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Dzień Matki jest raz w roku,
szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragniemy
Złożyć wszystkim Mamom życzenia:
zdrowia, szczęścia i powodzenia.
Mocy śmiechu i słodkości,
mało smutku oraz łez !!!
1 czerwca to jak wszystkim wiadomo
Dzień Wszystkich Dzieci
a więc życzymy wszystkim dzieciom tyle spokoju
ile tylko potrzebują, tyle szaleństwa,
by życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, aby nie oszalały z nadmiaru
i tyle smutku, by równowaga zachowała się po wsze czasy!!!
ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA

ORDER DLA KRUSZYNKI

Rada Miejska w Stroniu Śląskim, podczas
sesji w dniu 28.04.2008 r. udzieliła Burmistrzowi
Stronia
Śląskiego
Zbigniewowi
Łopusiewiczowi absolutorium za wykonanie budŜetu Gminy za 2007 rok.
Absolutorium zostało przegłosowane jednogłośnie. RównieŜ Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie realizację ubiegłorocznego budŜetu. Wzorem ubiegłych lat, podczas sesji dotyczącej absolutorium budŜetowego, został uroczyście podzielony tort symbolizujący budŜet. W ubiegłym roku ponad 30%
wydatków Gminy zostało przeznaczone na
inwestycje i remonty, a 27% na oświatę.
Szczegóły budŜetu zostały omówione w broszurce dołączonej do poprzedniego numeru
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej —
„Nowinek”.
Lech Kaczyński postanowieniem z dnia
25 kwietnia br. odznaczył pośmiertnie
ks. Stanisława Witczaka, pieszczotliwie
nazywanego przez wszystkich „Kruszynką”,
KRZYśERM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
ChociaŜ ks. Kruszynki z nami juŜ nie ma,
to pozostanie on na zawsze w naszych
sercach.
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XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XXIII sesję Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, która odbędzie się w dniu 26 maja 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. Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie:
• Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
• Przedstawiciel Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim
• Burmistrz Stronia Śląskiego
• Dyskusja
5. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy w
roku szkolnym 2007/2008 na terenie Gminy Stronie Śląskie:

ZMIANA STATUTU
Zakończyły się prace Komisji Statutowej Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim. Do najwaŜniejszych zmian w statucie, które
zostały przyjęte przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim naleŜą:
•

zmiana herbu - zgodnie z przepisami prawa u góry herbu
na zielonym tle nie powinna występować nazwa miasta,

•

zmieniono zakres zadań komisji budŜetowej i rewizyjnej,
dodano komisji zadanie kontroli budŜetu.

Nowy statut Gminy Stronie Śląskie dostępny jest na stronie
internetowej http://stronie.biuletyn.info.pl.

ZMIANY W URZĘDZIE
Z dniem 01 czerwca br. na stanowisko Skarbnika została
powołana Pani GraŜyna Konopka zastępując, przechodzącą
na emeryturę Panią Czesławę Michorczyk. Pani Czesława
Michorczyk pracowała ponad 35 lat w Urzędzie Miejskim w
Stroniu Śląskim, a od ponad 12 lat była Skarbnikiem Gminy.
Niewątpliwą jej zasługą jest stworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, którego była pierwszym Kierownikiem.
śyczymy Pani Czesi wiele zadowolenia płynącego z poczucia
dobrze wypełnionego obowiązku oraz spełnienia planów,
szczęścia w Ŝyciu osobistym i wszelkiej pomyślności.

Od 01 kwietnia Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego została Pani Edyta Szkudlarek, zastępując na tym stanowisku
Panią Annę Kucharską, która przeszła na emeryturę. Pani
Anna Kucharska pełniła funkcję Kierownika USC 17 lat.
Serdecznie dziękujemy jej za wzorową pracę i Ŝyczymy realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności.

• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim
• Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z tereny Gminy
Stronie Śląskie
• Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śl.
• Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
• Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim
• Burmistrz Stronia Śląskiego
• Dyskusja
6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z
działalności w okresie między sesjami.
7. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok
(druk Nr XXIII-1/08).
8. Zmiany w uchwale Nr XV/178/03 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zasad
udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie
(druk Nr XXIII-2/08).
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie sesji.

