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LIDER INTERNETU 2007
Gmina Stronie Śląskie otrzymała wyróŜnienie w pierwszym
dolnośląskim rankingu serwisów
samorządowych "Lider Internetu" w kategorii gmin miejskowiejskich.
Projekt „Interaktywna Gmina” zrealizowany został w 2007
roku wspólnie przez Agencję
Interaktywną 3Cube oraz WyŜszą Szkołę Handlową we Wrocławiu. pod patronatem Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska.
Ranking był podzielony na
trzy kategorie: gmina miejska,
gmina miejsko wiejska i gmina wiejska.
W kaŜdej kategorii wytypowano 10 gmin
które uzyskały najlepsze wyniki a zatem
tytuł „Lidera Internetu 2007” otrzymało 30
gmin. Łącznie poddano ocenie 169 serwisów
gminnych z terenu dolnego śląska.

Serwis internetowy gminy
Stronie Śląskie uzyskał
łącznie 131,80 punktów ( 8
miejsce).
W grupie gmin miejsko wiejskich najlepszy wynik
151 punktów i 1 miejsce
uzyskała gmina Oborniki
Śląskie.
Ocenie serwisów www.
poddano:
- aspekty funkcjonalne,
- zawartość merytoryczna:
informacje proste, informacje złoŜone,
- informacje o pracy administracji gminy,
- funkcjonowanie techniczne serwisu,
- autorytatywność strony,
- nawigacja na stronach serwisu,
- interaktywność serwisu.
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IX M-CE W ZPP
Związek Powiatów Polskich
prowadzi coroczny ranking powiatów i gmin.
W bieŜącym roku Gmina Stronie Śląskie zajmuje bardzo wysokie 9 miejsce w rankingu.
W wyróŜnionej grupie 15 gmin z powiatu Kłodzkiego znajduje się takŜe Polanica Zdrój, która
jest liderem rankingu oraz Duszniki Zdrój, które zajmują 13 miejsce i Kudowa Zdrój
z 15 pozycją.

UWAGA !!!
02.05.2008 (piątek)
Urząd Miejski
w Stroniu Śl.
będzie nieczynny
ZA NIEDOGODNOŚCI
PRZEPRASZAMY.
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20 Lat PTTK w Stroniu Śl.
1988 - 2008
5 kwietnia 2008 roku w gościnnym
Dworku Galosa miała miejsce niecodzienna impreza. Nasz Oddział
PTTK w Stroniu Śl. obchodził 20
„urodziny”. Była część oficjalna,
rozdano odznaczenia i dyplomy
zasłuŜonym członkom Oddziału.
Była teŜ wspaniała zabawa.
Pomysł utworzenia Oddziału zrodził się juŜ w 1987 roku. Prawie rok
trwały prace nad przygotowaniem
zebrania załoŜycielskiego w tym czasie intensywnie pracowała tzw. „grupa załoŜycielska” w składzie: Teresa Rumowska, Jarosław Gołdyń, Danuta Król, Zofia
Sadowska, Stanisław Rejman, Ewa Jachniewicz, Bogómił Górniak, Małgorzata Dufrat.
Zebranie załoŜycielskie Oddziału PTTK w Stroniu Śl. Odbyło się 19 marca
1988 r. w zakładowym Domu Kultury „Brylant” (obecnie market EKO). Był to
trudny okres. W tym czasie wiele podobnych jednostek przestawało istnieć. Nasz
Oddział powstał po wielu perturbacjach i bardzo szybko zadomowił się na dobre
w naszym mieście.
Oddział PTTK istnieje od 1988 r., a więc 20 lat. Od początku głównym celem
PTTK jest propagowanie turystyki popularnej jak i kwalifikowanej. PTTK jest takŜe organizatorem turystyki w szerokim zakresie, posiadając wszystkie stosowne
zezwolenia – zezwolenie organizatora turystyki wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 82/Z/2000. Oddział skupia swoich członków w Kole Przewodników
po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie i HSK „Violetta”, w Kole Terenowym , Klubie Speleologicznym, Kole Turystyki Rowerowej oraz reaktywowanym Kole PTTK
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Na działalność Oddziału PTTK środki wypracowuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego prowadząc działalność gospodarczą. PTTK dokonuje weryfikacji Górskich Odznak Turystycznych co jest częścią
działalności popularyzatorskiej w zakresie turystyki górskiej kwalifikowanej.
Oddział PTTK prowadzi informację turystyczną na bazie własnych środków
oraz w oparciu o kadrę i lokal Oddziału. Punk działa w oparciu o wykwalifikowanych pracowników PTTK. Głównym celem informacji turystycznej PTTK jest promocja Gminy Stronie Śl., rzetelna informacja turystyczna oraz wszelka pomoc w
organizacji czasu wolnego turystom odwiedzającym Stronie Śląskie.
Tak więc czekamy co przyniesie kolejne 20 lat a moŜe i więcej. Liczymy na
dalsze zaangaŜowanie i pomoc wszystkich członków naszego Oddziału PTTK.
Jednocześnie za to co zostało zrobione do tej pory. Dziękujemy.

