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1 LISTOPADA – DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

100 - LAT  MIESZKAŃCA  GMINY 

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. 
Pamiętajmy w tych dniach o tych, co już odeszli, których już nie 
ma wśród nas, uporządkujmy groby, zapalmy znicze, złóżmy 
kwiaty. Wspomnieniem, refleksją zadumą obejmijmy bliskich, 
kochanych tak ważnych w naszym życiu. Niech pamięć będzie 
znakiem, że nie wszystko umiera. Pamiętając nie tylko o naszych 
najbliższych, nie pozwólmy, aby w tym szczególnym dniu były 
groby, na których nie zapłonie żaden znicz. 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”. 

Z okazji setnych urodzin mieszkańca naszej gminy Pana Władysława Burszty w dniu 

17.10.2010 roku odprawiona została uroczysta msza św. w kościele parafialnym w 

Stroniu Śląskim. Życzenia, oprócz rodziny, złożyli Burmistrz Stronia Śląskiego Zbi-

gniew Łopusiewicz również w imieniu mieszkańców oraz Proboszcz Ks. Kanonik Ry-

szard Szul. Ponadto podniosłość chwili podkreśliło wręczenie przez Burmistrza listów 

gratulacyjnych od Premiera RP Donalda Tuska, Wojewody Dolnośląskiego Rafała 

Jurkowlańca oraz od Władz Gminnych. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej 

Stowarzyszenia Muzyków Ziemi Kłodzkiej. 

Jubilatowi gratulujemy SZCZEGÓLNEGO ŚWIĘTA i życzymy 200 lat. 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

     UWAGA: W dniach 30.10.2010 – 02.11.2010 obowiązuje zmiana or-

ganizacji ruchu przy dojeździe do cmentarza w Stroniu Śląskim. 

Na parkingi przy cmentarzu można dojeżdżać od ul. Kościuszki ( skrzy-

żowanie przy Banku Współdzielczym) natomiast wyjeżdżamy drogą 

jednokierunkową na ul. Kościelną. 
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PRZETARGI 

Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza następujące  przetargi  ustne  nieograniczone na sprzedaż n/

w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:  

I.  

Przetarg odbędzie się w dniu  16 listopada 2010 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Ko-
ściuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Należy wpłacić wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  
przelewem najpóźniej do dnia  12 listopada  2010   na    konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w 
Strzelinie   O/Stronie Śląskie  10   95880004 0000 1850 2000 0020    

II.  

Przetargi odbędą się w dniu  22 listopada  2010r. W godzinach 12.00– 13.15  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  należy 
wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 18 listopada 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w 
Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020  

Lp Położenie N r  i  p o -

w .   
d z i a ł k i  

   w ha 

 
 

Opis nieruchomości 
 
 

Przeznaczenie 

i   sposób jej 
zagospodaro-
wania 

Cena wywo-

ławcza w 
drugim  

przetargu 

 w zł. brutto 

Kwota 

wadium 

w zł. 

  1. 

 

  

Stara Mora-

wa 

93/2 

2,2476ha 
Nieruchomość nie zabudowana, 
położona jest na granicy miej-
scowości Stara Morawa i Bolesła-
wów.  

Nieruchomość w 
m.p.z.p. ozna-
czona  jest sym-
bolem RP i prze-
znaczona jest na 
użytki rolne. 

 

110 000,00 

 

6 000,00 

Lp. Położenie N r  

d z i a ł k i -
p o w .  

D z i a ł k i  
w  m  2  

 
 

Opis nieruchomości 
  

Przeznaczenie i   
sposób 

Jej zagospodarowa-
nia 

Wartość 

 nierucho-
mości 

brutto w 
zł.  

Kwota 

Wadium 

1. Stara Morawa 279/69 

4801m 2 

  

Niezabudowane nierucho-

mości gruntowe 

wchodząca w skład kom-
pleksu 

 kilkudziesięciu działek, 
stanowiących zespół re-
kreacyjno-usługowy, zlo-
kalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
zbiornika retencyjnego, 
położonego ok. 1,50km 
od Stronia  Śląskiego. 

  

Obiekty hotelowe: 

hotel, motel , pensjo-
nat 

 kamping oraz obiekty 

sportu i rekreacji. 