INWESTYCJE
Na terenie naszej gminy realizowane są lub w najbliŜszym
czasie rozpoczną się następujące inwestycje:
• Rozpoczęto pracę przy budowie ścieŜki pieszo — rowerowej w Strachocinie
• Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Stronie Śląskie — Stara Morawa (zbiornik);
• Planowana jest budowa i modernizacja dróg na Stroniu wsi
i Nowej Morawie;
• Rozstrzygnięto przetarg dotyczący małej architektury przy
Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Termin realizacji
inwestycji przewidywany jest na wrzesień br.
• W Stroniu Śląskim na słupach oświetleniowych, na skrzyŜowaniach ulic: Mickiewicza — NadbrzeŜna, Kościuszki —
Tyrystyczna , NadbrzeŜna — Zielona oraz na rondzie, pojawiły się donice z kwiatami, które mają poprawić estetyke
Naszego miasta;
• Ogłoszono przetarg na zakup przenośnego systemu zapór
przeciwpowodziowych na przyczepie cięŜarowej — 1020
mb wału na przyczepie z osprzętem. W skład zestawu
wchodzi: przyczepa z plandeką, wały przeciwpowodziowe –
34 szt., motopompa, wąŜ tłoczny.
• W tym roku planowana jest budowa, w miejscu istniejącego boiska „na Morawce”, zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012”. W skład kompleksu będzie wchodzić:
boisko piłkarskie o
wymiarach 30 x 62 m
ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości
5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej
i piłki siatkowej o wymiarach ogrodzone do
wysokości 4 m
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PRZETARGI
Burmistrza Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
n/w nieruchomości stanowiących j własność Gminy Stronie Śląskie:

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

ObciąŜenia
nieruchomości

Cena wywoławcza
brutto w
zł.

Termin
przetargu

449/10
363 m 2

Nieruchomość nie zabudowana . Przez teren
działki przebiega linia napowietrzna linia energetyczna, istnieje moŜliwość podłączenia do
instalacji wodociągowej, przebiegającej przy ul.
Krótkiej oraz do kanalizacji ściekowej, przebiegającej przez sąsiednią działkę.

Zabudowa
mieszkaniowa
i usługi

Nieruchomość jest
wolna od długów i
cięŜarów.

20 000,00

12.06.08 r.
godz. 12:15

35/4
2400m2

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

Zabudowa
mieszkaniowa
i usługi

Nieruchomość jest
obciąŜona umową
dzierŜawy obowiązującą do
30 września 2008 r.

95 000,00

12.06.08 r.
godz. 12:30

449/7,449/9
179 m 2

Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym
449/7 (AM-7) zabudowana jest pawilonem
handlowo-usługowym, stanowiącym odrębny
od gruntu przedmiot własności(o pow. uŜytkowej 29,67m 2 Nieruchomość oznaczona nr
geodezyjnym 449/9 (AM-7)
Uzbrojenie nieruchomości dobre: energia
elektryczna ,inst.. wodociągowa i kanalizacyjna

Zabudowa
mieszkaniowa
i usługi

Nieruchomość jest
wolna od długów i
cięŜarów .

10 000,00

12.06.08 r.
godz. 12:45

Nieruchomości niezabudowane .
W górnej części działki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.
Nieruchomości znajdują się w bliskim sąsiedztwie wyciągu narciarskiego- Stacji Narciarskiej Kamienica. Istnieje moŜliwość podłączenia instalacji ściekowej i wodociągowej
energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Zabudowa
mieszkaniowa
i usługi oraz
uŜytki rolne

Nieruchomość jest
wolna od długów
i cięŜarów.