„Z DZIENNIKA
STRAśNIKA”
W
okresie
od
20.03.2008r
do
21.04.2008r funkcjonariusze
StraŜy
Miejskiej przeprowadzili ogółem pięć
interwencji
oraz
szereg patroli z funkcjonariuszami Policji mających na celu poprawienie stanu
bezpieczeństwa Gminy Stronie Śląskie .
StraŜy Miejskiej, oprócz typowych zadań, zdarzają się równieŜ nietypowe
interwencje. Kilka prezentujemy poniŜej.
29.03.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjonariusz Policjanci zatrzymali kobietę, która prowadziła pojazd silnikowy w stanie po spoŜyciu alkoholu. Kobieta posiadała 1,05 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę prowadzi KP
Lądek Zdrój.
05.04.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskiej oraz funkcjonariusz Policji zostali skierowani na interwencje domową gdzie jak wynikało ze
zgłoszenia, grupa młodych ludzi zachowuje się głośno. Po przybyciu na miejsce interwencji Funkcjonariusze ujawnili nieletnie osoby, które zostały odwiezione i przekazane rodzicom, a osoby
pełnoletnie zostały ukarane MKK.
09.04.2008 r. funkcjonariusze StraŜy
Miejskiej w Stroniu Śląskim za pomocą
monitoringu miejskiego ujawnili grupę
młodych osób, które idąc jedną z ulic
zaczęły dewastować mienie. W tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

Z turystycznym pozdrowieniem.

BROSZURKA BUDśETOWA
DO BIEśĄCEGO NUMERU „NS” DOŁĄCZONY ZOSTAŁ „INFORMATOR BUDśETOWY
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2008”.
INFORMATOR MA NA CELU WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ
Z ZAKRESU POLITYKI FINANSOWEJ PROWADZONEJ W

GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE.

W MOśLIWIE PROSTY SPOSÓB PRZEDSTAWIA
TERMINOLOGIE ZWIĄZANĄ Z BUDśETEM ORAZ INFORMACJE
O DOCHODACH I WYDATKACH W LATACH

2006 - 2008.

15.04.2008 r. patrol w składzie funkcjonariusz StraŜy Miejskie oraz funkcjonariusz Policji zostali skierowani na interwencję, gdzie grupa młodych ludzi
wszczęła bójkę na klatce schodowej w
jednym z bloków i wybili szybę w
drzwiach wejściowych. Przybyli na
miejsce funkcjonariusze zatrzymali
sprawców bójki. W tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Nr działki
PołoŜenie

Stary Gierałtów

Pow. działki
w m2
352/5
2

2000m

352/6
Stary Gieratów

2000m 2

352/7
Stary Gierałtów

2000 m

2

352/8
Stary Gierałtów

Stronie Śląskie
wieś

Stary Gieratów

Stary Gierałtów

Strachocin

2017 m 2

139
6140 m

2

316/1
7101m

2

160/12
1958m

2

44/4
2774m 2

Stronie Śląskie

559/16

ul. 40-lecia PRL

2734m2

Stronie Śląskie

559/17

ul. 40-lecia PRL

2173m

2

Stronie Śląskie

559/18

ul. 40-lecia PRL

2221m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i
sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Kwota
wadium

w zł. brutto

w zł.

