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W kolejnym 
numerze!!! 
NOWE TARYFY  

ZA WODĘ I ŚCIEKI  
W 2008 ROKU 

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim Burmistrz Stronia  
Śląskiego, w imieniu Ministra Obrony  
Narodowej uroczyście odznaczył Panią  
Mariannę Witek i Pana Zdzisława Witek 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju”. 

GRATULUJEMY!!!  

ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

Dokładnie 40 lat temu w budynku  
nr 57, przy ul. Kościuszki, rozbrzmiał pierwszy 
dzwonek, rozległy się donośne krzyki energicznych 
maluchów. I tak pozostało do dziś. Ci uczniowie 
sprzed czterdziestu lat mają juŜ swoje wnuki, któ-
re, być moŜe, uczą się dziś w tych samych ławach, 
co ich dziadkowie. 

Siłą rzeczy przez dziesięciolecia zmieniała się 
równieŜ kadra nauczycielska. Kadra, choć dziś nowa, 
to jednak niezmiennie, od lat, zaangaŜowana w edukację dzieci. I za to STOKROĆ       
PEDAGOGOM DZIĘKUJEMY!!! 

Dla uczczenia 40-tu lat istnienia szkoły 9. listopada br. zorganizowano uroczyste 
obchody. O godz. 11-tej odbyła się Msza Św., podczas której  
ks. proboszcz poświęcił nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. O godz. 
13-tej rozpoczęła się uroczysta akademia z udziałem gości specjalnych: byłych nauczy-
cieli; dyrektorów szkół z całej gminy; władz Urzędu Miejskiego, Prezesa „Naszej Spół-
dzielni”. 

Obchodom towarzyszyły wystawy kronik szkolnych, zdjęć i pamiątek zgromadzonych 
przez wszystkie lata działalności szkoły. Dzień uwieńczył „Wieczór wspomnień” zorgani-
zowany przez państwa Sadowskich. 

Dla upamiętnienia dziejów szkoły zostały wydane jej monografie (tu kaŜdy z byłych i 
obecnych uczniów moŜe odnaleźć swoje nazwisko), widokówki, kalendarze, foldery i pod-
kładki pod myszki. Wszystkie te wspomnieniowe gadŜety moŜna jeszcze nabyć w sekre-
tariacie szkoły podstawowej. 

 

DO NABYCIA W SEKRETARIACIE LUB U P. BALICKIEJ 

MATERIAŁY ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 40-LECIA SZKOŁY 

• MONOGRAFIA  SZKOŁY   - 15 ZŁ 

• PODKŁADKI POD MYSZKI  -  3 ZŁ 

• FOLDER Z OKAZJI  40-LECIA SZKOŁY -  1 ZŁ 

• KALENDARZ  NA 2007/2008  -  3 ZŁ 

• WIDOKÓWKI     -  1,50 

40-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
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♦Przypomina się o konieczności 
przedłuŜenia umów na uŜytkowanie 
kwater grzebalnych na cmentarzu 
komunalnym w Stroniu Śląskim. Opła-
ta za przedłuŜenie uŜytkowania kwa-
tery na okres kolejnych 20 lat wynosi 
200 PLN + 7% VAT, 100 PLN + 7% 
VAT za kwaterę dziecinną i urnę.  

♦Przypominamy o zbliŜającym się 
terminie płacenia IV raty czynszu 
dzierŜawnego za ogródki i grunty 
rolne - do 15 grudnia br. 

♦25.12 upływa termin płatności 
czynszu dzierŜawnego za garaŜe. 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie do 
końca 2007 roku mogą, na preferencyj-
nych warunkach, nabyć lokale mieszka-
niowe, 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 informa-
cje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - 
pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15). 

PRZYPOMINAMY !!! 

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, ksiąŜecz-
kowymi 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 doku-
ment 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!!! 

JUś DZIŚ WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY! 