153 453,00

02.06.08 r.
godz. 12:00

Nr działki
Pow. działki
w ha

Stronie Śl
ul. Krótka

Strachocin

PołoŜenie

Stronie Śl.
ul. Krótka

Bolesławów

PołoŜenie

Stronie Śl.
ul. Nowotki 14

PołoŜenie

110/7
4035m2

Nr działki
pow.w m 2

591
4452m2

Przeznaczenie

Opis nieruchomości

Pow.
uŜytkowa
wm2

Cena wywoławcza
brutto w zł

Termin
przetargu

Usługi oświaty.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem
uŜytkowym, (dawny budynek szkoły) jednokondygnacyjnym
z poddaszem uŜytkowym, częściowo podpiwniczonym
Działka wyposaŜona w sieć energetyczną, wodociągową,
kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Budynek posiada
centralne ogrzewanie (nowowykonana kotłownia gazowa)
oraz posiada pozwolenie na budowę, na adaptację budynku
na ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z funkcją hotelową

837,44m 2

650 000,00

15.07.08r.
godz. 12:00

Nr działki
pow. w m 2

Stara Morawa

cz.279/8
250m 2

Stara Morawa

cz.279/8
250m 2

Przeznaczenie

Cel umowy

Nieruchomość nieuzbrojona, połoŜona w sąsiedztwie zbiornika wodnego
przeznaczonego m.in. do
celów rekreacyjnowypoczynkowychkąpielisko. Istnieje moŜliwość poboru energii
elektrycznej.

DzierŜawa do
prowadzenia sezonowej działalności
gospodarczejgastronomii

Okres umowy

Stawka wyjściowa w zł netto/m-c

Termin
przetargu

Od 7.07 do 15.09.08 r.

500,00 zł

02.06.08 r. g.
12:15

Od 7.07 do 15.09.08 r.

500,00 zł

02.06.08 r. g.
12:15

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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FUNDACJA "PROMYK”
Idea powołania fundacji zrodziła
się z potrzeby niesienia pomocy
wszystkim tym, którzy w nagły
sposób, w wyniku wypadku są
zmuszeni do zmiany swojego dotychczasowego trybu Ŝycia. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu 15.11.2004 roku. nr KRS 0000220582
Celem Fundacji jest inicjowanie, organizowanie, popieranie i
prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom i młodzieŜy uczącej się.
Fundacja realizuje swoje cele przez:- świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej (w postaci
sprzętu specjalistycznego, niezbędnego w procesie rehabilitacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie), organizacyjnej, prawnej, oświatowej, psychologicznej
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
- pozyskiwanie lokali, mieszkań, budynków i innych budowli
celem wykonywania remontów adaptacyjnych w róŜnych
zakresach oraz pod zabudowę nowych obiektów, przeznaczonych dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych na czas rehabilitacji;
- podejmowanie działań zmierzających do tworzenia bądź
organizowania innych placówek potrzebnych do rehabilitacji
dzieci i młodzieŜy uczącej się, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
Dokumenty do pobrania oraz regulamin przyznawania pomocy znajdą Państwo w internecie na stronie :
http://fundacjapromyk.pl
Adres do korespondencji:
57-550 Stronie Śląskie, skr. poczt. 31
e-mail: fundacjapromyk@o2.pl
Kontakt telefoniczny lub osobisty:
w kaŜdy piątek w godzinach od 16.00 do 19.00
- tel: 074 8 141 343
- ul. Kościuszki 59/a E6, Stronie Śląskie

STR. 4

MANEWRY NA ZALEWIE
20 maja br. odbyły się ćwiczenia ratownicze
(przeciwpowodziowe) „ŚnieŜnik 2008” na terenie zbiornika
retencyjnego w Starej Morawie. W ćwiczeniach wzięło udział
ok. 30 jednostek straŜy poŜarnej m.in. z powiatu kłodzkiego,
Legnicy, Lubania, Świeradowa, Wałbrzycha, Wrocławia, Zgorzelca, a takŜe zastępy ratownicze z Czech.
Dokonano prezentacji sprzętu przeciwpoŜarowego, pokazu
ratownictwa chemicznego, pokazu działań samolotu gaśniczego, prezentacji budowy wałów przeciwpoŜarowych oraz działań ratowniczych w wykonaniu druŜyn płetwonurków. Pomimo
niesprzyjającej aury ćwiczenia odbyły się w miłej i sportowej
atmosferze.

