S T R O N IE Ś L.

N

OWINKI STROŃSKIE

Urząd Miejski
Ul. Kościuszki 55
tel. (0~74) 811-77-11
Fax (0~74) 811-77-32
www.stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
e-mail: gmina@stronie.pl

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Rok IV, Numer XXXVI

Nakład—1000 egz.

2007-10-31

ISSN 1734-0403

W TYM
NUMERZE:
OGŁOSZENIA

2

SŁAWNI STRONIANIE

3

Z DZIENNIKA
STRAśNIKA

4

TOUR SALON 2007

4

KRYSZTAŁ NA FALI

5

STYPENDIA PRZYZNANE

5

PRZETARG

5

MINĄŁ JUś ROK!!!

6

POEZJA
W WAPIENNIKU

6

NAJŁADNIEJSZE
POSESJE

6

50,00%

ODDAJ KREW

7

40,00%

WYBORY
PARLAMENTARNE

LPR

7

OSP

7

OGŁOSZENIA

8

W dniu 21 października do urn wyborczych swoje głosy wrzuciło
53,88% Polaków uprawnionych do
głosowania.
W Gminie Stronie Śląskie frekwencja była nieco niŜsza niŜ krajowa
i wyniosła 47,09%.
W wyborach do Sejmu RP,
w Naszej Gminie wzięło udział 2935
osób, którzy oddali 2851 głosów
waŜnych.
Z kolei w wyborach do Senatu oddano 2881 głosów waŜnych.

Wyniki głosowania do Sejmu RP,
w podziale na Komitety Wyborcze (Gmina Stronie Śl.)
Liczba głosów
na listę

Nazwa Komitetu Wyborczego
Polska Partia Pracy

48

Liga Polskich Rodzin

54

Prawo i Sprawiedliwość

552

Platforma Obywatelska RP

1405

Polskie Stronnictwo Ludowe

342

Samoobrona

31

Lewica i Demokraci

419

W SUMIE

60,00%
30,00%
20,00%
0,00%

Szkoła Podstawowa

Przedszkole Miejskie

Gimnazjum

10,00%

50,69%

47,42%

42,21%

69,12%
SP ZOZ ul. Morawka 1

Frekwencja w Gminie Stronie Śląskie według obwodów głosowania

70,00%

2851

Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu RP
(Gmina Stronie Śl.)
Nazwisko i imiona
BIELECKI Igor Jerzy

Liczba głosów
227

7,88 %

1400

48,59 %

LONGAWA Stanisław Tadeusz

465

16,14 %

LUBIŃSKI Mirosław Aleksander

488

16,94 %

LUDWICZUK Roman Edward

1135

39,40 %

ŁAWSKI Robert

495

17,18 %

SZYSZKA Mieczysław

717

24,89 %

JURCEWICZ Stanisław

UWAGA!!!
Od niedawna w ratuszu Starégo
Mĕsta, w tamtejszym Centrum
Informacji, funkcjonuje
KANTOR.
Jest otwarty codziennie
w godzinach od 8:00 do 17:00,
z przerwą od 12:00 do 13:00.
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JUś DZIŚ WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY!
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone ksiąŜeczki)
na nowe dowody plastikowe.
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany
dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. W przyjętej przez Sejm w dniu 7
września b.r. ustawie, wydłuŜono okres posługiwania się starymi, ksiąŜeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
Wnioski o nowy dowód osobisty naleŜy nadal składać do 31 grudnia 2007
roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku w myśl nowej ustawy moŜna posługiwać się ksiąŜeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia toŜsamości i obywatelstwa polskiego.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. dowody te będą stanowić JEDYNIE dokument stwierdzający toŜsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo
polskie, nie dłuŜej jednak niŜ do 31 marca 2008 r.
Nie będą natomiast uprawniać obywateli polskich
do przekraczania granicy.
Nie zwlekaj!!!
JuŜ dziś wymień dowód osobisty!!!

STR. 2

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.

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie do
końca 2007 roku 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 i obowiązują do
31 grudnia 2007 r. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15).

