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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.
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Niech te słowa zamienią się w piękne róŜe, które pragną Wam złoŜyć:
Burmistrz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stronia Śląskiego

w Stroniu Śląskim

(-) Zbigniew Łopusiewicz

(-) Ryszard Suliński

LEADER - KONKURS
Z przyjemnością powiadamiamy Państwa o kolejnym naborze wniosków, który będzie trwał od
15 lutego 2010 r. do 16 marca 2010 r. (Kłodzka Wstęga Sudetów)
Nabór dotyczy czterech działań na które przewidziano następującą alokację środków:
1. Odnowa i rozwój wsi: 1 000 000 zł
2. Małe projekty: 400 000 zł
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 225 000 zł
4. RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 150 000 zł
W związku z ogłoszonym konkursem w dniu 23.02.2010 o godz.: 15: 30 odbędzie
się spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. (sala konferencyjna).

Szczegóły naboru wraz z dokumentacją konkursową i procedurą oceny wniosków znajdziecie
Państwo na Stronie http://www.kws.org.pl/index.html klikając w kolorowe ikony z nazwami
poszczególnych działań.
Wszystkie osoby zainteresowane złoŜeniem wniosku w ogłoszonym naborze zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w biurze fundacji: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00. Z uwagi na duŜą ilość osób zainteresowanych pomocą w wypełnianiu wniosków prosimy
o wcześniejsze umówienie daty i godziny spotkania z nami, najlepiej telefonicznie
pod nr 748148159 lub mailowo: biuro@kws.org.pl, kws@kws.org.pl

INFORMATOR SMS
Ruszył bezpłatny serwis SMS „Aktualne nabory na telefon”.

Informujemy, Ŝe w Lądku Zdr. przy
ul Kłodzkiej 33 czynna jest:
PRACOWNIA RENTGENOWSKA

Biuro Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów z siedzibą w Lądku Zdroju uruchomiła bezpłatną usługę przesyłania informacji o aktualnych konkursach, działaniach LGD i naborach
wniosków na zadania realizowane w ramach działania : 4.1/413 „WdraŜanie Lokalnych
Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Poniedziałek , Środa, Piątek
8.00 — 12.30
PORADNIA CHIRURGICZNA
Poniedziałek-Piątek 8.30 -13.30

Zarejestruj się wysyłając sms’a o treści: Lider na numer 503 340 503 a otrzymywać
będziesz zawsze aktualne informacje m.in.: na temat konkursów, naborów wniosków
o środki unijne ogłaszanych przez Fundację. Usługa jest dla Klienta bezpłatna. Klient
ponosi wyłącznie koszt wysłania SMS-a rejestrującego, w zwykłej cenie określonej taryfą operatora tej sieci komórkowej, z której korzysta.

Codziennie po godz.: 18.00 moŜna
uzyskać pomoc pielęgniarską
tel.: 074/ 8 14 63 15
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SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRACA W URZĘDZIE MIEJSKIM

Zapraszamy na XLVII sesję Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2010 roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności
Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI

I. Wymagania niezbędne:

1. Analiza bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej na terenie Gminy Stronie Śląskie - ocena działalności
policji, straŜy miejskiej oraz straŜy poŜarnej

1)

- Komisja Planowania, Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim
- Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku
Powiatowy

Państwowej

StraŜy

obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub
skarbowe
4) wykształcenie wyŜsze – kierunki : administracja, prawo,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie,
kulturoznawstwo, turystyka

- Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju
- Komendant
w Kłodzku

Wymagania w stosunku do kandydatów

PoŜarnej

- Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bystrzycy
Kłodzkiej
- Komendant Oddziału Miejsko - Gminnego Zw. OSP RP
w Stroniu Śląskim
- Komendant StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim
- Burmistrz Stronia Śląskiego
- Dyskusja
2. Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie Miasta
i Gminy Stronie Śląskie
- Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim
- Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
- Burmistrz Stronia Śląskiego
- Dyskusja
3. WyraŜenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim nieruchomości
połoŜonych w Stroniu Śląskim (uchwała)
4. Zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu na rzecz EnergoPro SA. we Wrocławiu (uchwała)
5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stronie Śląskie dla działki oznaczonej nr geodezyjnym 307 ,
połoŜonej we wsi Stary Gierałtów (uchwała)
6. Utworzenie i nadanie statutu gminnej instytucji kultury pod
nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim” (uchwała)
7. Likwidacja zakładu budŜetowego w celu przekształcenia w
jednostkę budŜetową pod nazwą „Przedszkole Miejskie im.
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim” (uchwała)
8. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok
(uchwała)
9. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o zamiarze i przyczynach połączenia gminnej
instytucji kultury pn.
„Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim” z gminną instytucją
kultury pn. „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim”