PRZYPOMINAMY
♦Przypominamy,

Ŝe
31 maja 2008 r.
mija termin zapłaty zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Niedopełnienie powyŜszych czynności będzie skutkowało wygaśnięciem zezwoleń.

♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia

ZŁOTE GODY
W dniu 28 kwietnia br. Burmistrz Stronia Śląskiego, w
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył Państwo STANISŁĄWĘ I ROBERTA RYCZEK medalem z okazji
pięćdziesiątej rocznicy poŜycia małŜeńskiego.
Drodzy Jubilaci!
śyczymy Wam
abyście dalej szli przez Ŝycie,
Trzymając się mocno za ręce,
Zawsze uśmiechnięci,
Zawsze razem,
Zawsze pewni swoich uczuć.
Niechaj los Wam sprzyja,
niosąc powodzenie.
Oby takie rocznice były dla Nas wzorem do naśladowania.

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. 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).
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI

W V juŜ edycji Gimnazjady
Regionalnej,
czyli
konkursu
dla
uczniów gimnazjów z
gmin Masywu ŚnieŜnika, uczniowie Gimnazjum im. Marianny
Orańskiej wygrali w
następujących etapach:
I etap – opracowanie
gazetki lokalnej: 1. miejsce: Karolina Madeła – kl. III d,
Anna Sosnowska – kl. III d za gazetę „Stronianka”
2. miejsce: Angelika Mizera – kl. I b, Monika Ruszkowska
– kl. I b, Karolina Sokół – kl. I b za gazetę „Kulturalnik
Stroński”, wyróŜnienie Kamila Bugajska kl. I d, Klaudia
Ślifirz kl. Id, Jakub Adamczewski kl. Id za wykonanie
prezentacji multimedialnej pt. Moja miejscowość dawniej i dziś”
II etap – druŜynowe wykazanie się wiedzą o regionie: 3. miejsce dla druŜyny w składzie: Joanna Niedzielska – kl. III c, Aleksandra Ruszkowska – kl. III c, Krzysztof Soroko – kl. III c.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim
w roku szkolnym 2008/2009
OFERUJE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

W Wilkanowie odbył się 16 maja b.r. II Konkurs Magia
Gór. Przeznaczony był dla uczniów gimnazjów 4 gmin
śnieŜnickich. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. Marianny Orańskiej:
● w kategorii poezja śpiewana
1. miejsce Sylwia Konarska, Katarzyna Nuckowska, Natalia
Załucka — uczennice kl. II b akompaniując sobie na gitarach, zaśpiewały piosenkę „W górach”;
● w kategorii plastyka 2. miejsce Edyta Hołyst – kl. I a
WyróŜnienie: Paulina Pobiarzyn – kl. III c, Damian Pobiarzyn – kl. I a
● w kategorii literatura 2. miejsce Aneta Biel – kl. III d
Dnia 9 maja w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w
Stroniu Śl. odbył się II etap konkursu „Wiedzy o Zdrowiu”.
Celem konkursu jest: promocja zachowań prozdrowotnych, umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Do konkursu przystąpiły Gimnazja z Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Domaszkowa, Lądka Zdroju, Stronia Śl. 3 osobowe
druŜyny w I etapie konkursu rozwiązywały test dotyczący
wiedzy o zdrowiu. W drugiej części druŜyny zmagały się z
zadaniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
I miejsce zdobyła druŜyna ze Stronia Śl. w składzie: Aneta Puła, Martyna Biała, Aleksandra Ruszkowska z
wynikiem 43 p. II miejsce zdobyli gimnazjaliści z Międzylesia z wynikiem 40 p. III Gimnazjum z Domaszkowa z wynikiem 39 p. druŜyna z Bystrzycy zdobyła 35 p. Lądek
zdobył 31 punktów.
Organizatorzy
składają podziękowanie wszystkim uczestnikom
konkursu, komisji egzaminacyjnej oraz fundatorom nagród.

