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Z okazji zbliżających się Świąt
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz
realizacji osobistych zamierzeń.
Nadchodząca Wigilia to nie tylko
okres radości, ale również zadumy
nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.
Tak więc dużo optymizmu i wiary
w pogodne jutro życzą:
Burmistrz

Przewodniczący Rady

Miejskiej
Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz

w Stroniu Śląskim
(-) Ryszard Suliński

UWAGA NA FAJERWERKI
3 grudnia weszło w Ŝycie rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczeń
w uŜywaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie obowiązywać będzie
do 14 lutego 2010 roku.
Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się uŜywania:
•
materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów
•
wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych, jeŜeli moŜe
to spowodować bezpośrednie zagroŜenie bezpieczeństwa dla Ŝycia, zdrowia lub
mienia.
Przepisu nie stosuje się, jeŜeli uŜycie wymienionych powyŜej przedmiotów następuje na warunkach wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Osoby, które naruszą zakaz, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach
określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
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55-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO
Koło Łowieckie „ŚnieŜnik" w Stroniu Śląskim powstało 1 czerwca 1954
roku. ZałoŜone zostało przez grupę
oficerów Wojska Polskiego: Edmunda
Babicza, Franciszka Cupera, Józefa
Horodyńskiego, Józefa Nobisa i Antoniego Szwajewskiego pełniących słuŜbę w Sanatorium Wojskowym w Lądku Zdroju. Pierwszym prezesem zarządu został Józef Nobis, łowczym Edmund Babicz.
W 1956 roku koło liczyło 11 członków i byli to wyłącznie Ŝołnierze zawodowi a nosiło nazwę Wojskowe Koło Łowieckie nr 498. W 1959 roku, z chwilą wydzierŜawienia obwodu łowieckiego nr 239 w
masywie ŚnieŜnika o powierzchni 5820 ha, koło przyjęło nazwę
Wojskowe Koło Łowieckie „ŚnieŜnik" przy Wojskowym Szpitalu
Uzdrowiskowym w Lądku Zdroju. Od 1990 roku koło nosi nazwę
Koło Łowieckie „ŚnieŜnik" w Stroniu Śląskim.
Z chwilą powstania koło dzierŜawiło 2 obwody leśne w rejonie Kamieńczyka i Międzylesia. Stan zwierzyny po przejęciu obwodu nie był zadawalający i na dzień 01.04.1959 roku zinwentaryzowano 10 jeleni, 44 sarny, 8 dzików i 17 kuropatw. Dzięki
prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej stan zwierzyny
systematycznie się poprawiał i w sezonie łowieckim 1972/73
wynosił 68 jeleni, 94 sarny, 18 dzików i sporą ilość zwierzyny
drobnej. Koło rozrastało się, zaczęto przyjmować do niego nie
tylko Ŝołnierzy zawodowych, ale równieŜ leśników, robotników i
rolników.
W połowie lat 70-tych zmieniły się przepisy w sprawie płacenia odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez
zwierzynę łowną. Koło nie wytrzymało obciąŜeń finansowych i
zdało 3 posiadane obwody w tym 2 leśne i 1 polny połoŜony w
okolicach Strzelina. Przez 8 lat koło nie posiadało Ŝadnego obwodu i dopiero w roku 1984 odzyskało dzierŜawiony wcześniej obwód leśny nr 72 o powierzchni 4014 ha, na którym prowadzi
gospodarkę łowiecką do dnia dzisiejszego.
W 1990 roku po raz kolejny zmieniły się przepisy o wypłacaniu odszkodowań. śeby zapobiec bankructwu 17 członków opodatkowało się wpłacając do kasy po kilkaset tysięcy złotych by
wypłacić odszkodowania łowieckie. Wielu myśliwych nie sprostało
obciąŜeniom finansowym i zrezygnowało z dalszego uprawiania
łowiectwa.
W 2004 roku Koło Łowieckie „ŚnieŜnik" w Stroniu Śląskim
obchodziło jubileusz 50-lecia. Na placu spotkań w Nowym Gie-