5) czteroletni staŜ pracy
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku
7) biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji
8) nieposzlakowana opinia
II. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania
administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych oraz przepisów prawa związanego
z problematyką na stanowisku,
2) znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych oraz znajomość programów, procedur i dokumentacji związanej z aplikowaniem do funduszy strukturalnych oraz
innych programów i funduszy pomocowych,
3) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
i dokumentów programowych,
4) zdolność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność za
wykonywaną pracę, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka
kultura osobista
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim - pok. nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Kierownika DG”.
Termin składania ofert:
do dnia 26 lutego 2010 roku do godziny 15:00.
Wszelkich informacji w zakresie ogłoszonego konkursu udziela
Zastępca Burmistrza - telefon kontaktowy 74/8 11 77 13.

SPOTKANIE DLA ROCZNIKA 2004
Serdecznie zapraszamy na
spotkanie informacyjne
dla rodziców dzieci z rocznika 2004
zamieszkałych na terenie gminy Stronie Śląskie
dnia 2 marca 2010 o godz. 15.00
w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim (świetlica szkolna)
Dyrektor SP mgr Małgorzata Ozga
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. Wszystkie niŜej wymienione nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów
PrzeznaczeWartość nienie i sposób
ruchomości
jej zagospobrutto
darowania

Kwota wadium

Niezabudowane nieruchomości

Obiekty hotelowe:

199 000,00

10 000,00

kompleksu kilkudziesięciu działek,
stanowiących zespół rekreacyjnousługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika
retencyjnego, połoŜonego ok.
1,50km od Stronia Śląskiego. Brak
wyposaŜenia w urządzenia infrastruktury technicznej, Istnieje
moŜliwość podłączenia do kanalizacji ściekowej i wodociągu miejskiego przebiegającego w odległości ok. 300m i energii elektrycznej
w odległości ok. 250 m.

Hotel, pensjonat,

160 000,00.

8 000,00

kamping oraz
obiekty sportu
i rekreacji

143 000,00

7 500,00

169 000,00

8 500,00

169 000,00

8 500,00

196 000,00

10 000,00

Nr i poPołoŜeKW
w. działnie
Nr
2
ki w m
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa

279/69
279/70
3850m2
279/71
3494m2
279/72
4132m2
279/73
4016m2
279/74

Opis nieruchomości

74506 gruntowe wchodząca w skład
74506
74506
74506
74506
74506

Termin
przetargu
12.03.2010
godz. 13:15
12.03.2010
godz. 13:30
12.03.2010
godz. 13:45
12.03.2010
godz. 14:00
12.03.2010
.godz. 14:15
12.03.2010
godz. 14:30

PRZETARG GARAśE
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. Wszystkie niŜej wymienione nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów.
PołoŜenie

Nr i pow.
działki

Księga
wieczysta

Przeznaczenie nieruchomo- Termin zagospoda- Cena
ści i sposób jej zagospoda- rowania nierucho- wyworowania
mości
ławcza