Rada Miejska w Stroniu Śląskim wyraziła zgodę 
na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko – Ka-
tolickiej pw. Matki BoŜej Królowej Polski i św. 
Maternusa w Stroniu Śląskim. Kwota 20 000 
PLN ma zostać przeznaczona na remont dachu 
świątyni. 
 
Podczas ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła Program współpracy Gminy 
Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Program okre-
śla ogólne zasady i formy współpracy jednostki samorządowej z organiza-
cjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
Trwają prace nad budŜetem Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok. Uchwalenie 
budŜetu planowane jest na grudniową Sesję Rady Miejskiej. Podobnie jak to 
miało w latach poprzednich, wydamy „Informator budŜetowy”, który przy-
bliŜa strukturę dochodów i wydatków gminnych. 

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ 

Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaŜ nie-
ruchomości połoŜonych w  Stroniu Śląskim 
przy ul. Polnej przeznaczonych na usługi 
handlu i gastronomii, sportu i rekreacji 
oraz obsługę turystyki. 

Nieruchomości są wolne od długów i cięŜa-
rów. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościuszki 55 — Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich 
-pok. nr 12 (tel.(074) 811-77-15,45). 

PRZETARG 

Nr działki  
Pow. (w ha) 

Cena  wy-
woławcza 
(w zł.  

brutto) 

Kwota  
wadium  
(w zł) 

Termin  
przetargu 

84 

0,5852ha 
197 217 10 000 

20.12.07 r. 
godz. 12:00 

88 

1,1582ha 
391 685 20 000 

20.12.07 r. 
godz.12:15 

87 

1,7620ha 
595 880 30 000 

20.12.07 r. 
godz.12:30 

Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia, Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim informuje, Ŝe w dniu  
18 grudnia 2007 roku wydawane będą  świąteczne paczki Ŝywnościowe. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim organizuje  
Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się w dniu 21 grudnia  
2007 roku o godzinie 16-tej w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. NadbrzeŜnej.Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego 
uczestnictwa do dnia 14 grudnia 2007 roku w Ośrodku. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe dnia 6 grudnia 2007 roku o godzinie  
16 tej w Hali Sportowej przy CSiR w Stroniu Śląskim odbędzie się spotka-
nie ze Św. Mikołajem, podczas którego dzieci otrzymają paczki. 

(Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim pryz ul. Zielonej 5 od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30 do 15.30). 

ŚWIĄTECZNE PACZKI 
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dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz prof. nadzw. aktualnie jest profesorem Akademii Medycz-
nej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

W dziedzinie stomatologii pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne-
go, obecnie jest Kierownikiem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu oraz 
Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 

Swoją rozprawę doktorską obronił w czerwcu 1976 na Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzy-
skując stopień doktora w zakresie nauk medycznych. Kolejną rozprawę, tym razem juŜ habilita-
cyjną ukończył w styczniu 2002 roku uzyskując stopień: doktor habilitowany nauk medycznych w 
zakresie stomatologii, specjalności: chirurgia stomatologiczna,  chirurgia szczękowo-twarzowa. 

Pod bacznym okiem profesora wielu studentów napisało swoje prace doktorskie, pełnił takŜe 
funkcję recenzenta licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Ponadto kierował pracami ba-

dawczo-naukowymi prowadzonymi na Akademii Medycznej. 

Postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi 
dla rozwoju polskiej stomatologii oraz za działal-
ność na rzecz Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego został odznaczony KRZYśEM KAWALER-
SKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. 

W kwietniu 2007 r. podczas uroczystości 60-lecia 
uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wro-
cławiu dr hab. Jan Wnukiewicz prof. nadzw. został 
uhonorowany medalem im. prof. Jana Mikulicza-
Radeckiego. 

Profesor Jan Wnukiewicz prowadził na terenie 
Gminy Stronie Śląskie tzw „Białe niedziele” - bada-
nia stomatologiczne dla dzieci.  

Od władz lokalnych otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Stronia Śląskiego. 