rałtowie odbyła się uroczysta msza
połączona z
wręczeniem przez
Łowczego Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu sztandaru dla Koła ufundowanego przez myśliwych, społeczeństwo
i instytucje w dowód uznania za dorobek na niwie łowiectwa. Sztandar
został poświęcony przez celebrującego mszę świętą biskupa świdnickiego
Ignacego Deca.
W 2005 roku Koło przystąpiło do organizowanej przez miesięcznik łowiec
Polski, PZŁ, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska akcji „OŜywić Pola". Do akcji myśliwi zaangaŜowali ponad 200 uczniów ze szkoły podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Wysiłek uczniów, pedagogów i myśliwych został doceniony przez jury konkursu w Warszawie, które przyznało szkole jedną z głównych nagród w postaci
sprzętu informatycznego.
Obecnie koło liczy 27 członków i 5 staŜystów. Gospodarkę
łowiecką prowadzi na 1 leśnym obwodzie nr 371 o powierzchni
4014 ha połoŜonym w rejonie gmin Stronie Śląskie i Lądek
Zdrój. Dzięki zaangaŜowaniu myśliwych, prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckie koło dochowało się imponujących
stanów zwierzyny, zwłaszcza jeleni i saren. Na dzień 10.03.2009
roku stan jeleni wynosił 140 sztuk, sarny 230, 60 dzików i 10
muflonów. Koło rokrocznie na zagospodarowanie obwodu wydaje 25 tysięcy zł, na zimowe dokarmianie wykłada 25 ton paszy
objętościowej suchej, 10 ton treściwej i 25 ton soczystej oraz 1,5
tony soli lizawkowej. Na terenie obwodu posiadamy 14 duŜych
paśników oraz 90 lizawek solnych.
Koło na co dzień współpracuje z Nadleśnictwem Lądek Zdrój,
gminami Stronie Śląskie i Lądek Zdrój, szkołami i miejscowym
społeczeństwem na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierzyny oraz umiłowania ojczystej przyrody.
19 sierpnia 2009 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Kołu Łowieckiemu „ŚnieŜnik" w Stroniu Śląskim Złoty Medal
Zasługi Łowieckiej.
4 listopada 2009 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała
odznaczenia następującym myśliwym: Złoty Medal Zasługi Łowieckiej - kol. Tadeuszowi Barzyckiemu Srebrny Medal Zasługi
Łowieckiej - kol. Zbigniewowi Frodyma Brązowy Medal Zasługi
Łowieckiej - kol. Franciszkowi Bachorowi, Zdzisławowi Bryg,
Zbigniewowi Głuszczyńskiemu, Dariuszowi Gulij i Stefanowi Sawickiemu.

AKCJA ZIMA 2010
Komendant StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim zapowiedział
bezwzględne egzekucje obowiązku usuwania śniegu i lodu ze
Strońskich chodników. StraŜnicy miejscy juŜ rozpoczęli kontrolę.
Apelujemy do mieszkańców Stronia Śląskiego, aby zawiadamiali
StraŜ Miejską o przypadkach nieodśnieŜonych chodników oraz o
śliskich jezdniach. Funkcjonariusze zajmą się kaŜdym zgłoszeniem, trzeba jednak liczyć się z tym, Ŝe na przyjazd patrolu
trzeba będzie poczekać z powodu duŜej ilości zgłoszeń. StraŜ
Miejska rozpoczyna kontrole, czy ze swoich obowiązków wywiązuję się właściciele nieruchomości. To jedyny sposób, by poprawić bezpieczeństwo przechodniów i uchronić ich przed upadkami, które szczególnie dla osób starszych mogą zakończyć się
tragicznie.
Oczywiście jeŜeli opady śniegu są intensywne, rozumiemy, Ŝe
utrzymywanie chodnika w idealnym porządku jest niemoŜliwe ,
dlatego tez straŜnicy osobę odpowiedzialną za odśnieŜanie pouczą i przypomną jej przepisy – zapowiada Komendant. JeŜeli

patrol zauwaŜy, Ŝe w kolejnych godzinach nikt takim miejscem
się nie zajął, to wówczas trzeba liczyć się z tym, Ŝe zostanie
wystawiony mandat. StraŜnicy wznowili takŜe patrole w miejscach, w których mogą gromadzić się bezdomni, aby sprawdzić, czy nie potrzebują oni pomocy.
WaŜne dla właścicieli nieruchomości!!!!!
Obowiązek uprzątnięcia błota , śniegu i lodu z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości nakłada na właściciela nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Błoto, śnieg i lód naleŜy pryzmować na chodniku przy krawędzi
jezdni, w sposób nie utrudniający ruch pieszych i pojazdów.
Właściciele nieruchomości powinni takŜe pamiętać o tym, Ŝe ich
obowiązkiem jest niezwłoczne usuwanie z budynków i ich części
sopli i nawisów śnieŜnych stwarzających zagroŜenie dla przechodniów. W razie moŜliwego niebezpieczeństwa naleŜy takie
miejsce widocznie oznakować i odgrodzić.
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WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Cennik Usług
świadczony przez Zakład Komunalny sp. z o.o.
w Stroniu Śląskim
obowiązujący od dnia 01.01.2010 r.

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009
roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.

