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duŜo zdrowia, dwustu lat Ŝycia,
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(-) Ryszard Suliński

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP BOLESŁAWÓW
W dniu 11 stycznia 2008 roku w Bolesławowie
odbyła się uroczystość przekazania nowego
samochodu ratowniczo – gaśniczego. Dla Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej. Odsłonięto takŜe pamiątkową tablicę
z okazji jubileuszu 60 – lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bolesławowie (1946 -2006).
Samochód został sfinansowany ze środków Gminy
Stronie Śląskie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz
oddziału wrocławskiego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Obecnie Gmina Stronie Śląskie naleŜy do najlepiej
wyposaŜonych gmin w Powiecie Kłodzkim. W ostatnich
latach w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze wyposaŜone zostały takŜe OSP Stronie Śląskie oraz OSP
Stary Gierałtów.
Mamy nadzieje, Ŝe sprzęt ratowniczy będzie wykorzystany jak najrzadziej.

STRONIE ŚLĄSKIE W RADIO I TV
Biuro promocji Urzędu Miejskiego Stronie Śląskie przeprowadza kampanie
reklamową w Telewizji Regionalnej Poznań
w okresie ferii szkolnych w województwie
wielkopolskim oray w Polskim Radio Wrocław.
W dniach 22 – 27 stycznia w Telewizji Poznań pojawią się 23 spoty reklamowe z
ofertą zimową Naszej Gminy. Spot moŜna
obejrzeć na stronie Internetowej Gminy
Stronie Śląskie.

Polskie Radio Wrocław przeprowadzi, równieŜ na zlecenie Gminy kampanię reklamową Gminy Stronie Śląskie.
Projekt Pt: „Do Nas na zimę” ma na celu
przybliŜenie oferty zimowej turystom.
Oprócz spotów reklamowych wyemitowanych zostanie sześć, dwuminutowych odcinków tematycznych.
Kampania będzie trwała od 29.01.08 do
02.02.06.
Zdaniem rodzimych górali, zima wróci do
nas juŜ niedługo wraz z turystami.
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XVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
13 STYCZNIA 2008 R.
Jak co roku przy Gimnazjum im.
Marianny Orańskiej został utworzony sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku
wolontariusze zbierali pieniądze
dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Szefem sztabu była
pani Małgorzata Wijatyk.
Na terenie miasta Stronie Śląskie nasi wolontariusze uzbierali kwotę 5.802,06 zł. Nad ich bezpieczeństwem czuwała
StraŜ Miejska i Policja.
O godzinie 16.00 na hali Centrum Sportu i Rekreacji rozpoczęto licytację fantów przekazanych przez fundatorów, uświetniły ją występy dzieci przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zespołu ludowego Siekiereczki, Kapeli z ulicy
Hutniczej, młodzieŜowego Zespołu Oxygen i Zespołu Tańców Dawnych.
MoŜna było równieŜ skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, zbadać poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze u pani pielęgniarki Ireny Kolczyńskiej, zakupić słodkości na stoisku z pysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców oraz dokonać
zakupu prac wykonanych przez dzieci w świetlicy szkolnej na stoisku kiermaszowym szkoły podstawowej i gimnazjum.
Z licytacji i stoisk kiermaszowych zebrano kwotę 4.853,79 zł a łączna kwota zebrana podczas tegorocznego finału to
10.655,85 zł.
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zakończony światełkiem do nieba. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, fundatorom i osobom, które pomogły przy organizacji XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sie ma!
i do przyszłego roku.

GMINNE STOWARZYSZENIE POSZUKUJĄCYCH PRACY
KIM JESTEŚMY?

CO ROBIMY?

Jesteśmy ludźmi dla których bardzo waŜną wartością jest praca - dająca moŜliwość normalnego Ŝycia i zapewniająca utrzymanie oraz prawidłowy rozwój rodzinie. Dlatego teŜ powołaliśmy Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim.
Stowarzyszenie działa na podstawie umowy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie
walki z bezrobociem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, praca z młodzieŜą
oraz pomoc rodzicom w trudnych sytuacjach. Potrzebujący mogą liczyć u nas na
pomoc Ŝywnościową. Przeprowadzamy
ogólnopolskie zbiórki Ŝywności, uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach i
sesjach. Prowadzimy Przedszkole w Bolesławowie w ramach projektu „Idziemy do
Przedszkola - Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku” Pozyskujemy fundusze poprzez pisanie projektów.