  

199 000 10 000 

2. Stara Morawa 279/70 

3850m2 

160 000 8 000 

3. Stara Morawa 279/71 

3494m2 

143 00 7 500 

4. Stara Morawa 279/72 

4132m2 

  

169 000 8 5000 

5. Stara Morawa 279/74 

4650m2 

  

196 000 10 000 

6. Bolesławów 59/13 

7001m2 

Nieruchomość   nie zabu-
dowana , położona w 
sąsiedztwie nowo wybu-
dowanego boiska sporto-
wego . 

Nieruchomość w 
m.p.z.p. oznaczone 
jest symbolem 

 MU i przeznaczona 

 jest pod zabudowę 

mieszkaniową 

 i usługi. 

350 000 18 000 
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III. 

Przetargi odbędą się w dniu  06 grudnia   2010 r. w godzinach 12:00-12:30  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy 
ul. Kościuszki 55 –pok. nr   17(sala     konferencyjna).  

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  przele-
wem najpóźniej do dnia    02 grudnia 2010 r.  na    konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  
O/Stronie Śląskie  10   95880004 0000 1850 2000  020 -za terminową wpłatę   uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub 
gotówką w punkcie kasowym   Banku Spółdzielczego   przy Urzędzie Miejskim     w   Stroniu Śląskim (pokój nr3).   

Lp Położenie N r  

d z i a ł -
k i  

pow. 
działki 

  
Opis nieruchomości 

  

Przeznaczenie 

i   sposób jej 
zagospodaro-
wania 

Obciążenia 
nieruchomości 

  

Cena wy-
woła-

wcza w  
przetargu 

 w zł. 
brutto 

Kwota 

wadium 

w zł. 

1. Stara Morawa 28 

1,4867 

Nieruchomość gruntowa  , poło-
żona w niewielkiej odległości od 
asfaltowej drogi łączącej  Stro-
nie Śląskie  i Bolesławów. 

  

Nieruchomość w 
m.p.z.p. oznaczo-
na  jest symbolem 
RP i przeznaczona 
jest na użytki rol-
ne. 

Nieruchomość jest 
wolna od długów i 
ciężarów. 

115 000 

  

6  000 

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Stara Morawa 96 

5,2476 

Nieruchomość  gruntowa , poło-
żona na  granicy miejscowości 
Stara Morawa  i Kletno. Nieru-
chomość podlega  prawu pier-
wokupu  przez dzierżawcę    na 
podstawie art. 3 ust. 1  ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o 
kształtowaniu  ustroju rolnego 
(DZ.U. Nr 64 poz. 592 ze zm.) . 
W  razie nie wykonania przez 
niego tego prawa, prawo pier-
wokupu przysługuje Agencji 
Nieruchomości Rolnych na pod-

stawie art. 3 ust. 4 w/w ustawy 

  

Nieruchomość w 
m.p.z.p. oznaczo-
na  jest symbolem 
RP i przeznaczona 
jest na użytki rol-
ne. 

  

Nieruchomość jest 
obciążona umową 
dzierżawy obo-
wiązującą do 30 
czerwca   2011r. 

  

310 000 

  

16 000 

1. Remont ul. Sportowej oraz montaż oświetlenia części drogi do zbiornika w Starej Morawie. Zakończono 

Remont drogi przy ul. Sportowej  oraz I etap oświetlenia drogi prowadzącej do zalewu w Starej Morawie. Na razie 

wybudowano 24 lampy oświetleniowe na długości 800 metrów. Wartość inwestycji to 92 tyś. zł. brutto 

2.       Remont budynku przy ulicy Zielonej 5. 

   Został rozstrzygnięty przetarg na firmę, która wykona kompleksowy remont i przebudowę części budynku przy ul.         

Zielonej 5. Celem inwestycji będzie uzyskanie 40 lokali socjalnych. Remont obejmie prace instalacyjne, elektryczne 

itp. Rozpoczęcie robót nastąpi w listopadzie br., zakończenie prac wg. umowy zaplanowano na koniec października 

2012 r. Inwestycja jest finansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie wsparcia finansowego, w ramach 

programu rządowego, wspomagającego budowę lokali socjalnych. Kwota wsparcia wygenerowana przez BGK wynie-

sie jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy zł.  