Kwota
wadium

Termin przetargu

Stronie Śląskie ul. 330/2 o
Mickiewicza
pow. 20m

2

66553

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem pod budowę garaŜu

2 lata od dnia nabycia nieruchomości

2300,00

120,00

12.03.2010r
godz. 12:00

Stronie Śląskie ul. 335/4 o
Mickiewicza
pow. 20m

2

66026

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem pod budowę garaŜu

2 lata od dnia nabycia nieruchomości

2700,00

140,00

12.03.2010r.
godz.12:15

Stronie Śląskie ul. 335/5 o
Mickiewicza
pow. 19m

2

66027

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem pod budowę garaŜu

2 lata od dnia nabycia nieruchomości

2600,00

130,00

12.03.2010r.
godz.12:30

Stronie Śląskie ul. 335/8 o
Mickiewicza
pow. 20m

2

66030

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem pod budowę garaŜu

2 lata od dnia nabycia nieruchomości

2700,00

140,00

12.03.2010r.
godz.12:45

PRZETARG KOTŁOWNIA
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ urządzeń kotłowni olejowej , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
1. kocioł Ŝeliwny olejowo-gazowy RAPIDO F 210/9NT 160-180
KW ze sterownikiem pogodowym i c.w.u. RAPIDOMATIK Z 3.3
– 1 szt.
2. palnik olejowy HERMANN FGZ 250 AL1 dwustopniowy o mocy 72-200 KW – 1szt
3. bojler c.w.u. REFLEX S 400 – 1 szt.
4. wartownik dn 65 – 1 szt.
5. naczynie przeponowe, wzbiorcze REFLEX 200 N ciśnienie
max 3,0 atm. – 1 szt.
6. zawór odcinający śr.65mm – 1 szt.
7. manometr – 8 szt.
8. zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915-1” początek otwarcia
2,5 bar – 1 szt.
9. zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915-1/2” początek otwarcia 5,0 bar – 1 szt.

10. rozdzielacz DN 65mm 6x2” – 2 szt.
11. pompa obiegu wewnętrznego GRUNDFOS UPS32/60F-1szt.
12. pompa obiegowa C.O. GRUNDFOS UPS 32/60 F 1-fazowa,
zawór DR 32 GLA z siłownikiem VMM-20 – 1 szt.
13. pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. GRUNDFOS UPS
25/60 1-faz. – 1 szt.
14. pompa cyrkulacyjna GRYNDFOS UPS 25/60 B – 1 szt.
15. filtroodmulnik FOM – 1 szt.
16. zbiorniki oleju SCHULZ 1000L – 9 szt.
17. zawór oddechowy z przerywaczem płomienia dn 50 – 1 szt.
18. złączka do napełniania zbiorników – 1 szt.
19. zawór zwrotny śr 10mm – 1 szt.
Przetarg odbędzie się dnia 05 marca 2010r. o godzinie
12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55 pokój nr 17 (sala konferencyjna).
Wadium naleŜy wpłacić najpóźniej
do dnia 01 marca 2010 roku

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, 074-811-77-41.
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DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG

KONKURS WIELKANOCNY

W 2009 roku Urząd Miejski w Stroniu Śl. przystąpił do
„Programu doskonalenia usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu
Miasta w DzierŜoniowie”. Projekt jest współfinansowany przez
UE ze środków EFS i będzie trwał do 2011 r.

Gmina Międzylesie w ramach projektu pt. „Wielkanoc
– tradycja która łączy” organizuje konkurs na:

Projekt dotyczy kompleksowego programu doskonalenia
usług publicznych, zarządzania urzędem oraz rozwoju zasobów
ludzkich w około 30 JST. Jego realizacja zapewni uzyskanie
wymiernych i trwałych rezultatów dzięki zastosowaniu wzajemnie się uzupełniających instrumentów i zaangaŜowaniu w program wszystkich pracowników JST. Pracownicy JST objętych
projektem zwiększą swe kompetencje w zakresie zarządzania a
część z nich uzyska specjalistyczne kwalifikacje podnoszące ich
wartość na rynku pracy.
Korzyści administracji publicznej z udziału w programie.
Poprawa obsługi klientów JST poprzez doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych na podstawie wyników
pogłębionych badań satysfakcji klientów i samoocen CAF.
Podniesienie sprawności instytucjonalnej JST poprzez wykorzystanie systemu ISO 9000
Wzrost kompetencji pracowników poprzez uczestnictwo
w szkoleniach i inicjatywach wdroŜeniowych, szkoleniach
e –learning (w ich wykorzystaniu przoduje gmina Stronie
Śląskie)
Wzrost satysfakcji pracowników poprzez poprawę systemu
zarządzania zasobami ludzkimi
Wzrost motywacji i zaangaŜowania kluczowego personelu
JST poprzez uczestnictwo w cyklach samooceny CAF oraz
we wdraŜaniu inicjatyw doskonalących
Stymulowanie zmian w urzędach poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę informacji na warsztatach benchmarkingowych, na portalu intranetowym, stronie www projektu, za
pomocą bazy danych dobrych praktyk
Stymulowanie krajowych JST do doskonalenia jakości
usług publicznych i zarządzania poprzez upowszechnianie

1. plakat wielkanocny,
2. kartę wielkanocną.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Kłodzkiego. Ostateczny termin składania prac do 9 marca 2010.
Plakat wielkanocny powinien być wykonany techniką dowolną,
jest moŜliwość prezentacji. Wielkość plakatu max: 60x80 cm
Karta wielkanocna powinna być wykonana technika dowolną
Wielkość kartki:15 x 21 cm lub 15 x l0,5cm.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:
Gmina Międzylesie Referat Rolnictwa tel. 74 8126347 wew.
27 oraz Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku ul. Okrzei 6,
tel. 748673801, email: pzd.klodzko@dodr.pl

