieczywa. Uczniowie będą uczestniczyć
w warsztatach pieczenia chleba. Głównym celem tego
projektu jest promocja zdrowego stylu Ŝycia.

NIE PAL ŚMIECI
Pamiętaj!
Piec domowy nie jest spalarnią odpadów! Nie wolno palić
śmieci poniewaŜ podczas spalania wydzielają one szkodliwe substancje.
SZKODZI TO TWOJEMU ZDROWIU I ZDROWIU
TWOICH NAJBLIśSZYCH.
ZA PALENIE ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH
GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 5 000,00 ZŁ.
Wielu z nas spala w swoich piecach tworzywa sztuczne nie zdając sobie sprawy z tego, Ŝe produkują niezwykle trujące gazy porównywalne z gazami bojowymi.
Wdychanie takich gazów powoduje działanie rakotwórcze, osłabienie odporności na choroby, moŜe powodować
takŜe, intensywne alergie i wiele innych dolegliwości.
NIEKTÓRE CHOROBY POJAWIAJĄ SIĘ NAWET
PO WIELU LATACH!
Przy paleniu śmieci dochodzi do osadzania się w kominach sadzy, równieŜ zapychają się przewody kominowe.
MoŜe to przyczynić się do poŜaru twojego domu lub zaczadzenia mieszkania.
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STR. 4
REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

W związku z zarządzeniem wydanym przez Burmistrza Stronia Śląskiego, ustala się regulamin dotyczący funkcjonowania cmentarza
komunalnego
Regulamin Cmentarza Komunalnego
w Strachocinie
Celem umoŜliwienia oddawania naleŜytej czci zmarłym oraz
zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami
szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie
oraz nakłada się obowiązek stosowania niniejszego regulaminu.
pkt 1
Cmentarz komunalny w Strachocinie znajduje się w zarządzie Gminy
Stronie Śląskie z/s w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki Nr 55.
pkt 2
1.Na cmentarzu komunalnym w Strachocinie urządza się groby:
• ziemne,
• ziemne rodzinne (w miarę moŜliwości uwarunkowania podłoŜa)
• groby murowane .
Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania
cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.
pkt 3
1.Wejście na cmentarz komunalny w Strachocinie czynne jest całą
dobę, natomiast wjazd pojazdem mechanicznym moŜliwy jest po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą.
2. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty:
• za wykorzystanie miejsca na cmentarzu
(t.j. pierwszy pochówek),
• za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery grzebalnej na kolejne
20 lat,
• za rezerwację miejsca pod grób na okres 20 lat,
• za wykorzystanie miejsca na cmentarzu (t.j. pierwszy pochówek
dzieci, urny z prochami),
• za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery grzebalnej na kolejne
20 lat (groby dzieci i z urnami),
• za rezerwację miejsca pod grób urny z prochami na okres
20 lat,
3. Wymienione opłaty są ustalane przez Burmistrza Stronia Śląskiego
na podstawie zarządzenia.
4. Opłaty pobierane są przez Zarządcę cmentarza najpóźniej w dniu
pochówku.
5. W przypadku nie przedłuŜenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji
.pkt 4
1. Grób ziemny nie moŜe być uŜyty do ponownego chowania przed
upływem 20 lat (wyjątek stanowi grób rodzinny).
2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niŜ jednej osoby uprawnieni są członkowie
rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
• pozostały małŜonek,
• krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.),
• krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
3. Posiadanie prawa o którym mowa w ust.2, nie upowaŜnia do odstępowania miejsca osobom innym niŜ wymienionym w tym ustępie.
4. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego rodzinnego jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła naleŜną opłatę cmentarną.
5. Pochowanie kolejnej osoby w grobie rodzinnym uzgadnia się z Zarządcą

