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W TYM NUMERZE:
„Nie chciałem o was śpiewać, nie chciałem wam pisać wierszy,
Lecz śmierć przecięła ten lot : w dzienniku numer sto pierwszy.
I przyszła ta czarna wiadomość:
„Lot orłów przerwany we mgle!"
A dalej juŜ tak nierealnie. To skrzydło…Jakby we śnie.
Zamknięci w powietrznej łodzi, jak ptaki, w niebieskiej toni
Lecieli do nieba dwoma rzędami , nasi białoczerwoni.
Frunęli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie,
Bo w jej głębi, na wiecznej warcie, stoją polscy synowie…”
Katyń 2010, Andrzej Janeczko

Kondolencje Burmistrza Stronia Śląskiego i Przewodniczącego
Rady Miejskiej
W sobotę, 10 kwietnia, w godzinach rannych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Lech Kaczyński wraz z małŜonką i osobami towarzyszącymi. Wiele z tych osób pełniło waŜne publiczne funkcje
w kraju. Państwo Polskie poniosło niepowetowaną stratę.
Rodzinom, Przyjaciołom i Współpracownikom tragicznie Zmarłych składamy
wyrazy najgłębszego współczucia.
Burmistrz Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Ryszard Suliński

W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Sali Ślubów
12 kwietnia 2010 r. wyłoŜona została na czas śałoby Narodowej
Księga Kondolencyjna. Słowa zapisane w Księdze są hołdem
złoŜonym wszystkim polskim patriotom, którzy zginęli
tragicznie na ziemi smoleńskiej
Jako pierwszy do księgi kondolencyjnej wpisał się Burmistrz
Stronia Śląskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Swój wpis
do księgi złoŜyli takŜe Starosta Uhelny, Radni oraz licznie przybywający mieszkańcy Stronia Śląskiego.

PROTEST BURMISTRZA
W związku z przebudową mostu w miejscowości Stronie Śląskie wieś, do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jak wynika z zatwierdzonej przez Marszałka Województwa organizacji ruchu, objazd do wsi Sienna ma odbywać się przez Lądek Zdrój i Bystrzycę Kłodzką co stanowi odcinek 40 km. W zaistniałej
sytuacji Burmistrz Stronia Śl. interweniował w sprawie u inwestora negatywnie opiniując
propozycję odjazdu przez Bystrzycę Kł. Nie przyniosło to jednak poŜądanego skutku. Dlatego
teŜ Burmistrz zwrócił się do Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Zbigniewa
Szczygła z prośbą o interwencję w DSDiK.
Interwencja jest uzasadniona z wielu powodów min:
- dojazd wskazanym objazdem jest niemoŜliwy, poniewaŜ tam takŜe trwają prace przy
przebudowie drogi nr 392 na odcinku do Bystrzycy Kł. do wsi Idzików i na tym odcinku
obowiązuje zakaz ruchu,
- pozbawienie dojazdu spowodowało utrudnienia w funkcjonowaniu ośrodka Czarna Góra jak równieŜ istniejących tam pensjonatów,
- w maju rozpoczyna się wzmoŜony ruch turystyczny dlatego teŜ brak dojazdu to brak
dochodów.
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SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010 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 stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz
działania podjęte w celu jego zmniejszenia. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
▪ Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Tury-

styki i Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
▪

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

▪ Syndyk Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w upadłości w

Stroniu Śląskim
▪ Burmistrz Stronia Śląskiego
▪ Dyskusja

5.

Analiza i ocena realizacji budŜetu Gminy Stronie Śląskie za
2009 rok.
▪ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
▪ Burmistrz Stronia Śląskiego
▪ Dyskusja

6.

Absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego za realizację
budŜetu Gminy Stronie Śląskie w 2009 roku (druk nr L-1/10).

7.

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej działalności w okresie miedzy sesjami.

8.

UpowaŜnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do przyznawania i przekazywania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk nr L-2/10).

9.

Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości połoŜonych na terenie
Gminy Stronie Śląskie: Nowy Gierałtów - Bielice (druk nr L3/10).

10. Zmiana uchwały nr XLI/384/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wyraŜenia opinii
dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a Spółką
z o. o. we Wrocławiu Stacja Narciarska „Kamienica” nieruchomości nie zabudowanych, połoŜonych w obrębie wsi Kamienica (druk nr L-4/10).
11. Zmiana uchwały nr XLII/260/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wyraŜenia opinii
dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osoba
fizyczną nieruchomości nie zabudowanych (druk nr L-5/10).
12. Interpelacje radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
15. Zamknięcie sesji.

