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KONGRES REGIONÓW W ŚWIDNICY
W dniach 19-22 maja 2010 r. w Świdnicy
odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres
Regionów pod hasłem:„Samorząd – Inwestycje – Rozwój”. Po raz pierwszy na tak
duŜym kongresie zebrali się przedstawiciele gmin i powiatów, pracownicy ministerstw, naukowcy i eksperci.
W trakcie Kongresu odbywały się
sesje plenarne, dyskusje panelowe,
warsztaty, prezentacje oraz imprezy towarzyszące, skupiające samorządowców i
firmy świadczące usługi dla samorządu.
Podczas Kongresu zostały równieŜ wręczone nagrody:
1/Ranking Prezydentów Miast według Newsweeka
2/Ranking Gmin i Powiatów 2009 według Związku Powiatów Polskich
3/Ranking Najatrakcyjniejszych Miast dla Biznesu według Forbesa
4/Ranking Energii Odnawialnej przygotowany przez Związek Powiatów Polskich
W czasie kongresu Burmistrz Stronia Śląskiego brał
udział m.in. w panelu dyskusyjnym o tematyce stypendialnej, prezentując referat zatytułowany „Stypendia uczniowskie”.
Panel został oceniony jako niezmiernie interesujący. Na
90 spotkaniach tematycznych poruszono m.in. zagadnienia
energii odnawialnej, finansowania przedsięwzięć, rozwoju
terenów zmarginalizowanych, a nawet roli kobiet w samorządach.
Ponadto Burmistrz miał zaszczyt odebrać:
–
Puchar dla Laureata w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
miejskich i miejsko-wiejskich w roku 2009,
–
dyplom Związku Powiatów Polskich za zajęcie przez
Miasto Stronie Śląskie XII miejsca w Rankingu Gmin
miejskich i miejsko-wiejskich w 2009 roku,
–
dyplom Newsweek’a dla Stronia Śląskiego za XII
miejsce w Rankingu Gmin miejskich i miejskowiejskich według Związku Powiatów Polskich.
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POWÓDŹ 2010 - POMAGAMY POWODZIANOM
W związku z trudną sytuacją powodziową na terenie naszego kraju Burmistrz Stronia Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu rachunku pomocniczego Gminy Stronie Śląskie w celu udzielenia pomocy powodzianom. Osoby deklarujące chęć pomocy osobom poszkodowanym przez
powódź mogą przekazać środki na konto:

"Pomagamy Powodzianom"
PBS w Strzelinie o/w Stroniu Śląskim
13 9588 0004 0000 1850 2000 0160
Rada Rodziców oraz uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
Organizują zbiórkę Ŝywności i środków czystości dla osób poszkodowanych przez powódź.

Dary będą zbierane 5 czerwca 2010 roku (sobota) w Parku Miejskim oraz
w sklepie Biedronka w Stroniu Śląskim w godz. od 9:00 – 16:00
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GRATULACJE DLA PROBOSZCZA

Zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 31 maja 2010 roku o godzinie 14:00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.

Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Szulowi, Proboszczowi
parafii p.w. Matki BoŜej Królowej Polski i św. Maternusa
z okazji 30-lecia kapłaństwa.
Niech dobry Bóg nadal udziela Ci swego błogosławieństwa
i niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach,
PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI
dłoniach udzielających sakramentów świętych, dłoniach bło1. Otwarcie sesji.
gosławiących, dłoniach otwarcie przyjmujących
2. Ustalenie porządku obrad.
do wspólnoty parafialnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stro- Serdeczne Ŝyczenia wszelkiej pomyślności i owocnej pracy
duszpasterskiej na kolejne lata posługi kapłańskiej składa
niu Śląskim.
4.
–

–
–
–

5.
–

–

–

–
–
–
–
–

6.

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,
Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim,

Burmistrz
Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz

„FLOREK” WYRÓśNIONY

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz ProDyskusja.
mocji Dolnego Śląska Pan Sławomir
Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i
Najnigier wręczył Panu Janowi FlomłodzieŜy:
rowskiemu pamiątkowy medal oraz
Dyrektor Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu ŚląLaudację za nieprzerwaną pracę w
organach samorządu terytorialnego
skim,
na rzecz sąsiadów, społeczności lokalDyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
nej i naszego pięknego Dolnego ŚląStroniu Śląskim,
ska. Pan Jan oprócz pełnienia funkcji
Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu
Radnego działa równieŜ w Akcji KatoŚląskim,
lickiej, w Związku Emerytów i Rencistów a takŜe w Rodzinnych Ogrodach
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Działkowych. Współpracuje z klubami
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim,
sportowymi i wieloma innymi stowaKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim,
rzyszeniami i instytucjami. Ze strony dzieci i młodzieŜy znany jest jako św. Mikołaj, współorganizator wielkich imprez
Burmistrz Stronia Śląskiego,
sportowo-rekreacyjnych oraz festynów dla dzieci i dorosłych
Dyskusja.
jednocześnie je sponsorując.
Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej
działalności w okresie miedzy sesjami.
KHDK „BRYLANT”
Burmistrz Stronia Śląskiego,

7.

Przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego we wsi Stary Gierałtów (druk nr LI-1/10).

8.

Zawieszenie działalności MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (druk nr LI-2/10).

9.

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego w obrębie Stronie Lasy (druk nr LI-3/10).

10. Ustanowienie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze
Gminy Stronie Śląskie (druk nr LI- 4/10).
11. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok (druk
nr LI-5/10).
12. Interpelacje radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
15. Zamknięcie sesji.

Maj i czerwiec to dla klubu czas wydawania Ŝywności
osobom potrzebującym. śywność otrzymuje Polski Czerwony KrzyŜ z Programu PEAD – 2010. Rada Rejonowa Polskiego Czerwonego KrzyŜa przekazuje te produkty do rozdysponowania najpręŜniej działającym klubom HDK. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przekazał nam
wykaz osób najbardziej potrzebujących, my sporządziliśmy
wykaz 180 osób, honorowych dawców krwi. Wykaz jest
nadal otwarty, aby zostać dopisanym, wystarczy przynieść
dodatkową kartkę z OPS-u.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować osobom, które bezinteresownie przywoŜą produkty spoŜywcze
z PCK z Kłodzka. Podziękowania naleŜą się równieŜ kolegom z klubu oraz mieszkańcom noclegowni w Kłodzku,
którzy pomagają przy załadunku i rozładunku. Pomagają
równieŜ koledzy z Klubu HDK im Zbyszka Iwanickiego
z Kudowy Zdroju, im równieŜ gorąco dziękujemy.
Nasz klub weźmie udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Krwiodawców w Sportach Obronnych w Dusznikach Zdrojuna Jamrozowej Polanie w dniu 05 czerwca 2010 r. O wynikach poinformujemy w następnym numerze Nowinek
Strońskich.
Jacek
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

PołoŜenie

Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa
Stara
Morawa

Nr
działki
pow.
działki w
m2

KW Nr

279/69

74506

2

4801 m

279/70

74506

2

3850 m

279/71

74506

2

3494 m

279/72

74506

2

4132 m

279/73

74506

2

4016 m

279/74

74506

2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i
sposób jej zagospodarowania

Niezabudowane nieruchomo- Obiekty hotelowe:
ści gruntowe wchodzące w hotel, motel, penskład kompleksu kilkudziesięsjonat kamping
ciu działek, stanowiących oraz obiekty sporzespół
rekreacyjnotu i rekreacji
usługowy, 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.250m.

4650 m

ObciąŜenia
nieruchomości

Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów
Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów
Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów
Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów
Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów
Nieruchomość
jest wolna od
długów i cięŜarów

Cena wywoławcza
w zł. brutto

Kwota
wadium

199 000

10 000

160 000

8 000

143 000

7 500

169 000

8 500

169 000

8 500

196 000

10 000

Przetargi odbędą się dnia 11 czerwca 2010 roku od godz. 10:00 - 11:15 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr
17(sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”
przelewem najpóźniej do dnia 07 czerwca 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

PołoŜenie

Nr
działki
pow.
działki
w m 2

KW Nr

Bolesławów

59/13

86866

7001m

2

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie zabudowana ,
połoŜona w sąsiedztwie budowanego boiska sportowego. Uzbrojenie działki dobre, przez teren
działki przebiega podziemna linia
wodociągowa Ø 110 łącząca się z
linia wodociągową Ø 160 , linia
kanalizacji sanitarnej Ø 200.
Istnieje moŜliwość podłączenia
do linii energetycznej niskiego
napięcia. Dostęp komunikacyjny:
dojazd (ok. 150m) drogą gruntową z głównej drogi przebiegającej przez miejscowość. Sąsiedztwo: wyciąg narciarski mający
połączenie w górnej stacji z wyciągiem narciarskim Stacji Narciarskiej Kamienica.