9 maja

Nieruchomość niezabudowana .
Uzbrojenie- brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek.

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

83 500,00

Nieruchomość niezabudowana .
Uzbrojenie- brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek.

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

83 500,00

Nieruchomość niezabudowana .
Uzbrojenie- brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek.

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

88 300,00

Nieruchomość niezabudowana .
Uzbrojenie- brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek-

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

89 000,00

Nieruchomość niezabudowana.
Przez teren działki przebiega napowietrzna linia telefoniczna nie
utrudniająca zabudowę. Istnieje
moŜliwość podłączenia do linii
energetycznej niskiego napięcia.

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

224 125,00

11 207,00

Nieruchomość nie zabudowana.
Przez teren działki przebiega linia
energetyczna niskiego napięcia.

Zabudowa
mieszkalnopensjonatowa

286 930,00

15 000,00

Nieruchomość nie zabudowana.
Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna
niskiego napięcia.

Zabudowa
mieszkaniowa i
usługi

85 700,00

4,500,00

75 000,00

4 000,00

96 862,00

5 000,00

76 987,00

3 900,00

78 688,00

4 000,00

Nieruchomość nie zabudowana.
Przez teren działki przebiega
napowietrzna linia energetyczna.
Istnieje moŜliwość podłączenia
inst. wod-kanalizacyjnej i gazowej.

Termin
przetargu

4 200,00

2008 r.
godz.12:15
9 maja

4 200,00

2008 r.
godz.12:30
9 maja

4 500,00

2008 r.
godz.12:45
9 maja

4 500,00

2008 r.
godz.13:00

9 maja 2008 r.
godz. 13:15

9 maja 2008 r.
godz. 13:30

9 maja 2008 r.
godz. 13:45

Zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna z
dopuszczeniem
usług

Zabudowa mieszkaniowa i usługi

9 maja 2008 r.
godz.. 14:00

9 maja 2008 r.
godz. 14:15
9 maja 2008 r.
godz. 14:30
9 maja 2008 r.
godz. 14:45

Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia 06 maja 2008 r.
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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INWESTYCJE
KRZYśNIK WYDZIERśAWIONY
Firma ART-SKI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wygrała
przetarg na dzierŜawę terenu na górze „KrzyŜnik”.
Na dzierŜawionym terenie o powierzchni 16 ha ART-SKI zamierza wybudować ośrodek narciarski. Mają powstać: 4-ro osobowa kolej krzesełkowa o długości 751 m, wyciąg orczykowy o długości 500 m, wyciąg talerzykowy o długości 200 m i talerzykowy
wyciąg szkoleniowy o długości 130 m (na rys. obok).
Cała trasa zjazdowa o długości 760 m i szerokości 80 m ma być
sztucznie naśnieŜana i oświetlona.
Ponadto powstanie zaplecze gastronomiczne i parkingi.
Zakończenie budowy infrastruktury narciarskiej planowana jest
do końca 2009 r.

INWESTYCJE
Na terenie naszej gminy realizowane są lub w najbliŜszym czasie
rozpoczną się następujące inwestycje:
• Zakończono remont dróg w Starej Morawie oraz ulic Kościelnej
i Wodnej w Bolesławowie.
• Na ukończeniu jest oświetlenia w Młynowcu. Zamontowano
juŜ 18 lamp oświetleniowych.
• Rozpoczęto remont dróg gminnych w Kletnie, Strachocinie i
Starym Gierałtowie. Termin zakończenia prac przewidywany
jest na lipiec br.
• Trwają prace związane z odnowieniem placów zabaw na terenie Gminy.