W skład Zarządu wchodzą:
•

Irena Foremnik - prezes,

•

Wiesław Ryczek - wiceprezes,

•

Arkadiusz Jasik - skarbnik,

•

Jerzy Węgrzyn - członek zarządu

GDZIE NAS SZUKAĆ?
Buro stowarzyszenia mieści się przy ul. Hutniczej 12 w
Stroniu Śląskim (budynek HSK „Violetta”). Pracują w nim p.
Kazimiera Jasik i pani Aurelia Kurczenko.
KONTAKT: tel.: 074/8116679

PRZYJDŹ - WYSŁUCHAMY - DORADZIMY - POMOśEMY
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XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2008 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 poprzedniej
sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim.
5. Występ artystyczny dzieci z Przedszkola Miejskiego
im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
6. Uroczyste wręczenie odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – KrzyŜa Zesłańców Sybiru – mieszkańcowi Gminy Stronie Śląskie.
7. Analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod
względem ochrony przeciwpoŜarowej oraz stan wyposaŜenia jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w
sprzęt ratowniczy:

WYMIANA POLSKO - WĘGIERSKA
W dniach 1219 stycznia w
Stroniu Śląskim gościliśmy
grupę
młodzieŜy
węgierskiej z
opiekunami. W trakcie pobytu Węgrzy
przebywali w CSiR. Dyrekcja, nauczyciele
i młodzieŜ Gimnazjum im. Marianny Orańskiej serdecznie przyjęła gości węgierskich organizując spotkanie w bibliotece
szkolnej oraz zawody halowe i pływackie
dla młodzieŜy polskiej i węgierskiej. Grupa Węgrów skorzystała równieŜ z zimowych atrakcji Czarnej Góry i uroków Kurnej Chaty p. Ryszarda Kalińskiego w Starym Gierałtowie. Podczas poŜegnalnego
ogniska, Węgrzy otrzymali pamiątkowe
zdjęcia z pobytu w naszym mieście.
W sezonie letnim młodzieŜ ze Stronia
w ramach
rew izy ty
odw i ed zi
r e j o n
Szikszó.

•

•
•
•
•
•
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Komendant Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP
RP w Stroniu Śląskim
Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Kłodzku
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bystrzycy
Kłodzkiej
Burmistrz Stronia Śląskiego
Dyskusja
Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z
działalności w okresie między sesjami.
Określenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu
przeciwdziałania narkomani (druk Nr XIX-1/08).
Uchwalenie Statutu Gminy Stronie Śląskie (druk Nr
XIX-2/08).
Interpelacje radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
Zamknięcie sesji.

OGŁOSZENIE

— PRACA

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA:
•
•
•

Skarbnika Gminy Stronie Śląskie
Termin składania ofert: 15.02.2008 roku do godz. 15:00
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śl.
Termin składania ofert: 08.02.2008 r. do g. 15:00.
StraŜnika StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim
Termin składania ofert: 08.02.2008 roku do godz. 15:00
Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego
konkursu dostępne są na stronie internetowej http://stronie.biuletyn.info.pl
oraz u Zastępcy Burmistrza Dariusza Chromca
(Urząd Miejski pok. nr 19; tel. 74/ 8 11 77 13)

KONKURS OFERT
NA USŁUGI REHABILITACYJNE
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie:
• „PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ DLA DOROSŁYCH ”
• „PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ DLA DZIECI ”
• „PROWADZENIE REHABILITACJI
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Oferty naleŜy składać do dnia 28 stycznia 2008 roku, do godziny 10.00
na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod nr telefonu :
074 81 41 424.
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WODA I ŚCIEKI

PRZYPOMINAMY !!!

Rada Miejska w Stroniu Śląskim zatwierdziła taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2008
roku. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych.
Opłata gospodarstw domowych wynosić będzie za
wodę 2,40 zł/m³, a za ścieki równieŜ 2,40 zł/m³.
Opłata stała w 2008 roku wyniesie 2,00 zł miesięcznie
+ VAT, co daje kwotę 2,14 zł/m-c.
WODA

ŚCIEKI

Taryfy obowiązujące
w 2008 r.

2,60 zł/m³

2,40 zł/m³

Dotacje dla gosp.
domowych

0,20 zł/m³

——-

Stawki opłat dla gosp.
domowych w 2008 r.