PRACA — OGŁOSZENIE — PRACA
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO.
Wymagania:
●Posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplomu wyŜszej szkoły zawodowej o
specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyŜsze o specjalności praca socjalna, na jednym z kierunków: pedagogika,
politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. ●Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego. ●Obsługa komputera. ●Przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej.
Wymagania poŜądane:
●Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. ●Umiejętność pracy w zespole. ●ZaangaŜowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność. ●Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji Ŝyciowej Klientów pomocy społecznej. ●Nienaganna opinia z
poprzedniego miejsca pracy. ●Znajomość terenu Gminy Stronie Śląskie.
Zakres wykonywanych zadań:
●Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. ●Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. ●Praca socjalna.
•
•
•
•
•
•

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem.
CV ze zdjęciem.
List motywacyjny.
Poświadczony za zgodność odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie.
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie OPS w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5 lub za pośrednictwem
poczty w terminie do dnia 09.11.2007 roku, do godz. 15.30z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego"
Dokumenty, które wpłyną do GOPS po dniu 09.11.2007r. nie będą rozpatrywane.
Informacje dotyczące naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Stronie Śląskie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
Spośród kandydatów, którzy złoŜyli komplet dokumentów w wymaganym terminie zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy kandydaci, po zakończeniu postępowania konkursowego.
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Z CYLKU „SŁAWNI STRONIANIE” - ANTONI MATUSZKIEWICZ
Antoni Matuszkiewicz
urodził się we Lwowie, w rodzinie nauczycielskiej,
13 sierpnia 1945 roku. Osiem miesięcy później jego rodzina opuściła Lwów i po dwuletnim pobycie w Oleśnie
Śląskim osiadła w Świdnicy. Ukończył tutaj liceum im.
Jana Kasprowicza. W latach 1963 - 1968 studiował na
Uniwersytecie Wrocławskim historię, równolegle
uczęszczając na zajęcia międzywydziałowego Studium
Kulturalno-Oświatowego. W roku 1976 ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
We wrześniu 1968 roku został zatrudniony w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Świdnicy.
Po dwóch latach przeniósł się do Świdnickiego Ośrodka Kultury, a w roku 1973 przeszedł do świdnickiego Muzeum Dawnego Kupiectwa. W latach 1976 - 1979 był dyrektorem tej placówki.
W 1979 roku rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. Zorganizował i
prowadził do grudnia 1981 roku pismo związkowe "NiezaleŜne Słowo". Później pracował