KURS KOMPUTEROWY
Gminne Centrum Informacji - planuje zorganizowanie
warsztatów z zakresu podstawowej obsługi komputera
dla seniorów 50+
W związku z tym prowadzimy aktualnie nabór osób chętnych do
udziału w warsztatach. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy z terenu Gminy Stronie Śląskie. Przeciętny czas trwania
kursu to 6 - 8 tygodni, podczas których odbywają się 2 spotkania
w tygodniu po 1,5 godziny.
Zajęcia odbywają się na zmianę ranną (9:30 - 11:00) oraz popołudniową (15:30 - 17:00)
Przewidywana data rozpoczęcia kursu - 05.05.2008.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
Gminne Centrum Informacji, ul. Kościelna 12 (Gimnazjum)
tel.: (074) 814 32 42;
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00

GIEŁDA PRACY
ZAPRASZAMY NA GIEŁDĘ PRACY
W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI
(BUDYNEK GIMNAZJUM)
8 MAJA ( CZWARTEK) 2008 O GODZ. 12.00
WSZYSTKIE OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
Rekrutację przeprowadzi
Agencja Pracy (S)TEGMAN
z KŁODZKA
Zostaną przedstawione oferty pracy z CZECH

PRZYPOMINAMY
♦ Przypominamy, Ŝe

31 maja 2008 r.

mija termin zapłaty zezwoleń na sprzedaŜ
napojów

alkoholowych.

Niedopełnienie

powyŜszych czynności będzie skutkowało
wygaśnięciem zezwoleń.

♦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. 074811-77-15).
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XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XXII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim.
4. Uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie poŜycie małŜeńskie dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
5. Analiza i ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych połoŜonych na terenie
Gminy Stronie Śląskie oraz plany i zamierzenia
inwestycyjne na najbliŜsze lata:
• Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
• Dyrektor Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
• Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Kłodzku.
• Burmistrz Stronia Śląskiego.
• Dyskusja.
6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie oraz ocena sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Stronie Śląskie za 2007 r.:
• Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim.
• Burmistrz Stronia Śląskiego.
8. Absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego
za realizację budŜetu Gminy Stronie Śląskie w
2007 roku (druk XXII-1/08).
9. WyraŜenie opinii dotyczącej przekształcenia
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: poradnia (gabinet)
lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej, oddział chorób wewnętrznych, izby przyjęć, poradnia chirurgii ogólnej, pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia USG, pracownia gastroskopowa (druk Nr XXII –2/08).
10.WyraŜenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
(druk XXII-3).
11.Interpelacje radnych.
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
14.Zamknięcie sesji.
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INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO OŚWIATOWE W ST. GIERAŁTOWIE OTWARTE!
Uroczyste otwarcie Centrum, którego dokonał Burmistrz Stronia Śląskiego,
odbyło się w dniu 9 kwietnia 2008 r.
Głównym celem projektu, w ramach którego powstało Centrum, jest umoŜliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form
kształcenia, a zwłaszcza
kształcenia na odległość, w tym takŜe dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. Centra przewidują równieŜ organizowanie
imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak róŜnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje. Centrum jest wyposaŜone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umoŜliwiające jednoczesną edukację 11 osób. W Centrum są zatrudnione 2 osoby.

Centrum jest czynne:
od poniedziałku do piątku od 17 00 - 21 00
w soboty i niedziele od 12 00 - 22 00

DNI PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
W DEBRECZYNIE
III Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w tym roku odbyły się w węgierskim mieście Debreczyn, w dniach 26 i 27 marca.
W roku 2006 polski Sejm i parlament węgierski podjęły uchwały o
ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Pomysł ten
został wysunięty przez Stowarzyszenie Historyczne im. Józefa Piłsudskiego w Gyır, gdzie w dniu 24 marca 2006 roku został odsłonięty pomnik Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. W ubiegłym roku uroczyste obchody
zostały zorganizowane w Przemyślu.
W uroczystościach udział wzięli m.in. reprezentanci władz obydwu
państw i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Funkcję gospodarza tegorocznego święta przyjęły władze miasta Debreczyn z jego burmistrzem Lajosem Kósa na czele. W uroczystościach wzięli udział równieŜ
prezydenci i burmistrzowie miast partnerskich z Polski i Węgier. Na specjalne zaproszenie do Debreczyna udała się takŜe delegacja Gminy Stronie Śląskie na czele z Burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem.
Gmina Stronie Śląskie
od 2003 roku
posiada partnera na
Węgrzech – Szikszó,
które leŜy w północno
- wschodniej części
Węgier,
niedaleko
miasta
Miskolc.
Współpraca
między
Stroniem Śląskim a
Szikszó odbywa się na
wielu płaszczyznach.
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W SKRÓCIE