Wywóz nieczystości stałych w pojemnikach 110 l
• jeden raz w m-cu ( MIASTO ) - 12,70 zł/szt
• inna częstotliwość ( więcej jak raz ) - 10,70 zł/szt
• jeden raz w m-cu ( WIEŚ ) – 15,52 zł/szt
• inna częstotliwość ( więcej jak raz ) - 12,52 zł/szt
Wywóz nieczystości stałych w pojemnikach 240 l
• jeden raz w m-cu ( MIASTO ) - 18,10 zł/szt
• inna częstotliwość ( więcej jak raz ) - 14,75 zł/szt
• jeden raz w m-cu ( WIEŚ ) - 23,10 zł/szt
• inna częstotliwość ( więcej jak raz ) - 19,70 zł/szt

⇒ Wywóz nieczystości stałych z pojemników 1100 l
/miasto/ - 56,00 zł/szt

⇒ Wywóz nieczystości stałych z pojemników 1100 l
/wioski/ - 85,80 zł/szt

⇒ Wywóz nieczystości stałych pojemników 770 l
/miasto/ - 52,43 zł/szt

⇒ Wywóz nieczystości stałych pojemników 770 l
/wieś/ - 77,00 zł/szt
Wywóz nieczystości w kontenerach
• na zlecenie ( miasto ) - 320 zł/szt
• na zlecenie ( wieś ) - 350 zł/szt
• na zlecenie ( ponad 12 km. ) - 370 zł/szt
Wywóz nieczystości stałych – luzem z załadunkiem –
85,00 zł/m3
Do wyŜej podanych cen naleŜy doliczyć 7% podatek VAT.

STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI
Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Stroniu Śląskim
Zgodnie z Art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858) informuję, Ŝe
od dnia 6 stycznia 2010r. zostanie wprowadzona nowa taryfa
opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców korzystających z usług
ZWiK w Gminie Stronie Śląskie.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI

I. Pierwsza część sesji (godzina 11:00)
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim.
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z działalności w okresie między sesjami.
5. Uchwalenie budŜetu Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok
(druknr XLVI-1/09)
• Komisja Planowania , BudŜetu, Finansów i Mienia Gminnego
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
• Burmistrz Stronia Śląskiego,
• Dyskusja.
6. Zmiany w uchwale nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Stara Morawa (druk nr XLVI-2/09).
7. Zmiany w uchwale nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kletno (druk nr XLVI-3/09).
8. WyraŜenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanej
połoŜonej w obrębie wsi Stary Gierałtów (druk nr XLVI4/09).
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Międzygminnego Związku
Celowego w Kłodzku (druk nr XLVI-5/09).
10. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Stronie
Śląskie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
(druk nr XLVI-6/09).
11. Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na I półrocze 2010 roku (druk nr XLVI-7/09).
12. Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim (druk nr
XLVI-8/09).
13. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok
(druk nr XLVI-9/09).
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.

Wysokość i cen stawek opłat

II. Druga część sesji (godzina 14:00)

za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

17. Podziękowania i Ŝyczenia noworoczne.
18. Zamknięcie sesji.

od 06.01.2010 do 05.01.2010 r.
Zamieszczone są w poniŜszej tabeli:
Lp
1.
2.
3.

Taryfa grupowa odbiorców
Gospodarstwa domowe, przemysł,
inni
Gospodarstwa domowe, przemysł,
inni
Gospodarstwa domowe, przemysł,
inni

Wyszczególnienie

netto

Cena
brutto

Jednostka miary

cena za 1m 3
dostarczonej wody

2,78

2,97

zł./m 3

cena za 1m 3 odprowadzonych ścieków

2,80

3,00

zł./m 3

stawka opłaty abonamentowej

2,21

2,36

zł./odbiorcę m-c
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WIEŚCI Z GIMNAZJUM

OŜywić pola
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim kl. I – VI przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „OŜywić pola” –
Rok Zająca Szaraka. Opracowano harmonogram
działań. Będziemy organizować wycieczki (lekcje
w terenie), konkursy plastyczne, literackie, wystawy związane z w.w. tematem. W podjętych
działalnych aktywnie uczestniczą przedstawiciele
Koła Łowieckiego „ŚnieŜnik”.

Wigilia na przełomie epok
W sobotę 19 grudnia w Gimnazjum im.
M. Orańskiej odbyły się zajęcia
w związku z koniecznością odpracowania 16 października 2009 r., kiedy to
zostały odwołane zajęcia z powodu
braku prądu. Tego dnia uczniowie z
wychowawcami zorganizowali wigilie, a
następnie odbyły się prezentacje klas z
programem artystycznym o tematyce
świątecznej. O godz. 10:45 młodzieŜ
gimnazjalna pod opieką ks. Janusza Garuli zaprezentowała jasełka
pt. „Wigilia na przełomie epok”. Było to bardzo pouczające i ciekawe przedstawienie. Mieszkańcy Stronia będą mieli okazję zobaczyć spektakl w drugi
dzień Świąt BoŜego Narodzenia w kościele parafialnym.

Koordynatorzy: J. Grzybowski,
M. Zimna, J. Bogiel, T. Barzycki.

H.