Z CYLKU „SŁAWNI STRONIANIE” - JAN WNUKIEWICZ 

ZDJĘCIE Z WRĘCZENIA MEDALI  
JAN WNUKIEWICZ (DRUGI OD LEWEJ) 

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest procesem – trwa!  

Uczymy się kogo warto wybierać w kolejnych wyborach. 
W społeczeństwie demokratycznym to było najwaŜniejsze.  
W społeczeństwie obywatelskim jeszcze waŜniejszy jest aktywny 
udział obywateli we wspólnym rozwiązywaniu problemów społeczności 
lokalnych, bez oczekiwania na zachętę władzy. ChociaŜ ustawa o sa-
morządzie terytorialnym nakłada na władze obowiązek uaktywniania 
obywateli. 

Strońskie Forum Obywatelskie za swoje główne zadanie przyjęło 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie naszej Gminy. 
W ramach kolejnego projektu, prowadzonego we współpracy z ogól-
nopolskim Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 
(serdecznie zapraszamy na stronę www. tego stowarzyszenia), od 
kwietnia 2007 roku zajmowaliśmy się procedurą przyjmowania bu-
dŜetu Gminy Stronie Śląskie. Efekty naszej pracy chcemy przedsta-
wić Mieszkańcom na grudniowej debacie (03.12.07 r.). 

 

Jeszcze raz ZAPRASZAMY.  
SFO 

”LABORATORIUM MONITORINGU  
BUDśETU”  

W grudniu b.r. planowane jest uruchomienie 
dwudziestu dwóch połączeń na dolnośląskich 
torach, w tym połączenie na trasie Kłodzko — 
Stronie Śląskie.  

Urząd Marszałkowski przeznaczy w przy-
szłym roku na dofinansowanie przewozów pasa-
Ŝerskich 50 mln zł, tj. o 9 mln zł więcej niŜ jest 
to obecnie. 

Miejmy nadzieję, Ŝe porozumienie pomiędzy 
zarządem województwa i PKP Przewozy Regio-
nalne dojdzie 
do skutku i 
juŜ nie długo 
b ę d z i e m y 
mogli bez 
p r z e s z k ó d 
podróŜować 
pociągami. 

POCIĄG DO STRONIA  
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„Z DZIENNIKA STRAśNIKA” 
W listopadzie funkcjonariusze straŜy miejskiej podęli 17 interwencji, 
które zostały zgłoszone przez mieszkańców. Wszczęto dwa postępowa-
nia wyjaśniające. W trzech toczonych postępowaniach zebrany materiał 
dowodowy pozwolił na skierowanie tych spraw do Sądu Rejonowego w 