3.      Została podpisana umowa na wykonanie oświetlenia na oś. Morawka. W ramach przetargu wykonawcą została 

jeleniogórska firma „Elektromont” S.A. Pierwszy etap prac będzie polegał na zamontowaniu oświetlenia na głównych 

ciągach komunikacyjnych i na parkingu między oś. Morawka a ulicą Kościuszki. Zamontowanych zostanie 90 słupów 

oświetleniowych. Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na początek listopada, zakończenie na koniec grudnia 

2010r. Wartość inwestycji wyniesie 340 tyś. złotych. Całość inwestycji finansowana jest przez Gminę, ze środków 

własnych.      

 

INWESTYCJE  
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM 

BAL CHARYTATYWNY 

 „AKTYWNI Z NATURY” 

08.10.2010r. minęło prawie dwumiesięczne „ SPACE-

ROWANIE po ZDROWIE” czyli NORDIC WALKING zorganizo-
wane pod patronatem Stowarzyszenia „ ZŁOTY KASZTAN” 

w Stroniu Śląskim. Wszyscy chętni mieszkańcy naszej Gmi-
ny mieli okazję nauczyć się prawidłowej techniki marszów w 

różnych stopniach trudności pod okiem instruktora p. Pawła 

Dywańskiego, pracownika Gminnego Centrum Informacji. 
Zainteresowanie było duże, można było sobie wybrać do-

godny termin ponieważ zajęcia odbywały się regularnie w 
każdy poniedziałek, środę i piątek od 16:00-17:00, a w 

ostatnich trzech tygodniach od 16:00 do 18:00. 
Byliśmy z „ kijami” na wszystkich drogach i ścieżkach 

otaczających Stronie Śląskie pokonując jednorazowo 4,6 lub 

5 km, oglądając przepiękne 
miejsca, widoki, poznawali-

śmy nowych ludzi. Ostatnio 
zbieraliśmy nawet grzyby. 

Spotkania uatrakcyjniliśmy 

wycieczkami m.in. na Górę 
Borówkową, do Skalnego 

Miasta w Czechach, na 
przegląd filmów górskich w 

Lądku Zdroju, na Pradziada 
w Czechach , a obecnie wybieramy się na górę Igliczną i do 

Międzygórza, w większości w wolne soboty.  

Panie nie byłyby sobą, gdyby nie wymieniały się prze-
pisami na pyszne ciasta, produkcje nalewek i win oraz róż-

nych przetworów. A przecież temu właściwie spotkania 
sprzyjają. Nordic Walking jest idealną aktywnością ruchową 

dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, wagę i poziom 

sprawności fizycznej o każdej porze roku. 
 Dziękuję serdecznie p. Pawłowi za dotychczasową 

pomoc i bardzo cieszę się z możliwości spotkań w dalszym 
ciągu każdy piątek i pomoc w organizowaniu wycieczek jako 

przewodnika górskiego. Stowarzyszenie postanowiło rozsze-

rzyć swoją działalność o turystykę pieszą z częściowym do-
jazdem do wybranych miejsc dla wszystkich chętnych. Bę-

dziemy łączyć jak dotychczas przyjemne z pożytecznym czy-
li: zwiększać mobilność górnego odcinka kręgosłupa popra-

wiać sprawność układu krążenia, uczyć prawidłowej koordy-
nacji ruchów, obniżać hormony stresu, wzmacniać kości i 

zmniejszać ryzyko osteoporozy, spalać kalorie ( 400-600 

kcal na godzinę) oraz podnosić sprawność działania mózgu 
również tą intelektualną.  

W listopadzie planujemy w schronisku „ Andrzejki”, a w 
grudniu spotkanie Bożonarodzeniowe, czyli wystroje wnętrz, 

potrawy, stroje, ogrody zimowe. Więcej dokładniejszych 

informacji uzyskacie Państwo w GCI lub u prezesa Stowa-
rzyszenia. No i oczywiście w dalszym ciągu chodzimy, spa-

cerujemy i wyśmienicie się czujemy we własnym towarzy-
stwie czego serdecznie życzymy tym, którzy zechcą do nas 

dołączyć. 
      J.Bogiel 

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza na Bal 

Charytatywny, który odbędzie się 13.11.2010r. od 

godziny 20:00 w „Dworku Galosa”. 

    Bilety można nabyć w Szkole Podstawowej w Stroniu Ślą-

skim, w Biurze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 

w Biurze Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznejo-

raz w Budce z Kebabami przy Biedronce. 

