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Wszystkim Paniom z okazji zbliŜającego się Dnia Kobiet
pragniemy złoŜyć najszczersze Ŝyczenia,
aby radość istnienia odnalazły w otaczającym ich świecie,
w bliskich osobach siłę i witalność….
…a w ciszy swoje myśli, pragnienia i marzenia.
śyczymy nieustannej radości Ŝyciowej,
zadowolenia z siebie, swojej rodziny.
Aby słońce drogie Panie, przyświecało Wam kaŜdego dnia,
skutecznie odpędzając czarne chmury smutku czy problemów.
Niech te słowa zamienią się w piękne róŜe,
które pragną Wam złoŜyć:
Burmistrz
Stronia Śląskiego

W imieniu Radnych
Rady Miejskiej w Stroniu Śl.
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Zbigniew Łopusiewicz

STRONIE ŚLĄSKIE WYGRAŁO

(-) Ryszard Suliński
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Z PIEŃSKIEM
W TURNIEJU MIAST
ORGANIZOWANYM NA ANTENIE
POLSKIEGO RADIA WROCLAW
STRONIE ŚLĄSKIE
GĄ

JEST

310

WYGRAŁO PRZEWA-

GŁOSÓW

!!!

TO ABSOLUTNY REKORD W DOTYCHCZASOWYCH

TURNIEJACH MIAST.
DZIEKUJEMY

WSZYSTKIM

ZA WYSŁANE SMS`Y

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady
Miejskiej w Stroniu Śl., zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Gminy Stronie Śląskie, posiadające zezwolenie na sprzedaŜ
napojów alkoholowych na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 27 lutego 2009 roku
o godzinie 15:00
w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55.
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INFORMACJA O JAOŚCI WODY
Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby
gospodarcze, dostarczanej do sieci miejskiej
w Stroniu Śląskim
Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu
Śląskim posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co obrazuje poniŜsza tabela.
Woda jest badana regularnie i z duŜą częstotliwością
przez akredytowane laboratorium na zlecenie ZWiK oraz
przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna
odpowiadać woda przeznaczona do spoŜycia przez ludzi
odpowiadały w ciągu 2008 roku wszystkie próby.
PoniŜej przedstawiamy kilka wskaźników jakości wody.
Parametry
jakości
wody

Jednostka

WYNIK

Dopuszczalna
zawartość

BARWA

mg Pt/dm 3

5 - 10

< 15

MĘTNOŚĆ

NTU

0,06 - 0,44

<1

ZAPACH

TON

1

1-5

TWARDOŚĆ

mg
CaCO3/dm 3

110 - 160

60 - 500

PLANOWANE INWESTYCJE
DWORZEC PKP PRZEJĘTY
Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową
budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.
SCHETYNÓWKA
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” na remont ulicy 40 - lecia w kwocie 50% wartości prac, wycenianych na około 550 tyś. zł. Procedura przetargowa na wykonanie
prac jest w toku, złoŜone oferty zostaną rozpatrzone a oferenci
poinformowani o wyniku przetargu.
DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ
Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał promesę na dofinansowanie
infrastruktury drogowo - mostowej. Dofinansowanie na kwotę
990 tyś. zł. będzie pochodziło z BudŜetu Państwa.
PRZENIESIENIE TARGOWISKA

KANALIZACJA STRONIE ŚL. — BIELICE
W ŚCISŁEJ GRUPIE PROJEKTÓW
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 lutego
2009 r. dokonał wyboru propozycji projektów w ramach
preselekcji w trybie systemowym do działania 4.2
„Infrastruktura wodno-ściekowa”, Priorytet 4 „Poprawa
stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska
„Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, których Wnioskodawcy będą zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013. Wybór został dokonany zgodnie z kryteriami
oceny i wyboru propozycji projektów w trybie systemowym zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
ZłoŜono 91 projektów. Wybrano 34 propozycje projektów do wysokości 169,93% dostępnej alokacji w tym
naborze (dostępna alokacja: 187.114.157,00 zł).
Gmina Stronie Śląskie złoŜyła projekt PN. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”. Kanalizacja o długości prawie 27 km, według kosztorysu, będzie kosztować niespełna 12,5 mln zł, a wartość dofinansowania ma wynieść prawie 10,6 mln zł. Obecnie trwa
składanie wniosków o dofinansowanie, z których zostaną
wybrane inwestycje do realizacji.