STR. 2

KHDK „BRYLANT”
Rok 2010 będzie dla klubu rokiem szczególnym, poniewaŜ jest to rok Jubileuszu 35-lecia humanitarnej działalności. Uroczyste obchody planujemy na miesiąc sierpień br.,
podczas których odbędzie się uroczysta msza św, przemarsz pocztów sztandarowych przez miasto poniewaŜ będą
delegacje klubów HDK z terenu całego kraju, odbędzie się
uroczysta akademia na której zasłuŜeni honorowi dawcy
krwi otrzymają odznaczenia państwowe oraz Polskiego
Czerwonego KrzyŜa. Planujemy teŜ wzorem lat ubiegłych
zorganizować Bal krwiodawców oczywiście za odpłatnością.
ZaleŜeć to wszystko będzie od Burmistrza Stronia Śląskiego, Radnych oraz sponsorów na których bardzo liczymy.
Honorowe krwiodawstwo to czyn wysoce humanitarny, nie
przynoszący korzyści materialnych a mający jedynie na celu
ratowanie zdrowia i Ŝycia człowieka.
Rada Rejonowa Polskiego Czerwonego KrzyŜa oraz
Rada Rejonowa Honorowego Krwiodawstwa podpisali umowę o dystrybucji Ŝywności w związku z powyŜszym od 15
kwietnia wydajemy Ŝywność w kontenerze przy ul. 40 Lecia. Kontener wypoŜyczyła nam S. M “ Nasza Spółdzielnia “
za co bardzo dziękujemy Panu Prezesowi. śywność otrzymają osoby skierowane przez opiekę społeczną oraz honorowi dawcy krwi, którzy takiej pomocy potrzebują. JuŜ dziś
rozdajemy: 1 kg cukru, 1 dŜem, 2 puszki kaszy z gulaszem, 4 zupy krupnik na osobę. Systematycznie będziemy
dowozić mąkę, mleko, płatki kukurydziane, sery Ŝółte, itd.
itd. Informacje będą rozwieszane na tablicach ogłoszeń
oraz na drzwiach przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej –
przypominamy kaŜdy musi mieć kartkę z opieki społecznej
oraz numer PESEL przy sobie.
Dnia 13 kwietnia odbyła się Akcja honorowego oddawania krwi. Krew oddało 30 dawców co stanowi 15,300 ml.
krwi, oddało krew 17 kobiet, 23 męŜczyzn w tym
3 dawców to dawcy którzy krew oddali po raz pierwszy.
Jacek

KURS NA RATOWNIKA
Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim organizuje
kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR od 6 maja do
30 czerwca. Spotkanie organizacyjne (zapisy) odbędzie się
dnia 5 maja o godz. 15 w sali konferencyjnej CSiR. Wymagania dla uczestników: - ukończenie 12 roku Ŝycia, - pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział w kursie, - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica/opiekuna o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu, - posiadanie karty pływackiej (moŜna zdobyć podczas trwania kursu). Wszelkich
informacji udziela Janusz Majewski pod nr tel. 600-700-667.
Zapraszamy!
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PRZETARG
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w
nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
PołoŜenie

KW
Nr
działki Nr

Opis nieruchomości

pow. w
m2

Stronie Śląskie
ul. Kościuszki

453/11 51159 Nieruchomość zabu124m2
dowana pawilonem
handlowo usługowym ( o pow.
uŜytkowej 24,15m2 ),
stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

Przeznaczenie nie-

ObciąŜenia
Cena
ruchomości i spo- nieruchomości wywoławcza
sób jej zagospodaw zł. brutto
rowania

Kwota wadium
w pieniądzu
w zł

Nieruchomość
oznaczona jest w
m.p.z.p.. symbolem
–MU i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i
usługową

600,00,-

Nieruchomość
jest obciąŜona
umową dzierŜawy obowiązującą do 30
kwietnia 2011
r.

11 000,00,-

Przetarg odbędzie się dnia 14 maja 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17(sala konferencyjna). Oferty naleŜy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –działka nr 453/11 ” do 10 maja 2010 r.
do godz.14:00. Przetarg moŜe się odbyć, chociaŜby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o
przetargu. Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr .453/11” naleŜy wpłacić w pieniądzu , przelewem najpóźniej do dnia 10
maja 2010 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, 074-811-77-41.