MIKROPROJEKTY Z MARIANNĄ
PoniewaŜ w tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin
królewny Marianny Orańskiej, wiele tegorocznych imprez
będzie ściśle związanych z jej osobą. Na realizację tych
przedsięwzięć staramy się pozyskać dotacje z Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w latach 2007 –
2013. Projekt pt. „Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie
Śląskie“ ma na celu organizację cyklu imprez kulturalnych,
podczas których, po stronie polskiej i czeskiej, przedstawiona
zostanie postać Marianny Orańskiej i jej wkład w rozwój
naszego pogranicza.

KONSULTACJE LPR
ZAPRASZAMY
NA KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE PRAC NAD
„LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI
MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE”
Konsultacje odbędą się w Sali konferencyjnej

PUNKT KONSULTACYJNY DLA
OFIAR PRZEMOCY

Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Pragniemy poinformować, Ŝe powstał lokalny zespół interdyscyplinarny ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Głównym celem zespołu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego
systemu interwencji i wsparcia dla osób zagroŜonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. W składzie zespołu znajdują się
pracownicy policji, opieki społecznej, straŜy miejskiej, pedagodzy i dzielnicowi. W planie działania jest stworzenie Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego dla ofiar i sprawców
przemocy. W ramach tych działań od 1 marca rozpoczyna
działanie całodobowy telefon zaufania. Tel.: 795 537 695

Podczas spotkania omówiony zostanie przebieg prac nad
Programem Rewitalizacji oraz zasady naboru projektów
w ramach działania 9.2 „Odnowa zdegradowanych obszarów
miejskich w miastach poniŜej 10 tysięcy mieszkańców”.

STYPENDIA
01 marca 2010 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. 74/811-77-17.

26.02.2010 r. (piątek) godz. 16.00

Program będzie dokumentem niezbędnym przy ubieganiu
się o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013.
Beneficjentami środków pomocowych w ramach tego działania mogą być m.in.: gminy lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące usługi publiczne
na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego (policja, straŜ miejska, straŜ poŜarna).
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PROMOCJE CENOWE
W UZDROWISKU
Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. zaprasza
wszystkich mieszkańców gmin Lądek Zdrój i Stronie
Śląskie do skorzystania z bogatej bazy zabiegowej.
Tylko teraz wszystkie zabiegi oferowane w Uzdrowisku
są dla Państwa o 50% tańsze. Jest to idealna okazja, aby skorzystać z dobrodziejstw lądeckich wód
i zregenerować swój organizm.
Właśnie teraz przedstawiamy Państwu propozycję skorzystania z lądeckich wód termalnych poprzez moŜliwość wykupienia części zabiegów bez ordynacji lekarskiej, bezpośrednio w Punktach Informacyjnych Wojciech i Jerzy. Z bogatej listy zabiegów
szczególnie polecamy zabiegi wodne wykonywane na
bazie wód siarkowo – fluorkowych i siarkowo – radonowych. Wśród nich duŜą popularnością cieszą się
kąpiele w basenach, kąpiele perełkowe, masaŜe podwodne, masaŜe wirowe i natryski.

W SKRÓCIE
Dzień Babci i Dziadka w Bolesławowie
JuŜ po raz kolejny w Bolesławowie zaproszono Seniorów na obchody
Dnia Babci i Dziadka. Gospodarzami uroczystości, która odbyła się
w dniu 24 stycznia byli
panowie sołtys Eugeniusz Tarnowski i radny
Dariusz Gulij. Zgromadzeni goście obejrzeli
program
artystyczny
przygotowany przez najmłodsze pokolenie –
dzieci z Alternatywnego
Ośrodka Edukacji Przedszkolnej „Bajlandia” i
świetlicy środowiskowej
w Bolesławowie.
BAL W BAJLANDII

Pamiętajmy jednak, Ŝe zabiegi działają
przede wszystkim na poprawę zdrowia. Lądek uzyskuje szczególnie dobre wyniki w leczeniu takich dolegliwości jak: choroby narządu ruchu, układu nerwowego, schorzenia ortopedyczne, schorzenia naczyń obwodowych a takŜe choroby skóry, górnych dróg oddechowych oraz coraz częściej nasilające się choroby
cywilizacyjne (astma, otyłość, cukrzyca). We wszystkich tych przypadkach zachęcamy Państwa do konsultacji z uzdrowiskowym lekarzem, który dobierze odpowiedni rodzaj kuracji oraz zaordynuje dopasowane do
Państwa potrzeb zabiegi: wodolecznicze, borowinowe
lub fizykoterapeutyczne.