Na wiosnę planowane jest przeniesienie targowiska miejskiego z
ul. Mickiewicza na ul. Kościuszki. Nowe targowisko ma powstać na
terenie bocznicy kolejowej.

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. NieprzedłuŜenie umów spowoduje likwidację grobów.
♦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. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12 (tel. 074811-77-15).
♦15.03 mija termin płatności podatków: rolnego,
leśnego i od nieruchomości UWAGA!!! Informuje się
podatników w/w podatków, Ŝe wpłaty naleŜy dokonywać na indywidualne konta podatkowe podane w decyzji.
♦15.03 mija termin płatności czynszu za ogródki przydomowe. Prosi się o dokonywanie wpłaty na podstawie UMOWY
DZIERśAWY, a nie na podstawie wymiaru podatku!!!

♦25.03 mija termin płatności czynszu dzierŜawnego za garaŜe.
♦Przypominamy, Ŝe termin płatności opłaty rocznej z tytułu
uŜytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stronie Śl. upływa 31 marca b.r.
♦Przypominamy o obowiązku składania informacji o wystąpieniu okoliczności wpływających na zmianę w podatkach lokalnych oraz rolnym i leśnym.

♦01 marca mija termin składania wniosków o stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego (naukowe, sportowe i artystyczne).
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POZYTYWNA ENERGIA
NAJWYśSZY STOPIEŃ ZASILANIA

WSPÓŁPRACA STRONIE ŚL. - STARE MESTO
W 2009 ROKU

Gmina Stronie Śląskie wraz z Funduszem Lokalnym Masywu ŚnieŜnika (FLMŚ) oraz z gminami Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój i Międzyles ie r ea liz uj e pr oje kt P N.
POZYTYWNA ENERGIA – NAJWYśSZY
STOPIEŃ ZASILANIA”. Projekt, którego autorką jest Pani Dorota Komornicka - Prezes
FLMŚ otrzymał dofinansowanie z PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
• Konferencja „Czy rzeczywiście mamy kryzys energetyczny? Alternatywne źródła energii . Oszczędzanie energii czy lepsze jej wykorzystanie?”
• Kampanie fundraisingowe - spotkania, imprezy, koncerty lub zbieranie makulatury w kaŜdej gminie po 2 do wyboru, skarbonki na
„furę miedziaków” w kaŜdej gminie oraz kampania 1% na zakup
Ŝarówek energooszczędnych w wykonaniu wszystkich szkół.
• Hasła autobusowe - propagowanie form oszczędzania energii w
autobusach szkolnych przygotowane przez uczestników konferencji.
• Marianna Orańska czyli kreatywny kapitalizm w wydaniu damskim
- zbliŜa się 200 rocznica urodzin Marianny. Samorządy lokalne i
Sejmik Wojewódzki podjęły uchwały o uznaniu roku 2010 rokiem
Marianny Orańskiej. Konferencja i wystawa będzie dobrym początkiem, by pokazać jak wiele zawdzięczamy tej niezwykłej kobiecie
• „Taśmy czasu czyli historia wczoraj, dziś i jutro - świata, Polski,
naszej gminy, naszej szkoły” - Ideą tego działania jest przygotowanie materiałów w formie makiety co działo się w XX i XXI wieku
w: polityce, historii, nauce, sztuce, sporcie, na poziomie świata,
Polski, gminy i szkoły.
• Magiczne biblioteki - to małe, kolorowe, tekturowe domki do których wrzucane będą ksiąŜki uŜywane. W ten sposób biblioteki
wiejskie wzbogacą księgozbiór.
• Warsztaty i wystawy fotograficzne.
• Warsztaty literackie i poetyckie.
• Rynkowe granie i słyszalne dymanie spod ŚnieŜnika - występy
chórów z 4 gmin Masywu ŚnieŜnika na rynkach miasteczek, występy orkiestr dętych i podwórkowych pod ŚnieŜnikiem, Festiwal
Piosenki Międzynarodowej Licealistów, Festiwal Piosenki Międzynarodowej Gimnazjalistów, wydanie CD wybranych chórów i orkiestr.
• Międzygminne młodzieŜowe zawody w tenisa stołowego
• Międzygminne młodzieŜowe zawody w siatkówkę
• Międzygminne młodzieŜowe zawody w piłkę noŜną
• Międzygminne zawody oldboyów w siatkówkę z udziałem cheerleaderek 40+.
Finał czyli „Wielkie ciacho na ŚnieŜniku”
• Rajd pieszy dla uczniów i wolontariuszy rusza po nową energię na
ŚnieŜnik
• Wielkie torty z logo PAFW, FLMŚ i 4 gmin oraz 0,5 km placka jabłkowego i 5000 Ŝarówek energooszczędnych pod ŚnieŜnikiem dla
uczestników rajdu
• Słyszalne dymanie ze ŚnieŜnika czyli występy orkiestr dętych i
mniej dętych dla wszystkich chętnych
• Wręczenie nagród dla laureatów konkursów i akcji w obecności
przedstawicieli PAFW, ARFP, władz wojewódzkich i powiatowych
Projekt realizowany jest w okresie luty — czerwiec 2009 r.