Kłodzku. StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zdarzają się równieŜ nietypo-
we interwencje. Kilka „ciekawszych” prezentujemy poniŜej. 
W dniu 01-11-2007r o godzinie 17.00 patrol w składzie funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej i Policji zostali powiadomieni o awanturze w jednym z mieszkań w Stro-
niu Śląskim. W miejscu interwencji funkcjonariusze dostrzegli stojącą na boso 
właścicielkę wspomnianego lokalu. Jak się okazało została ona wyrzucona przez jej 
syna oraz jego przyjaciółkę. Cała trójka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Nie-
stety o godzinie 21.20 ten sam patrol zmuszony był do powtórzenia interwencji — 
powód – właścicielka została wyrzucona z mieszkania przez syna i jego przyjaciół-
kę. Tym razem okoliczności zostaną wyjaśnione przez postępowanie wyjaśniające. 
W dniu 01-11-2007r o godzinie 22.30 patrol StraŜy Miejskiej i Policji został 
skierowany na interwencję. Osoba zgłaszająca poinformowała o próbie wtargnięcia 
do jej domu. Po przyjeździe podjęto czynności słuŜbowe. Okazało się, Ŝe męŜczy-
zna, będący z resztą pod wpływem alkoholu, chciał odwiedzić swojego dawnego 
kolegę ze szkolnej ławy. 
W dniu 06-11-2007r patrol StraŜy Miejskiej oraz Policji został powiadomiony o 
awanturze w budynku CSiR. Po przybyciu na miejsce ustalono, iŜ nieznany męŜczy-
zna zachowywał się w sposób agresywny oraz dokonał zniszczenia drzwi wejścio-
wych. Sprawcę ujęto. Jak się okazało był nim 15 letni mieszkaniec naszego miasta, 
u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono 1,16 mg/l alkoholu, co w przeli-
czeniu na promile daje wynik 2.32 promila. Nieletnim zajmie się Sąd Rodzinny. 
W dniu 13-11-2007r około godziny 18.00 patrol StraŜy Miejskiej oraz Policji 
został powiadomiony o poruszającym się pojeździe, który kierowany jest przez 
osobę nietrzeźwą. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd. Kierujący był trzeźwy, ale 
nie zastosował się do zakazu prowadzenia pojazdów wydanym przez Sąd za „jazdę 
na podwójnym gazie”. Jak się równieŜ okazało samochód posiadał tablice rejestra-
cyjne z innego pojazdu. 
W dniu 17-11-2007r o godzinie 23.55 patrol StraŜy Miejskiej oraz Policji za-
uwaŜył pojazd, którego tor jazdy wskazywał, iŜ kierowca moŜe być pod wpływem 
alkoholu. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, ale kierowca ani my-
ślał się zatrzymać - podjęto pościg. Śliska nawierzchnia była przyczyną  zakończe-
nia przez kierowcę jazdy na jednym z przydroŜnych murków, co zmusiło go do 
ucieczki pieszej. Trasa dalszej ucieczki była oryginalna, gdyŜ osoba ta postanowiła 
przy temperaturze -60 C wskoczyć do pobliskiej rzeki i kontynuować ucieczkę jej 
nurtem. Mimo to funkcjonariusze męŜczyznę zatrzymali. Badanie wskazało 0,56 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 
W dniu 20-11-2007r o godzinie 16.00 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zostali 
wezwani na interwencje. Jeden z mieszkańców zgłosił, Ŝe nieznana mu osoba lub 
grupa osób przepchnęła naleŜącego do niego Fiata 126p. Po przybyciu funkcjona-
riusze podjęli czynności słuŜbowe, w trakcie których ustalili, Ŝe sprawcą przesta-
wienia samochodu był silnie wiejący wiatr, a czynnikiem dodatkowym było pozosta-
wienie pojazdu na spadzie oraz na „luzie”. MęŜczyzna odmówił składnia jakiegokol-
wiek zawiadomienia w tej sprawie. 
W dniu 25-11-2007r o godzinie 1.30 patrol StraŜy Miejskiej oraz Policji został 
powiadomiony przez dyŜurnego Komisariatu Policji w Lądku Zdroju o bijatyce w 
jednym z lokali gastronomicznych. Ze zgłoszenia właściciela lokalu wynikało, iŜ do-
szło do bójki grupy osób w wyniku czego „w ruch” poszły równieŜ krzesła stanowią-
ce wyposaŜenie lokalu. Na miejsce udały się trzy patrole. Po dojechaniu na miejsce 
po istniejącej bijatyce nie było śladów poza rozebranymi do pasa męŜczyznami, 
którzy jak stwierdzili zgrzali się w wyniku tańczenia. Sytuacja została wyjaśniona 
na miejscu. 

W niedzielę 28 października 
Stronie Śląskie gościło m.in teni-
sistów stołowych z Chin. 

W ramach II WTK oraz me-
moriału Henryka Oślizło odbył 
się udany i stojący na wysokim 
poziomie  międzynarodowy tur-
niej w tenisa stołowego. 

W kategorii seniorek zwycię-
Ŝyła Daria Dudzińska natomiast 
seniorów Piotr Chodorski. Daria 
w finale pokonała Zhao Ruoshan 
4:2, a Piotr wygrał z Meng Zehn 
4:0. 