jako robotnik w wytwórni świec "Galess". W latach 1987 - 1988 był instruktorem działu
wydawniczego Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki "Zamek KsiąŜ", gdzie przygotowywał "Materiały Repertuarowe", a takŜe prowadził własną rubrykę w
"Informatorze Kulturalnym i Turystycznym Województwa Wałbrzyskiego". W latach
1989 - 1990, był zastępcą redaktora naczelnego wznowionego "NiezaleŜnego Słowa".
Prowadził własne wydawnictwo "Pluton", w którym opublikował ponad 20 tytułów zarówno autorów związanych z regionem, jak i klasyków literatury światowej (Sandor
Petofi, Janos Pilinszky, Kahlil Gibran).
W roku 1972 w miesięczniku "Odra" ukazały się jego wiersze. W latach 1980 i 1982
wrocławskie "Ossolineum" wydało zbiory jego poezji: "Czyste powietrze" i "LŜejsze od
Ziemi". W 1986 w Wydawnictwie Literackim w Krakowie ukazał się cykl prozy poetyckiej pt. "Góry Kamienne". Następne ksiąŜki poetyckie to: "Rebeka" (1988), "Nowy
Rok" (1989), "Spojrzeć najdalej" (1991), "Droga do Iwonicza" (1993), "Eden" (1994).
W roku 2000. ukazał się w ramach Biblioteki Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich zbiór liryków "Vox celestis". Opublikował dotychczas dwa tomy prozy "Dochodzenie" (1998) i "Subatlantyk" (2000), nakładem Instytutu Wydawniczego
"Świadectwo" w Bydgoszczy). RównieŜ w 2000. roku wyszedł w Świdnicy jego wywiad z
Andrzejem Szyszko-Bohuszem pt. "Świadomość światła". Opracował wydaną w Świdnicy, w 1995 roku antologię "Cień serca" oraz "Almanach Wałbrzyski" prezentujący
ponad stu autorów z terenu ówczesnego województwa (1997). Współredagował "Czas
opowiadania", antologię młodych prozaików dolnośląskich. Jest autorem kilku utworów
dramatycznych ("Pokutny krzyŜ" - nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki i
Teatru Polskiego we Wrocławiu w 1990 roku, premiera w Teatrze Polskiego Radia - oraz
"Pokaz mody", "Hotel EUROPA", "Monsignore", słuchowisko "Pan Sziwa" emitowane
przez Polskie Radio Wrocław). Posiada liczne publikacje w prasie kulturalnej w całym
kraju (m.in. "Format" - Wrocław, "Fraza" - Rzeszów, "Borussia" - Olsztyn,
"Krasnogruda" - Sejny, "W drodze" - Poznań, "Więź" i "Dialog" - Warszawa, "Tytuł" Gdańsk itd.). Jest członkiem-załoŜycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W roku 1996 przeniósł się do Stronia Śląskiego, a rok potem do Starego
Gierałtowa w Górach Złotych. Na terenie Ziemi Kłodzkiej organizował spotkania literackie w ramach Wszechnicy Literackiej SPP. Latem 1999 roku przeprowadził Plener
Literacki nad Białą Lądecką. Z końcem tego samego roku zaczęło ukazywać się redagowane przez niego pismo regionalno-artystyczne "Stronica ŚnieŜnicka".
źródło: www.poezja-polska.art.pl
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„Z DZIENNIKA STRAśNIKA”
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zdarzają się równieŜ
nietypowe interwencje. Kilka „ciekawszych” prezentujemy poniŜej.