Przeznaczenie i
sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość w
m.p.z.p. oznaczona jest symbolem
MU i przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniowa i
usługi

ObciąŜenia
nieruchomości

W związku z
uzbrojeniem
terenu zostanie
ustanowiona
słuŜebność polegająca na umoŜliwieniu dostępu i
dojazdu dla kaŜdoczesnego właściciela inst.
przebiegających
przez działkę
59/13 w celu
konserwacji,
remontu, usuwania awarii

Cena wywoławcza w zł.
brutto

Kwota
wadium

370 000

20 000

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2010 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim- pok. nr 17(sala
konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem najpóźniej do dnia 07 czerwca 2010 r. na konto Gminy Stronie Śląskie - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

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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PRZETARG OPS
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy nad morzem Bałtyckim w wieku od 7 do 16 lat z terenu miasta i gminy Stronie Śląskie
Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem zamówienia
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w godzinach
od 7.30 do 15.00.
Oferent powinien spełniać warunki określone w Ustawie
z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.
Nr 19, poz. 177 ze zm.).
Oferty pisemne zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia naleŜy składać osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub przesłać na adres
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57 - 550 Stronie Śl.
w terminie do dnia 10 czerwca 2010 roku do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu dnia
11 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą
przybyć.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne
Więcej informacji o przetargu moŜna uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
tel. 74/8 141424

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
Kwiecień był przepełniony wieloma imprezami związanymi ze zdrowiem np. Spartakiada „Ruch to zdrowie”, „Bal Witaminkowy”, spotkanie z pielęgniarką, konkurs międzygminny
„Jak wygląda witamina”. Oprócz tego obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, spotkanie w teatrze „Dyzio na drodze”.
W miesiącu maju wspólnie z mieszkańcami Stronia Śląskiego
obchodziliśmy uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 maja –
w poczcie sztandarowym z naszym sztandarem w kościele byli
przedstawiciele rodziców. W Parku Miejskim wystąpiły dzieci
z tańcami: Biedronki – „Lale tańczą”, Nutki – „Trojak”, Krasnale – „Krakowiak”, Elgo – tańce dyskotekowe. Wystawa prac
konkursowych „Jak wygląda witamina” w Urzędzie Miasta.
Maj to czas zajęć otwartych dla rodziców w kaŜdej grupie.
Rodzice zdobywali wiedzę na temat aktywności i zachowania
własnego dziecka w grupie podczas zajęć obowiązkowych,
mieli okazję przybliŜyć sobie pracę z małymi dziećmi, jak przebiega zdobywanie przez nie wiedzy. Wszyscy wychodzili zadowoleni i pełni podziwu dla pracy nauczyciela przedszkola. Na
przełomie maja i czerwca – Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Dnia 1 czerwca 2010 – kolejny raz w naszym Przedszkolu PIKNIK RODZINNY.
W programie:
– pląsy i tańce rodzinne,
– występy dzieci,
– występ zespołu „SIEKIERECZKI”,
– występ dzieci uczących się języka angielskiego,
– spotkanie biesiadne przy wspaniałych wypiekach.
ZAPROSZENIE
Dnia 11 czerwca 2010 roku o godzinie 1600 zapraszamy na IX Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej –
Stronie Śląskie 2010 do parku miejskiego w Stroniu Śląskim.
Oprócz zmagań na scenie dzieci z całego powiatu kłodzkiego
wiele atrakcji: losy na rzecz naszego przedszkola, domowe
pyszne wypieki, napoje zimne i gorące.
Zapewniamy mile spędzony czas,
a goście niech nie Ŝałują braw dla dzieci.

Z okazji „Dnia Matki”
śyczymy Wam Drogie Mamy
Szczęścia, uśmiechu, duŜo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w Waszym Ŝyciu
zdarzeń.
1 czerwca to jak wszystkim wiadomo Dzień

Dziecka, a więc Ŝyczymy wszystkim dzieciom
śmiechu wiele lodów w niedzielę i przyjaciół
najlepszych na świecie i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.

KONKURS - DYREKTOR SP
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim
Oferty moŜna składać do dnia 11 czerwca 2010 roku do godziny 15:00.
Pełna treść dokumentu dostępna pod adresem:
http://bip.stronie.dolnyslask.pl

ZABAWA CHARYTATYWNA
Rada Rodziców z Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza na Zabawę Charytatywną organizowaną na rzecz Gimnazjum, która odbędzie się
19.06.2010r. w Dworku Galosa.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu: 74 8141 201.