TECHNIKUM ( 4 letnie)
•technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego
•technik hotelarstwa
•technik usług gastronomicznych
•technik obsługi turystycznej
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 letnia)
•kucharz małej gastronomii
•sprzedawca
DODATKOWA OFERTA:
•praktyki krajowe i zagraniczne
•kursy języka włoskiego
•kursy barmana
•udział w projektach organizowanych przez UE
Tel. 074 8141 238
e-mail: srkr-zsp-stronie@oswiata.org.pl
www.zsp-stronie.oswiata.org.pl

SMAK EUROPY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim po raz pierwszy zorganizował ,,Jarmark Wiosenny”. Temat przewodni
brzmiał ,,Nasz region w
Europie”. Niestety z powodu opadów deszczu imprezę przeniesiono z parku
do budynku szkoły.
Poza strojami i dekoracjami, uczniowie mieli przygotować potrawy charakterystyczne dla prezentowanej narodowości. Odwiedzający mogli spróbować między innymi kuchni hiszpańskiej, włoskiej i greckiej. Uczniowie przedstawiali róŜne scenki nawiązujące
do kultury danego państwa. Przygotowanie poszczególnych klas
sprawdzała specjalna komisja.
Była to jednocześnie praktyczna lekcja reklamy i mechanizmów marketingu. Jarmark miał teŜ inne cele: współpraca z samorządem lokalnym i innymi szkołami, umiejętność pracy w grupie a takŜe prezentacje oferty edukacyjnej szkoły. Gdyby nie
deszcz szkoła zapewne wypadłaby okazalej.
Organizatorzy mają czas aby przygotować się do przyszłorocznej imprezy bogatsi o pierwsze doświadczenia. Oby tylko dopisała
pogoda.
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„WIELKA MAJÓWKA” W STRONIU ŚLĄSKIM
Tradycją w Stroniu Śląskim stały się
pierwszomajowe imprezy. Podobnie jak w
poprzednich latach „Wielka Majówka” w
Stroniu Śląskim rozpoczęła się pochodem
prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, która uczestników pochodu wprowadziła do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się
główna część zabawy.
Organizatorzy, czyli Urząd Miejski i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim,
w pierwszej części zaplanowali zestaw gier
i zabaw dla dzieci oraz ich rodziców, które
poprowadził wrocławski duet „Słoneczne Rytmy”. Część
najwaŜniejszą – występów scenicznych rozpoczął występ
wspaniałego zespołu śpiewaków „Siekiereczki” ze Starego
Gierałtowa. Po nich na scenie stanęli inni
muzycy gminy, czyli „Kapela z Ulicy Hutniczej”, która – co warto dodać – w bieŜącym roku obchodzi swoje 30-lecie pracy
scenicznej. Po dźwiękach klasycznej muzyki
podwórkowej z głośników dobiegła muzyka
orientalna , natomiast na scenie pojawiły
się piękne młode Arabki rodem z ... Lądka
Zdroju. Był to zespół „Damascus”, który
tańcem brzucha wzbudził podziw u męskiej
części publiczności i zazdrość u
„publiczności dziewczęcej”.
Resztę wieczoru wypełniły występy gości naszej imprezy.
MłodzieŜ, wręcz do czerwoności, rozgrzała muzyka reggae
zaproponowana przez równie młodych artystów ze śląska
opolskiego występujących pod nazwą
„Pajujo”. Dobrze poinformowani w muzycznym biznesie twierdzą, Ŝe w swoim
gatunku „Pajujo” juŜ wkrótce staje się krajową gwiazdą. Po szaleństwach młodości
czas dla swoich wspomnień mieli starsi: na
scenie pojawił się zespół „Proradost” z
czeskiego Nachodu, który grał covery klasycznego rocka lat 70. i 80. A później, po
23.00 zagrała muzyka do tańca, którą wykonywał zespół „Aura Band” ze Świdnicy,
który organizatorzy polecają ze względu na
profesjonalizm i świetny kontakt z publicznością.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego. Zarząd województwa
przeznaczył na ich dofinansowanie 885 tysięcy złotych.
Dofinansowane zostaną następujące zadania:
- festiwale sztuki,
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy,
- tradycyjne dziedzictwo kulturowe,
- publikacje i wydawnictwa,
- inicjatywa artystyczna,
- dialog kulturowy.
Wnioski naleŜy składać do 2 czerwca w sekretariacie
Departamentu Spraw Społecznych UMWD (WybrzeŜe
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, IV piętro, pokój nr 416).
Szczegółowe informacje na temat konkursu
http://www.umwd.dolnyslask.pl