W dniu 30-09-2007r patrol w składzie funkcjonariusz straŜy miejskiej i policji został wezwany do jednego z lokali gdzie jeden z przebywających w lokalu
gości wszczynał awantury. Po przyjeździe w miejsce interwencji funkcjonariusze wydali sprawcy awantury polecenie opuszczenia lokalu. Niestety klient ani
myślał go opuszczać, był agresywny i zniewaŜał funkcjonariuszy. Niestety wypity alkohol i wypowiedziane słowa spowodowały, Ŝe został zatrzymany i osądzony
w trybie 24 godzinnym za zniewaŜenie funkcjonariuszy.

STR. 4

TOUR SALON 2007
W tym roku Targi Regionów i Produktów turystycznych TOUR SALON
osiągnęły swoją pełnoletniość, dlatego
w dniach 24 – 27 października br. Międzynarodowe Targi Poznańskie były
nie tylko areną spotkań biznesowych,
ale takŜe miejscem hucznego świętowania. Nie zabrakło równieŜ niespodzianek przygotowanych dla gości targowych.

W dniu 01-10-2007r około godziny 15.15 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej
zostali powiadomieni, iŜ w rejonie targowiska leŜy na chodniku kobieta. Funkcjonariusze po dotarciu do kobiety stwierdzili, Ŝe znajduje się ona w stanie
upojenia alkoholowego. Kobieta nie mogła samodzielnie wstać, ani samodzielnie
poruszać się. W/w została dowieziona do miejsca zamieszkania.
W związku z prowadzonym przez StraŜ Miejską postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym zniszczenia mienia na szkodę mieszkańca Naszego miasta na
podstawie nagrania z systemu monitorowania miasta udało się ustalić sprawców,
którzy jak się okazało byli osobami nieletnimi.
W dniu 05-10-2007r o godzinie 20.20 funkcjonariusz StraŜy Miejskiej i
funkcjonariusz Policji zostali powiadomieni o bójce dwóch osób przed sklepem
Biedronka. Po przyjeździe w miejsce interwencji funkcjonariusze ujęli w/w
osoby, jak się okazało były to osoby nieletnie.
W dniu 05-10-2007r o godzinie 21.00 funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz
funkcjonariusz Policji zostali powiadomieni o awanturze w jednym z mieszkań.
Po przyjeździe okazało się ze do kłótni doszło między, braćmi w efekcie czego
jeden pchnął drugiego noŜem. Ugodzony męŜczyzna trafił do szpitala.
W dniu 10-10-2007r o godzinie 14.30 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zostali powiadomieni o męŜczyźnie leŜącym na ul. Kościuszki, który został potrącony przez pojazd. Po przyjeździe w miejsce ustalono Ŝe leŜący męŜczyzna
został brutalnie pobity, a nie potrącony. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, jak równieŜ udzielili pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu do czasu przybycia pogotowia. W tym czasie ustalili równieŜ dane napastnika. Po przekazaniu męŜczyzny zespołowi pogotowia StraŜnicy Miejscy wraz z
funkcjonariuszami Policji zajęli się poszukiwaniem sprawcy.
W dniu 14-10-2007r około godziny 1.30 patrol w składzie funkcjonariusz
StraŜy Miejskiej i funkcjonariusz Policji zostali powiadomieni o zaginięciu osoby. Jak wynikało ze zgłoszenia męŜczyzna oddalił się z odbywającej się imprezy
i niestety nikt z pozostałych osób przebywających na niej nie był „wstanie”
powiedzieć gdzie przebywa kolega. Zaginiony został odnaleziony przez patrol
około godziny 3.00 w Stroniu.
W dniu19-10-2007r o godzinie 21.10 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zostali powiadomieni o trzech osobach nieletnich, których stan wskazuje, iŜ mogą
być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze podjęli czynności w stosunku do
trójki młodych ludzi polegające na uŜyciu urządzenia Alcosensor. Informacja
potwierdziła się urządzenie wskazało kolejno 0,15mg/l; 0,41 mg/l; 0,53mg/l. alkoholu w wydychanym powietrzu
W dniu 27-10-2007r o godzinie 22.50 patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskiej i funkcjonariusz Policji podczas kontroli pojazdu ujawnili u jednego z pasaŜerów samochodu środki odurzające. MęŜczyzna został oddany do
dyspozycji prokuratora.

W targach TOUR SALON wzięli
udział najwaŜniejsi przedstawiciele
branŜy turystycznej z całego świata.
Były wśród nich m.in. biura podróŜy,
touroperatorzy, sanatoria, ośrodki
wczasowe, przewoźnicy i przedstawiciele usług dla turystyki.
Po raz kolejny w TOUR SALONIE
uczestniczyły takŜe wszystkie polskie
regiony, które przyciągały zwiedzających profesjonalnie przygotowanymi
stoiskami, konkursami z atrakcyjnymi,
nagrodami oraz regionalnymi smakołykami.
Wzorem lat ubiegłych, równieŜ w
tym roku, nie zabrakło na targach
przedstawicieli Naszej Gminy. Naszymi
reprezentantami byli pracownicy Biura
Promocji Urzędu Miejskiego i Hotelu
Morawa. Na stoisku Naszej Gminy były
prezentowane: oferta turystyczna, w
szczególności: atrakcje turystyczne,
baza noclegowa, rękodzieło, a takŜe
oferta inwestycyjna.
Mamy nadzieję, Ŝe uczestnictwo w
targach przyczyni się do wzrostu zainteresowania Naszą Gminą zarówno jako
miejscem do wypoczynku jak i dobrym
punktem inwestycyjnym.
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STYPENDIA PRZYZNANE