KONKURS NA DYREKTORA CETIK
I. Wymagania w stosunku do kandydatów
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyŜsze magisterskie o specjalności: zarządzanie i marketing, ekonomia, kulturoznawstwo,
administracja, prawo
3) co najmniej pięcioletni staŜ pracy
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z
pełni praw publicznych
5) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne
lub skarbowe
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym
stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
2) wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych (w tym środków UE) na działalność kulturalną,
3) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie
gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz
kodeksu pracy,
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
edukacyjną i artystyczną.
5) zdolność rozwiązywania problemów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim wynika ze statutu CETiK, w szczególności :
1. kierowanie działalnością instytucji kultury
2. zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz
3. prowadzenie gospodarki finansowej
4. prowadzenie spraw kadrowych
5. dbanie o właściwe funkcjonowanie instytucji
6. organizowanie działalności kulturalno – edukacyjno – turystycznej

III Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny + CV
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe, oraz staŜ pracy
3. kwestionariusz osobowy
4. kserokopia dowodu osobistego
5. pisemna koncepcja funkcjonowania Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
6. zaświadczenie o stanie zdrowia
7. oświadczenie o niekaralności
8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004
roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
10. oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych
11. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do
pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.)
IV Dodatkowe informacje

▪

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
Dyrektora CETiK”.

▪

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2010 roku do
godziny 15:00.

▪

Wszelkich informacji w zakresie ogłoszonego konkursu
udziela Zastępca Burmistrza telefon kontaktowy
74/811 77 13.
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PRZETARGI - NERUCHOMOSCI HUTA
Syndyk Masy Upadłości HSK „Violetta” S. A. z siedzibą w Stro-

Kancelaria Syndyka Małgorzata Anisimowicz

niu Śląskim informuje o przeznaczeniu niŜej wymienionych nie-

ul. Marii Konopnickiej 15

ruchomości na sprzedaŜ. Przedmiotowe nieruchomości zbywane

58-500 Jelenia Góra

będą w drodze przetargu. Szczegółowe warunki przetargowe
obwieszczone zostaną w gazecie „Rzeczpospolita”.
W przypadku jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt na adres:

m.anisimowicz@kancelaria-syndyka.pl
Tel. 603 589 579
lub poprzez formularz zamieszczony na stronie
http://www.kancelaria-syndyka.pl

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres nieruchomości

Numer KW

Wartość
oszacowania

1.

Nieruchomość zabudowana (biurowiec) o powierzchni 3
482 m2 . Budynek biurowy, wolnostojący o siedmiu
kondygnacjach, podpiwniczony.

Stronie Śląskie, ul. Hutnicza, działka nr 255 AM-5

KW 45177

1.220.000 zł

2.

Nieruchomość gruntowa leśna o powierzchni 5 568 m2

Stronie Śląskie, działka nr
343 AM6

KW 48783

9.200 zł

3.

Nieruchomość gruntowa leśna o powierzchni 6 700 m2

Stronie Śląskie, działka nr
143/2 AM2

KW 40765

11.800 zł

4.

Nieruchomość gruntowa leśna o powierzchni 13 532 m2

Stronie Śląskie, działka nr
328 AM5

KW 48780

21.400 zł

5.

Nieruchomość gruntowa leśna o powierzchni 11 898 m2

Stronie Śląskie, działka nr
326 AM5

KW 48782

18.800 zł

6.

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 6 790 m2
Teren przemysłowy, utwardzony.

Stronie Śląskie, działka nr
321/57 AM-5

KW 45166

78.000 zł

6/1
.

Nieruchomość zabudowana — składa się z 22 działek na
których usytuowany jest budynek z garaŜami.

Stronie Śląskie, działki nr
321/7 do 321/28, AM-5

KW 45166

85.000 zł

7.

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1 047 m2
teren przemysłowy

Stronie Śląskie, działka nr
321/56 AM-5

KW 45166

22.500 zł

8.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 4 847 m2
budynek poprzemysłowy, budynek wiaty murowany (
pow. uŜytkowa 630 m2 )

Stronie Śląskie, działka nr
321/54 AM-5

KW 45166

197.000 zł

9.

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 71 m2
Teren poprzemysłowy

Stronie Śląskie, działka nr
321/53 AM-5

KW 45166

3.800 zł

10.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 5 764 m2
Budynek oczyszczalni ścieków poszlifierskich. Powierzchnia uŜytkowa budynku 286 m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/52 AM-5

KW 45166

124.000 zł

11.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1 400 m2
Budynek magazynu technicznego. Powierzchnia uŜytkowa budynku 954 m2

Stronie Śląskie, działka nr
321/48 AM-5

KW 45166

165.000 zł

12.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1 538 m2 tzw.
stary budynek biurowca. Powierzchnia uŜytkowa budynku 749 m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/47 AM-5

KW 45166

122.000 zł

13.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 3 788 m2
Budynek stolarni i formierni. Powierzchnia uŜytkowa
budynku 619 m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/46 AM-5

KW 45166

72.000 zł

14.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 3 969 m2
budynek po byłych warsztatach szkolnych. Powierzchnia uŜytkowa budynku 929 m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/45 AM-5

KW 45166

133.000 zł

15.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1 620 m2
tzw. budynek garaŜy po byłej straŜy poŜarnej. Powierzchnia uŜytkowa budynku 120 m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/44 AM-5

KW 45166

19.000 zł

16.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 2 984 m2 budynek wiaty murowanej o powierzchni uŜytkowej 630
m2.