    Cena biletu wynosi 60 zł od osoby. Cena biletu obejmuje: 

cztery gorące posiłki, ciepłe i zimne napoje, zakąski, ciasta, 

owoce. Cena nie obejmuje alkoholu. 

Gwarantujemy wspaniałą zabawę z licznymi konkursami, 

licytacjami i zabawami przy dobrej muzyce, pysznym jedze-

niu oraz w miłym towarzystwie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

Rada Rodziców 

            

● 5 października 2010r. W 

„ Dworku Galosa” odbyło  
się integracyjne spotka-
nie pensjonariuszy Woje-
wódzkiego Centrum Psy-
chiatrii Długoterminowej 
z uczniami Gimnazjum 

im. Marianny Orańskiej. 
Uczniowie przygotowali 
specjalny program artystyczny, który pięknie zaprezento-
wała uczennica kl. III b Karolina Smusz. 

● 8 października 2010r. w Bibliotece szkolnej Gimnazjum im. 

Marianny Orańskiej w 
Stroniu Śląskim miało 
miejsce ciekawe spotkanie 
uczniów z wykładowcami i 
studentami Koła Naukowe-
go Niderlandystyki i Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Odbyło się ono w ramach 
projektu „ Śladami Marian-
ny”, a jego tematem była 
rola organizacji pozarządowych w Polsce, a także formy 
aktywności społecznej uczniów naszego Gimnazjum. Pani 
dr Urszula Topolska zapoznała obecnych z tradycją samo-
rządności w Holandii i działalnością wolontariuszy w tym 
kraju. Uczniowie przedstawili przykłady swojej aktywności 
na rzecz własnego środowiska oraz ich motywacje. 

● Aby uczcić „święto drzewa” 12 października 2010r. Na 

terenie strońskiego Gimnazjum uroczyście posadzono lim-

bę w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Lądek Zdrój, 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, nauczycieli i uczniów. 

„AKTYWNOŚĆ KLUCZEM 

 DO SAMOROZWOJU” 

Szkolny Klub Promocji 
Zdrowia w Zespole Szkól 
Ponadgimnazjalnych w 
Stroniu Śląskim rozpoczął 
r e a l i z a c j e  p r o j e k t u 
„Aktywność kluczem do 
samorozwoju”. Projekt zo-
stał zgłoszony na konkurs 
„Działaj Lokalnie 2010” i 
przyznano nam grant. 
"Działaj lokalnie" to ogólnopolski program, przyznający dotacje na 
szczeblu powiatów i gmin. Jego celem jest aktywizowanie lokalnej 
społeczności, która realizując ciekawe przedsięwzięcia i ma na 
celu dobro wspólne. 

Głównym celem naszego projektu jest wzbudzenie aktywności 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest to młodzież z 
dużym potencjałem, która chce działać na rzecz swojej społeczno-
ści. W czasie projektu będą mieli okazje pokazać swoje umiejęt-
ności, talenty, rozwijać się, prowadzić zdrową rywalizację i naby-
wać nowe doświadczenia. Pierwszym działaniem było zorganizo-

wanie imprezy sportowej dla uczniów klas: Szkół Gimnazjalnych i 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatu Kłodzkiego i Czech.  Dzięki 
pomocy nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów zawo-
dowych gastronomicznych przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 
wspaniały turniej WEBER CUP 2010. Chłopcy rozgrywali mecze w 
piłkę nożną, a dziewczyny z klasy II Technikum Hotelarskiego i II 
kucharz małej gastronomii przygotowały przepyszne kanapki i 
ciepłą herbatę dla uczestników turnieju i widzów. 

Za pieniążki, które uzyskaliśmy z grantu zakupiliśmy stroje sporto-
we dla reprezentacji naszej szkoły, a produkty na kanapki ufundo-
wali sponsorzy. Więcej informacji na  

www.zsp-stronie.pl   Katarzyna Abramowicz 

http://www.zsp-stronie.pl/
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 „AKTYWNI Z NATURY” 