2,40 zł/m³

2,40 zł/m³

2,14 zł/m-c

PRZETARG
Burmistrz Stronia Śląskiego
ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaŜ
n/w nieruchomości stanowiących własność
Gminy Stronie Śląskie:
Nr działki
Pow. dz. w m2

PODATKI W 2008 ROKU
PoniŜej prezentujemy stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2008 r.:
Stawki
2007 r.

Stawki
2008 r.

Stawki max
(ustawowe)
2008 r.

1. Od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części.

0,41

0,42

0,59

2. Od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

13,52

13,82

19,01

3. Od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie
dział. gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

5,18

5,30

8,86

4. Od 1 m² pow. uŜytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych

3,72

3,82

3,84

5. Od 1 m² powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich części.

3,95

4,04

6,37

1. Od budowli.

2%
wartości

2%
wartości

2% wartości

2. Od budowli wykorzystywanych wyłącznie
do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odp.
ścieków

1,5 %
wartości

1,5 %
wartości

2% wartości

3. Od budowli wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych tj. wyciągi narciarskie, koleje gondolowe i krzesełkowe, instalacje sztucznego naśnieŜania

1%
wartości

1%
wartości

2% wartości

1. Od 1 m² powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

0,58

0,60

0,71

2. Od 1 m² gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
sportów zimowych.

0,13

0,14

0,71

3. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne

2,67 od 1
ha

2,73 od 1
ha

3,74 od 1 ha

0,11

0,12

0,35

Rodzaje nieruchomości.

Opłata stała

PołoŜenie

♦Przypominamy, Ŝe 31 stycznia 2008 r. mija
termin zapłaty zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Do końca stycznia, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia mają obowiązek złoŜenia pisemnego oświadczenia o wysokości sprzedaŜy napojów
alkoholowych z rozbiciem na poszczególne rodzaje
zezwoleń (A — do 4,5% oraz piwo, B — od 4,5%
do 18%, C— powyŜej 18%). Niedopełnienie powyŜszych czynności będzie skutkowało wygaśnięciem
zezwoleń.

Cena
wywoławcza
w zł. brutto

Termin
przetargu

62 000

15.02.08 r.
godz. 12:00

Stronie Śląskie
ul. Sportowa

516/2
2325m 2

Stary Gierałtów

352/5
2000m 2

83 500

15.02.08 r.
godz.12:15

Stary Gieratów

352/6
2000m 2

83 500

15.02.08 r.
godz.12:30

Stary Gierałtów

352/7
2000 m 2

88 300

15.02.08 r.
godz.12:45

Stary Gierałtów

352/8
2017 m 2

89 000

15.02.08 r.
godz.13:00

Stronie Śląskie
wieś

139
6140 m 2

224 125

15.02.08 r.
godz. 13:15

Wadium naleŜy wpłacić najpóźniej
do dnia 12 lutego 2008 r.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.
przy ul. Kościuszki 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Wiejskich
pok. nr 12 (tel. 074 811-77-15).

I. BUDYNKI

II. BUDOWLE

III. GRUNTY

4. Od gruntów pozostałych.

W roku 2008 na terenie Gminy Stronie Śląskie stosuje
się stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2007 roku.
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INFORMACJE W SKRÓCIE
REMS DLA DZIECI
W dniach 13 - 16 grudnia w restauracji „Puchaczówka” w
Siennej odbyło się drugie z corocznych, przedwigilijnych
spotkań operatorów sieci kablowych i nadawców programów
TV, znanych sieci kablowych. Na spotkaniu tym podjęto
decyzję o zebraniu datków na świąteczne podarunki dla
dzieci z Gminy Stronie Śląskie. Kwota zebranych datków
wyniosła 1.234.93 zł. Suma ta została złoŜona na ręce Burmistrza gminy Pana Zbigniewa Łopusiewicza, który przekazał pieniądze dzieciom w formie paczek.
KONKURS W GIMNAZJUM

