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UŚMIECHY LUDZI
W dniu 9 kwietnia 2009 w Bystrzycy Kłodzkiej
w siedzibie Funduszu Lokalnego Masywu ŚnieŜnika rozstrzygnięto dwa konkursy: rysunkowy i
fotograficzny pt. „Uśmiechy Ludzi”. Konkursy
zrealizowano w ramach programu „Pozytywna
energia – najwyŜszy stopień zasilania”.
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W konkursie fotograficznym komisja
oceniła 185 prac.
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I nagroda – K. Polaczek;
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W konkursie rysunkowym komisja oceniła 54
prace z czterech gmin Masywu ŚnieŜnika (Stronie
Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Lądek
Zdrój).

GRAND PRIX – Karolina Polaczek

II nagroda – Joanna Brylińska

I nagroda – Julia Leszczyńska
Nagrodzono prace — Stronie Śląskie:

III nagroda – Mateusz Kukin, klasa II a, Szkoła
Podstawowa w Stroniu Śląskim
WyróŜnienia:
Anna Świrk

III nagroda – Angelika Mizera

Vanessa Nejranowska,

II nagroda – J. Brylińska
III nagroda – A. Mizera
WyróŜnienia: Lubczyński, N. Hajdasz,
A. Sosińska, K. Polaczek.
W konkursie fotograficznym przyznano
równieŜ nagrodę Grand Prix, którą
otrzymała, mieszkanka naszej gminy
Karolina Polaczek.

III nagroda
Mateusz Kukin

II nagroda
Adrianna Derczyńska
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ n/w nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie :

ROGÓśKA — TRZECI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12:00
Cena wywoławcza brutto [w zł] — 13 100 000

Kwota wadium [w zł] — 700 000

Powierzchnia działek — 89,87 ha
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
zabudowa mieszkaniowa, usługi, uŜytki rolne, zieleń leśna, droga transportu rolnego
PołoŜenie i opis nieruchomości:
Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka, Gmina Stronie Śląskie. Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne
urządzenia infrastruktury technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.
Dojazd do nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez miejscowość Konradów,
drogą asfaltową. Krótszy dojazd od Stronia Śląskiego drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym.

STARA MORAWA — DRUGI PRZETARG — 29 MAJA 2009 R. GODZ.12.30 — 13.30
Nr i pow.
działki
[w ha]

Cena
wywoławcza
brutto [w zł]

Kwota
wadium
[w zł]

279/59
15650m2

830 400

42 000

867 000

44 500

839 000

42 000

1 050 000

52 500

899 000

45 000

279/60
10392m2
279/61
8583m2
279/64
10742m2
279/65
9192m2

PołoŜenie i opis nieruchomości

Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone w obrębie wsi
Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie, wchodzą w skład kompleksu
kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowych,
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego
o pow. lustra ok. 5 ha oraz w sąsiedztwie istniejących
i planowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Uzbrojenie działek dobre, wzdłuŜ planowanej drogi dojazdowej przebiegają linie wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze energetyczne jest
w trakcie realizacji.

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania
Obiekty hotelowe oraz
obiekty sportu
i rekreacji
z wykluczeniem
mieszkalnictwa.
Maksymalna
wysokość
zabudowy do 15m .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-RogóŜka.” lub ”Przetargdziałka nr” wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r. na konto Gminy Stronie Śląskie
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, 074-811-77-45.

OGŁOSZENIE
Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierŜawy na okres 15 lat, połoŜonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Ustala się termin złoŜenia wniosków do dnia 12 maja 2009 przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo o nabyciu nieruchomości na podstawie Art.34 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.
Nr działki
Pow. w m2
279/75
2112 m2

279/76
2065

m2

279/77
2021 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość
czynszu
(netto/m-c)

Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 3 – powierzchnia zabudowy 275,8 m2, budynek gastronomiczny z częścią usługową – wypoŜyczalnią sprzętu pływającego i pokojami gościnnymi na poddaszu.

1056 zł

Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 2 – powierzchnia zabudowy 380,00 m2 – budynek gastronomiczny z częścią rekreacyjną i pokojami gościnnymi na poddaszu.

1032,50 zł

Usługi związane obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Nowonabywca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji budowlanej jak i do realizacji obiektu kubaturowego zgodnie z koncepcją zabudowy terenu. Budynek usługowy 1 – powierzchnia zabudowy 419,37 m2 – budynek gastronomiczny z kręgielnią i pokojami gościnnymi na poddaszu.