08.10.2010r. minęło prawie dwumiesięczne „ SPACE-

ROWANIE po ZDROWIE” czyli NORDIC WALKING zorganizo-
wane pod patronatem Stowarzyszenia „ ZŁOTY KASZTAN” 

w Stroniu Śląskim. Wszyscy chętni mieszkańcy naszej Gmi-
ny mieli okazję nauczyć się prawidłowej techniki marszów w 

różnych stopniach trudności pod okiem instruktora p. Pawła 

Dywańskiego, pracownika Gminnego Centrum Informacji. 
Zainteresowanie było duże, można było sobie wybrać do-

godny termin ponieważ zajęcia odbywały się regularnie w 
każdy poniedziałek, środę i piątek od 16:00-17:00, a w 

ostatnich trzech tygodniach od 16:00 do 18:00. 
Byliśmy z „ kijami” na wszystkich drogach i ścieżkach 

otaczających Stronie Śląskie pokonując jednorazowo 4,6 lub 

5 km, oglądając przepiękne 
miejsca, widoki, poznawali-

śmy nowych ludzi. Ostatnio 
zbieraliśmy nawet grzyby. 

Spotkania uatrakcyjniliśmy 

wycieczkami m.in. na Górę 
Borówkową, do Skalnego 

Miasta w Czechach, na 
przegląd filmów górskich w 

Lądku Zdroju, na Pradziada 
w Czechach , a obecnie wybieramy się na górę Igliczną i do 

Międzygórza, w większości w wolne soboty.  

Panie nie byłyby sobą, gdyby nie wymieniały się prze-
pisami na pyszne ciasta, produkcje nalewek i win oraz róż-

nych przetworów. A przecież temu właściwie spotkania 
sprzyjają. Nordic Walking jest idealną aktywnością ruchową 

dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, wagę i poziom 

sprawności fizycznej o każdej porze roku. 
 Dziękuję serdecznie p. Pawłowi za dotychczasową 

pomoc i bardzo cieszę się z możliwości spotkań w dalszym 
ciągu każdy piątek i pomoc w organizowaniu wycieczek jako 

przewodnika górskiego. Stowarzyszenie postanowiło rozsze-

rzyć swoją działalność o turystykę pieszą z częściowym do-
jazdem do wybranych miejsc dla wszystkich chętnych. Bę-

dziemy łączyć jak dotychczas przyjemne z pożytecznym czy-
li: zwiększać mobilność górnego odcinka kręgosłupa popra-

wiać sprawność układu krążenia, uczyć prawidłowej koordy-
nacji ruchów, obniżać hormony stresu, wzmacniać kości i 

zmniejszać ryzyko osteoporozy, spalać kalorie ( 400-600 

kcal na godzinę) oraz podnosić sprawność działania mózgu 
również tą intelektualną.  

W listopadzie planujemy w schronisku „ Andrzejki”, a w 
grudniu spotkanie Bożonarodzeniowe, czyli wystroje wnętrz, 

potrawy, stroje, ogrody zimowe. Więcej dokładniejszych 

informacji uzyskacie Państwo w GCI lub u prezesa Stowa-
rzyszenia. No i oczywiście w dalszym ciągu chodzimy, spa-

cerujemy i wyśmienicie się czujemy we własnym towarzy-
stwie czego serdecznie życzymy tym, którzy zechcą do nas 

dołączyć. 
      J.Bogiel 

TOUR SALON 2010 

W dniach 20 – 23.10.2010r. odbyły się w Poznaniu 

Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 

2010 . Na targach nie zabrakło 

przedstawicieli Naszej Gminy, 

którą reprezentowali pracownicy 

Biura Promocji Urzędu Miejskie-

go. Przez cztery dni targów 760 

wystawców z ponad 30 krajów 

prezentowało swoją ofertę po-

nad 25 tysiącom zwiedzających. 