Stronie Śląskie, działka nr
321/40 AM-5

KW 45166

180.000 zł

ROK VII, NUMER LXVI

STR. 5

55-LECIE MIEJSKIEJ ORKIESTRY
Minione ponad pół wieku to wspaniała
historia wypełniona sukcesami artystycznymi i niezliczonymi koncertami.
Prezentowany bogaty i róŜnorodny repertuar muzyczny, zawsze po mistrzowsku wykonany,
wzrusza nas, zachwyca i pozostawia w pamięci niezapomniane wraŜenia.
W uroczystej atmosferze tego jubileuszu składamy podziękowania za wieloletnią, pełną zaangaŜowania i profesjonalizmu działalność artystyczną. Do jubileuszowych
gratulacji dołączamy równieŜ Ŝyczenia dalszych sukcesów, satysfakcji płynącej ze wspólnego muzykowania
oraz wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym.
Burmistrz Stronia Śląskiego

Przewodniczący Rady

(-) Zbigniew Łopusiewicz

Miejskiej
(-) Ryszard Suliński

PASMO NGO
Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej informuje, iŜ biuro projektu
prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacja
i Rozwój w dalszym ciągu będzie funkcjonować i słuŜyć
nieodpłatnie pomocą organizacjom pozarządowym w
pozyskiwaniu funduszy na realizację działań.

RUBRYCZKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Dzień Wiosny” w
Stroniu Śląskim
Dn. 22 marca
uczniowie klas I – III
Szkoły Podstawowej
w Stroniu Śląskim
świętowali Pierwszy
Dzień Wiosny zwiedzając
Jaskinię
Niedźwiedzią. Było
to bardzo fascynujące, gdyŜ po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć
nową ekspozycję w holu oraz mogliśmy podziwiać feerię barw nacieków przy dźwiękach muzyki.
Szczególne podziękowania za umoŜliwienie eskapady naleŜą się:
▪

panu dyrektorowi Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” p. Arturowi Sawickiemu za umoŜliwienie zwiedzania jak
i poświęcenia swojego prywatnego,

▪

p. burmistrzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za zgodę na nieodpłatne zwiedzanie jaskini,

▪

przewodnikom PTTK Stronie Śląskie pp. Marii Bobko, Mateuszowi Dumańskiemu, D. Gutek, Magdzie Janicy, Adrianowi Młynarczykowi, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą jak i pasją
odkrywania tajników jaskiniowych.

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu
realizowanego wspólnie z Fundacją KA – Tet z Wrocławia
pt.: „Na dobry początek staŜ”

Wycieczka ta stanowiła realizację jednego z punktów programu
„Wędruj z Nami” autorstwa p. ElŜbiety Wądrzyk, Iwony Duszkiewicz
i Aleksandry Dumańskiej.

Projekt skierowany jest do osób poszukujących pracy i
ma na celu przeszkolenie osób z pozyskiwania funduszy
unijnych ( tzw. fundraising) Następnie wybrane osoby
zostaną oddelegowane do organizacji pozarządowych na
płatny staŜ, gdzie będą mogły wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami. Jednocześnie Pasmo NGO Ziemi
Kłodzkiej zaprasza do lektury biuletynu wydawanego w
ramach projektu oraz zachęca do współpracy w ramach
stworzonej sieci organizacji pozarządowych. Więcej informacji na: www.pasmo-ngo.pl

Teatr

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Turniej Coca- Cola Cup
19 i 20 kwietnia 2010 odbył się I etap eliminacji XII
Turnieju Piłkarskiego Coca- Cola Cup, których organizatorem było Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu
Śląskim, a opiekunem był Pan Marek Balicki. 19 kwietnia
mecze rozegrały druŜyny chłopców z Gimnazjum ze Stronia Śląskiego, Lądka- Zdroju i Domaszkowa. I miejsce
zajęła druŜyna z Lądka Zdroju. Natomiast 20 kwietnia
grały druŜyny dziewcząt i I miejsce zajęła grupa dziewcząt z Gimnazjum w Stroniu Śląskim. DruŜyny, które zajęły I miejsca przechodzą do kolejnego Turnieju.
Zabawa charytatywna
Rada Rodziców Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
w Stroniu Śląskim w związku z Ŝałobą narodową przełoŜyła zabawę charytatywną. Nowy termin zaplanowany
jest na 19 czerwca 2010r. Informację moŜna uzyskać
w sekretariacie szkoły tel. 74/8141 201