Zwycięstwo polskich zawodni-
ków jest ogromnym sukcesem, 
poniewaŜ dominacja Chińczyków 
w tej dziedzinie sportu jest nie-
podwaŜalna.  

W zawodach uczestniczyli 
tacy znani zawodnicy jak: meda-
listka Mistrzostw Europy - Mag-
dalena Cichocka (aktualnie gra-
jąca we Francji), reprezentant 
Polski - Piotr Chodorski, aktual-
nie najlepszy junior w Europie.  

Z elitą mogli się zmierzyć  
młodzi  strońscy tenisiści: Ad-
rian Dubiel  - zwycięzca Mię-
dzynarodowego Turnieju Tenisa 
Stołowego we Wrocławiu, Szy-
mon Burek, Ada Jończyk, Nata-
lia Michorczyczyk oraz inni za-
wodnicy Klubu Tenisa Stołowego 
"ŚnieŜnik". 

TENIS STOŁOWY 
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Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu ŚnieŜnika wywodzi się z Agroturystycznego Stowarzyszenia 
Kwaterodawców Ziemi Wałbrzyskiej z siedzibą w Szczytnej, które powstało w 1994 r. Ówczesna pani 
prezes tego stowarzyszenia Małgorzata Jałowiecka współtworzyła w 1996r. Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej” Gospodarstwa Gościnne” i oczywiście od samego początku stowarzyszenia jest jej członkiem. 

W tym samym roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Sudeckie Stowarzyszenie Agroturystyczne z siedzibą w Kłodzku. 
Nastąpiło potem kilka zmian siedziby, nazwy oraz terenu działania. 

W obecnym kształcie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004r. Zarząd składa się z pięciu osób: Prezesa Anny 
Sobańskiej-Maj, Sekretarza Aliny Kuczwalskiej, Skarbnika Kazimiery Frodymy oraz dwóch członków Jolanty Sadowskiej i 
Jacka Manke. 

Celem Stowarzyszenia są wszelkie działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Zajmuje się w szczególności: promo-
cją, udziałem w targach turystycznych (Poznań jesienią i Warszawa wiosną), w festynach, doŜynkach i innych imprezach 
lokalnych, w mediach (prasa, RTV). Systematycznie wydajemy folder oraz jesteśmy obecni w materiałach reklamowych na-
szych gmin: Lądka Zdrój i Stronia Śląskiego oraz Starostwa Kłodzkiego. Jesteśmy teŜ obecni w wydawnictwach ogólnopol-
skich dzięki publikacjom Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Dzięki członkostwu w Federacji 
mamy moŜliwość współdziałania w zakresie ustawodawstwa dotyczącego turystyki wiejskiej i w szczególności agroturystyki. 
Informujemy członków stowarzyszenia o regulacjach gospodarczych, prawnych, socjalnych i technicznych, dbamy o jakość 
naszych usług m.in. poprzez kategoryzację naszych obiektów. Mamy własnych kategoryzatorów WBN (Wiejskiej Bazy Noc-
legowej). Organizujemy szkolenia i bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez innych. Reprezentujemy i chronimy 
interesy członków stowarzyszenia. Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu ŚnieŜnika obecnie ma 20 gospodarstw na te-
renie gminy Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. 

Wszystkie nasze gospodarstwa są wyjątkowe, większość dysponuje pokojami z łazienką, wszystkie mają duŜe zadbane 
otoczenie wokół domów. Wszystkie gospodynie świetnie gotują, są sympatyczne, dobrze przygotowane do przyjmowania 
gości i świetnie rozumiejące co to znaczy być usługodawcą. 

Ostatnio największym osiągnięciem Stowarzyszenia, dzięki projektowi IQUAL 
jest wybudowanie i wyposaŜenie serowarni w gospodarstwie p. Kalińskich w Nowym 
Gierałtowie oraz sprowadzenie stada alpejskich kóz. 