Warto dodać, Ŝe impreza odbyła się pod
nowym wielkim namiotem (20 X 30 metrów) stojącym na placu Parku Miejskiego.
Namiot został sfinansowany ze środków
europejskich, z programu Interreg. Nad
jego bezpieczeństwem czuwają trzy kamery. Drodzy mieszkańcy zadbajmy o
nasze wspólne dobro, a będzie nam
słuŜyło długie lata.
Mimo chłodu organizatorzy uwaŜają majówkę za udaną i juŜ dzisiaj zapraszają na
Dni Stronia Śląskiego, które odbędą się
13-15 czerwca.
3 maja 2008 r w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim odbyła
się gminna uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3
maja. Mieszkańcy mogli obejrzeć przedstawienie „Lekcja historii” w wykonaniu
uczniów Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
w Stroniu Śląskim. MoŜna było równieŜ
wziąć udział w loterii i wygrać nagrody oraz
skosztować domowego ciasta.
Najmłodsi wzięli udział w zabawach i konkursach przygotowanych przez Florka.
Jak co roku długi weekend majowy uświetniły występy dzieci i młodzieŜy w gminnej
imprezie „Dzieci naszemu miastu”. Przygotowaniem imprezy zajęło się Gimnazjum
im. Marianny Orańskiej. Występ zapoczątkowały przedszkolaki
– nasi milusińscy zaprezentowali kilka tańców, Wystąpiły zespoły: Jagódki, Biedronki, Elgo. Kolejno w występach wzięły
udział dziewczynki ze szkoły podstawowej
prezentujące aerobik i tańce współczesne.
Gimnazjum zaprezentowało swoje umiejętności muzyczne: Kasia Nuckowska – saksofon, Sylwia Konarska – gitara oraz taneczne
– zespół Let’s – up. Następnie moŜna było
podziwiać Zespół Tańców Dawnych. Koniec imprezy uświetnił występ młodzieŜowego zespołu Oxygen.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc
w przygotowaniu uroczystości, nauczycielkom Gimnazjum za wykonanie dekoracji
oraz wszystkim przybyłym gościom.

RUSZAJĄ MIKROPRPOJEKTY
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
ogłasza z dniem 5 maja 2008 r. nabór w systemie ciągłym, projektów o charakterze transgranicznym.
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze
transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną o charakterze nonprofit.
Termin składania wniosków,
które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu
Komitetu Sterującego (EKS),
mija w dniu 27 czerwca 2008r. o godzinie 15.00.
Wszelkie informacje o Programie moŜna uzyskać
w Biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis, Ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko
tel. 74 867 71 30
e-mail: eg@euroregion-glacensis.ng.pl
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STROŃSKI NIEDŹWIEDŹ

STROŃSCY PIŁKARZE W LA MACHINE
W dniach 8-11 maja, na zaproszenie polonii francuskiej
z zaprzyjaźnionego La Machine i Nevers 14 chłopców z
SPP Kryształ Stronie wraz z opiekunami uczestniczyło w
turnieju piłki noŜnej zorganizowanego w ramach współpracy partnerskiej.
W turnieju uczestniczyły druŜyny z La Machne, SkuŜerc z Powiatu siedleckiego, druŜyna polsko- francuska
oraz druŜyna ze Stronia. DruŜyna z Nevers nie dojechała,
z powodu wypadku, jaki przydarzył się podczas drogi na
turniej. Na szczęście nic nikomu się nie stało, skończyło
się na drobnych skaleczeniach i siniakach.
Francuzi byli bardzo gościnni. Skórzec zajął I m-ce,
Stronie zajęło II m-ce, La Machine III m-ce, natomiast
mieszana druŜyna polsko-francuska — IV m-ce.
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik SPP
Kryształ Stronie – TOMASZ GUMPERT.
Chłopcy mieli równieŜ okazję zwiedzić okolice La Machne. Odwiedzili nieczynną kopalnię
węgla
kamiennego,
katedrę
w
Nevers, oraz
tor formuły
1,
gdzie
obserwowali
trening jednego z bolidów.