Dnia 25 marca Teatr Profilaktyki z Krakowa zaprezentował
przedstawienie z podziałem uczniów młodszych pt.: „Bezpieczna
Wyprawa”
i
dla
starszych
pt.:
„WWW
Kłopoty”
Miały one na celu edukowanie młodzieŜy w zakresie bezpieczeństwa, podkreślały unikanie zawierania znajomości przez Internet
oraz uświadamiały konieczność rozmawiania o problemach z dorosłymi.
Z dnia 26 marca
Aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie w drodze do szkoły
i domu wzięliśmy udział w akcji „Słońce na drodze”, którą przeprowadzili policjanci z Ruchu Drogowego w Kłodzku. Była to dobra okazja do przypomnienia zasad ruchu drogowego oraz zachowania się
w trudnych sytuacjach. KaŜdy pierwszoklasista otrzymał kamizelkę
odblaskową.
Z dnia 27 marca
Dnia 27 marca wzięliśmy udział w Rajdzie Primaaprilisowym,
którego organizatorem było Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Grupa 28-osobowa pod opieką pp. Anny Pruchnickiej, Aleksandry Dumańskiej oraz ElŜbiety Wądrzyk przemierzyła trasę w ciągu 6 godzin. Wyruszyliśmy ze Starego Gierałtowa na Przełęcz Dział, następnie Przełęcz Suchą przez Nową Morawę do Bolesławowa. Organizator zapewnił moŜliwość wzajemnego poznawania uczniów szkół z
naszego powiatu, relaks na świeŜym powietrzu, a prócz tego dobrą
zabawę i syty posiłek. Na trasie mieliśmy okazję obserwować cztery
pory roku. Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
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WYBORY PREZYDENCKIE 2010
Zgodnie z ogłoszonym w środę postanowieniem marszałka, wybory głowy państwa odbędą się 20 czerwca.
Do spisu wyborców moŜna być takŜe
dodanym w dniu głosowania – wybory będą się
odbywały w godzinach 6.00-20.00. Warunkiem
jest posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy właściwy ze względu na
miejsce zameldowania
Nowością w tych wyborach będzie zastosowanie formuły pełnomocnika wyborczego, który ma ułatwić udział w wyborach osobom, które ukończyły 75
lat i niepełnosprawnym. 10 czerwca jest ostatnim
dniem na składanie do gmin wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa.

AKTYWNI BEZROBOTNI
Z dniem 8 marca 2010 Gmina Stronie Śląskie zatrudniła 62
osoby w ramach programu „Na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób”.
Zatrudnione osoby wykonują prace porządkowe i remontowe
na terenie Gminy, zobowiązane są równieŜ do utrzymania czystości w Parku Miejskim, Parku Morawka oraz cmentarzu komunalnym. Od maja ruszy kolejne zatrudnienie 12 osób w ramach
robót publicznych objęte programem „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”.

STR. 6

KONKURS PLASTYCZNY „MARIANNA
ORAŃSKA” ROZSTRZYGNIĘTY
Uroczysta dekoracja i prezentacja prac odbędzie się
w dniu 1 maja w Parku Miejskim o godz. 17:15
Komisja w składzie: ElŜbieta Janota, Sylwia Madejczyk, Jolanta
Nowak, Jolanta Rybczyńska, Marzena Zawal
W dniu 20 kwietnia dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców
w konkursie pt. „Marianna Orańska” – kobieta wyjątkowa.
Twórczość królewny na Ziemi Kłodzkiej:
W kategorii: dzieci przedszkolne:
I – Karolina Głowacka
II – Małgorzata Lewicka, Kinga Nycek, Julia Tomaszewska
III – Ewelina Cieśla, Martyna Młynarczyk,
WyróŜnienia: Lena Gawrońska, Rayan KałuŜa, Kajetan Lechowski.
Dyplomy i podziękowania za uczestnictwo otrzymają takŜe:
Maciej Bartkowiak, Kacper Bycina, Marta Chruślińska, Karolina
Chudy, Tytus Data, Krzysztof Dumański, Oliwia Figurska, Wiktoria Główka, Marcel Idzi, Natalia Ilków, Wiktoria Iwańczyk,
Wiktoria Kaleta, Dominik Kisiel, Weronika Madejczyk, Julia
Nowak, Jacek Pawlak, Dominika Perucka, Wiktoria Pobiarzyn ,
Jakub Raś, Hania Sawicka, Natalia Wójcik, Marcin Wydmański,
Zuzia Wyniczenko, Zosia Zapotoczny, Julia Ziobro
W kategorii dzieci – SP
I – Martyna Balicka, Karolina Bieszke,
WyróŜnienie: Aleksandra Wellman
Dyplomy i podziękowania za uczestnictwo otrzymają takŜe:
Sylwia Bernaś, Amelia Mączyńska
W kategorii: młodzieŜ gimnazjalna