Stronie Śląskie wspólnie ze Stary Mestem złoŜyło wniosek
dofinansowanie projektu zatytułowanego „Przełęcz
Płoszczyna ... do współpracy nas doprowadziła”.
Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 29 tys. euro.
W ramach realizacji projektu organizowany zostanie konkurs fotograficzny, kurs językowy oraz cykl wspólnych imprez kulturalnych i sportowych wraz z prowadzeniem działań proekologicznych i promujących zdrowy tryb Ŝycia.
Cykl imprez będzie odbywać się po obu stronach granicy.
Na terenie Gminy Stronie Śląskie zorganizowane zostaną
następujące imprezy:
• Wiosenne międzyregionalne zawody sportowe 05.2009.
• Dni Stronia - Dzień św. Onufrego 06.2009.
• PL-CZ Dni Morza 07.2009.
• Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów 08.2009.
• Lato Jaskiniowców 08.2009.
• Konkurs fotograficzny 05-11.2009.
• Kurs językowy (PL-CZ) 05-11.2009.
W Starym Mescie odbywać się będą następujące imprezy:
• Dni Czesko — Polskie 05.2009.
• Wiosenne i jesienne warsztaty projektowe 06.2009 i
10.2009.
• Bioslavnosti 07.2009.
• Jarmark św Anny 08.2009.
• Retro Party 08.2009.
• Jesienne międzyregionalne zawody sportowe 09.2009.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy Granice”

LIDER ODNOWY WSI
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego w roku bieŜącym
inauguruje realizację
Odnowy Wsi w naszym
regionie. Odnowa wsi,
jako metoda rozwoju
obszarów wiejskich jest
obecna w Polsce juŜ od
1997r. Zapoczątkowana
w województwie opolskim, jest największym i najdłuŜej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest
jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim
poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Odnowa ma na celu aktywację
społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich
miejscowości oraz przy wsparciu gminy i regionu do poprawy jakości Ŝycia na obszarach wiejskich.
Podczas konferencji, która miała miejsce 16 lutego w
zamku w Trzebieszowicach Pan Ryszard Kaliński otrzymał tytuł Lidera Odnowy Wsi. Certyfikat Lidera uroczyście wręczyli Pan Tadeusz Drab - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, który zainicjował i kierował opolskim programem odnowy wsi.
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OGŁOSZENIA
KONKURS NA UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stroniu Śląskim
www.zsp-stronie.pl
Oferta edukacyjna na rok szkolny
2009/2010
TECHNIKUM
•technik hotelarstwa
•technik Ŝywienia
NOWOŚĆ !!! technik logistyk
SZKOŁA ZAWODOWA
•kucharz małej gastronomii
•sprzedawca
Czy wiesz, Ŝe ...

• szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną,
• szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną
kadrę,

• kaŜdy

z kierunków zapewnia uzyskanie
dobrego wykształcenia, solidnego przygotowania do zawodu i dalszego kształcenia,

• uczniowie

mają moŜliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki zawodowej w przepięknej Dolinie Aosty we Włoszech,

• corocznie

organizowany jest kurs języka
włoskiego oraz kurs barmana I stopnia
wydawany przez Stowarzyszenie Polskich
Barmanów,

• przy

szkole jest hala sportowa, basen –
moŜesz oprócz w-fu uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych (siatkówka, koszykówka, piłka noŜna, narciarstwo zjazdowe),

• w szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i stosowania innych środków odurzających pod rygorem skreślenia
z listy uczniów,

•

moŜesz bez ograniczeń korzystać z komputerów,

•w

trudnych sytuacjach moŜesz liczyć na
pomoc pedagoga, dyrektora, wychowawcy i kaŜdego nauczyciela,

•

moŜesz ubiegać się o stypendium – jeśli
się uczysz i nie wagarujesz,

• osoby wagarujące muszą się liczyć z moŜliwością skreślenia z listy uczniów,

•w

szkole obowiązuje okazywanie szacunku innym i kultura zachowania,

• organizujemy
dziedzinach.

wiele konkursów w róŜnych

Gmina Stronie Śląskie ogłasza konkurs ofert na utrzymanie w czystości
placów zabaw połoŜonych w miejscowościach: Bolesławów, Stary Gierałtów,
Nowy Gierałtów, Stronie Śląskie ul. Mickiewicza, Świerkowa, Dolna - OkręŜna,
Kosciuszki.
Termin składania ofert do 28 lutego 2009.
______________________________________________________________________________________

Na podstawie zarządzenia Nr 546/09 Burmistrz Stronia Śląskiego
ogłasza przetarg na:
Utrzymanie w czystości parku "Morawka" połoŜonego na działce gminnej 551 w okresach:
od 01 kwietnia 2009 roku do 30 listopada 2009 roku
od 01 kwietnia 2010 roku do 30 listopada 2010 roku
Oferenci mogą zapoznać się z warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim od dnia 2009.02.16. w godzinach 7.30 do
15.00 /w dni robocze/
Oferent powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.)
Oferty pisemne, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia naleŜy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. pokój nr 15 lub przesyłać pod adresem Urząd Miejski w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie
Śl. w terminie do dnia 2009.03. 10 do godziny 12:00.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. w pokoju nr 12.
Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu dnia 2009.03.10 o godzinie 12:30 - w siedzibie zamawiającego pokój nr 17, w obecności przedstawicieli
oferentów, którzy zechcą przybyć.
Informacje o przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. /tel.
(074) 8 11 77 41 .
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne.
______________________________________________________________________________________