W

STRACHOCINIE

cmentarza dostarczając kartę zgonu z adnotacją U.S.C. o zarejestrowaniu zgonu lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.
6. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do
pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w naleŜytym
stanie.
pkt 5
1. Ekshumacja zwłok lub szczątków moŜe być dokonywana:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania
zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego ,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu,
c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie
zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust.1a przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
pkt 6
1. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do
przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu odbywa się w
biurze Zarządcy w dniach:
poniedziałek - piątek godz. 7:30- 15:30
2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po
przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów w postaci karty zgonu z adnotacją U.S.C. o zarejestrowaniu zgonu lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.
3. Zarządca ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego
prowadzenie firmy pogrzebowej.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników
innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
5. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniŜej 0o C i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.
pkt 7
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
• przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
• wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,
• picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, Ŝebractwa,
wprowadzania zwierząt.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia
w biurze Zarządcy i uzyskania zgody Zarządcy dokonywania
następujących czynności:
• prac kamieniarskich i budowlanych,
• prowadzenia działalności handlowej,
• ustawiania, przestawiania i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń,
•
wjazdu pojazdem mechanicznym,
• sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów
wystroju i malowania murów,
• zbierania wszelkiego rodzaju roślin,
• umieszczania reklam na terenie cmentarza.
pkt 8
W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca ma prawo do występowania o nałoŜenie sankcji prawnych i administracyjnych.
pkt 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych– ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, ze zmianami).
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TARGI TURYSTYCZNE TOUR SALON

UWAGA - ZMIANA PKD

TOUR SALON to największe w Polsce targi turystyczne, które co roku gromadzą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną publiczność - zarówno profesjonalistów podczas
dwóch pierwszych dni branŜowych, jak i klientów indywidualnych, szukających
pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu.
W tym roku Targi TOUR
SALON obchodziły swoje
20 urodziny, dlatego w
dniach 21 – 24 października br. Międzynarodowe Targi Poznańskie były nie tylko areną spotkań biznesowych, ale takŜe miejscem hucznego świętowania. W tegorocznej edycji targów
udział wzięło blisko 700 wystawców z 38 krajów. Wśród nich
znalazły się m.in. tradycyjnie wszystkie polskie regiony, kraje,
biura podróŜy i touroperatorzy, hotele i ośrodki wypoczynkowe,
przewoźnicy, sanatoria i obiekty SPA a takŜe przedstawiciele
turystyki biznesowej oraz turystyki aktywnej.
Podczas tegorocznej edycji Targów miały miejsce uroczyste
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. W ramach
Światowego Dnia Turystyki, zaplanowanego na 22 października, wręczone zostały m.in. odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki za "Zasługi dla Turystyki", a takŜe Certyfikaty Polskiej
Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny.
Podczas targów odbywały się liczne konferencje, seminaria,
pokazy i konkursy.
Honorowy Patronat na targami objęło Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Izba
Turystyki.
Wzorem lat ubiegłych, równieŜ w tym roku, nie zabrakło na
targach przedstawicieli naszej gminy. Naszym reprezentantem
był pracownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego, którzy wraz z
przedstawicielami z powiatu kłodzkiego promowali walory Ziemi
Kłodzkiej.
Mamy nadzieję, Ŝe uczestnictwo w targach przyczyni się do
wzrostu zainteresowania naszą gminą zarówno, jako miejscem
do wypoczynku jak i dobrym punktem inwestycyjnym.

Informujemy, Ŝe zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727)
stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). W związku
z powyŜszym osoby fizyczne posiadające wpis do
ewidencji działalności gospodarczej zobowiązane są
do 31.12.2009 r. dokonać zmiany symbolu rodzaju
działalności z PKD 2004 na PKD 2007.

ZMIANA STAWKI ZA NAJEM GRUNTÓW

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego z
dnia 29.09.2009r., ulega zmianie wysokość stawki czynszu za
najem gruntów przeznaczonych pod budownictwo inne niŜ
związane z działalnością gospodarczą tj. grunty pod garaŜami,
komórkami gospodarczymi wybudowanymi ze środków własnych. Ostatnia zmiana wysokości czynszów miała miejsce w
1999 roku i miesięczna stawka wynosiła 0,15zł/m2.