cych róŜne role społeczne, ale odnoszących sukcesy, realizujących się,
aktywnych, ambitnych i
twórczych.
Organizatorem wystawy
i konkursu była fundacja
Eko – Unia z Wrocławia.
TURNIEJ SIATKARSKI
W dniu 5 styczia 2008 roku odbył się noworoczny turniej
siatkówki o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek
Zdrój.W turnieju wzięło udział 6 druŜyn. Pierwsze miejsce
zdobyła druŜyna Policji, drugie – Nadleśnictwa, trzecie –
CSiR. W rozgrywkach uczestniczyły równieŜ młodzieŜowe
druŜyny ze Stronia i Lądka.
POMOC DLA POGORZELCÓW
Sołtysowa Stronia wsi wraz z Rada Sołecką zorganizowała
zbiórkę pieniędzy na rzecz rodziny P. Gancarz i P. Cienkich
poszkodowanych w poŜarze w dniu 03 stycznia 2008 r.
Sołectwo Stronie Śląskie Wieś
PRZEKAZANIE KOMPUTERÓW

W dniu 6 grudnia 2007r.odbył się VIII Międzygimnazjalny
Mikołajkowy Konkurs Matematyczny w Bystrzycy Kłodzkiej.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z Bystrzycy, Stronia
Śląskiego, Lądka Zdroju, Domaszkowa, Wilkanowa oraz
Międzylesia.
Nasi gimnazjaliści uzyskali bardzo dobre wyniki. Zadaniem
było rozwiązanie 7 zadań tekstowych w ciągu 1 godziny. W
kategorii klas pierwszych drugie miejsce zajęła Kamila Bugajska z klasy Id. W klasach drugich wyróŜnienie otrzymała Małgorzata Soroko z klasy IIa. Natomiast w kategorii
klas trzecich pierwsze miejsce uzyskała Martyna Biała z
kasy IIIa. Przygotowaniem i opieką nad uczniami zajmował
się p.Jan Biały.
GRATULUJEMY WYNIKÓW!!!
śYCZYMY DLASZYCH SUKCESÓW!!!
„KOBIETY AKTYWNE WROCŁAWIA I NIE TYLKO” –
CZYLI STRONIANKI NA UL. OŁAWSKIEJ
W grudniu 2006 na ul. Oławskiej we Wrocławiu odbyła się wystawa konkursowa
pt. „Kobiety aktywne Wrocławia i nie tylko”.
Wśród wystawionych prac znalazły się zdjęcia autorstwa Marzeny Zawal przedstawiające róŜne pola aktywności na jakich zaangaŜowana jest bohaterka zdjęć – Wiesława
Czerwińska.
Na początku stycznia Jury konkursu przyznało pierwszą
nagrodą (egzekwo) w/w zdjęciom. Celem wystawy i konkursu było uchwycenie oblicza współczesnych kobiet, pełnią-

W związku z modernizacją sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Burmistrz zdecydował o
nieodpłatnym przekazaniu, zbędnych dla Urzędu, zestawów
komputerowych.
Zestawy (monitor i komputer) otrzymają: Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Stroniu Śląskim, Polski
Związek Niewidomych, Związek Miejsko –Gminny OSP w
Stroniu śląskim oraz CSiR).
PIENIĄDZE NA REMONT DACHU
Gmina Stronie Śląskie przyznała dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki BoŜej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim na remont dachu świątyni. Kwota
20 000 PLN została przelana na konto parafii 13 grudnia
2007 roku.