PIKNIK RODZINNY W SP
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się 12 czerwca 2010 (sobota) na terenie Szkoły Podstawowej. Mile widziane wszystkie rodziny, które chcą spędzić czas
wolny wesoło i ciekawie. Organizatorzy przygotowali szereg
stoisk klasowych na których będzie moŜna nabyć m. in. losy,
ciasta, napoje, sałatki, szaszłyki, rękodzieło, ręcznie rysowane
karykatury i wiele innych atrakcji. Ponadto proponujemy szereg
zabaw, ćwiczących współdziałanie i integrację w grupie, prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Równocześnie zostaną rozegrane mecze rodzinne w dwa ognie.
Dochód ze sprzedaŜy na stoiskach zostanie przeznaczony na zakup nowych rowerów, na których uczniowie będą
zdawać egzaminy na kartę rowerową.
Liczymy na wielu uczestników
ale przede wszystkim na przednią zabawę.
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Gimnazjada Regionalna
06 kwietnia 2010 r. uczniowie Gimnazjum im. Marianny
Orańskiej w Stroniu Śląskim wzięli udział w VII edycji Gimnazjady Regionalnej szkół Masywu ŚnieŜnika. Do rywalizacji przystąpiły Gimnazja z Lądka Zdroju, Międzylesia, Wilkanowa, Domaszkowa i Stronia Śląskiego. Organizatorem tegorocznej Gimnazjady było Gimnazjum w Domaszkowie.
Dla uczestników został zorganizowany rajd pieszy do schroniska na górę Igliczna w Międzygórzu, gdzie druŜyny podjęły
rywalizację. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia popularyzujące wiedzę o regionie Masywu ŚnieŜnika.
Gimnazjum w Stroniu Śląskim reprezentowała druŜyna w
składzie: Urszula Łanucha, Kamila Brodzińska, Jakub Adamczewski oraz Aleksander Wasilewski, opiekę sprawował p. Jarosław Czerkawski. DruŜyna z naszej szkoły w dogrywce z Gimnazjum z Międzylesia zwycięŜyła i zdobyła I miejsce.
Ekomaniak
Podczas „Święta Ziemi” 22 kwietna 2010 r. w Gimnazjum im.
Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim odbył się finał międzyszkolnego konkursu ekologicznego „Ekomaniak” – wzięły w nim
udział 4 druŜyny trzyosobowe. Podczas konkursu uczniowie
musieli się wykazać wiedzą ekologiczną i znajomością ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego oraz wykonać ekośmietnik i plakat
przedstawiający najpiękniejszy zakątek Powiatu Kłodzkiego.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały przedstawicielki fundatorów nagród pani Ewelina Pałyga – Frodyma z Nadleśnictwa Lądek Zdrój i pani Irena Foremnik z Dolnośląskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych, za co im serdecznie dziękujemy. Organizatorem konkursu była Pani Katarzyna Kaletka.
I miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim w składzie Karolina Dreger, Dorota
Sieroń, Paula śak uzyskując 20 pkt,
II miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum Publiczne z Lądka
Zdroju w składzie Alicja Kononczuk, Agata Markiewicz, Marta
Rodak, uzyskując 17 pkt,
III miejsce zdobyła druŜyna z
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim w składzie Aleksandra Szatan, Dawid
Kobiałka, Maciej Ramza uzyskując 14 pkt,
IV miejsce zdobyła druŜyna z
Gimnazjum Publiczne z Lądka
Zdroju w składzie Klaudia Bielak, Natalia Sakuta, Dorota
Sękowska, uzyskując 11 pkt.
Konkurs matematyczny
W dniu 30 kwietnia 2010 r. w Kłodzku odbył się VIII Kłodzki
Konkurs Matematyczny. W konkursie uczestniczyli uczniowie
klas I i II gimnazjów z całego powiatu kłodzkiego. Gimnazjum
im. M. Orańskiej w Stroniu Śląskim reprezentowali: Dominika
Kruszewska i Kalina Młynarczyk z klasy IB oraz Wojciech Suszyński z klasy IIA i Wojciech Brodziński z klasy IID. Nasi
uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki. W kategorii klas drugich Wojciech Brodziński zajął V miejsce uzyskując tytuł laureata konkursu, a Wojciech Suszyński X miejsce otrzymując wyróŜnienie za dobry wynik.
Przygotowaniem uczniów do konkursu zajmowali się p. Jan
Biały oraz p. Joanna Jasionowska.
GRATULUJEMY WYNIKÓW i
śYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