Kulbicka,

-Jak miło i bezpiecznie spędzić czas wędrując,
dowiedzieli się uczniowie od przewodnika Pani
Marii Bobko. Poznali równieŜ ciekawe trasy turystyczne.
-Pani Kamila Waleszkiewicz, autorka ksiąŜki ,,Niedźwiadek Kletnuś”, spotkała się z uczniami klas młodszych. To była dobra okazja do
przypomnienia młodszym uczniom o niedźwiadku, który od kilku lat jest symbolem naszej okolicy.
-Zbiórka ZSEE (zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego) to trafna akcja. Mieszkańcy oraz
zakłady pracy Gminy Stronie Śląskie, miały doskonałą okazję, aby pozbyć się niepotrzebnego
sprzętu. Zebrano 7280 kg takich elektrośmieci.
-Odwiedziny u niedźwiedzia Mago we Wrocławskim ZOO, połączone z odsłonięciem tablicy informującej iŜ Gmina Stronie Śląskie jest jego
opiekunem. Po części oficjalnej dzieci zwiedziły
ogród zoologiczny.
Dziękujemy władzom naszego Miasta za zaproszenie.
-Czas świąteczny to dobra okazja do rozdawania
prezentów. Europoseł S. Jałowiecki odwiedził
naszą szkołę wraz z burmistrzem Z. Łopusiewiczem i przekazał uczniom klas I, II, III program
komputerowy do nauki języka angielskiego.
-Pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz
szczęścia na Nowy Rok 2010 Ŝyczą uczniowie.
Zakończyliśmy konkurs
,,DRUGIE śYCIE ELEKTROŚMIECI”
Dzięki szkolnej i gminnej zbiórce udało się nam
zebrać 7 ton 280 kg elektrośmieci.
Zespół ,,ELEKTROTEAM” w składzie: Tomasz
Leśniowski, Małgorzata Cygan, Anna Sienkiewicz,
Anita Pucal, Benedykt Nowik, Szymon Sadowski,
Paulina Chromiec, Konstancja Martynowska,
wraz z opiekunami p. Marią Zimną i p. Jarosławem Grzybowskim dziękują wszystkim mieszkańcom gminy i zakładom pracy za włączenie się
w akcję zbiórki.
Szczególnie dziękujemy p. Małgorzacie Ozdze,
p. Dariuszowi Chromcowi, p. Januszowi Lignarskiemu, p. Józefowi KałuŜnemu i ks. Proboszczowi Ryszardowi Szulowi za wszelką pomoc w przeprowadzeniu akcji.

„zDolny Ślązak Gimnazjalista”
W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Dolnośląskim Konkursie "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Konkurs realizowany jest w ramach
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. Konkurs nadaje laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego z naszej szkoły zakwalifikowali się z bloku
humanistycznego: R. Dobrzański, E. Kaczmarek, U. Łanucha, A. Wijatyk,
P. śak, z bloku przyrodniczego: R. Dobrzański, T. Suszyński, A. Wijatyk,
z bloku matematyczno-fizycznego: J. Lignarski, T. Suszyński.

W SKRÓCIE
Mikołajki w Siennej
Dnia 6 XII 2009r. do dzieci Sołectwa
Stronie Wieś i Sienna zawitał św. Mikołaj. Spotkanie odbyło się w karczmie
„Puchaczówka”. Podczas zabawy dzieciom przygrywał na akordeonie Pan
Z. Grzelak. Dzięki sponsorom prywatnym oraz KGW Sołectwa i Gminie – 53
dzieci otrzymało paczki Mikołajkowe.
Tradycyjny Stół Wigilijny
W dniu 19.XII.2009 r. Panie z KGW –
Stronie Śląskie wieś brały udział w prezentacji pt. „Tradycyjny Stół Wigilijny”,
która odbyła się w Domu Towarowym
„Magnolia Park” we Wrocławiu. W prezentacji brało udział 46 – KGW. Wszystkie otrzymały nagrody.
Zdrowych i radosnych świąt BoŜego
Narodzenia oraz duŜo zdrowia i spełnienia marzeń w Nowym Roku Ŝyczy
wszystkim mieszkańcom Wsi Sołtys.
Wirtualny spacer
Na oficjalnym serwisie Gminy Stronie Śląskie w zakładce /ZOBACZ GMINĘ/
funkcjonuje aplikacja WIRTUALNY SPACER. Bez wychodzenia z domu moŜemy się wybrać na spacer po Naszej gminie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do przetestowania tej aplikacji. Miłego spaceru!
Drewno opałowe
Gmina Stronie Śląskie robiąc porządki po październikowej nawałnicy śnieŜnej
pozyskała drewno opałowe. Drewno zostało nieodpłatnie przekazane siedemnastu rodzinom.
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KONKURS - POWIAT

KONKURS - GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz
promocji i turystyki w 2010 roku.
1. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
– 125 000 zł.
2. W zakresie kultury fizycznej i sportu – 170 000 zł.
3. W zakresie promocji i turystyki – 9 000 zł.
Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Oferty naleŜy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze obsługi klienta pok. 23 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1, 57 - 300 Kłodzko, z zaznaczeniem tematu, którego dotyczy oferta. NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI PRZESŁANE DROGĄ INTERNETOWĄ.
Termin składania ofert od 15 grudnia 2009 do
dnia 15 stycznia 2010 do godz. 15:30
Więcej informacji na stronie: www.bip.powiat.klodzko.pl
w zakładce KONKURSY

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku.
Rodzaje zadań
1. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
5. Zadania w zakresie edukacji.