1010,50 zł
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ROZPOCZĘTE INWESTYCJE
OTWARCIE OFERT PRZETRGOWYCH NA PKP
W dniu 15 kwietnia 2009 o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na „Rozbudowę z przebudową
istniejącego budynku stacji PKP pod kątem funkcji
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim”. Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, Ŝe
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 4 389 892
PLN (w budŜecie na 2009 rok przewidziano 2 000 000 PLN).
Ofertę złoŜyło 7 firm:
Nr

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto

1

Energy Investors sp. z.o.o.
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12

3 310 552,78

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza
57-200 Ząbkowice Śl.,
ul. Cukrownicza 6

3 373 478,44

3

Firma Handlowo – Usługowa
„KWADROS” M. Malik
57-401 Nowa Ruda,
ul. Stara Droga 23A

4 590 000,00

4

Przedsiębiorstwo Budowlane
„MAXBUD” ABJ sp. z.o.o.
54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89

3 520 348,87

5

OMNIBUS sp.z.o.o.
63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 41

3 900 974,40

6

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „WERBUD” E. Franków
4 282 200,00
57-300 Kłodzko, ul. Lipowa 1b

7

„WASAMA” sp. jawna Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne i elektryczne. 57-540 Lądek Zdrój,
ul. NadbrzeŜna 10

2 989 083,68

Rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg i mostu w Kletnie,
Starym Gierałtowie i Nowej Morawie. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „DROGMOST” sp.
z.o.o. z Kłodzka.
Środki
Gminy

Dofinansowanie

odbudowa drogi
Stary Gierałtów
237, 244, 246

341 600,12 109 600,12

232 000,00

odbudowa drogi
Kletno 55,64

133 444,47

27 444,47

106 000,00

339 981,06

68 981,06

271 000,00

476 250,00

95 250,00

381 000,00

1 291 275,65 301 275,65

990 000,00

odbudowa drogi
Nowa Morawa
84,94
most w Starym
Gierałtowie
93,244
RAZEM

W tym roku wysłuŜone gabloty zostaną zastąpione nowoczesną ekspozycją z wykorzystaniem najnowszych technik
wystawienniczych i środków audiowizualnych. Nie zdradzając na
razie wszystkich szczegółów warto wspomnieć, Ŝe oprócz gablot
i prezentacji multimedialnych, turyści będą mogli zobaczyć rekonstrukcje zwierząt jaskiniowych naturalnych rozmiarów. Zobaczymy niedźwiedzia jaskiniowego, hienę jaskiniową i lwa jaskiniowego. Dzięki temu wzrośnie wartość edukacyjna „Jaskini
Niedźwiedziej” i atrakcyjność turystyczna obiektu.
To kosztowne przedsięwzięcie finansowe zostanie zrealizowane dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy duŜym udziale finansowym Gminy Stronie Śląskie.

20 KWIETNIA ZOSTAŁ URUCHOMIONY
PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW
Regulamin Punktu Gromadzenia Odpadów (PGO)

REMONTY DRÓG

Wartość
zadania

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się planowana przebudowa istniejącej ekspozycji muzealnej w pawilonie wejściowym
„Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie.

PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Procedura przetargowa jest w trakcie.

Nazwa
zadania

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

1. Punkt Gromadzenia Odpadów Segregowanych mieści się
przy ul. Dolnej 2A na terenie bazy Zakładu Komunalnego
spółka z o.o. w Stroniu Śląskim.
2. PGO czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00
do 13.00.
3. PGO przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie odpady komunalne
segregowane pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Stronie Śląskie wyszczególnione poniŜej:
♦ papier i tektura,
♦ tworzywa sztuczne,
♦ szkło białe i kolorowe,
♦ zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
♦ baterie i akumulatory,
♦ odpady wielkogabarytowe.
4. Zdający odpady dostarcza je do PGO własnym transportem
i zapewnia ich rozładunek.
5. Obsługa PGO wskazuje miejsce i pojemniki, w których naleŜy umieścić dostarczone odpady.
6. W przypadku większej ilości odpadów konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu
dostarczenia odpadów.
7. Obsługa PGO odmówi przyjęcia odpadów, jeŜeli stwierdzi,
Ŝe są one zanieczyszczone lub zmieszane z innymi odpadami.
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM

OFERTA ZSP

Przez trzy kolejne dni kwietniowe 22, 23 i 24 uczniowie
klas III Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śl. zmagali się z testami egzaminacyjnymi kończącymi naukę
w gimnazjum. Egzaminy odbyły się w częściach humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Egzamin językowy, z języka angielskiego, odbył się po raz pierwszy. śyczymy powodzenia!