STRONIE ZNÓW W CZOŁÓWCE ZPP
W ramach corocznego Rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich Gmina Stronie Śląskie zajęła wysokie 9 miejsce. W ramach rankingu miasto
otrzymuje punkty za prowadzenie działań
w ramach promocji gminy, wspierania rozwoju społeczeństwa informatycznego , poprawy jakości obsługi
mieszkańców i rozwoju informacyjnego.
Ranking trwa cały czas i na koniec kaŜdego roku
przyznawane są puchary i okolicznościowe dyplomy dla
zwycięzców. W wyróŜnionej grupie znajdujecie jeszcze
jedno miasto z powiatu kłodzkiego, a jest nim Polanica
Zdrój, która jest liderem rankingu.
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„Z DZIENNIKA STRAśNIKA”
W ostatnim miesiącu funkcjonariusze straŜy
miejskiej podęli 15 interwencji zgłoszonych przez
mieszkańców.
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zdarzają się równieŜ nietypowe interwencje. Kilka
„ciekawszych” prezentujemy poniŜej.
W dniu 31-12-2007r około godziny 22.30 męŜczna idący
chodnikiem postnowił umilić sobie sylwestrową noc rzucając
w kierunku jadącego jezdnią radiowozu petardę po czym
postanowił uciec. Funkcjonariusz StraŜy Miejskiej i Policji
ujęli sprawcę. Odpowiedział za spowodowanie zagroŜenia w
ruchu drogowym. Jak się okazało był to mieszkaniec Wrocławia.
W noc sylwestrową funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz
Policji zabezpieczali impreŜe w parku miejskim z okazji
przywitania 2008r. Nie odnotowano incydentów.
W dniu 01-01-2007 o godzinie 1.45 funkcjonariusze zauwaŜyli w rejonie budynku Urzędu Miasta poruszającego
się męŜczyznę, który znienacka został zaatakowany przez
mijającego się z nim męŜczyznę poruszającego się wraz z
psem. W początkowej fazie wyglądało to jak składanie sobie
nowo rocznych Ŝyczeń ale kiedy funkcjonariusze zauwaŜyli
Ŝe męŜczyzna z psem powala drugiego na ziemie i zadaje mu
udeŜenia w twarz podjęli czynności. Pies postanowił popatrzeć sobie na poczynania swojego pana z boku. Jak się
okazało napastnik miał Ŝale Ŝe niedawno zatrzymano mu
prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu i postanowił
przelać je na napotkanym przechodniu
W dniu 01-01-2008r około godziny 2.20 patrol w składzie
funkcjonariusz StraŜy Miejskiej i Policji zostali skierowani
na interwencje do jednego z lokali gdzie na odbywającym
się tam balu sylwestrowym doszło do bójki. Po przyjeździe
funkcjonariusze ustalili Ŝe dwóch rosłych młodych męŜczyzn ze stolicy Dolnego Śląska pobiło mieszkańca naszego
miasta. Powód był naprawdę „imponujący”. Mieszkaniec
Stronia postanowił zwrócić uwagę napastnikom aby grzecznej odnosili się do obsługi lokalu na co oni zareagowali agresją. Wrocławianie odpowiedzą za pobicie.
W dniu 13-01-2008 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej i
Policji zabezpieczali odbywający się 16 Finał Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Swoją uwagę funkcjonariusze szczególnie zwrócili na wolontariuszy którzy dokonywali zbiórki
pieniędzy na ulicach Naszego miasta. Podczas wykonywania
powyŜszych czynności odnotowano jedno zdarzenie dotyczące zakłócania spokoju w Centrum Sportu i Rekreacji.
W dniu 15-01-2008r o godzinie 19.50 patrol w składzie
funkcjonariusz StraŜy Miejskiej i Policji został skierowany
na interwencją domową. Jak wynikało ze zgłoszenia doszło
do awantury między dwoma braćmi. Po przyjeździe funkcjonariusze stwierdzili Ŝe jeden z braci ma powaŜne obraŜenia
ciała i udzielili mu pomocy przedlekarskiej natomiast drugi
z uwagi Ŝe był pod wpływem alkoholu i dokonał pobicia zatrzymano do wytrzeźwienia.