PASZPORTY HRABSTWA KŁODZKIEGO
Powiat Kłodzki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin
Orlicko realizuje projekt pt. „Turystyczne Paszporty
Hrabstwa Kłodzkiego – otwarta droga na polskoczeskie pogranicze”. Głównym celem projektu jest
promocja walorów turystycznych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - czeskiego.
W ramach realizacji projektu zaplanowane jest wydanie
10 tys. sztuk paszportów Hrabstwa Kłodzkiego w polskiej i czeskiej wersji językowej. W paszportach zostanie
zamieszczona krótka historia Hrabstwa Kłodzkiego oraz
opis atrakcji i obiektów turystycznych, które będą oferowały turystom promocyjne ceny za korzystanie z atrakcji
oraz bazy turystycznej. Uczestnik zbiera punkty w formie
pieczątki u poszczególnych partnerów projektu a następnie odbiera nagrody. Dla najbardziej aktywnych przewidziano bezpłatne pobyty w regionie, nagrody, gadŜety
promocyjne oraz certyfikaty potwierdzające przyznanie
„Obywatelstwa Hrabstwa Kłodzkiego”.
Program wchodzi w Ŝycie z dniem 15 grudnia 2009 roku,
a jego czas trwania zostaje określony na 24 miesiące.
Paszporty są do odebrania bezpłatnie w siedzibie Referatu Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Kłodzku, Punktach IT na terenie powiatu kłodzkiego
oraz wybranych Punktach IT po stronie czeskiej. Więcej
informacji moŜna uzyskać na stronie www.hrabstwo.pl

UWAGA - ZMIANA PKD
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) stosuje się do działalności
oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłuŜej
niŜ do dnia 31 grudnia 2009 r.
W związku z powyŜszym osoby fizyczne posiadające wpis do ewidencji działalności gosp. zobowiązane są do 31.12.09 r. dokonać zmiany symbolu rodzaju działalności z PKD 2004 na PKD 2007.

Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji w 2010 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert
rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie, nie później niŜ 31 grudnia 2010 r.
Termin składania ofert
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim, ul. Kościuszki 55 w pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godz. 12.00.
Ostateczna wysokość dofinansowania moŜe ulec zmianie
i zaleŜna będzie od zapisów uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie przyjęcia budŜetu Gminy na rok
2010.
Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pełną treść ogłoszenia moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, pok.
nr 9, tel. 074 811 77 22, e-mail: strategia@stronie.pl.

KONKURS URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku.
I Adresat konkursu:
Uprawnionymi do złoŜenia oferty są podmioty działające statutowo w obszarze kultury.
II Cel konkursu:
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących
rodzajów zadań:
• FESTIWALE SZTUKI
• EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEśY
• TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE
• INICJATYWA ARTYSTYCZNA
• DIALOG KULTUROWY
• WYDAWNICTWA
III Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010 wynosi 2 000 000,00 (słownie:
dwa miliony złotych).
IV Termin realizacji zadań:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie
wcześniej niŜ 1 lutego 2010 roku, kończy nie później niŜ 31
grudnia 2010 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres
przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Pełna
treść regulaminu dostępna
na
stronie:
http: //b ip .umwd.d olnyslas k.p l/d ok ume nt.p hp?
iddok=5035&idmp=14&r=r
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STOWARZYSZENIE „ZŁOTY KASZTAN”
Od listopada b. r. funkcjonuje w Stroniu Śląskim nowe stowarzyszenie pod nazwą „Złoty Kasztan”. Stowarzyszenie figuruje pod poz. 45
w wykazie stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Kościuszki 38a/3.
REGULAMIN STOWARZYSZENIA „ZŁOTY KASZTAN”
§ 1. Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Oświaty Gminy
Stronie Śląskie „ZŁOTY KASZTAN”; o nazwie skróconej Stowarzyszenie „ZŁOTY KASZTAN”; działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 01.79.8555) jako stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków.
§ 5. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska emerytów
i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych Gminy Stronie Śląskie.
§ 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań okolicznościowych,
2. organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych,
3. wycieczki,
4. uniwersytet trzeciego wieku,
5. współpracę międzynarodową,
6. organizację innych form spędzania wolnego czasu dla swoich
członków.
§ 7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek
członkowskich.
§ 8. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stronie Śląskie.
§ 9. Członkami Stowarzyszenia mogą być emeryci i renciści – byli
pracownicy placówek oświatowych Gminy Stronie Śląskie.
§ 10. Przedstawicielką reprezentującą Stowarzyszenie jest Jolanta
Bogiel.