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

18 kwietnia 2009 w kłodzkim gimnazjum na ul. Traugutta odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowany przez Policję. DruŜyna Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Sl. w składzie: Adrian Lubczyński, Krzysztof Korobij i Wojciech Brodziński pod
opieką pana Henryka Romanowa wywalczyli III miejsce druŜynowo oraz III miejsce indywidualnie ( A. Lubczyński).
Nasi zwycięscy wykazali się wiedzą teoretyczną i
praktyczną dotyczącą zasad ruchu drogowego oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Serdecznie gratulujemy!
24 marca 2009 r. w Świdnicy odbyły się zawody pływackie strefy wałbrzyskiej, druŜyna dziewcząt i chłopców
z Gimnazjum w Stroniu Śląskim pod opieką p. Małgorzaty
Wijatyk zajęła IV miejsce. Gratulujemy.
Świetlica Środowiskowa
przy Gimnazjum w Stroniu Śląskim
Czynna codziennie w godzinach 13:30 – 17:30
Oferuje:
*zajęcia plastyczne
*zajęcia sportowe
*zajęcia muzyczne
*warsztaty kulinarne
*ping-pong
ZAPRASZAMY

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NIE RYZYKUJ! ZASTRZEś JE W BANKU!
System DOKUMENTY ZASTRZEśONE chroni osoby, które
utraciły swoje dokumenty toŜsamości. Ogranicza moŜliwości
ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty
utraciła.
NaleŜy pamiętać, Ŝe wobec nasilających się prób wyłudzeń z
wykorzystaniem cudzej toŜsamości, samo zgłoszenie utraty
dokumentów na Policji czy w urzędzie juŜ nie wystarcza!
Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa
oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając
stosowny wniosek o dokonanie zastrzeŜenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEśONE.
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
♦ Natychmiast zastrzec je w Systemie
DOKUMENTY ZASTRZEśONE.
♦ Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieŜy).
♦ Wyrobić nowy dokument.
♦ W zaleŜności od tego czy są juŜ Państwo Klientami Banku
czy nie - istnieją dwa sposoby zastrzegania utraconych
dokumentów:
JeŜeli osoba, która utraciła dokumenty toŜsamości jest Klientem jakiegokolwiek Banku (np. ma tam załoŜony swój rachunek) najłatwiej będzie dokonać zastrzeŜenia w którymś z
jego oddziałów.
JeŜeli osoba, która utraciła dokumenty toŜsamości nie jest
Klientem banku, moŜe dokonać zastrzeŜenia w bankach,
które przyjmują zastrzeŜenia od wszystkich osób, np. PBS w
Strzelinie, BGś, AIG Bank Polska, Bank BPS, Bank Pocztowy,
BZ WBK SA, Invest Bank, Kredyt Bank.
Więcej informacji na www.dokumentyzastrzezone.pl

W STRONIU ŚLĄSKIM
Oferuje w roku szkolnym 2009/2010
TECHNIKUM:
technik hotelarstwa; technik Ŝywienia;

technik logistyk

SZKOŁA ZAWODOWA
kucharz małej gastronomii;

sprzedawca

NOWOŚĆ!!! TECHNIK LOGISTYK
Logistyka – ZAWÓD NA TOPIE
Opis: Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na
właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli
moŜliwie najniŜszych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się
logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Praca: Do najpopularniejszych branŜ, które poszukują logistyków naleŜą przede
wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Zdobyte
kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyŜszane poprzez
kontynuację nauki w szkołach wyŜszych na kierunkach: logistyka oraz transport.

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
W dniu 8 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Stroniu odbyła się 4 edycja Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu.
W konkursie wzięło udział 9 druŜyn ze szkół w: Lądku Zdrój,
Bystrzycy Kłodzkiej, Trzebieszowic, Kłodzka i Stronia Śląskiego.
Uczniowie biorący udział w konkursie zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych dnia 31marca 2009r. Naszą szkołę reprezentowały 3 druŜyny 3 osobowe.
Konkurs składał się z dwóch części:
♦ w pierwszej części uczniowie w grupach rozwiązywali test,
♦ w drugiej zmagali się z zadaniami praktycznymi.
Rywalizację uczestników obserwowała i oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Urszula Łączyńska – Ramza – lekarz; p.
Marlena Cymer – Biała – stomatolog; p. Anna Sporek – Dział
Promocji Zdrowia przy U.M.; p. Mariola Danielewska – PSSE
Kłodzko; p. Iwona Kijek – PSSE Kłodzko; p. Maria Zima – nauczyciel przyrody SP Stronie Śląskie
I miejsce – zdobyła druŜyna nr 1 – Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie w składzie: Wioleta Wlaźlak, Roksana Malinowska,
Katarzyna Chmaj.
II miejsce – zdobyła druŜyna nr 3 – Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie w składzie: Kalina Młynarczyk, Adrian Balicki, Dominika Kruszewska
III miejsce – zdobyła druŜyna Lądek Zdrój w składzie: Klaudia Dugiel, Paulina Perwenis, Weronika Cop
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Stroniu
Śląskim — p. Maria Zima – nauczyciel przyrody, p. Jarosław
Grzybowski – nauczyciel PdR, p. Irena Kolczyńska – pielęgniarka szkolna.
KaŜdy uczestnik otrzymał nagrodę, której sponsorem był Urząd
Miejski w Stroniu Śl. Poczęstunek ufundowała Rada rodziców
przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.
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PISANKI NA DRZEWACH