Wykonując porządki na terenie Gminy Stronie Śląskie, pracownicy interwencyjni składują drewno opałowe. Obdarowaliśmy
juŜ 13 rodzin najbardziej potrzebujących. Istnieje moŜliwość
zgłoszenia pomocy w danej sprawie.

INFOKIOSKI
Przetarg na infokioski został rozstrzygnięty, projekt jest realizowany w ramach zadania pod nazwą „Budowa infokiosków na
obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych”.
Znamy juŜ lokalizację infokiosków:
1.
kiosk wiszący przed urzędem.
2.
kiosk stojący w urzędzie - moŜna przewozić na imprezy
gminne
3.
kiosk wiszący na budynku straŜy miejskiej
4.
kiosk wiszący na budynku centrum kultury
5.
kiosk stojący w csir
6.
kiosk stojący w Jaskini Niedźwiedziej
7.
kiosk stojący w stacji narciarskiej w Kamienicy
8.
kiosk stojący w karczmie Puchaczówka
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności
usług elektronicznych i poprawy bezpieczeństwa
danych w gminie. Głównym celem będzie informacja mieszkańców gminy oraz przebywających
gości o aktualnej działalności gminy, atrakcjach
turystycznych, miejscach noclegowych, itp

I – Karolina Sokół
II – Paulina Urbaś
III – Dawid Kobiałka
WyróŜnienia: Angelika Dudek, Ewelina Pruchnicka, Ola Słotwińska,
Dyplomy i podziękowania za uczestnictwo otrzymają takŜe:
Natalia Kliś, Ala Kucała, Karolina Marciniak, Bartłomiej Michalak , Natalia Molke, Aleksandra Szatan, Kamila Staszak, Marika
Słotwińska,

INWESTYCJE
Ruszyły juŜ prace III ETAPU zagospodarowania zbiornika
w Starej Morawie – budowa ogrodzenia, alejek spacerowych,
natrysków zewnętrznych, oświetlenie ciągów komunikacyjnych
(szacowany koszt ok. 800 tys. zł.)

URZĄD SKARBOWY W STRONIU
Dnia 27 kwietnia br. od 10.00 do 14.00 juŜ
po raz drugi pracownicy Urzędu Skarbowego
z Bystrzycy Kłodzkiej będą wydawać druki i
przyjmować roczne zeznania podatkowe w
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 (I piętro, sala konferencyjna nr
17).

ROK VII, NUMER LXVI

65—LAT OSP
Zarząd OSP w Stroniu Śląskim
ma zaszczyt zaprosić
MIESZKAŃCÓW GMINY
na uroczyste obchody 65-lecia powstania
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz odsłonięcia
tablicy pamięci zmarłych straŜaków.
Uroczystość odbędzie się w dniu 09.05.2010
o godz. 9 00 przy remizie OSP w Stroniu Śląskim.
Program uroczystości:
9 00 - Zbiórka;
10 00 - Przemarsz ulicami miasta.
10 30 - Msza w Kościele Parafialnym.
11 30 - Odsłonięcie i poświecenie tablicy
pamięci
- przemówienia okolicznościowe
12 30 - Spotkanie zaproszonych gości w
remizie OSP

„DZIEŃ STRAśAKA”
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
RP w Kłodzku serdecznie zaprasza na powiatową uroczystość z
okazji „DNIA STRAśAKA”. Uroczystość straŜackiego święta
odbędzie się w dniu 1 maja 2010 roku poprzedzona mszą
św. o godz. 12:00 w kościółku straŜackim we wsi Wrzosówka
w gminie Lądek Zdrój