W ofercie znajdowały się kom-

pleksowe propozycje zagranicznych oraz krajowych wy-

jazdów, wycieczek, hoteli, uzdrowisk, ośrodków narciar-

skich oraz SPA. Zwiedzający mieli okazję porozmawiać o 

kondycji i problemach polskiej turystyki, o zachowaniach, 

których należy szczególnie unikać w branży turystycznej 

oraz o strategiach marketingowych w turystyce. Targom 

towarzyszyły liczne wydarzenia specjalne przyciągające 

tłumy gości: I Festiwal Podróży i Fotografii a w ramach 

niego cieszące się popularnością warsztaty, spotkania z 

Markiem Kamińskim oraz Martyną Wojciechowską i Anną 

Lichotą. Na targach dużym zainteresowaniem cieszyła się 

Wioska Indiańska oraz Speedbadmington, który zajmo-

wał cały pawilon 6. Novum na tegorocznych targach było 

przyznanie Złotych Medali MTP dla najlepszych pro-

duktów turystycznych, w tym roku trofea zdobyły Mało-

polska Wieś Pachnąca Ziołami, Twierdza Toruń, 

Fort IV oraz  Szlak Zabytków Techniki.         
     P.Dywański                

WAPIENNIK 

POCHÓD ŚWIĘTOMARCIŃSKI  

     10.11.2010 godz. 16.00 przy Wa-

pienniku Łaskawy Kamień (brama 
boczna) odbędzie sie po raz trzeci Po-

chód Świętomarciński wraz ze Świę-
tym Marcinem na koniu! Poleca się przy-

gotowanie własnych lampionów, impreza 

adresowana jest do dzieci w wieku lat 3 -12 
z rodzicami lub opiekunami. Towarzyszyć 

nam będzie Kapela z Ulicy Hutniczej, na 
zakończenie przewidziano ognisko i degu-

stację rogali. Więcej informacji na stronie 
www.wapiennik.eu 
     W Polsce Św. Marcin należy do najbardziej popularnych 

świętych. Wystawiono około 200 kościołów ku jego czci. Przed-

stawia sie go jako kapłana mieczem, i płaszczem żołnierskim u 

nóg lub jako rycerza na koniu rozcinającego płaszcz żołnierski i 

podającego go żebrakowi. Jest patronem sukienników. Jest tez 

świętym "narodowym" Francji. 

http://www.wapiennik.eu
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I N F O R M A C J A 

 Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w 
dniu 08 listopada 2010 roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na ostatniej sesji. 

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

5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie miedzy 

sesjami. 

6. Ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stronie Śląskie”  

● Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miej-

skiej w Stroniu Śląskim,  

● Burmistrz Stronia Śląskiego,  

● Dyskusja.    

7. Przyjęcie „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stronie Śląskie (druk nr LV-1/10).  

8. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie w granicach części terenu wsi Kamienica i Bolesławów (druk nr LV-2/10). 

9. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stronie Śląskie  

(druk nr LV-3/10).  

10. Uchwalenie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie (druk nr LV-4/10).  

11. Określenie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspiera-

nie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na tere-

nie Gminy Stronie Śląskie (druk nr LV-5/10).  

12. Zmiana uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 

roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr LV-

6/10).  

13. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno-

ści pożytku publicznego i  o wolontariacie  na 2011 rok (druk nr LV-7/10). 

14. Zmiana uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 ro-

ku w sprawie określenia zasad, nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własno-
ścią Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

(druk nr LV-8/10).  

15. Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok (druk nr LV-9/10).  

16. Interpelacje radnych. 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 

19. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
       w Stroniu Śląskim 

OSTATNIA SESJA V KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 
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      Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwa-

ły Nr XV/175/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z 
dnia 29 grudnia 2003 r. ze zmianami w sprawie okre-

ślenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stu-
dentów dla zdolnej młodzieży zamieszkałej na terenie 

Gminy Stronie Śląskie, przyznał stypendia naukowe i 

sportowe za okres od października 2010 r. do lutego 
2011 r.  

    Obsługę finansową stypendiów prowadzi Fundusz 
Lokalny Masywu Śnieżnika Wójtowice, ul. Górna 19 

57-516 Stara Bystrzyca tel./fax 74/811 18 80. Wyso-

kość stypendiów Burmistrza wynosi od 70 zł do 150 
zł miesięcznie.  

    Wśród stypendystów: Ciura Aleksandra, Majewski 

Daniel, Studniarz Adrianna, Studniarz Krzysztof, Ho-
łyst Marta, Czerhoniak Karolina, Wellman Aleksandra, 

Jamróz Remigiusz, Cuch Patryk, Załucki Wiktor, Bu-
rek Szymon, Maziarek Malwina, Zbela Agnieszka, Sa-

dowska Katarzyna, Gulij Ewelina, Ślfirz Klaudia. 

    Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

  STYPENDIA BURMISTRZA 

     Stowarzyszenie „Tratwa” w ramach projektu „Bratanki” 

zorganizuje wspólny wyjazd dzieci z regionów dotkniętych 

klęskami żywiołowymi w Polsce i na Węgrzech. Młodzież z 

Dolnego Śląska i Węgier w wieku 12-17lat przyjedzie do Gie-

rałtowa 4 listopada, gdzie spędzi 10 dni, w ciągu których, 

dzieci mają odpocząć i zapomnieć o traumatycznych przeży-

ciach, które spotkały ich w ciągu ostatniego półrocza. Dla 

dzieci przewidziano liczne atrakcje m. in. zwiedzanie Jaskini 

Niedźwiedziej, wjazd kolejką linową na Czarną Górę, zajęcia 

integracyjne, edukacyjne i sportowe. Opiekę nad dziećmi 

sprawować będą polscy i węgierscy opiekunowie oraz trene-

rzy z Dolnośląskiej Rady Młodzieży. Wspólny pobyt małych 

Polaków i Węgrów w ośrodkach w Gierałtowie, dofinansuje 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie współorga-

nizuje Ambasada Polski w Budapeszcie, która zaprosiła dzieci 

Dzieci z Polski i z Węgier w Naszej Gminie 

Projekt KREATOR jest przeznaczony dla osób chcą-
cych założyć własną działalność gospodarczą. Projekt 
jest skierowany do osób: 

● zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przy-
stąpienia do projektu, których byłe miejsce pracy lub 
obecne zamieszkania znajduje się na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego, nie zarejestrowanych jako 
bezrobotne/poszukujące pracy. 

● zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przewi-

dzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, któ-
rych miejsce pracy znajduje się na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego, 

● które, w przypadku rozpoczęcia działalności gospo-

darczej przez kandydata będzie ona zarejestrowana 
na terenie województwa dolnośląskiego, 

Projekt KREATOR składa się z następujących elemen-
tów: 

● szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej 

firmy; 

● doradztwa indywidualnego i grupowego, zawierające-

go pomoc przy pisaniu biznesplanu; 

● bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności w 

wysokości do 25 000 PLN; 

● wsparcia pomostowego w wysokości 500 PLN/m-c 

przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności; 

● w uzasadnionych przypadkach przedłużonego wspar-

cia pomostowego w wysokości 800 PLN/m-c przez 
kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności. 

http://pimp.wroclaw.pl/kreator/o-projekcie 

  PROJEKT „KREATOR” 

AKTUANOŚCI Z ŻYCIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

16.09.2010 r. w Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu odbyła się konferencja inaugurująca program 
„Sprawny Dolnoślązaczek” Patronat nad programem 
objęli: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski Grzegorz 
Schetyna, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek  
Łapiński, Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. Do pro-
gramu przystąpiły 164 szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, 
a z naszej szkoły klasy: Ia, Ib, IIa, IIb.  

Program ma na celu: Zaproponowanie nowych, bardziej 
atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową pod-
stawą programową, zachęcanie uczniów do podejmowania 
nowych form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności 
fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzro-
kowo-ruchowej mającej istotne znaczenie w wykonywaniu 
czynności manualnych, monitorowanie stanu zdrowia, roz-
woju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III 

dolnośląskich szkół podstawowych, przygotowanie do szero-
ko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej i prefe-
rencji do uprawiania wybranych rodzajów sportów prowa-
dzonych wśród klas IV przez Młodzieżowe Centrum Sportu i 
Akademię Wychowania Fizycznego. W ciągu trzech lat, za 
zdobywanie sprawności uczniowie otrzymują odznaki-
naklejki, które wklejają do specjalnych legitymacji w nastę-
pujących kategoriach: 

Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz -
Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz Nożny –Ręczny –Koszykarz -
Siatkarz, Lekkoatletyka, Pływak-Wodniak. Koordynator pro-
jektu p. E. Wądrzyk. 
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Ta magiczna data – trzeci listopada – 