STOWARZYSZENIE AIIS
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim
działa od 2003 roku, początkowo
pod nazwą Gminne Stowarzyszenie
Poszukujących Pracy, jednak ze
względu na ciągłe poszerzanie działalności na wiosnę 2009 roku
zmieniliśmy nazwę na bardziej odpowiadające zakresowi działania
stowarzyszenia.
Osoby prowadzące stowarzyszenie od kilku lat pozostają te same:
IRENA FOREMNIK – Prezes Zarządu
WIESŁAW RYCZEK – Wiceprezes Zarządu
ARKADIUSZ JASIK – Skarbnik
JERZY WĘGRZYN - Członek Zarządu
Zadania, którymi zajmuje się stowarzyszenie: przeciwdziałanie bezrobociu – oferty pracy, doskonalenie kwalifikacji; pomoc Ŝywnościowa – z banku Ŝywności, zbiórki Ŝywności (pomocą objętych ok. 400
osób); praca z dziećmi i młodzieŜą – prowadzenie świetlic środowiskowych; realizacja projektów – organizacja imprez sportowych i
kulturalnych; pośredniczymy w zawieraniu umów na grupowe ubezpieczenie na Ŝycie; wszelka inna pomoc mieszkańcom gminy – pisanie pism urzędowych, CV.
MACIE PAŃSTWO PROBLEMY – ZWRACAJCIE SIĘ DO BIURA
STOWARZYSZENIA (Stronie Śl. ul. Kościuszki 25/1A)
LUB BEZPOŚREDNIO DO CZŁONKÓW ZARZĄDU – BYĆ MOśE
POTRAFIMY WAM POMÓC
Ze względu na wielość zagadnień, którymi się zajmujemy postaramy
się informować Państwa, co miesiąc o naszej działalności.

STR. 6

KHDK „BRYLANT”
Pod koniec miesiąca listopada obchodziliśmy Dni Honorowego Dawcy Krwi oraz
90 rocznicę powstania Polskiego Czerwonego KrzyŜa.
Z tych to okazji odbywają
się uroczyste Akademie i
spotkania. W trakcie takich spotkań dokonuje się oceny
działań honorowych dawców krwi oraz wręcza odznaczenia, dyplomy, upominki. Jacek Matyszkiewicz wraz z Kazimierzem Dąbrowskim zostali zaproszeni na taka Akademię do Stowarzyszenia im. Księdza Niedzieli do Rybnika,
gdzie Pełnomocnik Pani Minister Zdrowia odznaczyła Jacka Matyszkiewicza Odznaką ZasłuŜony Dla Zdrowia Narodu. Następna taka Akademia, na którą zostaliśmy zaproszeni odbyła się w Kłodzku, zorganizowana przez Radę
Rejonową HDK. Wielu naszych krwiodawców zostało odznaczonych i wyróŜnionych. Członkowie Rady Okręgowej
z Wrocławia Franciszek Śmiechowski i Antoni Cygan odznaczyli Jacka Matyszkiewicza NajwyŜszym Odznaczeniem
- Kryształowym Sercem. To samo Odznaczenie otrzymali
Zofia Senderowska z Polskiego Czerwonego KrzyŜa z
Kłodzka oraz Andrzej Berczyński PKP Kłodzko. Odznaką
ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia odznaczeni
zostali: Lewandowicz Tadeusz, Marczuk Henryk; Odznaką
ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia odznaczeni
zostali: Pieluch Józef, Mikołajczak Maciej, Zając Maria,
Wiktorski Grzegorz. Podziękowania za zaangaŜowanie,
ofiarność oraz szlachetną postawę w niesieniu pomocy
potrzebującym od Starosty Kłodzkiego otrzymali: Czychalski Przemysław, Reszka Piotr, Faron Szymon, Wrona Ryszard, Matyszkiewicz Jacek, Dąbrowski Kazimierz, Pieluch
Józef. Dyplomami Uznania za niesienie bezinteresownej
pomocy w ratowaniu zdrowia i Ŝycia ludzkiego Rada Rejonowa HDK wyróŜniła Agnieszkę Gontko oraz Arkadiusza
Jamroza.
W dniu 8.grudnia w Przychodni im Marianny Orańskiej
odbyła się Akcja honorowego oddawania krwi. Krew oddało 49 dawców 19 kobiet i 30 męŜczyzn stanowi to
22,050 ml oddanej krwi. Cała krew trafi do szpitali Kotliny
Kłodzkiej. “Dziękujemy za juŜ prosimy o jeszcze”.