ODZNAKA NIEDŹWIEDZIA
To nazwa lokalnej odznaki
turystycznej, którą począwszy
od weekendu majowego będą
mogli zdobywać wszyscy odwiedzający naszą Gminę.
Projekt ma na celu promocję miejscowych atrakcji turystycznych oraz zacieśnienie
współpracy między tymi obiektami.
W projekcie biorą udział: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie,
Schronisko „Na ŚnieŜniku”, Muzeum Ziemi w Kletnie, Sztolnia
Dawnej Kopalni Uranu w Kletnie, Zabytkowy Wapiennik w
Starej Morawie, Ośrodek Czarna Góra, Muzeum Minerałów w
Stroniu Śl.,Trasa po HSK „Violetta” -PTTK w Stroniu Śl.
Odwiedzając wspomniane atrakcje turystyczne znajdujące
się na terenie Gminy Stronie Śląskie, turysta potwierdza pieczątką swój pobyt w odpowiednim miejscu ksiąŜeczki, którą
moŜna za darmowo otrzymać we wszystkich najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscach naszej Gminy. Po odwiedzeniu wszystkich obiektów i zdobyciu pieczątek moŜna
nabyć pamiątkową odznakę.
Pomysłodawcą i realizatorem całego przedsięwzięcia jest P.
Artur Sawicki – dyrektor Jaskini Niedźwiedziej.
Zachęcamy do zdobywania Niedźwiedziej Odznaki Turystycznej wszystkich gości oraz mieszkańców Gminy Stronie Śl..
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KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA
KŁODZKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Konkurs Plastyczny „Ziemia Kłodzka – Moja Mała Ojczyzna” organizowany w ramach 20-lecia Samorządu
Gminnego.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzieŜ ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
z powiatu kłodzkiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „Ziemia Kłodzka – Moja Mała
Ojczyzna”. Konkurs jest organizowany w związku z przypadającą w roku 2010 rocznicą 20 – lecia Samorządu Gminnego.
Jego ideą jest rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieŜy walorami turystycznymi i kulturowymi powiatu kłodzkiego, kształtowanie ich aktywności turystycznej, a takŜe budowanie wśród nich własnej toŜsamości regionalnej. Zadaniem
uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną lub graficzną plakatu pod nazwą „Ziemia Kłodzka –
Moja Mała Ojczyzna” prezentującego walory turystyczne oraz
bogate dziedzictwo kulturowe regionu.
Podpisane prace z dopiskiem na kopercie: konkurs
„Ziemia Kłodzka – Moja Mała Ojczyzna, naleŜy
przesłać do dnia 10 maja 2010 r. do godz. 15.30
na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe oraz
wyjazd do Warszawy. W programie m.in. wizyta w Parlamencie RP.

DOWNHILL
Najlepsi
kolarze
ekstremalni w Polsce
zainaugurują
sezon
rowerowy na Dolnym
Śląsku. W pierwszy
weekend maja (12.05) stowarzyszenie
sportowo-rekreacyjne
„Park
Rowerowy”
Czarna Góra-Sienna
organizuje 2. edycję
Pucharu Polski w DH.
Trasa downhillowa na Czarnej Górze w miejscowości Sienna uwaŜana jest za najtrudniejszą w Polce. Wymaga od zawodników świetnej kondycji fizycznej i przygotowania technicznego.
Trasa w całości będzie biegła pod koleją linową, co umoŜliwi publiczności oglądanie zawodów równieŜ podczas jazdy
wyciągiem.
TuŜ po starcie rowerzyści będą musieli pokonać tzw.
„ściankę”. Na tym odcinku często dochodzi do upadków ze
względu na duŜą stromiznę i liczne kamienie. Następnym wyzwaniem jest „Andora” - fragment w lesie, gdzie główną przeszkodę stanowią korzenie i ciasne zakręty. Kolejny odcinek
leśny to szybka jazda i skoki z hopek. Zawodnicy zakończą
zjazd na łące przy dolnej stacji wyciągu.