Gmina Stronie Śląskie złoŜyła 2 wnioski o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na:
1. Zakup akordeonu dla Zespołu Ludowego „Siekiereczki” w
Starym Gierałtowie.
Wnioskowano o dotację w wysokości 2 318,00, która pokryje
50% wartości całego projektu.
2. Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Bolesławowie.
Wnioskowano o dotację w wysokości 9 500,00, która pokryje
50% wartości całego projektu.
Celem konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest stworzenie
lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego
miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.

Ustala się miesięczny czynsz za najem gruntów przeznaczonych pod budownictwo inne niŜ związane z działalnością
gospodarczą – stanowiących własność gminy – w wysokości
0,30 zł./m2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010.

STYPENDIA BURMISTRZA
Burmistrz Stronia Śląskiego przyznał stypendia naukowe i
sportowe za okres od października 2009 r. do lutego 2010 r.
na podstawie Uchwały Nr XXI/211/04 Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim z dnia 06 września 2004 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 przejął Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika.
Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50 zł. do 130 zł.
Lista stypendystów:
Lp.

Nazwisko i imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soroko Małgorzata
Jamróz Remigiusz
Tomczyk Dominika
Studniarz Adrianna
Studniarz Krzysztof
Ciura Aleksandra
Młynarczyk Kalina
Majewski Daniel
Hołyst Marta
Burek Szymon
Gulij Ewelina
Załucki Wiktor
Wlaźlak Wioletta
Cuch Patryk

Rodzaj stypendium

naukowe
sportowe
naukowe
sportowe
sportowe
sportowe
naukowe
sportowe
sportowe
sportowe
naukowe
sportowe
naukowe
sportowe
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ODSZKODOWANIE ZA BRAK PRĄDU

KHDK „BRYLANT”

W związku z październikową przerwa w dostawie prądu informujemy,
Ŝe istnieje moŜliwość ubiegania się o odszkodowanie
za straty spowodowane awarią sieci lokalnej.
Szczegółowych informacji udziela:
EnergiaPro BOK Kłodzko
ul. Objazdowa 8
57-300 Kłodzko
tel. 86 52 422, 86 52 431, 86 52 432
www.energiapro.eu

Zarząd Klubu HDK “Brylant” postanowił
ponownie spróbować zorganizować
24 września Akcję honorowego oddawania krwi w Lądku Zdroju. Krew oddało
31 dawców w tym 17 męŜczyzn,
14 kobiet w tym 14 dawców pierwszorazowych.

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, Ŝe od 06 lipca br. w Gminie Stronie Śląskie
został uruchomiony Samorządowy Informator SMS.
Samorządowy Informator SMS jest systemem do przekazywania mieszkańcom
Gmin komunikatów w formie wiadomości SMS.
Wystarczy, Ŝe wyślesz wiadomość sms o treści TAK.DKL13 na numer 661 000
112, aby się zarejestrować w serwisie i otrzymywać bezpłatne informacje dotyczące naszej Gminy. Opłata za wysłanie wiadomości SMS z rejestracją w systemie jest
zgodna z Twoim planem taryfowym.