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym połoŜonym w Strachocinie na działkach gminnych nr 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, i 62/1 w okresie
od 01 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku.
Oferenci mogą zapoznać się z warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w godzinach 7.30 do 15.30 /w dni robocze/. Formularz zawierający
specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. w pokoju nr 11.
Oferent powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 ze
zmianami).
Oferty pisemne , zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
naleŜy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Utrzymanie porządku
na cmentarzu komunalnym" osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.
pokój nr 15 lub przesyłać na adres: Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57550 Stronie Śl. w terminie do dnia 06 marca 2009r. do godziny 12:15.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55, /tel.(074) 8 11 77 21.
____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszono przetarg nieograniczony na konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z oświetleniem drogowym, dróg połoŜonych na terenie Gminy Stronie Śl. w okresie 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011 r.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Lech Kawecki Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 074 811 77 20
(Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, pok. Nr 8 ).
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NARCIARSTWO BIEGOWE
W worku bielickim moŜna
korzystać z tras narciarstwa
biegowego, połączonych z
trasami narciarstwa biegowego w czechach. Trasy są nadzorowane i utrzymywane
przez Schronisko Paprsek w
Czechach. Ponadto funkcjonuje takŜe trasa na odcinku
Czarna Góra - ŚnieŜnik. Zachęcamy wszystkich miłośników zimowego szaleństwa
do uprawiania sportu na naszych szlakach.

HDK BRYLANT
Wizyta w punkcie oddawania krwi !
Jeśli chcesz oddać krew lub otrzymać
wyniki badań sprawdź czy masz przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem stwierdzający toŜsamość i nr
PESEL.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W BOLESŁAWOWIE
W sobotę 24 stycznia w Bolesławowie juŜ po raz drugi odbył się Dzień Babci i
Dziadka. Gospodarzem imprezy, która odbyła się u państwa Gulijów, był pan sołtys Eugeniusz Tarnowski. Główni bohaterowie licznie przybyli na uroczystość. Zaproszenie przyjął teŜ pan burmistrz Zbigniew Łopusiewicz z małŜonką.
Specjalnie dla naszych Seniorów wystąpiły wnuczęta – dzieci i młodzieŜ z Bolesławowa i okolic. Najpierw program artystyczny przedstawiły dzieci z „Bajlandii” i
świetlicy środowiskowej we wspólnym występie, a po nich – dziewczyny z zespołu
„Altruiści” z piosenkami, konkursami i karaoke. Na przemian na twarzach Babć i
Dziadków widniał uśmiech i łzy wzruszenia.
Miły czas spędzony był przy poczęstunku, lampce szampana i pięknych czerwonych róŜyczkach. Mamy nadzieję, Ŝe ta uroczystość stanie się juŜ tradycją w Bolesławowie.
Przedszkolaki z Bolesławowa podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
26 stycznia zaprezentowali swój program artystyczny Radnym Rady Miejskim oraz
obecnym gościom. Za swój występ otrzymali gromkie brawa oraz słodkości.

Następną czynnością po przyjściu celem
oddania krwi jest przeczytanie i wypełnienie kwestionariusza dawcy – zajmie to
około 10 minut.
Po czym przechodzisz do pomieszczenia
rejestracji, tam twoje dane zostaną wprowadzone do systemu komputerowego –
trwa to około 5 minut.
Następnie przechodzisz do gabinetu analiz lekarskich, gdzie zostaną pobrane
próbki krwi na badania kontrolne ( poziom hemoglobiny ) - trwa to ok 5 min.
a po uzyskaniu prawidłowych wyników w
gabinecie lekarskim odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem i krótkie
badanie lekarskie – trwa to ok, 10 minut.
Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie zostaniesz zakwalifikowana-y do oddania krwi
od razu wpadasz w towarzystwo fachowego i miłego personelu pielęgniarskiego.
Zostanie zaproponowana kawa, herbata
lub woda niegazowana. Po wypiciu siadasz na fotel i oddajesz krew – trwa to od
4 – 10 minut.
Po oddaniu krwi otrzymasz tzw. równowaŜnik kaloryczny w postaci 8 czekolad,
sok i batonik.
Łączny czas jaki zajmie Tobie wizyta w
punkcie poboru krwi to około 1 godziny.
Oczywiście jeśli będzie taka konieczność
spędzisz tutaj taką ilość czasu, która będzie potrzebna by Twoje samopoczucie
powróciło do normy.
Jeśli masz obawy moŜesz przyjść z kimś
bliskim kto na Ciebie poczeka lub będzie
chciał oddać krew razem z Tobą.