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

ROK MARIANNY ORAŃSKIEJ

Z nadzieją wypatrujemy nadejścia wiosny i tego, co ze
sobą przyniesie. Tych nadziei na pewno nie zawiedzie Mariańska Majówka w Stroniu Śląskim. 1 Maja w samym
sercu Stronia Śląskiego - festyn z okazji urodzin Marianny
Orańskiej. 3 Maja zapraszamy na uroczyste obchody z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
PROGRAM:
11:00 - I Wiosenny Turniej Olboy’s o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego (Boisko Orlik)
15:00 – Przemarsz Orkiestry Dętej Eko – Park Miejski
15:30 - Gry i zabawy dla dzieci z mikrofonem
16:00 - Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej
16:45 - O Mariannie Orańskiej opowiada prof. Krzysztof Mazurski - autor ksiąski Miłość i dramaty królewny Marianny
17:00 - Pokaz taneczny w wykonaniu Zespołu Tańców Dawnych
17:15 - Konkurs na sobowtóra Marianny Orańskiej – prezentacja uczestniczek oraz rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród konkursu plastycznego pn. „Marianna Orańska” –
kobieta wyjątkowa.(ATRAKCYJNE NAGRODY PIENIĘśNE)
18:00 - Rozstrzygnięcie konkursu na sobowtóra Marianny
Orańskiej i wręczenie nagród
18:15 - Uroczysta dekoracja zwycięskiej druŜyny w I Wiosennym Turnieju w Piłkę NoŜną Oldboy’s
18:30 - Strońskie Wielkie Muzykowanie na Byle Czym
19:15 - Azurro Show występ wokalny Artura Szczytowskiego
20:00 - Koncert zespołu rockowego Fidel Castrat Project
21:00 - Koncert zespołu Szuszmiszmegele
22:00 – Fire show w wykonaniu Teatru Którego Być Nie Powinno
22.15 - 24.00 Muzyka do tańca
Dodatkowo: dmuchańce dla dzieci, zabawki, kulinaria na ząb,
plenerowe pieczenie Koła Gospodyń Wiejskich z Ołdrzychowic, ciasteczka Marianny Orańskiej.
Wystawy: Archiwalia Orkiestry Dętej, pokonkursowa
„Marianna Orańska – kobieta wyjątkowa”

Zapraszamy twórców ludowych oraz artystów do zaprezentowania się na Międzynarodowym Jarmarku w ramach Dni Stronia Śląskiego. Zapewniamy miejsce oraz podstawowe stoisko (
stół, krzesło). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej do organizatora. KARTY ZGŁOSZEŃ będą dostępne w: Centrum Sportu i Rekreacji, Gminnym
Centrum Informacji, w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy, oraz
na stronie internetowej http://stronie.pl/
W programie
9:00 - 19:00 - Międzynarodowy Jarmark Twórców ludowych i
Rzemiosła Artystycznego; przegląd Kapel Podwórkowych
„Podwórkowe Muzykowanie”; rodzinny program rozrywkowy;
Występy zespołów folklorystycznych; muzyka do tańca; gwiazda wieczoru (sobota): DRUGA MARYLA

Rok 2010 w Województwie Dolnośląskim został ustanowiony Rokiem Marianny Orańskiej, a dzień 8 marca
Dniem Marianny Orańskiej. Ma być on uczczeniem pamięci i podkreśleniem zasług królewny Marianny dla rozwoju śląskiej społeczności. Marianna Orańska urodziła się dokładnie
200 lat temu. Była córką króla Niderlandów, bratową niemieckiego cesarza i ukochaną kobietą masztalerza. Dolny Śląsk
duŜo jej zawdzięcza. Marianna wybudowała na własny koszt
całą sieć górskich dróg, m.in. z Ząbkowic Śląskich do przełęczy
Płoszczyna w Górach Bialskich (55 km), załoŜyła hutę szkła
kryształowego w Stroniu Śląskim, zaczęła eksploatację kamieniołomów marmuru w KrzyŜniku. W Międzygórzu Marianna wybudowała drogi i tzw.
szwajcarkę, dziś główną
część schroniska Na ŚnieŜniku, załoŜyła stawy słynące z
wybornych pstrągów i wykorzystała walory największej
naturalnej atrakcji Międzygórza - Wodospadu Wilczki.
Wrocław jako stolica Dolnego Śląska zainaugurował
uroczyste obchody roku Marianny Orańskiej. Z okazji
Dnia Marianny Orańskiej
Teatr na Bruku wystawił
spektakl "Wjazd Królewny
Marianny Orańskiej do stolicy
Dolnego Śląska". Widzowie
zgromadzeni na wrocławskim
rynku obejrzeli krótkie scenki przedstawiające skompilowane
losy Marianny. W Rynku została takŜe otwarta wystawa
„Szlakiem Marianny Orańskiej", która dokumentowała dokonania królewny na Dolnym Śląsku. Podczas otwarcia wystawy
wicemarszałek województwa dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, podkreślił wybitne zasługi królewny dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego południowej części
Dolnego Śląska. Na wystawie znalazło się kilkanaście plansz
przedstawiających Ŝyciorys Marianny Orańskiej oraz miejsca
na Dolnym Śląsku związane z jej osobą. Na przełomie czerwca
i lipca Wystawa „Szlakiem Marianny Orańskiej” będzie eksponowana w naszej Gminie. Obchody roku Marianny Orańskiej to
przede wszystkim bogaty kalendarz wydarzeń i imprez w woj.
dolnośląskim, w których aktywnie uczestniczy równieŜ Gmina
Stronie Śląskie.
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