TAK.DKL13
INWESTYCJE
Rozstrzygnięto przetarg na remont Świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym
Gierałtowie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Firma Handlowo- Usługowa „KWADROS” Michał Malik ; 57-401 Nowa Ruda; ul. Stara Droga 23a.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym (Gmina
Stronie Śląskie) w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-29.
W związku z powyŜszym w najbliŜszym czasie zostaną rozpoczęte prace remontowe, poŜądany czas zakończenia inwestycji to 30.06.2010r.
Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (500 000 PLN), wartość całej inwestycji wynosi 844 615 PLN.
Trwają prace remontowe przy odbudowie mostu we wsi Goszów. Wartość inwestycji 128 tys zł.
Trwają prace remontowe przy odbudowie mostu w Starym Gierałtowie. Inwestycja
jest w trakcie realizacji, wartość prac 249 tys. zł.
W trakcie realizacji są prace przy drogach w Nowym Gierałtowie, łączna wartość
prac 382 tys. zł.
W trakcie realizacji jest inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego w Bolesławowie. Planowana wartość prac wynosi 477 tys zł, w tym 200 tys zł dofinansowania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stronie Śląskie, Goszów,
Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice. W wyniku realizacji projektu powstanie
26.927 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz pięć przepompowni ścieków.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
z którego otrzymaliśmy 9 956 059 PLN dotacji, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 12 604 202 PLN.
Oferty przetargowe na wykonanie sieci kanalizacyjnej naleŜy składać do dnia:
2009-11-16 do godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki
55.

Krew pobierana była dzięki uprzejmości
Pani Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju. ZaangaŜowanie Pani
Dyrektor było ogromne, informowanie o
akcji, rozwieszanie plakatów przez pracowników CKiR, zmobilizowała swoich
pracowników do oddania krwi. ZaangaŜowała równieŜ OSP w Lądku Zdroju, jeŜdŜąc osobiście samochodem ogłaszała
przez megafon o odbywającej się akcji
honorowego oddawania krwi. Przykład do
oddawania krwi dał sam Pan Burmistrz
Lądka Zdroju mobilizując do tego pracowników Urzędu Miasta. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Następna Akcja w Lądku
Zdroju 17 grudnia br.
Dnia 6 października zorganizowaliśmy
Akcję honorowego oddawania krwi
w Stroniu Śląskim Krew oddało 31 dawców w tym 16 męŜczyzn, 15 kobiet
3 dawców pierwszorazowych, pobrano
13.950 ml krwi.
Następna akcja 8 grudnia.
„Wszystko, co wielkie jest wielkie
przez serce...” /-/ C.K.Norwid.
W poprzednim numerze Nowinek Strońskich zobowiązałem się do kontynuowania tematu o wolontariacie.
Od momentu powstania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa działania
wolontarystyczne znajdowały się
w jego centrum. Zaczęło się wszystko od
bitwy pod Solferino, gdzie Henry Dunant
zorganizował pierwszych ochotników do
pomocy przy rannych. ZaangaŜował okolicznych mieszkańców, aby zdołać pomóc
jak największej liczbie osób poszkodowanych podczas bitwy. Po tamtych wydarzeniach zrodziła się idea Czerwonego KrzyŜa, ale takŜe idea mobilizowania wolontariuszy do pracy na rzecz innych. W dzisiejszych czasach zakres działań Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca
dalece wykracza poza pola bitewne, obejmuje swoim działaniem cały świat, ale
jedna rzecz od tamtych czasów się nie
zmieniała, jest organizacją opartą na woJacek
lontariacie. c d n.
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GABINET REHABILITACYJNY
Gabinet Rehabilitacyjny „AXA”
ul. Krótka 3 (po MINI EKO)
Oferujemy:
• KINEZYTERAPIA: Ugul, Ćw. czynne w odciąŜeniu,
• FIZYKOTERAPIA: Ultradźwięki, Jonoforeza, Diadynamik, Galwanizacja
• MASAś KLASYCZNY
• REHABILITACJA PO:
• Udarach, dysfunkcjach narządu ruchu, poraŜeniach,
niedowładach kończyn, rwa kulszowa, bólach kręgosłupa, stawów, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, zanikach mięśni itp.
• REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• DOGOTERAPIA
Czynne:
Poniedziałki, Środy i Piątki
9:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00
Wtorki i Czwartki
9:00 – 12:00
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem
0 661 829 355 i 0605543263
Ponadto zapraszamy na ćwiczenia rekreacyjne: na
materacach, na piłkach, na sprzęcie (rowerek, stepper,
wioślarz).
Zajęcia dostosowane są dla wszystkich osób
w kaŜdym wieku.