FERIE AKCJI KATOLICKIEJ
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stroniu Śląskim zorganizował półkolonie
zimowe dla dzieci z terenu Gminy Stronie Śląskie, w których wzięło udział 90 dzieci. Oprócz róŜnych zajęć była wycieczka do zamku w Zagórzu, której sponsorem
był Urząd Miasta w Stroniu Śl. Oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci miały
zapewnione śniadania i obiady. Na zakończenie półkolonii odbył się bal przebierańcowi z konkursami i zabawą. Oddział AK jeszcze raz składa serdeczne podziękowania organizatorom, w tym ks. Proboszczowi, ks. Januszowi, UM wychowawcom kucharkom, a szczególnie wszystkim wspaniałomyślnym sponsorom.
Bóg zapłać
JuŜ czynione są starania AK przy pomocy ks. Janusza w organizacji letni kolonii
nad morzem.

Wszyscy dawcy odpoczywają przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi,
a utraconą objętość zaczyna się uzupełniać nim krwiodawca opuści placówkę.
Przez cały czas krwiodawcy są pod opieką
fachowego personelu lekarsko – pielęgniarskiego.
Dnia 10 lutego odbyła się pierwsza w tym
roku akcja honorowego oddawania krwi
w której udział wzięło 62 dawców, w tym
23 dawców to kobiety i 39 męŜczyzn, 15
dawców to dawcy pierwszorazowi oddaliśmy w tym dniu 27.900 mililitrów krwi.

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

PRZEKAś 1% PODATKU

UWAGA ZAGROśENIE LAWINOWE

PrzekaŜ 1% swojego podatku
na rzecz Organizacji PoŜytku
Publicznego. Na terenie Stronia
Śląskiego mamy dwie takie organizacje:
- Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego
„Kryształ Stronie”, KRS: 0000219412
- Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół - Stronie
Śląskie; KRS: 0000147688
Ponadto moŜna przekazać 1% na:
- Rehabilitację Kuby - Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”,
KRS 0000186434, w informacjach uzupełniających naleŜy wpisać 1% na rehabilitację
Jakuba Szatan.
- „Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika” - Wójtowice, KRS: 0000063627
- Fundacja Dzieciom „ZdąŜyć z pomocą” KRS 0000037904 w informacjach uzupełniających naleŜy wpisać 1% na rzecz
leczenia i rehabilitacji Urszuli Jędrusik
(3827)
- Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik
— wpisujemy „Fundusz Lokalny Masywu
ŚnieŜnika” - Wójtowice, KRS: 0000063627
w informacjach uzupełniających naleŜy wpisać „Na Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik”.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
grupa Wałbrzysko – Kłodzka
Ogłasza z dniem 2009.02.15 1-szy stopień zagroŜenia lawinowego w rejonie Masywu ŚnieŜnika w rejonie Lejów i na Średniaku w kierunku czerwonego szlaku.
Warunki w górach:
W rejonie ŚnieŜnika temperatura -10, wiatr 27km/h z kierunków północnych. Widzialność 800m, pokrywa śniegu 80-110cm. Szlaki turystyczne zawiane, przetarty
szlak czerwony z Międzygórza. W rejonie Wielkiego Leja mogą wystąpić kilku metrowe zsuwy śniegu, nie zalecamy wycieczek w tym rejonie.

Rejestr organizacji poŜytku publicznego z
całej Polski znajdziemy na stronie:
http://bazy.ngo.pl

PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
UWAGA!
Przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim działa
Punkt Konsultacyjny i Zajęcia Terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin z
zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii jak równieŜ z zakresu
przemocy:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
wtorki – w godz. 17.00-20.00;
Zajęcia Terapeutyczne
poniedziałek, środa – w godz. 17.00 – 20.00.
Ponad to od dnia 05 marca 2009 r.
jeden raz w tygodniu – w czwartek od
godz. 15.00-17.00 będzie prowadzony
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.
UzaleŜnień Dzieci i MłodzieŜy
Telefon zaufania
(074) 814-26-95.