W najbliŜszych planach Stowarzyszenia mamy kontynuowanie wszystkich prac, 
dalszy udział w projektach Lider + i IQUAL, dorobienie się w końcu własnej strony 
internetowej i powiększenie naszego stowarzyszenia. 
Kontakt: 
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu ŚnieŜnika 
Anna Sobańska-Maj      Tel. 074 814 27 20     Bielice 5a 

AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIA MASYWU ŚNIEśNIKA 

NASZA EKIPA PO 14 KOLEJKACH SPOTKAŃ ZNALAZŁA SIĘ NA NIEZŁEJ CZWARTEJ POZYCJI Z DOROBKIEM  
25 PKT. TRACĄC DO LIDERA ZE SZCZAWNA TYLKO 6 PKT. 

Sezon ten zaczął się od zmiany na miejscu trenerskim. Naszego długoletniego trenera ZBIGNIEWA LIPKOWSKIEGO 
zastąpił SŁAWOMIR PRUCHNICKI, który przez długie lata z powodzeniem występował jako zawodnik naszej druŜyny.  

Początek sezonu po raz kolejny nie był dla nas udany. Po pierwszych siedmiu kolejkach spotkań zajmowaliśmy miejsce  
w środku tabeli z dorobkiem zaledwie 10 pkt.  

Był to dla naszej druŜyny bardzo cięŜki okres czasu, poniewaŜ było widać, Ŝe wszyscy zawodnicy bardzo się starają,  
a dobrych wyników po prostu nie ma. Kolejne cztery spotkania pokazały jednak, Ŝe wysiłek nie poszedł na marne. Wygrywa-
jąc te 4 spotkania pokazaliśmy, Ŝe mamy charakter i stać nas na dobrą grę. W meczach tych zdobyliśmy aŜ 13 goli, tracąc 
przy tym tylko 3. Po dobrych spotkaniach przyszedł znowu drobny kryzys w kolejnych pojedynkach z Polonią/Spartą II 
Świdnica, Bielawianką Bielawa czy Szczawnem Zdrój zdołaliśmy zdobyć tylko 3 pkt. 

MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe runda ta naleŜała do udanych, choć moŜe martwić fakt, Ŝe aŜ 7 razy nasza druŜyna odnosiła 
w spotkaniach wynik remisowy.  

Najlepszym strzelcem naszej druŜyny został SEBASIAN KRYSIŃSKI, który jest jednocześnie liderem strzelców całej 
wałbrzyskiej klasy „O” seniorów. Słowa uznania naleŜą się zarówno MATEUSZOWI BALICKIEMU, który trafiał do bramki 
rywali aŜ pięciokrotnie. Najwięcej minut na boisku spędził MARCIN PRUCHNICKI, który wystąpił we wszystkich czternastu 
spotkaniach, w pełnym wymiarze czasowym.  

Na wyróŜnienie zasłuŜyli równieŜ nasi młodzi piłkarze, którzy dobrze wkomponowali się w druŜynę, mowa tu o NITYCHO-
RUKU i JĘDRZEJEWSKIM. W poprzednim sezonie byli zawodnikami rezerwowymi lub występowali w druŜynie juniorów nie 
łapiąc się do składu seniorskiego. W tej rundzie jednak pokazali, Ŝe warto na nich stawiać i w kilku spotkaniach pokazali się 
naprawdę z dobrej strony. 

KRYSZTAŁ — CZAS NA PODSUMOWANIE  
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Dyrekcja i Związki Zawodowe  
działające przy SP ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Stroniu Śląskim  
składają serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania  

Balu Charytatywnego w dniu 17.11.07 r. 
Dochód z Balu wyniósł 4060 zł. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na zakup  
pościeli i materacy dla pensjonariuszy 
przebywających w naszym szpitalu. 

W dniu 15.12.2007 r. w pubie u prezesa odbędzie się  
sprawozdawcze zebranie członków koła PZW Stronie Śl. 