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI

KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 8 kwietnia bieŜącego roku w Domaszkowie odbył się
VII Matematyczny Konkurs Gmin Masywu ŚnieŜnika.
W konkursie brały udział gimnazja z : Bystrzycy Kłodzkiej,
Domaszkowa, Lądka Zdroju, Międzylesia , Stronia Śląskiego
i Wilkanowa.
Nasze gimnazjum reprezentowały: Martyna Biała i Aneta
Puła z klasy IIIa oraz Joanna Niedzielska z klasy IIIc .
Miło nam powiadomić , Ŝe pierwsze miejsce zajęła nasza
gimnazjalistka Martyna Biała!!! Opiekę nad uczennicami
w czasie konkursu sprawowała p. Joanna Jasionowska. Gratulujemy zwycięstwa!!!

Trzecia klasa
gimnazjum to
czas dokonania
wyboru dalszej
drogi kształcenia
przez
uczniów. Niekiedy ten wybór
sprawia
duŜe
trudności, mimo Ŝe oferty
szkół są bogate.
W związku z tym nauczyciele Gimnazjum im. Marianny Orańskiej Stroniu Śląskim juŜ od kilku lat na
przełomie lutego i marca organizują Forum Przyszłości. Jest to impreza, na którą zapraszani są przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, by mogli ukazać gimnazjalistom swoje kryteria przyjęć, wymagania oraz
ofertę.
W tym roku na Forum Przyszłości, które odbyło się 5. marca w bibliotece gimnazjum, przybyli
reprezentanci 7 szkół.
Oprócz strońskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z bardzo ciekawą i dynamiczną prezentacją,
wystąpili przedstawiciele szkół z Kłodzka- Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. śenczykowskiego
z szeroką ofertą moŜliwości kształcenia się oraz
Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości- z jak zawsze
profesjonalnym filmem promującym szkołę i jej bogatą
ofertę.
Bystrzycę Kłodzką reprezentowali nauczyciele i
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
S. Kaliskiego, ukazując zalety swej placówki.
Najliczniejsza była reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju takŜe z ciekawym filmem.
Nowością było przybycie przedstawicieli Zespołu Szkół w Tułowicach- zachęcających do zdobywania zawodu leśnika oraz Zespołu Szkół śeglugi
Śródlądowej
w Kędzierzynie Koźlu, którzy ukazali zalety swej
szkoły podczas ciekawej prezentacji.
Po prezentacjach trzecioklasiści mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami, otrzymać ulotki,
podania do szkół oraz wysłuchać mini koncertu reprezentacji
Zespołu
Szkół
w Tułowicach.
KaŜda szkoła zachwalała swoją ofertę, przedstawiała moŜliwości rozwijania zainteresowań czy miłego
spędzania czasu podczas imprez i wycieczek szkolnych, więc naleŜy mieć nadzieję, Ŝe gimnazjaliści nie
będą juŜ mieli problemu z dokonaniem wyboru.
Nad przebiegiem Forum czuwali wychowawcy klas trzecich (w składzie: D. Jaworek, A. Maczkowska, A.Tatarynowicz, E. Waszak).