Kryształ na fali
DruŜyna seniorów Kryształu Stronie Śląskie
występująca w klasie „O” seniorów po 12 kolejce spotkań plasuje się na trzecim miejscu
w tabeli z dorobkiem 23 punktów oraz ze stratą 4 punktów
do lidera rozgrywek druŜyny 1985 Szczawno Zdrój.
W ostatnie kolejce spotkań nasza druŜyna podejmowała
bardzo wymagającego przeciwnika, jakim jest Polonia/
Sparta II Świdnica. Po bardzo zaciętym i stojącym na
dobrym poziomie widowisku, padł sprawiedliwy remis 1:1.
Strzelcem jedynej bramki dla naszego zespołu był niezawodny Sebastian Krasiński, który z dorobkiem 10 trafień
przewodzi w stawce najlepszych strzelców w klasie „O”
seniorów wraz z Tomaszem Boczkowskim z Bielawianki Bielawa.

Z dniem 15 września 2007 r. upłynął termin składania
wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny
2007/2008.
Wpłynęło 168 wniosków. 19 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych tj. uzyskało wyŜszy dochód na osobę niŜ
351 zł. Stypendia socjalne zostały udzielone na okres od
września 2007 r. do listopada 2007 r. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego to kwota 63,59 zł. Stypendia zostaną wypłacone w dniu 15 listopada br. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim
lub przelane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Stypendia naukowe, sportowe
Burmistrza Stronia Śląskiego
Termin składania wniosków o udzielenie stypendiów za
wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe upłynął z
dniem 30 września 2007 r. Stypendia zostały udzielone na
okres od października 2007 r. do lutego 2008 r. Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 80 zł. do 130 zł.
Wśród stypendystów: Karolina Chilicka, Izabela Szozda,
Anna Zielińska, Agnieszka Zbela, Małgorzata Mikita,
Krzysztof Mrozek, Małgorzata Soroko, Martyna Biała,
Kamila Bugajska, Klaudia Ślifirz, Dawid Węcławiak,
Szymon Burek.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy
oraz Ŝyczymy dalszych sukcesów.

NajbliŜszy mecz druŜyna Kryształu rozegra w dniu
4 listopada (niedziela) o godz. 11.00 właśnie w Bielawie.
Zaś w dniu 11 listopada 2007 r. w niedzielę
o godz. 11.00 Kryształ Stronie Śląskie podejmować będzie obecnego lidera rozgrywek tj. druŜynę 1985
Szczawno Zdrój. Będzie to na pewno ekscytujące widowisko, na które serdecznie zapraszamy. Warto dodać, Ŝe
druŜyna Kryształu pod wodzą trenera Sławomira Pruchnickiego znajduje się w wysokiej formie – od 9 kolejek
spotkań Kryształ nie doznał poraŜki.
RównieŜ dobre wyniki sportowe osiągają druŜyny młodzieŜowe Kryształu. Juniorzy starsi pod wodzą trenera
Marka Balickiego zajmują w tabeli po 12 kolejkach spotkań
5 lokatę z dorobkiem równieŜ 23 punktów. W ostatnim
meczu, nasza druŜyna rozgromiła druŜynę Kłosu Lutomia
8:0.
Bardzo dobre wyniki sportowe osiąga druŜyna trampkarzy Kryształu, prowadzona przez trenera Sławomira
Bąka, bowiem po 9 kolejkach spotkań, nasza druŜyna plasuje się na 1 miejscu w tabeli z dorobkiem kompletu 27 punktów i uwaga, stosunkiem bramek 65:3, co daje średnio ponad siedem strzelonych bramek na mecz! Ostatni mecz
trampkarze grali w Nowej Rudzie, gdzie pokonali tamtejszego Piasta w rozmiarach 5:1. W Nowej Rudzie swoje
spotkanie rozgrywali równieŜ młodzicy, którzy sprawili miłą
niespodziankę i pokonali Piasta 1:0.
Serdeczne gratulacje.

PRZETARG
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonych w
Stroniu Śląskim pryz ul. Polnej przeznaczonych na usługi
handlu i gastronomii, sportu i rekreacji oraz obsługę turystyki.