„Konkurs Wiedzy o Zdrowiu”
Dnia 07 maja 2010 r. o godz. 1000 w bibliotece szkolnej
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim odbyła
się IV edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu.
Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe druŜyny z 5 szkół: Gimnazjum Publicznego z Lądka Zdroju, Gimnazjum Nr 1 z Bystrzycy Kłodzkiej, Samorządowego Gimnazjum Nr 2 z Domaszkowa,
Gimnazjum Nr 1 z Kłodzka, Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
ze Stronia Śląskiego.
Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej druŜyny
rozwiązywały test wyboru z zakresu wiadomości programowych
z biologii w klasach I-III gimnazjum, a w drugiej druŜyny miały
za zadanie wykonać piramidę zdrowego Ŝywienia oraz odpowiadały i wykonywały zadania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy.
I miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim
w składzie Blanka Libera, Aleksandra Ostrowska, Tomasz Suszyński, uzyskując 40 pkt na 42 pkt,
II miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum Publiczne z Lądka
Zdroju w składzie Aleksandra BeŜyk, Natalia Robak, Dela Marcel, uzyskując 38 pkt na 42 pkt,
III miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum Nr 1 z Kłodzka w
składzie Monika Cieślińska, Anna Adamek, Joanna Myślińska,
uzyskując 35 pkt na 42 pkt,
IV miejsce zdobyła druŜyna z Gimnazjum Nr 1 z Bystrzycy
Kłodzkiej, uzyskując 34 pkt,
V miejsce zdobyła druŜyna z Samorządowe Gimnazjum Nr 2 z
Domaszkowa, uzyskując 31 pkt.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w
składzie:
p. Urszula Łączyńska-Ramza – lekarz internista,
p. Marlena Cymer-Biała – lekarz stomatolog,
p. GraŜyna Łanucha – lekarz ginekolog,
p. Mariola Danielewska – przedstawiciel PSSE Kłodzko.
Wszyscy uczniowie wykazali się duŜą znajomością udzielania
pierwszej pomocy oraz wiedzą dotyczącą prawidłowego odŜywiania.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były: p. Dorota
Jaworek, p. Katarzyna Kaletka, p. Irena Kolczyńska.
Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Stronia Śląskiego za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu i Radzie Rodziców
Gimnazjum w Stroniu Śląskim za sfinansowanie poczęstunku.
Turniej Piłkarski Coca-Cola Cup
19 maja 2010 r. w Ząbkowicach Śląskich druŜyna dziewcząt z
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim zagrała w
II etapie eliminacji XII edycji Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola
Cup. Opiekę sprawował trener Pan Marek Balicki, dzielnie
wspierając grę zawodniczek. Dziewczęta zajęły ostatnie IV
miejsce, ale gratulujemy walecznej postawy i Ŝyczymy sukcesów na przyszłość.
MAGIA GÓR
W bieŜącym roku miała miejsce 4. edycja konkursu Magia Gór,
którego organizatorem jest Gimnazjum w Wilkanowie.
Sukcesy naszych gimnazjalistów przedstawiają się następująco:
w kategorii prace plastyczne:
II miejsce Wioletta Wlaźlak kl.I d
kategoria fotografie:
wyróŜnienie dla zdjęć Anny Ludwiniak kl.II d
kategoria prace literackie:
II miejsce dla Kacpra Foremnika z kl. II d
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PROJEKT

CYKLO GLACENSIS

NA DOBRY POCZĄTEK - STAś

Od 21 do 22 maja bieŜącego roku odbył się, tradycyjny
juŜ Rajd Rowerowy Cyklo - Glacensis organizowany przez Związek Gmin Regionu Orlicko - Trebovsko we współpracy
z Powiatem Kłodzkim.
W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział około 120 rowerzystów z 8 miast powiatu
kłodzkiego i 10 miast czeskich, wśród nich nie mogło zabraknąć kilkunastoosobowej reprezentacji Stronia Śląskiego. Rowerzyści wyruszyli równocześnie o godz. 8.00, spod swoich urzędów. Ten międzynarodowy peleton otworzył sezon turystyki
rowerowej po obu stronach granicy. Meta znajdowała się we
wsi Stary Gierałtów. KaŜdy, kto dojechał do mety, otrzymał
koszulkę rajdu Cyklo - Glacensis 2010. Strońska trasa to start
ze Stronia Śląskiego przez Kletno, Przełęcz Staromorawska,
Przełęcz Płoszczyna, Stare Mesto, Kuncice, Schronisko, Przełęcz Pod Działem, Przełęcz Sucha, Nowy Gierałtów do mety
w Starym Gierałtowie.