W dniu 05 kwietnia 2009 roku na hali sportowej w Pisarzowicach (gmina Kamienna Góra) odbył się rozgrywany
pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Finał Tenisa Stołowego w ramach X Dolnośląskich
Igrzysk LZS. Na starcie stanęło 172 zawodników i zawodniczek finalistów ośmiu eliminacji strefowych . Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach od 1 do 8 miejsca
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.
Zawodnicy którzy zajęli pierwsze miejsca mają prawo
uczestnictwa w Mistrzostwach Polski LZS. Bardzo dobrze
zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Kłodzku - którego przewodniczącym
jest Pan Marek Szpak - a szczególnie ŚnieŜnika Stronie
Śląskie i Orląt Krosnowice, wygrywając kategorię młodzików, młodziczek, kadetek, juniorek i seniorek. PoniŜej miejsca zajęte przez naszych zawodników:

W tym roku zapoŜyczyliśmy jeden
ze zwyczajów wielkanocnych do
mieszkańców Starego Mesta.
Jest to zwyczaj wieszania pisanek na krzewach itp. Przyozdobiono w ten sposób plac przed
Urzędem Miejskim w Stroniu.

MŁODZICZKI:

W tym roku w Stroniu Śląskim 4rocznicę śmierci Jana Pawła II uczciliśmy koncertem w wykonaniu Grupy
Artystycznej Artufices.

1. śurek Weronika — (Orlęta Krosnowice)
3.Ciura Aleksandra — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
7.Studniarz Adrianna — (ŚnieŜnik Stronie Śl)

MŁODZICY:
1.Burek Szymon — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
2. Dugiel Adrian — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
3.Malec Daniel — (Orlęta Krosnowice)

KADETKI:
1.Michorczyk Natalia — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
3.Jończyk Ada — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
KADECI:
2.Kwaszyński Przemysław — (Orlęta Krosnowice)
6.Ciura Dominik — (ŚnieŜnik Stronie Śl)
9.Gacek Szymon — (Sokół Nowy Waliszów)

JUNIORKI:
1.Bańka Monika — (Orlęta Krosnowice)
6.Kulak Edyta — (Orlęta Krosnowice)

JUNIORZY:
8.Dubik Mateusz — (Zamek Gorzanów)
9.Kasznia Sebastian — (Sudety Międzylesie)
13.Galuk Sebastian — (Sokół Nowy Waliszów)

SENIORKI:
1.Grzybalska Ewelina — (Orlęta Krosnowice)
3.Wojewódka Małgorzata — (Orlęta Krosnowice)
4. Bromboszcz Barbara — (Orlęta Krosnowice)

SENIORZY:
6.Jabłoński Daniel — (Orlęta Krosnowice)
17.Chszczanowicz Arkadiusz — (Zamek Gorzanów)

DZIAŁAJ LOKALNIE
FUNDUSZ LOKALNY
MASYWU ŚNIEśNIKA
OGŁASZA KONKURS
"DZIAŁAJ LOKALNIE"
Konkurs realizowany jest w ramach VI edycji Programu
"Działaj Lokalnie", którego celem jest wspierane projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego.
Termin składania wniosków do 8 maja 2009 r.
Ogłoszenie wyników 15 maja 2009 r.
Po dodatkowe informacje:
074 8 111 880 lub 074 8 110 568, e-mail: flms@ng.pl

Pisanki wykonali i przywiesili
przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego oraz uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Stroniu Śl.
JeŜeli ten zwyczaj spodoba się mieszkańcom w przyszłym roku pojawi się więcej takich ozdób.