Stronie Śląskie sponsorem niedźwiedzia MAGO!
Na podstawie umowy z dnia 5 maja 2008 roku, Gmina Stronie
Śląskie została sponsorem niedźwiedzia brunatnego - mieszkańca
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Oznacza to, Ŝe
zobowiązujemy się finansować wyŜywienie niedźwiedzia do dnia
31.12.2009 roku.
Niedźwiedź jest mocno związany z naszą Gminą, występuje w
herbie oraz jest nierozłącznie związany z Jaskinią Niedźwiedzia.
Sponsorowanie Mago ma charakter promocyjny. Przed wybiegiem naszego misia, który długi czas spędził w zamknięciu, będzie postawiona tablica informująca i promująca Gminę Stronie
Śląskie.
ZOO zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnie przewodnika dla
zorganizowanych grup mieszkańców z Gminy Stronie Śląskie liczącej min. 10 osób. Informacja o zapotrzebowaniu na przewodnika musi zostać zgłoszona przynajmniej jeden dzień przez planowanym zwiedzaniem ZOO.

CIEKAWOSTKI TENISOWE

PLAGA KONTUZJI W KRYSZTALE

Tenis Stołowy-Brzeg Dolny 20.04.2008

CięŜki dni przeŜywa druŜyna Kryształu Stronie Śląskie, występująca w klasie „O” seniorów. Ostatnie trzy spotkania skończyły
się bowiem poraŜką naszej druŜyny – kolejno z Włókniarzem
Kudowa (1:0), Polonią Bystrzyca Kłodzka (5:2) oraz liderem rozgrywek Victorią Świebodzice 2:1. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ w
kaŜdym z w/w spotkań druŜyna występowała bez podstawowych
zawodników, stanowiących o sile zespołu. Powodem tego jest
istna plaga kontuzji, która dopadła naszych zawodników. W spotkaniach bowiem nie brali udziału: Grzegorz Chwałek
(prawdopodobnie nie zagra juŜ w tej rundzie), Szymon Bora,
którego czeka operacja rekonstrukcji wiązadeł, w meczu z Kudową kolejnej kontuzji nabawił się Krzysztof Bugajski a kolejny
podstawowy defensor Waldemar Targosz nie zagrał równieŜ z
powodu kontuzji. Dodać jeszcze naleŜy, Ŝe w meczu z Bystrzycą
nie brali udziału Mateusz Balicki i Sebastian Krasiński (pauza za
Ŝółte kartki). W meczu z liderem rozgrywek kolejnej kontuzji
doznał Arkadiusz Kacprzak, który opuścił boisko w 30 min. spotkania, jak równieŜ nie grał Jarosław Majcher (komunia).
Nie mniej jednak po doznaniu w/w poraŜek nasza druŜyna
plasuje się na czwartej pozycji z dorobkiem 37 pkt.
Kolejne spotkanie zostanie rozegrane w czwartek
o godz. 14.30 a przeciwnikiem będzie Nysa Kłodzko.
DruŜyna juniorów swoje spotkanie rozegra
w tym samym dniu o godz. 17.00.
Miejmy nadzieję, iŜ pomimo powaŜnego osłabienia nasza
druŜyna pokaŜe charakter i powalczy o zwycięstwo z lokalnym
rywalem.