W dniu 11 lutego
2010 roku po raz
trzeci dzieci z Alternatywnego
Ośrodka
Edukacji Przedszkolnej
„Bajlandia”
w Bolesławowie, prowadzonego
przez
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji
Społecznej bawiły się
na balu przebierańców.

Lądeckie ciepłe źródła, o unikalnym w skali
europejskiej składzie chemicznym od wieków przyciągają znakomitych gości, a takŜe kuracjuszy z róŜnych
stron świata. Tym szczególniej zapraszamy mieszkańców do skorzystania z niezwykłych właściwości lądeckich wód. Uzdrowisko kąpielowe – jakim niewątpliwie
jest Lądek Zdrój gorąco Państwa zaprasza!

Przygotowania do zabawy trwały na długo przed rozpoczęciem balu
– jest to ulubiona impreza naszych maluchów. Wspólne przystrajanie
sali sprawiło im wielką uciechę, a opowiadanie o strojach wzbudzało
wiele emocji.

Rezerwacji zabiegów prosimy dokonywać
w Punktach Informacyjnych lub w Dziale Planowania
Zabiegów bezpośrednio bądź telefonicznie. Zagwarantuje to Państwu dostępność zabiegów oraz pozwoli
dokładnie zaplanować harmonogram leczenia.
Punkt Informacyjny Wojciech – tel. 74/811 54 74
Punkt Informacyjny Jerzy – tel. 74/814 65 68
Dział Planowania Zabiegów
- tel. 74/814 62 27 (wew. 245)

Anna Zalewska

POCZTA - ZMIANA GODZIN
Centrum Poczty Oddzial Rejonowy w Wałbrzychu poinformowało, Ŝe od dnia 15 lutego 2010 uległy zmianie
godziny obsługi klientów w dni robocze. Urząd Pocztowy w Stroniu dotychczasowo był czynny w godz.: 8:00
– 18:00 po zmianie będzie czynny od 10:00 – 17:00.
PowyŜsze zmiany Centrum Poczty uzasadnia przeprowadzoną analizą zapotrzebowania oraz przesłankami
ekonomiczno-społecznymi.

Po udanej zabawie dzieci juŜ dziś
planują, za kogo przebiorą się za rok!
ZIMA JASKINIOWCÓW
W czasie ferii odbyły się dwie imprezy z serii Zima Jaskiniowców.
Inicjatorem i pomysłodawcą zabaw
na śniegu było Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej wraz
z Przedszkolem "Bajlandia". Zimowe
igraszki odbyły się przy wyciągu w
Kamienicy. Było wszystko, co potrzebne jest do świetnej zabawy,
a zatem duŜo śniegu, minusowe temperatury i dobry humor.
Wśród uczestników zabaw poza
mieszkańcami nie zabrakło równieŜ
gości przybyłych do okolicznych pensjonatów.
Wśród konkurencji znalazły się: rzut śnieŜką do tarczy, bieg z babą na
plecach, budowanie igloo dla całej rodziny, lepienie bałwana na czas,
zjazd na worku foliowym, rzeźbienie śniegowych foteli, wybór najpiękniejszej jaskiniówki 2010, slalom sankami, przeciąganie liny.