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa „IRYS” w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 59 ogłasza przetarg na malowanie trzech klatek schodowych (3 piętrowa kondygnacja budynku) wraz z białkowaniem piwnic. Oferty proszę składać w terminie do 10 maja.
Kontakt:
074 814 21 10
694 316 898
MAMMOGRAFIA WYKONANA!
W dniach 10 - 14 .04. 2008 r. w parku Miejskim przy Muszli
Koncertowej, stał mammobus, w którym odbywały się badania
mammograficzne.
Z badań profilaktycznych skorzystały 204 kobiety w wieku
powyŜej 50 lat. Ponadto przebadało się 7 kobiet z przedziału
wiekowego do 50 lat.
STYPENDIA
Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2008
roku został zwiększony plan dotacji przeznaczonych na pomoc
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki zostały
naliczone na okres styczeń-maj 2008 r.
Wpłynęły 172 wnioski. 19 wniosków nie spełniło kryteriów
formalnych tj. uzyskało wyŜszy dochód na osobę niŜ 351zł.
Stypendia socjalne zostały udzielone na okres od stycznia 2008r. do maja 2008r. Stypendia zostaną wypłacone w maju br. w
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim
lub przelane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Stypendia naukowe, sportowe Burmistrza Stronia Śląskiego
Stypendia zostały udzielone na okres od marca 2008r. do
czerwca 2008r. Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od
50zł. do 130zł.
Wśród stypendystów: Aleksandra Ostrowska, Martyna Biała,
Anna Zielińska, Szymon Burek, Małgorzata Soroko, Krzysztof
Studniarz, Daniel Majewski, Karolina Chilicka. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy oraz Ŝyczymy dalszych
sukcesów.
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 3 kwietnia 2008r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim, odbył się Dzień przedsiębiorczości Pierwszy dzień Twojej kariery, którego bezpośrednim organizatorem jest Fundacja MłodzieŜowej Przedsiębiorczości. Dzięki
temu programowi młodzieŜ z ZSP w Stroniu Śl. mogła skorzystać z indywidualnych konsultacji, które miały na celu przybliŜenie przebiegu dnia w przykładowej firmie. RównieŜ w Urzędzie Miejskim dwie uczennice ZSP zaznajamiały się z pracą
urzędnika.

A. T.
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STRONIE W MINIATURZE
Artysta plastyk amator – Krystian Sokół pracuje nad stworzeniem
„Szopki z miniaturami
najwaŜniejszych atrakcji
turystycznych i historycznych Gminy Stronie
Śląskie”.
Szopka zostanie wykonana na diaramie o
długości 11 m i szerokości 1,5 m, na której zostaną zamontowane miniatury następujących atrakcji turystycznych i historycznych Gminy Stronie Śląskie: wieŜa na ŚnieŜniku,
Jaskinia Niedźwiedzia, kaplica św. Onufrego, stacja kolejowa w Stroniu Śląskim wraz z wieŜą ciśnień, dworek Marianny Orańskiej – obecnie budynek siedziby Urzędu Miejskiego, zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Starej Morawie,
część Huty Szkła Kryształowego „Violetta”, willa von Losky, stok Czarnej Góry z wyciągiem narciarskim, kościół
parafialny p.w. NMP Królowej Polski i św. Maternusa, kościół ewangelicki ob. pomocniczy p.w. Zmartwychwstania
Pańskiego.
Ukończenie dzieła zaplanowano na 30 listopada 2008 r.
Prace wykonane przez pana Krystiana Sokoła mieliśmy
okazje podziwiać na wystawie urządzonej w Urzędzie Miejskim we wrześniu 2007 roku. śyczymy panu Krystianowi
owocnej pracy i z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.

CIEKAWOSTKI TENISOWE
MIĘDZYNARODOWE STARTY ADY JOŃCZYK
W SEZONIE 2008 R.
Utalentowana zawodniczka MLKŚ „ ŚnieŜnik” Stronie Śląskie - Ada Jończyk weźmie udział w trzech międzynarodowych turniejach tenisa stołowego: w marcu – Niemcy, w
kwietniu – Luksemburg, w maju – Francja, w czerwcu – Belgia, gdzie juŜ Ada startowała w ubiegłym roku.
śyczymy Adzie sukcesów sportowych!!!
ZAPISY!!!
Jeśli chcesz, jak Ada, dzięki uprawianiu tenisa stołowego
zobaczyć wiele krajów Europy, a moŜe i świata, przeŜyć
fajną przygodę – przyjdź i zapisz się na zajęcia tenisa stołowego!
Zapisy u trenera P. Leszka Kawy w hali sportowej CSiR w
Stroniu Śląskim w dniach:
Poniedziałek
w godz.14:30 - 17:00
Wtorek
w godz.15:00 – 17:00
Czwartek
w godz.15:00 – 17:00
Piątek
w godz.15:00 – 17:00
Mile widziany rocznik 2001 -2003 ( kl.”0” -3)
ZAPRASZAMY
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PROGRAMY MKIDN — NABÓR WNIOSKÓW
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
tzw. Mecenat są podstawą ubiegania się o środki na zadania
z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i
uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, placówki
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych
oraz podmioty gospodarcze.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza w 2008
roku następujące programy:
1. Promocja twórczości
2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego
3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
4. Fryderyk Chopin
5. Rozwój inicjatyw lokalnych
6. Promocja kultury polskiej za granicą
7. Promocja czytelnictwa
8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9. Patriotyzm jutra
10. Znaki czasu
11. Dziedzictwo kulturowe
12. Herbert
Terminy naboru wniosków w 2008 r.do 31 maja
(nie dotyczy programów stypendialnych):
Więcej informacji na stronie
http://www.mkidn.gov.pl/po/index.php