Nr działki
Pow. (w ha)
84
0,5852ha
88
1,1582ha
87
1,7620ha

Cena wywoławcza
(w zł. brutto)

Kwota
wadium
(w zł)

Termin
przetargu

197 217

10 000

20.12.07 r.
godz. 12:00

391 685

20 000

20.12.07 r.
godz.12:15

595 880

30 000

20.12.07 r.
godz.12:30

Nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów.
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) 811-77-15,45).
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MINĄŁ JUś ROK!!!
W I rocznicę śmierci księdza
Stefana
Witczaka
„Kruszynki”, Towarzystwo Doliny Białej Lądeckiej zorganizowało wystawę. Uroczystego
otwarcia dokonał burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz w dniu
8
października
2007r
w Sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie.
Na wystawę składały się:
zdjęcia
związane
z
księdzem
„Kruszynką” (około 1000 sztuk),
• stroje liturgiczne uŜywane przez księdza Stefana,
• legitymacje przynaleŜności do Koła Łowieckiego, straŜy itp.,
• prezentacja multimedialna zawierająca pieśni i
kazania wygłaszane przez „Kruszynę”.
W nakładzie 150 szt. wydano broszurę pamiątkową autorstwa pani Izy Zamojskiej, zawierająca
biografię i zdjęcia.
Ponadto w
otwarciu wzięła
udział
Rada
Miejska, poczty sztandarowe
Gimnazjum,
OSP - Stary
Gierałtów,
Stronie
Śląskie,
Bolesławów oraz poczet sztandarowy Koła Łowieckiego
„ŚnieŜnik”.
Zwiedzaniu
wystawy towarzyszył poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich - Siekiereczki ze Starego Gierałtowa.
•

Po uroczystym otwarciu wystawę moŜna było
podziwiać do 14 października.
W sumie wystawę obejrzało około 1000 osób.
RównieŜ w Internecie jest strona wspomnieniowa o księdzu „Kruszynce”. Pod adresem
www.stefanwitczak.pl/ moŜna przeczytać biografię, obejrzeć zdjęcia oraz podzielić się swoimi
wspomnieniami o „Kruszynce” wpisując się do
„Księgi Dobrej Pamięci”.

STR. 6

POEZJA W WAPIENNIKU
Po wystawie rzeźb przyszedł czas na wieczór literacki w Wapienniku, który odbył
się 20 października 2007r. Była to
świetna okazja do zapoznania się z poezją
Zofii Mirskiej.
Z biografii Zofii Mirskiej:
Urodzona w Twierdzy koło Lwowa, studiowała filologię polską na Uniwersytecie
Wrocławskim. Od lat związana z Kłodzkiem, wiele lat była pracownikiem kultury
(m.in. w KOK - u) i nauczycielką języka polskiego. Jest członkiem
Kłodzkiego Klubu Literackiego i Związku Literatów Polskich we
Wrocławiu. Jest zasłuŜonym Działaczem Kultury.
Dotychczas wydała tomiki poezji:
•
Jeszcze nie pada - 1982
•
W jedną stronę drogi
- 1984
•
W nawiasach ścieŜek
- 1985
•
Nie ma innego świata - 1992
•
Zanim stracę chwilę
- 1998
•
O oddech wyŜej - 2005
Wieczór literacki był wspierany przez Gminę Stronie Śląskie.