Projekt jest realizowany przez Fundację Ka-Tet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukacja i rozwój” oraz Starostwem
Powiatowym w Kłodzku.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób
niepracujących, zamieszkujących tereny wiejskie powiatu
kłodzkiego. W ramach projektu uczestnicy będą mogli wziąć
udział w bezpłatnych szkoleniach, na których zdobędą wiedzę
m.in. z zakresu pozyskiwania środków z funduszy, zakładania
i zarządzania organizacją pozarządową. Dodatkowo będą mieli
zapewnioną pomoc doradcy zawodowego oraz moŜliwość korzystania z Punktu Aktywizacji.
Spośród uczestników projektu 30 osób, które zakończą
cykl szkoleń i najlepiej napiszą pracę końcową związaną z tematyką zajęć, będzie miało moŜliwość odbycia 6-cio miesięcznych staŜy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach
samorządu terytorialnego. Uczestnicy projektu będą otrzymywać stypendium za udział w szkoleniach i staŜach.
Praca w NGO jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które
chcą realizować się w pracy na rzecz najbliŜszego otoczenia,
rozwiązywania problemów swoich społeczności lokalnych. Nowy zawód, który zdobędą uczestnicy projektu jest niezwykle
poszukiwany na rynku pracy. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (nie tylko unijnych) to najbardziej niezbędna osoba w
organizacjach pozarządowych. Osoby z takimi kompetencjami
poszukiwane są równieŜ przez urzędy.
Zgłoszenia do projektu moŜna składać do 23 czerwca br.
W projekcie moŜe wziąć udział osoba:
–
pozostająca bez zatrudnienia i niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
–
zamieszkująca na terenie wiejskim lub miejsko-wiejskim
lub w mieście do 25 tys. mieszkańców
–
zamieszkująca na terenie powiatu kłodzkiego.
W projekcie nie mogą uczestniczyć:
–
studenci studiów dziennych;
–
osoby prowadzące działalność gospodarczą;
–
rolnicy i ich domownicy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.dobrypoczatek.ka-tet.pl oraz
pod nr tel. 74/647 10 20.

PRZYPOMINAMY
Przypominamy, Ŝe z dniem 31.05.2010 roku
upływa termin zapłaty drugiej raty zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Opłaty kolejnych rat prosimy kierować na konto
bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio do
Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Urzędzie
Miejskim.
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty
na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień
31 stycznia, 31 maja, 30 września kaŜdego roku kalendarzowego.
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zostaną wygaszone.

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

aktywna z natury
Miło nam poinformować, Ŝe Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do projektu „Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór
Orlickich i Podorlicka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budŜetu państwa.
Projekt realizuje Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, którego aktywnym członkiem jest równieŜ nasza gmina.
Opracowanie strategii marketingowej ma na celu wzmocnienie pozycji subregionu jakim jest Ziemia Kłodzka, na rynku
turystycznym m.in. poprzez:
1.

Opracowanie produktów markowych (z uwzględnieniem cyklu Ŝycia produktu na przestrzeni roku z uwagi
na sezonowość - propozycje dla niskiego sezonu).

2.

Opracowanie marketingowego planu strategicznego z
kampanią wizerunkową (obejmującą logotyp, hasło
promocyjne) regionu na okres 2010 - 2013 wraz z
określeniem rynków strategicznych oraz drugoplanowych.

Ponadto zostaną przeprowadzone
badania w subregionie Ziemi Kłodzkiej w celu określenia struktury
odwiedzających: miejsce zamieszkania, wiek, organizacja przyjazdu
indywidualnie/grupowo - minimalna
ilość osób badanych dla sezonu
letniego - 400, zimowego - 400,
wiosennego - 100, jesiennego - 100.
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POLICJANCI NA SPORTOWO
W dniu 22 maja 2010 r.
na Hali Sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim
odbył się turniej piłki siatkowej o
Puchar (przechodni) Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku. Turniej organizowany jest od
kilku lat przez Posterunek Policji
w Stroniu Śląskim Komisariatu
Policji w Lądku Zdroju.
W bieŜącym roku nowością był fakt, Ŝe rozgrywki odbywały
się jednocześnie o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego, który
był fundatorem trzech pucharów za I, II i III miejsce. W turnieju udział wzięły reprezentacje:
–
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
–

Komisariatów Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Polanicy Zdroju,
Nowej Rudzie i Lądku Zdroju.