BIULETY N SA MOR ZĄD OWY GMINY STR ONIE ŚLĄ SKIE

TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW

W dniach 14 – 21 luty na stokach ośrodka górskiego
„Czarna Góra” mogliśmy obserwować zmagania młodzieŜy w
XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy w Sportach
Zimowych
Znamy juŜ częściowe wyniki z zawodów:
Slalom - junior B/kobiety
1 Kłusak Magdalena - czas 1:33.55
2 Strzelecka Maria - czas 1:35.41
3 Jankowska Katarzyna - czas 1:36.70
Slalom - junior B/męŜczyźni
1 Oramus Piotr - czas 1:24.19
2 Dziedzic Andrzej - czas 1:24.29
3 Tabaszewski Jakub - czas 1:26.01
Super kombinacja - junior B/kobiety
1 Wąsek Katarzyna – czas 1:45.46
2 śołądź Emilia – czas 1:46.17
3 Malinowska Aleksandra - czas 1:48.65
Super kombinacja - junior B/męŜczyźni
1 Dziedzic Andrzej - czas 1:41.63
2 Tabaszewski Jakub - czas 1:42.07
3 Oramus Piotr - czas 1:42.93
21 Mróz Damian (ULKS Czarna Góra) - czas 1:51.20
32 Jaśkiewicz Wojciech (ULKS Czarna Góra) - czas 1:57.79
Super Gigant - junior B/kobiety
1 Wąsek Katarzyna - czas 1:04.39
2 Jankowska Katarzyna – czas 1:04.75
3 śołądź Emilia – czas 1:05.04
Super Gigant - junior B/męŜczyźni
1 Tabaszewski Jakub - czas 1:02.16
2 Dziedzic Andrzej – czas 1:02.41
3 Zapolski Patryk – czas 1:02.92
18 Mróz Damian (ULKS Czarna Góra) - czas 1:05.67

W dniach 12 – 14
lutego w Hali Stulecia
we Wrocławiu odbyły
się kolejne Międzynarodowe Targi Turystyczne. Wśród wystawców nie zabrakło
przedstawicieli Gminy Stronie Śląskie.
Nasze stoisko zorganizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Górskim „Czarna Góra” i Restauracją
„Puchaczówką”, która zafundowała odwiedzającym
degustację swojskich wyrobów wędliniarskich. W sobotę i w niedzielę Naszemu stoisku towarzyszyła Kapela z
ulicy Hutniczej. W niedzielę Kapela dała równieŜ występ na targowej scenie dla wszystkich odwiedzających. W sumie podczas targów pojawiło się ponad 12
tysięcy osób zainteresowanych ofertami turystycznymi.
Goście kupowali wycieczki, zbierali najciekawsze oferty, wygrywali nagrody i, oczywiście, korzystali z atrakcji Targów. Bogate i róŜnorodne stoiska ponad 320 wystawców oferowały szereg usług, począwszy od odpręŜającego masaŜu
ciała, przez doradztwo w wyborze wyprawy marzeń, aŜ po koncerty lokalnych zespołów, degustację regionalnych przysmaków
i liczne konkursy. Kilkunastu szczęśliwców wyszło z Hali z wygranymi kuponami na wycieczki m.in na Słowację oraz do wielu
polskich i zagranicznych hoteli i ośrodków SPA.
BranŜa okazję do wymiany doświadczeń miała w piątek, podczas dnia branŜowego. Przedstawiciele mediów dowiedzieli się
m.in o planach remontu Hali Stulecia i otwarciu Regionalnego
Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu.
W sobotę ogromną furorę wśród odwiedzających wywołał
I Dolnośląski Festiwal Kulinarny, w którym kucharze prześcigali
się pomysłami na potrawy oparte na produktach lokalnych.
Oczywiście, tłumy czekały równieŜ na gości specjalnych. Sobota była dniem wyjątkowym dla fanów Wojciecha Cejrowskiego, który po konferencji prasowej przez kilka godzin podpisywał ksiąŜki i pozował do zdjęć. Natomiast niedzielna wizyta
Martyny Wojciechowskiej była ukoronowaniem drugiej edycji
Międzynarodowych Targów Turystycznych.
Wrocław przez jeden zimowy weekend stał się centrum branŜy turystycznej. Następna impreza branŜowa – turystyczne
targi zimowe odbędzie się w mieście tysiąca mostów juŜ we
wrześniu.

TURON SKI CUP
W dniu 18 lutego 2010r. w Stacji Narciarskiej KAMIENICA w
godz. 09.00 – 13.00 odbyła się druga edycja zawodów narciarskich TAURON Energy Ski Cup. PoniŜej prezentujemy tabelę
wyników w SLALOMIE RÓWNOLEGŁYM:
Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: 074 811 77 22
Faks: 074 811 7732
e-mail: b.birowka@stronie.pl
Redaktor naczelny:
Bogdan Birówka

www.stronie.pl

JUNIORKA C
Miej
Imię i nazwisko
1
Cąkała Marika
2
Sikora Justyna
3
Mirek Katarzyna
JUNIOR C
1
Liwski Michał
2
Jasiczek Jędrzej
Brachaczek Michał
3

JUNIORKA B
Miej
Imię i nazwisko
1
Wąsek Katarzyna
2
śołądź Emilia
Chmielewska
3
Małgorzata
JUNIOR B
1
Dziedzic Andrzej
2
Tabaszewski Jakub
Oramus Piotr
3