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

AKCJA ZIMA
Komendant StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim zapowiedział bezwzględne egzekucje obowiązku usuwania śniegu i lodu ze Strońskich chodników. StraŜnicy miejscy
juŜ rozpoczęli kontrolę.
Apelujemy do mieszkańców, aby zawiadamiali StraŜ Miejską o przypadkach nieodśnieŜonych chodników oraz o śliskich jezdniach. Funkcjonariusze zajmą się kaŜdym
zgłoszeniem, trzeba jednak liczyć się z tym, Ŝe na przyjazd patrolu trzeba będzie
poczekać z powodu duŜej ilości zgłoszeń. StraŜ Miejska rozpoczyna kontrole, czy ze
swoich obowiązków wywiązuję się właściciele nieruchomości. To jedyny sposób, by
poprawić bezpieczeństwo przechodniów i uchronić ich przed upadkami, które
szczególnie dla osób starszych mogą zakończyć się tragicznie.
Oczywiście jeŜeli opady śniegu są intensywne, rozumiemy, Ŝe utrzymywanie chodnika w idealnym porządku jest niemoŜliwe, dlatego tez straŜnicy osobę odpowiedzialną za odśnieŜanie pouczą i przypomną jej przepisy – zapowiada Komendant.
JeŜeli patrol zauwaŜy, Ŝe w kolejnych godzinach nikt takim miejscem się nie zajął,
to wówczas trzeba liczyć się z tym, Ŝe zostanie wystawiony mandat.
StraŜnicy wznowili takŜe patrole w miejscach, w których mogą gromadzić się bezdomni, aby sprawdzić, czy nie potrzebują oni pomocy.
WaŜne dla właścicieli nieruchomości !!!
Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości nakłada na właściciela nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Błoto, śnieg i lód naleŜy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nie utrudniający ruch pieszych i pojazdów.
Właściciele nieruchomości powinni takŜe pamiętać o tym, Ŝe ich obowiązkiem jest
niezwłoczne usuwanie z budynków i ich części sopli i nawisów śnieŜnych stwarzających zagroŜenie dla przechodniów. W razie moŜliwego niebezpieczeństwa naleŜy
takie miejsce widocznie oznakować i odgrodzić.

DOFINANSOWANIE NA BADANIE GLEBY
Starostwo Powiatowe w Kłodzku uruchomiło „Program poprawy zasobności gleb uŜytkowanych rolniczo na terenie powiatu kłodzkiego” polegający na dofinansowaniu ze środków z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej: analiz obejmujących zakwaszenie
(pH) i zawartość makroelementów - fosforu, potasu, magnezu oraz określenia zalecanej dawki wapna na 1 ha uŜytków rolnych.
Dofinansowywane będą w 70% koszty badań, jednak nie więcej niŜ 500,00 zł
(słownie: pięćset zł) na jedno gospodarstwo rolne.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD DNIA 01 MARCA DO DNIA 31 MARCA
Szczegółowych informacji udziela: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 8 (III piętro, pok. 303, 309, 310, tel.
(074)865-75-39,(074)865-75-10, (074)865-75-74.

STYPENDIA
02 marca 2009 r. upływa ostateczny termin składania wniosków o stypendia za
wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wnioski moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w pokoju
nr 9 tel.(074) 811-77-17.
Informujemy równieŜ, Ŝe Gmina Stronie Śląskie nie otrzymała jeszcze dotacji na
pomoc materialną o charakterze socjalnym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w związku z powyŜszym wypłata stypendium szkolnego nastąpi
w terminie późniejszym.