IV ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Koncert odbył się w Kościele Parafialnym Matki BoŜej Królowej Polski i Św.
Maternusa w Stroniu Śl. w dniu 2 kwietnia 2009 r. o godz. 20:30.
Organizatorami koncertu byli: Gmina Stronie Śl., CSiR, Parafia Matki
BoŜej Królowej Polski i Św Maternusa.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA śYWNOŚCI
W dniach 27-28 Marca na terenie Stronia
Śląskiego odbyła się „Wielkanocna zbiórka
Ŝywności”.
W akcji zebrano 496 kg Ŝywności. Z zebranych produktów przygotowano świąteczne
paczki Ŝywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom, wolontariuszom, właścicielom
sklepów, w których odbyła się zbiórka, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia zbiórki.

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. 074 811-77-15).
♦Przypominamy, Ŝe termin 31 maja mija termin wniesienia
opłaty za sprzedaŜ napojów alkoholowych. Nie dopełnienie
tego obowiązku będzie wygaśnięciem zezwolenia.
♦Z początkiem czerwca planowane jest przeniesienie targowiska miejskiego z ul. Mickiewicza na ul. Kościuszki. Nowe targowisko ma powstać na terenie bocznicy kolejowej.

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

IMPREZY W MAJU
1 – 3 maj – WIELKA MAJÓWKA
Przegląd Twórców Lokalnych „Górskie Cienie”
Park Miejski w Stroniu Śląskim
1 maja
18.00
19.00
20.00
21.00

W Rzeczypospolitej Polskiej
7 czerwca 2009 (niedziela)
wybierać będziemy
50 posłów do
Parlamentu Europejskiego.

Koncert „MY” & „Artufices”
Koncert Pain Drops
Koncert Dominiki Barabas
Gwiazda wieczoru grupa „-123min.”

2 maja
16.00
17.00
18.00
19.00

Występ zespołu Siekiereczki
Kapela z Ulicy Hutniczej
Występ zespołu Skrzynczanki
Spektakl teatralny w wykonaniu
Nie Powinno
20.00 Koncert muzyczny
21.30 – 24.00
Muzyka do tańca

Głosowanie poza miejscem
stałego zamieszkania.
Teatru,

Którego

Być

3 maj
13.00 – Msza Św. - Kościół Parafialny
14.30 – Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim – organizator Szkoła Podstawowa.
15.30 – Pokaz modelarstwa — Pracownia modelarska przy Gimnazjum
1 – 3 maj
Czarna Góra – otwarcie Parku Rowerowego.
9 maj
Zawody sportowe Stronie Śląskie – Stare Mesto w CSiR Stronie Śląskie
(tenis stołowy, siatkówka, badminton, piłka noŜna). „Wiosenne międzyregionalne zawody sportowe w ramach realizacji projektu – „Przełęcz
Płoszczyna do współpracy nas doprowadziła” – współfinansowany ze
środków EFRR w ramach POWTRCZ-PL 2007-2013 oraz z budŜetu państwa – za pośrednictwem „Euroregionu Glacensis”.
23 – 24 maj
Pucharu Polski DH (DOWNHILL – ZJAZD ROWEROWY) - Czarna Góra
Zawody będą przygotowane zgodnie z wymogami PZKol. Trasa będzie w
pełni zabezpieczona siatkami i materacami. Zrezygnowano z najbardziej
uciąŜliwych ciasnych zakrętów na samym dole trasy, w zamian powstanie
kilka nowych, ciekawych przeszkód.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
Przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl. 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.

PRACOWNIA RENTGENOWSKA
Informujemy, Ŝe w szpitalu w Lądku Zdroju czynna jest pracownia rentgenowska w następujących dniach:
Poniedziałek
9.00 — 13.00
Środa
9.00 — 13.00
Piątek
9.00 — 13.00

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego,
po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy.
Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem
zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców
wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek
– poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy
nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w
głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni
złoŜyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze,
której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10.
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28 maja
2009 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na
własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu
w miejscu stałego zamieszkania.
Głosowanie na podstawie zaświadczenia
o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu
przed dniem wyborów moŜe otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim
moŜna głosować w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w
2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca
2009 r. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W
przypadku jego utraty, niezaleŜnie od przyczyny, nie
będzie moŜliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia,
ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
Głosowanie wyborców niepełnosprawnych
Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu
powinni oni złoŜyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się
w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 28 maja 2009 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

SPOTKANIE DIABETYKÓW
W czwartek (30 kwietnia) w stołówce Szkoły Podstawowej
w Stroniu Śląskim o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie
osób chorych na cukrzycę.
ZAPRASZAMY
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