"ŚnieŜnik" pierwszy i drugi w mistrzostwach województwa dolnośląskiego.
Zawodniczki: Ada Jończyk, Karolina Poprawa i Adrianna Studniarz zdobyły tytuł Mistrzyń Dolnego Śląska, awansując do półfinału Pucharu Polski.
Awans uzyskali równieŜ zawodnicy naszej druŜyny.
Szymon Burek i Adrian Dugiel zajęli drugie miejsce w
tych zawodach przegrywając w finale z druŜyną AZS Wrocław. Miejsce 12-te wywalczyła druŜyna "ŚnieŜnika" II,
którą tworzy młodsze pokolenie: Daniel Majewski i
Krzysiu Studniarz.
Zawody w Brzegu Dolnym zdominowała druŜyna z
Wrocławia, która wygrała we wszystkich kategoriach
(prócz kategorii młodziczek, którą wygrały podopieczne
trenera Leszka Kawy).
Klasyfikacja klubów Dolnego Śląska
Bardzo wysoko sklasyfikowano druŜynę "ŚnieŜnik" Stronie
Śl. na liście klubów dolnośląskiego okręgowego związku
tenisa stołowego. Po cyklu trzech ogólnopolskich i wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych wychowankowie trenera Kawy zajmują III-cie miejsce za takimi klubami jak:
AZS AE Wrocław i Rokita Brzeg Dolny. W klasyfikacji
uwzględnia się wszystkie kategorie wiekowe.
jończyk

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

KALENDARZ IMPREZ
28.06.2008 „Święty Jan na Gierałtowie”
Wiejski Plac Zabaw i Spotkań
w Nowym Gierałtowie
05 lipca 2008
„Lato Wodnika Szufarka”
Zbiornik w Starej Morawie
Gwiazda wieczoru: Oddział Zamknięty
01-03.08.2008
Górskie Samochodowe
Mistrzostwa Polski
Sienna (Czarna Góra)
23.08.2008
Lato Jaskiniowców
Kamieniołom w Kletnie
Gwiazda wieczoru: Czerwone Gitary

OTWARCIE KĄPIELISKA
KĄPIELISKO W STAREJ MORAWIE
CZYNNE BĘDZIE W OKRESIE
WAKACJI W DNIACH
01.07-31.08.
W CZERWCU KĄPIELISKO
BĘDZIE CZYNNE W WEEKENDY,
21 I 22 ORAZ 28 I 29 CZERWCA.
WSTĘP WOLNY!!!

DZIEŃ DZIECKA
ZWIĄZEK ZAWODOWY PPS HSK
VIOLETTA I FLOREK ZAPRASZAJĄ
WSZYSTKIE DZIECI
NA FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W PROGRAMIE KONKURSY, GRY
I ZABAWY REKREACYJNE
DLA DZIECI CZEKAJĄ NAGRODY!!!
PARK MIEJSKI
31 MAJA GODZ. 16.00
ZAPRASZAMY!!!

Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim zaprasza twórców ludowych
oraz artystów do zaprezentowania się w dniach 14 – 15 czerwca 2008
na Międzynarodowym Jarmarku Strońskim
w ramach Dni Stronia Śląskiego.
Wystawiennikom zapewniamy miejsce oraz podstawowe stoisko (stół, krzesła)
Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest wypełnienie karty zgłoszeniowej
i przesłanie jej do nas na adres.
Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 20 a, e-mail: biuro@csir.com.pl,
tel 074 8141 604, 501 674 521 fax 074 8142 909
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2008! Serdecznie zapraszamy
Karta zgłoszeniowa oraz program Dni Stronia dostępne są na www.stronie.pl

MIEJ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ SWOJEJ GMINY!!!
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

W ramach opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010 (WPI), zapraszamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców z Gminy
Stronie Śląskie do czynnego włączenia się w kształtowanie wizerunku naszej
Gminy.
Masz niepowtarzalną szansę zdecydować o tym, która ulica czy
budynek zostanie wyremontowany, czego w Gminie brakuje, a co
Twoim zdaniem powinno zostać zrobione.
Prosimy o przekazywanie propozycji zadań inwestycyjnych (nazwa zadania –
czego dotyczy? oraz dokładne określenie miejsca inwestycji) w Urzędzie Miejskim (pok. Nr 9, tel. 811-77-22, e-mail: strategia@stronie.pl) lub za pośrednictwem radnych i sołtysów w terminie do 15 czerwca br.