STR. 6

„BAJLANDIA” ROŚNIE W SIŁĘ
W kwietniu 2007 r.
rozpoczął działalność
Alternatywny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej „Bajlandia”
w
Bolesławowie,
mieszczący się w
budynku
tutejszej
Szkoły Podstawowej.
Powstał on w ramach
projektu „Idziemy do Przedszkola! Małe Przedszkola na
Dolnym Śląsku”. Patronat sprawują: Fundacja „Kalos kai
Agathos” z Wrocławia, Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy ze Stronia Śląskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie. Uczęszczają tu bezpłatnie trzy razy w
tygodniu dzieci z terenów wiejskich, w naszym przypadku
z Bolesławowa, Nowej Morawy i Starej Morawy. Przedszkole jest cały czas wyposaŜane w nowe pomoce: zabawki,
gry, ksiąŜki i sprzęt rtv. W dniu 31 maja odbyło się uroczyste otwarcie „Bajlandii” i pasowanie na przedszkolaków, na które przybyli: burmistrz Zbigniew Łopusiewicz,
radni Maria Bulka i Dariusz Gulij, prezes Stowarzyszenia
Poszukujących Pracy Irena Foremnik, przedstawiciel Nadleśnictwa Lądek Zdrój GraŜyna Kubisiak, a takŜe przedstawiciele lokalnej społeczności.
Z początku do „Bajlandii” uczęszczało 8 dzieci, jednak
dobra opinia rodziców i lokalnej społeczności oraz drobna
akcja agitacyjna w okresie letnim spowodowały, Ŝe od
września mamy juŜ 14 maluchów w wieku od 3 do 5 lat.
Zajęcia z dziećmi prowadzi Pani Magdalena Anders a pomaga jej w tym Pani Wioletta Cieśla. Maluchy chętnie
przychodzą, uwielbiają bawić się zabawkami, których nie
mają w domu – przedszkole zostało wyposaŜone w suchy
basen z piłkami oraz w tzw. megabloki – duŜe, miękkie
klocki oraz wieŜę z róŜnymi pochylniami, a takŜe ciekawe i
niespotykane nigdzie indziej zabawki, kolorowanki, bajki
oraz pomoce dydaktyczne.
W dniu 5 grudnia do „Bajlandii” zawitał Mikołaj. Dzieci
przybyły na to spotkanie z rodzicami, odwiedziły nas takŜe
lokalne władze: pani prezes Irena Foremnik, państwo radni
Maria Bulka i Dariusz Gulij oraz pan sołtys Bolesławowa
Eugeniusz Tarnowski. KaŜdy z gości (w tym takŜe nieobecny sołtys Starej Morawy Grzegorz Jania) przyniósł słodkości dla naszych maluchów, a w dodatku pani Irena Foremnik „saniami na kółkach” przywiozła Mikołaja. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Po powitaniu dzieci z Mikołajem i części artystycznej
rozdano paczki, zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a następnie
odbyła się część nieoficjalna – zabawy i poczęstunek, który przepięknie przygotowali rodzice, na których zawsze w
takich sytuacjach moŜna liczyć.
Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy
w Stroniu Śląskim
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DOTACJE PRZYZNANE
Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieŜy dofinansowanie przyznano: UKS „Dwójka” – 2 000 PLN.
W zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie przyznano: MLKS „ŚnieŜnik” – 15 000 PLN; SPP „Kryształ Stronie” – 20 000 PLN i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu – 3 000 PLN.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia dofinansowanie przyznano: Kłodzkiemu Stowarzyszeniu „AMAZONKI” – 3 800
PLN oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych - 500 PLN
Konkurs w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego został rozstrzygnięty częściowo. Dofinansowanie przyznano: Gminnemu Stowarzyszeniu Osób Poszukujących Pracy – „III Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów” – 1 000 PLN. Kolejne oferty z zakresie kultury zostaną rozpatrzone po decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania dofinansowania tychŜe projektów.

FERIE

BEZPŁATNE SZKOLENIA

FERIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM
DLA UCZNIÓW SP I GIMNAZJUM

Są jeszcze wolne miejsca na
kurs
Działania
2.3
„Reorientacja zawodowa
osób odchodzących z rolnictwa”, dla rolników ich domowników i innych osób zatrudnionych w rolnictwie: kasjer złotowo - walutowy

Ilość miejsc 30
Termin
11.02.2008 – 23.02.2008
w godzinach 10 – 15
z jednym posiłkiem (bułka i napój)
(Posiłki dla osób korzystających z opieki
są refundowane )
Prowadzący: Marzena Balicka, Adrian Młynarczyk, Wiesława Czerwińska, Jadwiga Staśko, Sylwia Madejczyk.
FERIE W GCI
GCI chcąc urozmaicić okres ferii dzieciom i
młodzieŜy z miasta i gminy Stronie Śląskie
organizuje akcję pn. "Ferie z komputerem i
Internetem".
ZAPRASZAMY !!!
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej
-w dniach 11 - 15 lutego
(I tydzień) od poniedziałku do piątku w godz. 15-17
- w dniach 18 - 22 lutego
(II tydzień) od poniedziałku do piątku w godz. 15-17
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW
BĘDĄ 5 STANOWISK KOMPUTEROWYCH
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

Są jeszcze wolne miejsca na kursy
Działania 2.4
„Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi oraz innych osób zagroŜonych utratą
zatrudnienia. Uczestnikami kursów mogą być pracownicy
przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji: budownictwo, przemysł maszynowy/ samochodowy, słuŜba
zdrowia, usługi ochrony mienia, przemysł ceramiczny i przemysł lekki. Kursy:
•

samodzielny księgowy - bilansista

•

obsługa kadr z naliczaniem płac

•

kasjer złotowo walutowy

•

rachunkowość od podstaw

Organizatorem kursów jest Zakład Szkolenia i Ekspertyz
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „PETEKS” we Wrocławiu.
JeŜeli będzie odpowiednia liczba chętnych kursy odbędą się
w Kłodzku.
Wszystkich chętnych do skorzystania z oferty zapraszamy
do: Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim, ul.
Kościelna 12, tel.: 074/8143242, w celu wypełnienia i
przesłania formularza zgłoszeniowego będącego podstawą
przyjęcia na kurs.