NAJŁADNIEJSZE POSESJE

W czerwcowym numerze „Nowinek” ogłaszaliśmy konkurs na
najładniejszą posesję. JuŜ dziś mamy przyjemność przedstawić
Państwu zwycięzców:
☻ w kategorii budynek miejski i jego otoczenie nagrody pienięŜne otrzymali:
Ryszard Maziarek I miejsce 250 pln,
Ludwika Kalińska II miejsce 150 pln,
Władysław Bindyk III miejsce 100 pln;
☻ w kategorii zagroda wiejska i jej otoczenie nagrody pienięŜne otrzymali:
Jadwiga i Eugeniusz Mackiewiczowie I miejsce 250 pln,
Alina i Ryszard Sobińscy II miejsce 150 pln,
Zbigniew Mączyński III miejsce 100 pln.
Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani przez Burmistrza
Stronia Śląskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej podczas
Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 października.
Ponadto w obu kategoriach zostały przyznane wyróŜnienia. Dodatkowo komisja postanowiła wyróŜnić gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i inne obiekty świadczące usługi turystyczne,
przyznając im certyfikaty.
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ODDAJ KREW Z ULGĄ PODATKOWĄ!!!
Od tego roku dawcy mogą odliczyć swojego dochodu wartość przekazywanej krwi. Wartość tę
ustala się na podstawie pienięŜnego ekwiwalentu
za pobraną krew. W tej chwili to 130 zł za litr
oddanej krwi. Jeśli zatem ktoś odda 450 ml krwi,
będzie miał do odliczenia 58,50 zł. Odliczenie za
oddaną krew mieści się w limicie ulgi za darowizny, która pozwala
odpisać do 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Do podstawowego
formularza PIT-28, PIT-36 bądź PIT-37 trzeba dołączyć załącznik
PIT/0. Dokument poświadczający wartość oddanej krwi mogą wystawiać centra krwiodawstwa.
16.10.2007 r. w Stroniu Śląskim klub zorganizował, wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu
akcje honorowego oddawania krwi. Pomimo okresu wakacyjnego chętnych do oddania zgłosiło się 50 osób. 3 osobą krwi nie pobrano. 47
dawców, w tym 17 kobiet, oddało 21,150 ml krwi. .
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następną akcję honorowego oddawania krwi 11 grudnia br.
21 sierpnia 2007 roku zorganizowano akcję pod hasłem
„Wakacyjna Kropla Krwi”, na którą zgłosiło się 51 osób w tym 18 kobiet. W sumie oddano 22.950 ml krwi.

IV POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO - POśARNICZE
W dniu 29. września 2007 r. o godzinie 11 rozpoczęły się czwarte powiatowe zawody sportowo-poŜarnicze. Na stadionie sportowym w Polanicy Zdroju spotkało się 12 najlepszych druŜyn
OSP z Powiatu Kłodzkiego. Wszystkie druŜyny
weszły na płytę boiska przy akompaniamencie
orkiestry straŜackiej z Międzylesia. Sztafeta z
przeszkodami była pierwszą konkurencją. Dodatkowym utrudnieniem były niesprzyjające warunki
na torze, spowodowane opadami deszczu poprzedzającymi zawody. Po pierwszej konkurencji
OSP Stronie Śląskie była wśród liderów. Drugą
konkurencją była bojówka. Niestety Nasza druŜyna utraciła prowadzenie i ostatecznie zakończyła zawody na IV - miejscu. Całe zawody wygrała druŜyna z Domaszkowa, II - miejsce zajęli
straŜacy ze Szczytnej, a III OSP Trzebieszowice. Oprócz pamiątkowych medali, pucharów i
dyplomów druŜyny otrzymały nagrody.

Akcje takie spełniają swoje zadanie. Na apel Zarządu Klubu oraz
mediów mieszkańcy Stronia Śląskiego i okolic odpowiadają gremialnie by oddać honorowo swą krew dla ratowania Ŝycia i zdrowia drugiego człowieka. Bardzo nas cieszy fakt, Ŝe do oddawania honorowo
krwi zgłaszają się młodzi ludzie, którzy oddają krew po raz pierwszy.
Następna akcja oddawania krwi odbyła się 16 października br.
Mam nadzieję, Ŝe mieszkańcy Stronia Śląskiego i okolic nadal nie
będą szczędzić swej krwi. Dziękuję im za dobre serce i ratunek
tych, którzy tej krwi potrzebują
J.M

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
W celu pobudzenia aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przywrócenie ładu przestrzennego w Stroniu Śląskim opracowywany jest
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stronie Śląskie”.
Niniejszym zachęcamy gorąco wszelkich partnerów społecznych,
to jest m.in.: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, szkoły do zgłaszania propozycji obszarów rewitalizacji oraz zadań i projektów,
które planują Państwo realizować w latach 2007-2013.
P o m oc ą
dla
P a ńs tw a,
w
c el u
us zc z eg ół ow i e ni a
i usystematyzowania informacji o proponowanym projekcie, będzie
Karta Projektu dostępna w Urzędzie Mejskim (pok. Nr 9; tel.
074 811 77 22; e-mail: strategia@stronie.pl) oraz na stronie internetowej www.stronie.pl.
Wypełnione Karty projektu naleŜy
dostarczyć do Urzędu Miejskiego
najpóźniej do 09 listopada br.