Dzień Świętego Huberta to dla myśliwych 

w całej Europie i nie tylko największe 

patronalne święto. Obchodzone jest bar-

dzo uroczyście i zawsze z pełnym należ-

nym mu ceremoniałem. Co by nie myśleć 

i mówić o myśliwych pokładają w nim 

całe swoje jestestwo i sens bycia. Poran-

na uroczysta zbiórka myśliwych rozpo-

czyna obchody. Przypomniane są obo-

wiązujące przepisy zachowań w łowisku, 

współpracy z naganiaczami i nowinki z 

regulaminu polowań. Po podaniu ilości pędzeń i rodzajów 

możliwości pozyskiwania zwierzyny składane są życzenia „ 

Darz Bór”. Wędrujemy do lasu i stajemy na stanowiskach 

napawając się ciszą i pięknem miejsca. Właściwie nikt nie ma 

zamiaru podnosić broni do oczu, bo w tym dniu przebywanie 

ze sobą jest największą przyjemnością. Rozmawiamy, wspo-

minamy, wędrujemy, pod nogami trzeszczą opadłe liście z 

drzew, pachnie cudownie jesienią i tak jak kiedyś św. Hubert 

czujemy podniosłą atmosferę i marzymy, aby spotkać gdzieś 

w kniei 12 – taka czyli wspaniałego byka z lśniącym krzyżem 

w środku „ wieńca”. Odegranie na sygnałówce „ koniec  

polowania” oznacza powrót do swojej posiadłości, gdzie na-

grodzeni są „ królowie polowań” z całego sezonu pucharami i 

bibelotami myśliwskimi. Wysłuchujemy opowiadań o naszym 

patronie św. Hubercie i rzymskiej bogini lasów i zwierząt Dia-

nie, oddajemy hołd kolegom, którzy odeszli do „ Krainy 

Wiecznych Łowów”. Biesiada myśliwska kończy ten dzień. 

Innym uroczystym punktem jest msza święta i na takiej mia-

łam zaszczyt być w  Kuks w Czechach na specjalne zaprosze-

nie reaktywowanego 17 lat temu, świeckiego Zakonu św. 

Huberta. Założył go Franciszek Antoni z zamku Kuks. Bractwo 

zakonne na całodniowe uroczystości zaprasza tylko szczegól-

nych myśliwych co najmniej z dziesięcioletnim stażem, pracu-

jących na rzecz przyrody i ludzi, niosących pomoc również 

medyczną, odznaczonych, pielęgnujących tradycje i etykę 

myśliwską po obu stronach Sudetów. Międzynarodowe Sto-

warzyszenie Myśliwych Pogranicza jest „ częścią” Zakonu św. 

Huberta, zostało założone w 2004r. w Kralikach przez myśli-

wych z Polski i Czech i para się działaniem w zakresie ochrony 

środowiska, ochrony zwierząt wolno żyjących, propagowa-

niem łowiectwa, tradycją i kulturą łowiecką. Wszystkim myśli-

wym południowo – środkowej części Sudetów z Masywem 

Śnieżnika na czele z okazji zbliżającego się święta  „ Darz 

Bór” .           J.  Bogiel 

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY 

STRONIE ŚLĄSKIE  
10 listopada 2010 roku (środa) 

na obchody: 

Narodowego Święta Niepodległości 

oraz Światowego Dnia Seniora  

w Stroniu Śląskim. 

Program uroczystości: 

12:00 - Uroczysty Pochód ulicami miasta od 

Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do Hali 

CSiR, 

12:30 - Akademia z Okazji Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości na Hali CSiR w 

Stroniu Śląskim, 

14:00 - Obchody Światowego Dnia Seniora w 

Stroniu Śląskim na Hali CSiR. 

ORGANIZATORZY: 

 

LISTOPADOWA UROCZYSTOŚĆ 

Piękno Sudeckiej Krainy Łowieckiej- południowa 

część Kotliny Kłodzkiej (Masyw Śnieżnika). 

Zamknięty został I etap konkursu fotograficznego „Rok Sarny 

2010 – 2011” z cyklu Akcji „Ożywić Pola”. Wyniki zostaną 

podane w najbliższym czasie, uwiecznione wystawą. Od 

15.11.2010r rozpoczyna się II etap  

w/w konkursu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace 

muszą być wykonane tradycyjną techniką fotograficzną. Mile 

widziane również zdjęcia czarno - białe. Prace prosimy skła-

dać w dwóch turach od 31 stycznia  i do 15 kwietnia 2011r w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.  

KONKURS  FOTOGRAFICZNY 

BIURO RADNEGO RYSZARDA WIKTORA  

Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6B (piwnica) 

Dni i godziny pełnienia dyżurów:  

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK M-CA  w godz. 16.00 - 17.30 

OSTATNI PONIEDZIAŁEK M -CA w godz. 8.30 -10.00 

TEL. KONTAKTOWY: 74 814 15 52 , 601 259 900 