I termin - godz. 9.00      II termin- godz. 9.30 
Porządek zebrania: 

1. Wybór prezydium, przewodniczącego, sekretarza zebrania. 
2. Wybór komisji uchwał i wniosków. 
3. Wybór komisji skrutacyjnej 
4. Wybór komisji rewizyjnej 
5. Przedstawienie sprawozdań za 2007 r. 
6. Dyskusja 
7. Zatwierdzenie preliminarza budŜetowego 
8. Podjęcie uchwał 
9. Zakończenie zebrania            Zarząd Koła PZW 

w Stroniu Śl. 

Z okazji Dni Honorowego Dawcy krwi jak co roku zorganizowane 
zostało (17.11) uroczyste spotkanie krwiodawców, które poprze-
dziła uroczysta Msza Św. w Kościele Jana Chrzciciela w Nowym 
Gierałtowie. Spotkanie rozpoczął Prezes klubu Antoni Cygan 

przedstawiając krótką historię klubu, następnie zostały wręczone odznacze-
nia ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi III, II i I Stopnia wraz z legitymacjami 
uprawniającymi do uzyskania leków ze zniŜką, a nawet i bezpłatnych zgodnie z 
wykazem leków, (przypominam Ŝe od 1 listopada br obowiązuje kaŜdorazowo 
okazanie legitymacji ZHDK przy zakupie leków). Odznaczenia otrzymali: Fo-
rysiak Henryk, Wieczorek Piotr, Cuch Ireneusz, Toczek Andrzej, Glinie-
wicz Krzysztof, Budzyński Wiesław, Makowski Zbigniew, Brylski Krzysz-
tof, Szymkiewicz Leszek, Wójcik Dariusz, śak Arkadiusz, Salamon Grze-
gorz. 

Osoby, które nie odebrały odznaczeń oraz legitymacji będą mogły otrzy-
mać 12 grudnia podczas akcji poboru krwi.  

Serdecznie zapraszamy krwiodawców,  
którymi mogą zostać osoby pełnoletnie do oddawania krwi honorowo  

DNIA 12 GRUDNIA B R. 

 

PODZIĘKOWANIA 

UWAGA WĘDKARZE !!! 

Zapraszamy wszystkich do obej-
rzenia wystawy fotografii zorga-
nizowanej w związku z obcho-

dzonym, w tym roku, jubileuszem 40—
lecia nadania praw Stroniu Śląskiemu. 

W y s t a w ę 
moŜna obejrzeć 
w  Urzędz ie 
M i e j s k i m  
w Stroniu Śl.  
(I-wsze piętro). 

 
ZAPRASZAMY!!! 

40 LAT STRONIA ŚL. 
W OBIEKTYWIE 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na reali-
zację następujących zadań publicznych w 2008 roku: 

1. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy (na realizację w/w 
zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 2 000 zł). 

2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  
(25 000 zł) 

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (52 000 zł). 
4. Zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia (4 300 zł). 

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje prowadzące 
działalność poŜytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
ul. Kościuszki 55 w pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
grudnia 2007 roku do godz. 15.00 
 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków moŜna uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim pok. Nr 9 (tel. 811-77-22); e-mail: 
b.birowka@stronie.pl oraz na stronie www.stronie.pl (zakładka „Dla Miesz-
kańców” - NGO). 

KONKURS OFERT NA 2008 R. 

ODDAJ KREW!!! 

W dniach 30 XI, 1, 2, XII miała miejsce 
ogólnopolska zbiórka Ŝywności. Zbiórkę 
na terenie Stronia Śl przeprowadziło 
Gminne Stowarzyszenie Poszukujących 
Pracy, przy udziale młodzieŜy z tutej-
szego gimnazjum. W akcji zebrano 1024 
kg Ŝywności . 
Serdeczne podziękowania wszystkim 
darczyńcom, Dyrekcji Gimnazjum, mło-
dzieŜy, sklepom biorących udział w tej 
akcji oraz wszystkim, którzy włączyli się 
w zbiórkę. Dziękujemy!!! 

Gminne Stowarzyszenie  
Poszukujących Pracy  w Stroniu Śl. 