GALERIA ARTYSTYCZNA
Od niedawna, przy ul. Kościuszki, mamy w Stroniu
Śląskim nową galerię artystyczną.
Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 11:00 – 14:00, oraz w soboty od 10:00 – 13:00.
MoŜna tam zakupić produkty robione ręcznie min:
biŜuterię, świece, wyroby z drewna itp.

PRZYPOMINAMY
♦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 spowoduje likwidację grobów. Istnieje
moŜliwość rozłoŜenia opłaty na raty.
♦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. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok.
Nr 12 (tel. 074 811-77-15).
♦15.11 upływa termin płatności IV raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
♦Przypominamy o zbliŜającym się terminie
płacenia IV raty czynszu dzierŜawnego za
ogródki i grunty rolne - do 15 grudnia br.
♦25.12 upływa termin płatności czynszu
dzierŜawnego za garaŜe.
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BEZPŁTNE BADANIA PROFOLAKTYCZNE
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE
W SP ZOZ W KŁODZKU
Wykonywane są w ramach następujących programów:
Program Profilaktyki Raka szyjki macicy
(cytologia)
Ten program dotyczy kobiet w wieku 29-59 lub które
nie brały udziału jeszcze w takim programie ciągu ostatnich 3 lat.
Badanie jest wykonywane w poradniach „ K” SP ZOZ w Kłodzku:
Przy ul. Z. Czarnego 2 w Kłodzku, Tel. 0748658291
Przy ul. Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie, Tel. 0748724004 wew. 29
Przy ul. Sprzymierzonych w Dusznikach Zdroju, Tel. 0748669346
Program Profilaktyki Raka piersi (mamografia)
Badaniu podlegają kobiety w wieku 50-69 lat które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały skierowanie na wykonanie mammografii. Kobiety u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi nie
mogą być objęte programem.
Badania wykonywane są codziennie, równieŜ w godzinach popołudniowych (z wyjątkiem niedziel i świąt) w pracowni Mammografii SP ZOZ w
Kłodzku, ul Szpitalna 1 Obowiązuje rejestracja Pon – Pt 8.00 – 13.00
Osobiście lub telefonicznie tel. 0748651116
Program „ Prosto do Europy”
Adresatami programu są dzieci od 0-18lat zamieszkałe na terenie powiatu Kłodzkiego. W ramach programu przy udziale fundacji telewizji
Polsat „ Podaruj dzieciom słońce” i „ Fundacji Masywu ŚnieŜnika „ Wybrani w Górach” utworzono kompleksowo wyposaŜone 2 pracownie
rehabilitacyjne przeznaczone do rehabilitacji dzieci z wadami postawy, poraŜeniami, niedowładami.
Poradnia rehabilitacji ul. Zawiszy czarnego 2 Kłodzko Zajęcia
odbywają się Wtorki 14.00 – 20.00 Piątki 8.00 – 14.35 Tel. 0605996156
Kłodzka szkoła przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 zajęcia odbywają się Poniedziałki, Środy, Czwartki 14.00- 20.00 Tel. 0605996156
Nauka samobadania piersi
Panie zapraszamy do poradni „K”
Przy ul. Z. Czarnego 2 w Kłodzku Tel. 0748658291
Przy ul. Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie, Tel. 0748724004 wew. 29
W poradniach moŜna nauczyć się jak badać swoje piersi. Nauka prowadzona jest na fantomach do nauki samobadania piersi. KaŜda kobieta
otrzyma broszurkę edukacyjną.