Walka o puchar była zacięta i pełna
emocji do ostatniego seta. Atmosfera udzielała się licznie zgromadzonej publiczności dopingującej swoje
ulubione druŜyny. W turnieju zwycięŜyła druŜyna KP w Nowej Rudzie
po zaciętej walce w meczu finałowym z druŜyną KP Lądek Zdrój,
która zajęła drugie miejsce. Miejsce
trzecie zdobyła druŜyna KPP Kłodzko, czwarte KP Polanica Zdrój
i piąte KP Bystrzyca Kłodzka.
J.Hoszko

W SKRÓCIE
Amatorska Letnia Liga Piłkarska druŜyn 7-osobowych
W miesiącach lipiec – sierpień na boisku ORLIK odbędą się
po raz drugi rozgrywki Amatorskiej Letniej Ligi. Formuła rozgrywek pozostaje podobna jak w poprzednim roku tzn. zgłoszenie 10-osobowych druŜyn z nazwą (sponsor) i wpisowym.
Regulamin i szczegóły organizacyjne zostaną uzgodnione na
spotkaniu kapitanów druŜyn. Termin zgłoszenia i spotkania
kapitanów to 21 czerwiec 2010 r., godz. 19.00 na ORLIK-u.
Zainteresowanych sponsorów, którzy chcą mieć swoją druŜynę
(lub sponsorować nazwę druŜyny) zapraszam do współpracy.
Zgłoszenia i zapytania kierować do organizatora Rapacz Jerzy,
ul. Jaworowa 16,tel. 74 8143 203, 606-241-263.

SUKCESY MLKS - ŚNIEśNIK
W ostatnim okresie zawodnicy z tego klubu osiągnęli duŜe
sukcesy na arenie krajowej reprezentując Gminę Stronie Śląskie. Ada Jończyk w dniu 24.04.2010 roku zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska Kadetek i zakwalifikowała się do ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy, która odbyła się w dniach 0508.05.2010 roku w Ciechanowie.
Na rozegranych Półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików w
dniu 01.05.2010 roku zawodnicy Klubu MLKS „ŚnieŜnik” osiągnęli niespotykany sukces kwalifikując trzy druŜyny do finału
Mistrzostw Polski Młodzików. Jak duŜy to sukces moŜna przeczytać na stronach internetowych i w pismach poświęconych
tenisowi stołowemu.
Na rozgrywanym w Drzonkowie półfinale do Mistrzostw
Polski rewelacyjny, a wręcz fenomenalny, wynik osiągnęli podopieczni Leszka Kawy, młodzicy ze ŚnieŜnika Stronie Śląskie,
którzy wprowadzili do finału Pucharu Polski dodatkowo dwie
druŜyny młodzików. Jest to nieprawdopodobny sukces, godny
Księgi Guinessa !
W Brzegu Dolnym wystąpiły aŜ trzy zespoły z tego klubu.
Pierwszy zespół (Szymon Burek i Adrian Dugiel) miał zapewniony start z listy krajowej, natomiast druga druŜyna (Patryk
Cuch i Bartosz Adamczewski) i trzeci zespół (Krzysztof Studniarz i Daniel Majewski) wygrali swoje grupy i awansowali do
finału Pucharu Polski. Szymon i Adrian wywalczyli w turnieju
druŜynowym złoto. Natomiast w turnieju deblowym S. Burek
zdobył srebro, a A. Dugiel brąz.
Młodzi stronianie Ada Jończyk i Adrian Dugiel zostali wytypowani przez Wydział Szkolenia Polskiego Związku Tenisa
Stołowego do reprezentacji tenisistów stołowych na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Cetniewie.
Zawody te zaczynają się 25 maja i potrwają do 30 maja. Wybór zawodników ŚnieŜnika Stronie Śląskie do kadry jest wielkim wyróŜnieniem.
Czekamy na kolejne sukcesy naszych pingpongistów

ZAWODY SPORTOWO POśARNICZE
Oddział Miejsko-Gminny Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP
w Stroniu Śląskim
Serdecznie Zaprasza
na Międzygminne Zawody SportowoPoŜarnicze, które odbędą się 26 czerwca
2010 roku w godzinach od 10:00 do 14:00.
W zawodach weźmie udział osiemnaście druŜyn z jedenastu
jednostek tj.: Lądka Zdroju, Starego Mesta, Klaszterca n.Orlicą,
Uhelnej i Stronia Śląskiego. Impreza odbędzie się przy ulicy
Sportowej 3 na boisku sportowym KS „Kryształ”.

Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim złoŜyło sześć wniosków do Urzędu Marszałkowskiego – „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.
Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymaliśmy dotacje w wysokości wnioskowanej kwoty.
W chwili obecnej przygotowujemy się do organizacji pikniku z okazji dnia dziecka oraz II Ogólnopolskiego Rajdu Bocian
Biały.

ŚCIĄGA WYBORCY
W CELU PRZYBLIśENIA PAŃSTWU ZASAD UCZESTNICTWA
W WYBORACH PREZYDENCKICH, DO BIEśĄCEGO
WYDANIA

„NS” DOŁĄCZYLIŚMY SKRYPT ZAWIERA-

JĄCY M.IN. ZASADY GŁOSOWANIA I OBWODY WYBORCZE.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z LEKTURĄ.