KHDK „BRYLANT„
„ to juŜ jest koniec –
nie ma juŜ nic –
jesteśmy wolni –
moŜemy iść ”
Te słowa piosenki całkowicie oddają sytuację w jakiej
znaleźli się pracownicy Huty
Szkła Kryształowego „ Violetta ” konsekwencją tego jest
konieczność opuszczenia dotychczasowej siedziby klubu biurowiec HSK III piętro. Los siedziby klubu jest nieznany. Musimy dorobek 38 lat działalności krwiodawców Stronia Śląskiego przenieść do jakiegoś garaŜu – gdzie powiesimy tam nasz
Sztandar ufundowany przez Związek Zawodowy Pracowników Huty Szkła Kryształowego „Violetta”?
Wielokrotnie zwracaliśmy się do Burmistrza Stronia Śląskiego i na tym się na razie zakończyło, cisza …..czyŜby to juŜ
był koniec? Myślę, Ŝe nie. Zarząd klubu to uparci ludzie będziemy starać się znaleźć jakieś miejsce na nową siedzibę. A
moŜe ktoś sam się zgłosi i przygarnie krwiodawców.
We wtorek 15 czerwca odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Krew oddało 47 osób co stanowi 21.150 ml. krwi
w tym 17 osób to kobiety.
Mile zaskoczyli nas StraŜacy OSP Trzebieszowice, którzy
przyjechali do nas oddać honorowo krew za to im bardzo
dziękujemy i prosimy o jeszcze. A moŜe nasi straŜacy z OSP
Stronie Śląskie, Nowy Gieratów i Bolesławowa się teŜ zmobilizują i grupowo oddadzą krew w dniu 17 czerwca.

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OTWARTY URZĄD

Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w kaŜdy wtorek
w godzinach 15.00 — 16.00
(od maja br.)
Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy urzędu,
a we wtorek w godzinach 14.00 — 16.00

UWAGA !!!
02.05.2008 (piątek)
Urząd Miejski w Stroniu Śl.
będzie nieczynny
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

Z Ŝalem i głębokim smutkiem
zawiadamiamy, Ŝe 21 kwietnia 2008r.
odszedł na zawsze

CZESŁAW KLEJNICKI
śegnamy naszego wielkiego
Przyjaciela, który zapoczątkował współpracę pomiędzy Gminami
La Machine i Stronie Śląskie.
To on pospieszył z pomocą w najtrudniejszych dla nas chwilach,
zwłaszcza po powodzi,
która miała miejsce w lipcu 1997 roku.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy
najszczersze wyrazy Ŝalu i współczucia
Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci Ŝywych

ZMIANA STATUTU SOŁECTW
Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła pracę nad zmianą statutu sołectw.
Posiedzenie komisji statutowej, którą kieruje p. Roman Linde odbędzie się w
dniu:
05 maja br. o godz. 1600
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (pok. Nr 17)
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Adres redakcji/wydawcy

URZĄD SKARBOWY W STRONIU

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

W dniach 28-30 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe PIT
NIE PRZEGAP !!!
termin złoŜenia zeznania podatkowego mija 30 kwietnia

www.stronie.pl

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim (pok. Nr 24)

http://stronie.biuletyn.info.pl

28-30 kwietnia br. godz. 10.00 — 14.00