REKRUTACJA DO OSP
OSP w Stroniu Śląskim ogłasza rekrutację do swojej jednostki. Planujemy sformowanie druŜyny młodzieŜowej,
do
której
przyjmiemy
wszystkich chętnych w wieku od 10
lat wzwyŜ, zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie. RównieŜ mile widziane osoby dorosłe,
które chciałyby przystąpić do OSP. JeŜeli wśród
chętnych znalazły by się dziewczęta, teŜ zostaną przyjęte.
Zbiórki druŜyn odbywają się w soboty w godzinach popołudniowych (między 16 a 17), tel.
0748141228. Poza pracą oferujemy równieŜ ciekawe szkolenia i świetną zabawę.
Ochotnicy mogą zapisywać się u pana Sławomira
Zielskiego lub na posterunku policji w Stroniu
Śląskim u Dowódcy Sekcji OSP Stronie – Grzegorza Pałysa.
Członkostwo w OSP to nie tylko praca ale teŜ
alternatywa forma na spędzania wolnego czasu.

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
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Gmina Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
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ZMIANA
ORGANIZACJI RUCHU
W dniach
25.10.2007 - 05.11.2007
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.

ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji Święta Niepodległości
serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców na
Uroczystą Akademię,
Akademię
która odbędzie się
w dniu 09.11.2007r.,
o godzinie 10.00
w hali Centrum Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim.
Organizatorem Akademii jest Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stroniu Śląskim.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZABAWA PRZY MUZYCE NA śYWO
Cena biletu z konsumpcją 45zł/osobę
W menu:
3 posiłki gorące, dania zimne, napoje, ciasta, kawa; herbata.
Atrakcje:
Loteria fantowa, Losy, Aukcje
Bal odbędzie się w HOTELU GÓRSKA DOLINA
Dochód z balu przeznaczony będzie na zakup pościeli i materacy
dla pensjonariuszy szpitala.
Bilety do nabycia:
•Centrala telefoniczna szpitala (w godz. 7:00 – 14:00) Tel. (074) 8141488,
(074) 8141492, (074) 8141490
•Galeria „Jaskinia Sztuki” w Stroniu Śląskim
•Pani Hanna Robak

40-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej
im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim
Dnia 09 listopada 2007 r. odbędą się
uroczystości związane z obchodami 40–
lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim .
O godz. 11.oo rozpocznie się msza św.
w naszym Kościele Parafialnym w intencji wszystkich nauczycieli , pracowników i uczniów , którzy związani byli i są
z naszą szkołą.
O godz. 13.oo zapraszamy na uroczystą akademię w Szkole Podstawowej.
W programie m.in. multimedialna prezentacja historii szkoły , przekazanie
nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

WARSZTATY
Gminne Centrum Informacji wspólnie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w
Wałbrzychu organizuje spotkanie warsztatowo-informacyjne dla osób poszukujących pracy, młodzieŜy i osób bezrobotnych. Temat
zajęć z doradcami: Rynek pracy – skuteczne sposoby poszukiwania pracy.
Temat spotkania z pośrednikiem pracy: Praca za granicą.
W związku z powyŜszym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 listopada o godzinie 1200 i
rozpocznie się od spotkania z pośrednikiem pracy. Czas trwania około 2 godz.
PoniewaŜ liczba miejsc jest ograniczona, prosimy osoby chętne o zapisywanie
się na listę w Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12, tel.: 074/814-32-42