MIESZKANIA JUś OD 1% WARTOŚCI
Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą, na preferencyjnych warunkach, nabyć lokale mieszkaniowe, które
dzierŜawią lub wynajmują od Gminy minimum od trzech lat. Bonifikaty na wykup mieszkań wynoszą od 70%
do 99% wartości mieszkania. Wykup mieszkań na preferencyjnych warunkach został przedłuŜony do 31
grudnia 2008 r.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12 (tel. 074 811-77-15).

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

W dniu 26 grudnia 2007 r.
o godzinie 15.30 odbył się
kolejny koncert boŜonarodzeniowy.
Grupa Artystyczna Artrfices z towarzyszeniem orkiestry dętej pod batutą Filipa Bułacińskiego wprowadziła w wyjątkowy nastrój słuchaczy zgromadzonych
w kościele MBKP i św. Maternusa.
Wśród dorosłych wykonawców znaleźli się mali śpiewacy z Domu Małego Dziecka w Kłodzku. Podczas koncertu zebrano kwotę 1040 zł na rzecz chorej Oliwki
ze Stronia Śląskiego.
Organizatorzy koncertu składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu koncertu oraz ufundowały paczki dla dzieci z
Domu Dziecka.

KHDK „BRYLANT„
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: (0~74) 811-77-22 Faks: (0~74) 811-77-32
E-mail: b.birowka@stronie.pl
Redaktor naczelny: Bogdan Birówka

www.stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl

Z Ŝalem i głębokim smutkiem
zawiadamiamy, Ŝe 3 stycznia 2008r.
odszedł na zawsze
WŁODZIMIERZ KUCHARSKI
zapalony turysta
i miłośnik nieskaŜonej przyrody.
Rodzinie i bliskim zmarłego
najszczersze wyrazy Ŝalu
i współczucia
składają:
koleŜanki i koledzy z pracy

Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci Ŝywych

Rok 2007 dla Klubu HDK „Brylant” był bardzo dobrym rokiem. Zamierzenia załoŜone
w planie na zeszły rok zostały wykonane w
95 % . Nie wykonaliśmy jedynie wyjazdu
do Zielonej Góry na Rajd Samochodowy
oraz nie znaleźliśmy pomieszczenia na nową siedzibę klubu. (w związku z zamiarem
sprzedaŜy Biurowca przez właściciela HSK
„Violetta” SA ).
W roku 2007 krwiodawcy naszego klubu oddali honorowo 284 250 ml. krwi. Przybyło nam w klubie 50 osób młodzieŜy, która właśnie w zeszłym roku ukończyła 18 lat. Ku naszemu zadowoleniu muszę
powiedzieć, Ŝe ponad 1/3 oddanej krwi to oddana przez kobiety.
Działalność nasza została równieŜ dostrzeŜona przez Władze
Czerwonokrzyskie oraz Samorządowe i tak Prezes Klubu Antoni Cygan otrzymał Dyplom od Prezesa Polskiego Czerwonego KrzyŜa oraz
Medal od Burmistrza Stronia Śląskiego. Dąbrowski Kazimierz otrzymał Podziękowania i Dyplom za działalność na rzecz honorowego
Krwiodawstwa i Czerwonego KrzyŜa. Podziękowania i nagrodę rzeczową od Starosty Powiatu Kłodzkiego za działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa na terenie Ziemi Kłodzkiej otrzymał równieŜ J.
Matyszkiewicz.
Przypominamy wszystkim honorowym dawcą krwi, Ŝe 19 lutego
we wtorek w Przychodni ul. NadbrzeŜna od godz. 10°° odbędzie
się Akcja honorowego oddawania krwi na którą serdecznie zapraszamy. Proszę nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz ksiąŜeczkę HDK.
J.M