Na ziemi śpi mrok
i wieje wiatr,
za progiem juŜ noc
w narodzenia czas.
Dziś stajnią jest dom
i z siankiem kąt,
Tuli się dziecię do matczynych rąk.
Z okazji zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia
wszystkim krwiodawcom oraz ich rodzinom Ŝyczymy zdrowych i radosnych świąt.
Jacek
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STRONIE W TELEWIZJI
AlleZima! 2010
W połowie stycznia stacja TVN znów
ruszy w trasę po zimowych polskich kurortach. Przez kolejnych 6 tygodni będziemy
jeździć na nartach, na desce, na łyŜwach, na
sankach, na skuterach śnieŜnych, na... cóŜ,
na wszystkim, co podpowie nam fantazja! Nie
zabraknie konkursów z nagrodami, będą zwariowane zabawy, zawody sportowe i mnóstwo
innych atrakcji.
W tym roku na trasie programu znajduje się
takŜe Stronie Śląskie. Wszystkie atrakcje
związane z programem „AlleZima”, będą czekały na mieszkańców i gości, w dniach od 22 – 24 stycznia 2010. Imprezę poprowadzi Olivier Janiak.
Po aktywnym dniu na stokach Czarnej Góry naleŜy się coś na rozgrzewkę: wieczorem spotykamy się w specjalnie przygotowanym namiocie imprezowym w
Parku Miejskim w Stroniu. Muzyka, taniec... choć na zewnątrz mróz, tam będzie
gorąco.
Relacje ze wspólnych sportowych i całkiem nie-sportowych szaleństw obejrzymy
w telewizji TVN w programach „AlleZima” emisja 30.01.2010r. (sobota godz.
10.55) i 01.02.2010r. (poniedziałek godz. 8.00). oraz „AlleZima – nocą” emisja
01.02.2010r. (poniedziałek godz. 23.30).
Od kwietnia na antenie TVP Wrocław pojawił
się nowy cykliczny program turystyczny promujący turystykę regionalną na Dolnym Śląsku.
„Gdzie na weekend?” to przewodnik po gminach i powiatach naszego regionu, które stawiają na turystykę. KaŜdy odcinek poświęcony będzie jednej gminie i jej walorom turystycznym.
W audycji pt. „Gdzie na weekend?” zostanie przedstawiona gmina Stronie Śląskie. Audycja emitowana będzie 08 stycznia 2010 roku około godz. 19.00.
Program ma zachęcić widzów do turystyki weekendowej i lepszego poznania
regionu.

STROŃSKA GWIAZDKA
W dniu 20 grudnia w Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim odbyło się spotkanie przedświąteczne pn. Strońska Gwiazdka.
Świąteczne Ŝyczenia dla wszystkich uczestników spotkania złoŜył Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz, po wystąpieniu dzieci rozniosły
opłatek abyśmy się mogli nim wspólnie przełamać. MoŜna było posłuchać: „Kapeli z ulicy
Hutniczej”, zespołu Siekiereczki oraz grupy
artystycznej „Artufices”.
Zgromadzonym gościom czas umilały występy wokalne w wykonaniu dzieci
z Przedszkola Miejskiego oraz gimnazjalnej Scholi „Kopytko”. Program artystyczny wzbogacił Spektakl Jasełkowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się: tradycyjne
wypieki czeskie, kiermasz ozdób świątecznych.
Cieszymy się, Ŝe pomimo mroźnej aury frekwencja dopisała. Mamy nadzieję ze z kaŜdym rokiem będzie Nas coraz więcej.
Organizatorzy i współorganizatorzy: Gmina
Stronie Śląskie, CSiR, Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.
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KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Wyniki międzynarodowego konkursu
fotograficznego
„Spacer przez Przełęcz Płoszczyna”
W ramach projektu: Przełęcz Płoszczyna do współpracy Nas doprowadziła…
Kategoria dorośli:
I miejsce - Daniel Kamp
II miejsce - Jan Valchar
III miejsce – Jiri Malrus
Kategoria młodzieŜ:
I miejsce : Vaclar Harlicek, Nikodem
Jacuk
II miejsce Agnieszka Czerchoniak
III miejsce: Łukasz Pietruszka
WyróŜnienia: Anna Jaworek, Paulina Adamieczka
Zwycięzcom konkursu
serdecznie gratulujemy