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

5-6 CZERWCA DNI STRONIA ŚLĄSKIEGO
Z Ziemią Kłodzką Marianna Orańska – córka Wilhelma I, władcy Zjednoczonego królestwa Niderlandów – związana była za sprawą rodziców. Na
Dolny Śląsk przybyła tuŜ po śmierci matki i na
dobre związała się z regionem. 8 kwietnia 1838 r.
królewna nabyła za 135 000 talarów klucz stroński oraz majątek rycerski Strachocin. Jeszcze tego
samego roku w Stroniu wzniesiono dla niej posiadłość (dzisiejsza siedziba Urzędu Miejskiego) w
formie prostego pałacu letniego. Wkrótce obok
obiektu powstał park. W 1845 r. stanął w nim
dom myśliwski z ośmioma szczytami, w sąsiedztwie znajdowała się pstrągarnia urządzona w
1874 r. Po obydwu obiektach współcześnie niestety nie ma juŜ śladu.
Dni Stronia Śląskiego
Pod patronatem królewny organizujemy tegoroczne Dni Stronia Śląskiego. W ramach imprezy odbędzie się Międzynarodowy Jarmark Twórców
Ludowych i Rzemiosła Artystycznego oraz wielka
giełda kolekcjonerów staroci. Za sprawą przeglądu kapel podwórkowych oraz występów zespołów
folklorystycznych Dni Stronia nabędą szczególnego kolorytu. Atrakcją pierwszego dnia imprezy
będzie występ sobowtóra ikony polskiej piosenki
Maryli Rodowicz. Druga Maryla czyli Sebastian
Olejniczak, nie tylko przypomina gwiazdę wyglądem, ale równieŜ brzmieniem głosu. Występował
m. in. W programach: Szymon Majewski Show,
Dzień Dobry TVN, Rozmowy w Toku czy Mam
Talent. Zdolny naśladowca Maryli Rodowicz koncertował teŜ w teatrze Krystyny Jandy.

ZAWODY PŁYWACKIE
Centrum Sportu i Rekreacji
oraz
Fundacja Młodych

PROGRAM:
5 CZERWCA 2010
9.00 – 19.00 Międzynarodowy Jarmark Twórców
Ludowych i Rzemiosła Artystycznego oraz Giełda
Artykułów Antykwaryjnych im. Marianny Orańskiej
(Ul. NadbrzeŜna)
11.00 Zawody w Skate Parku (ul. OkręŜna)
14.30 Występ Kapeli z Ulicy Hutniczej
15.00 Obchody XX-lecia samorządu terytorialnego
15.45 Gry i zabawy dla dzieci, Miasteczko Zdrowia i
Zabawy (malowanie twarzy, zabawa fantowa, pomiar
ciśnienia, kiermasz) przygotowane przez Szpital w Stroniu
Śląskim
15.45 Przegląd Kapel Podwórkowych – występy konkursowe
20.30 DRUGA MARYLA SHOW – śpiewający sobowtór
Maryli Rodowicz
21.30 Muzyka do tańca
23.30 Zakończenie Imprezy
06 CZERWCA2010
9.00 – 19.00 Międzynarodowy Jarmark Twórców
Ludowych i Rzemiosła Artystycznego oraz Giełda
Artykułów Antykwaryjnych im. Marianny Orańskiej
(Ul. NadbrzeŜna)
14.00 Ogłoszenie wyników Przeglądu Kapel Podwórkowych, występy laureatów
15.00 Magiczny Show i Słoń Trąbalski – gry i zabawy
dla dzieci
16.00 Występ Zespołu Ludowego „Siekiereczki”
16.30 Występ Grupy Artystycznej ARTUFICES
17.30 Wielki Elvis – występ wokalny laureata „Szansy
na sukces” i „Drogi do gwiazd”
18.30 Występ zespołu Black Band

BROSZURKA BUDśETOWA
DO BIEśĄCEGO NUMERU „NS” DOŁĄCZONY ZOSTAŁ
„INFORMATOR BUDśETOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA
ROK 2010”.

zaprasza dzieci i młodzieŜ
na Zawody Pływackie
w dniu 15 czerwca 2010
o godzinie 17: 45 ( kryta pływalnia)

Uwaga!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o:
- przyniesienie zgody rodzica/opiekuna na uczestnictwo w
zawodach,
- zgłaszanie się do biura zawodów ( kasa basenowa) minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Do zdobycia atrakcyjne nagrody!
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