WARSZTATY W GCI
Gminne Centrum Informacji – planuje zorganizowanie kolejnych warsztatów z zakresu podstawowej obsługi komputera. W związku z tym
prowadzimy aktualny nabór osób chętnych do udziału w warsztatach.
W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie powyŜej 50 roku Ŝycia. Przeciętny czas trwania kursu to ok. 2 miesiące,
podczas których odbywają się 2 spotkania w
tygodniu po 1.5 godziny.
Osoby chętne proszone o kontakt:
Gminne Centrum Informacji,
ul. Kościelna 12 (Gimnazjum)
tel: (074) 814 32 42
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA
W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 12 listopada 2009 o godz. 11:00
Zapraszamy
Seniorów z Gminy Stronie Ślaskie i okolic
na spotkanie w Hali Sportowej
W PROGRAMIE
•
Występ dzieci z Przedszkola Gminnego im Jana
Pawła II w Stroniu Śląskim
•

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

•

Występ młodzieŜy z Gimnazjum im Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

•

Występ młodzieŜy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim

•

Występ Zespołu Ludowego SIEKIERECZKI

•

Występ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO
•Spotkanie z pracownikami

•
•

•
•
•

Centrum Medycznego Salus z Kłodzka
Dolnośląskiego Centrum Onkologii – Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne z
Wrocławia
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z
Kłodzka
Firm Kosmetycznych
Pielęgniarkami Szkolnymi

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa, Przedszkole, Gmina Stronie Śląskie, Centrum Sportu i Rekreacji

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
dla Dzieci i MłodzieŜy
Przy ul. Zielonej 5 funkcjonuje Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy z Gminy Stronie Śląskie z
zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
jak równieŜ z zakresu przemocy.
Czynny w kaŜdy czwartek
od 1500 do 1700.
telefon zaufania 074/ 8142 695
Punkt Konsultacyjny i Zajęcia Terapeutyczne
RównieŜ przy ul. Zielonej 5 prowadzony jest Punkt Konsultacyjnego i Zajęć Terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i ich
rodzin z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii jak równieŜ z zakresu przemocy:
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - wtorki – 17.00-20.00
- Zajęcia Terapeutyczne –poniedziałki i środy – 17.00 – 20.00.
Telefon zaufania 074/8142 695.

AKADEMIA
Uroczysta Akademia z Okazji Obchodów Święta Niepodległości
odbędzie
się
w
dniu
10.11.2009r., o godzinie 12 00
w Hali Sportowej Centrum
Sportu i Rekreacji w Stroniu
Śląskim. Organizatorem Akademii jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.

Warunki konkursu: do konkursu moŜna zgłaszać fotografie
o tematyce proekologicznej dotyczące Masywu ŚnieŜnika i
jego okolic, widzianych okiem fotografa ze strony polskiej
i czeskiej moŜna przesłać fotografie z poszczególnych imprez po stronie polskiej lub czeskiej, fotografie przyrody,
działań ekologicznych itp.. Do konkursu będą przyjmowane
najwyŜej 3 fotografie jednego autora w formacie min. A4
(297x210mm).
KaŜda praca powinna posiadać notę autorską (umieszczoną
w sposób trwały na jej odwrocie), zawierającą imię i nazwisko autora, nr telefonu, e-mail, tytuł i krótki opis fotografii. Przez dostarczenie lub przesłanie prac do konkursu
uczestnik oświadcza organizatorowi iŜ jest jej autorem.
Dopuszczane są równieŜ zdjęcia w postaci elektronicznej
nagrane na płycie CD. Dokładny opis (dane teleadresowe,
autor, krótki opis) powinny być umieszczone na okładce
płyty
Termin przyjmowania prac: 15.11.2009
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 listopada 2009r.
Prace prosimy dostarczyć na adres:
Centrum Sportu i Rekreacji, ul.Kościuszki 20a 57-550
Stronie Śl., Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju
(sekretariat), pl. Staromłyński 5 lub
Kulturni Dum Stare Mesto, Smetanova 52, 788 32 Stare
Mesto, Republika Czeska
Na kopercie prosimy o dopisek: konkurs fotograficzny Spacer przez Przełęcz Płoszczyna
„ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budŜetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013”