INFOKIOSKI
W STRONIU ŚLĄSKIM
Gmina Stronie Śląskie otrzyma dotację w wysokości 202
tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W
wyniku procedury odwoławczej projekt gminy pn. „Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie
Śląskie i unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług
i poprawy bezpieczeństwa danych”
został wybrany do dofinansowania.
W ramach inwestycji zakupiony zostanie
sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta oraz
Gminnego Centrum Informacji w Stroniu
Śląskim. Na terenie gminy pojawi się takŜe
osiem infokiosków. Realizacja projektu ułatwi dostęp do informacji turystycznej i usług
Urzędu Miasta – moŜliwy będzie wydruk
ściągniętych i wypełnionych formularzy oraz
uŜycie podpisu elektronicznego w celu elektronicznego przesłania wypełnionych formularzy do urzędu. Mieszkańcy i turyści będą
mogli bezpłatnie korzystać z Gminnego Centrum Informacji, sieci bezprzewodowej
i infokiosków.
Wniosek gminy Stronie Śląskie, który wcześniej nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej, został uzupełniony i oceniony pozytywnie w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. W wyniku uwzględnienia odwołania
projekt trafił pod obrady Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który zdecydował o jego
dofinansowaniu.

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

XVI Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy
w Sportach Zimowych
14 – 21 luty 2010
Harmonogram zawodów obejmuje wiele dyscyplin i tak jak
w poprzednich latach dwie z nich odbędą się na stokach
ośrodka narciarskiego „Czarna Góra”. Będziemy mogli podziwiać zmagania młodzieŜy w następujących dyscyplinach:
Narciarstwo alpejskie
- junior młodszy w dniach 15 – 17 luty 2010r.
Narciarstwo alpejskie
- junior w dniach 18 – 20 luty 2010 r.
Organizatorem Olimpiady Dolnośląska Federacja Sportu,
a współorganizatorem jest Gmina Stronie Śląskie (zapewnia
nagrody upominki dla uczestników Olimpiady) oraz ośrodek.
http://www.olimpiadamlodziezy.pl

TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW
W dniach 12 – 14 luty 2010 Gmina Stronie Śląskie weźmie
udział w drugiej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych WROCŁAW. Organizatorzy spodziewają się 300 wystawców i ponad 12 tysięcy odwiedzających. Nasza Gmina zaprezentuje swoje stoisko wraz z Ośrodkiem Górskim Czarna Góra
oraz Restauracją Puchaczówka. Związku z wyjazdem na
Targi, prosimy właścicieli bazy noclegowej i atrakcji
turystycznych o dostarczenie do Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim, materiałów lub ulotek promocyjno reklamowych.
Wśród atrakcji targów organizatorzy przewidują, zaproszenie
takich osób jak Martyna Wojciechowska oraz Wojciech
Cejrowski.
BIURO RADNEGO RYSZARDA WIKTORA
Stronie Śląskie Ul. śeromskiego 6B (piwnica)
Dni i godziny pełnienia dyŜurów:
PIERWSZY PONIEDZIAŁEK M-CA w godz. 16.00– 17.30
OSTATNI PONIEDZIAŁEK M-CA w godz. 08.30– 10.00
TEL. KONTAKTOWY: 074 814 15 52 - 0 601 259 900

ZBLIśA SIĘ

XVIII FINAŁ AKCJI
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
po raz drugi gramy na cel: Onkologii dziecięcej
start 10 stycznia 2010 r.
TakŜe w tym roku nie zabraknie u nas wolontariuszy zaopatrzonych w specjalne puszki i identyfikatory. W godz. od
8:00 do 15:00 na ulicach Stronia będzie moŜna spotkać
kwestujących gimnazjalistów, nad którymi opiekę sprawować będzie pani Wijatyk. Ponadto w tym dniu nad Naszym
bezpieczeństwem będą czuwać, ze szczególną uwagą, pracownicy StraŜy Miejskiej oraz Policji. W gimnazjum ulokowany zostanie sztab, który zajmie się liczeniem i wysyłką
zebranych datków.
Od godziny 16:00 jest zaplanowanych w hali CSiR
wiele atrakcji m.in. licytacje.
Tradycyjnie o godzinie 20:00
zabłyśnie światełko do nieba.

LICZY SIĘ KAśDY GROSZ !!!!!
Podczas XVII Finału WOŚP zebrano ok. 40 mln zł. Za tą
kwotę udało się wyposaŜyć 60 pracowni radiologicznych
w całej Polsce w nowoczesne aparaty USG, zakupiono teŜ
ultrasonografy dla klinik onkologicznych, doposaŜono istniejące pracownie rezonansu magnetycznego dla dzieci
w zestawy anestezjologiczne, aby badania przebiegały
w bezpiecznym znieczuleniu. Okazało się jednak, Ŝe zebrana kwota jest niewystarczająca i nie jesteśmy w stanie zrealizować w pełni naszych planów. Dlatego w tym roku
równieŜ gramy na cel onkologii dziecięcej.
Nie zapominajmy, Ŝe sprzęt zakupiony przez Jurka Owsiaka moŜe się przydać kaŜdemu z nas lub komuś z naszych
bliskich.
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Osoby, które chcą korzystać z rehabilitacji w roku 2010 proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z
aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim (od lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.
Dodatkowe informacje : 074 8141 424.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim

