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PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
Pragnę serdecznie podziękować za okazane zaufanie i wybór na kolejną kadencję.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie i zaangażowanie samorządowe okażą się
pomocne w dalszym, prężnym rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Łopusiewicz

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010
W dniu 21 listopada br. zostały przeprowadzone wybory samorządowe. Udaliśmy
się do urn wyborczych, aby wybrać ludzi, którzy będą przewodzili Naszej Gminie, Powiatowi oraz Województwu przez najbliższe cztery lata.
Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 47,32%. W naszej Gminie do urn udało
się 48,27% uprawnionych. Absolutnym liderem okazała się gmina Lewin Kłodzki
gdzie frekwencja wyniosła 57,28%. Najmniejsza frekwencja była w Nowej Rudzie
tylko 41,33% głosujących. W wyborach Burmistrza Stronia Śląskiego, zwyciężył
Zbigniew Łopusiewicz, który uzyskał poparcie 1988 mieszkańców (co stanowi
67,03% głosujących), Irena Foremnik zdobyła 500 głosów (16,86%), a Andrzej Mićka 478 głosów, co stanowi 16,12%.
Zbigniew Łopusiewicz będzie pełnił funkcję Burmistrza Stronia Śląskiego już
po raz piąty z rzędu.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Nr
okręgu

Imię i nazwisko

Liczba
otrzymanych

% w skali
okręgu

1

Wiktor Ryszard

285

48,22%

1

Węgrzyn Jerzy Mirosław

127

21,49%

1

Najduch Cyprian Kamil

117

19,80%

2

Pakuła Zdzisław Józef

180

28,89%

2

Laskowska Magdalena

130

20,87%

2

Ryczek Wiesław Andrzej

276

44,30%

3

Dobrowolski Stanisław

78

63,41%

4

Czerwińska Wiesława

92

25,63%

4

Janiszewska Gabriela

126

35,10%

5

Florowski Jan

174

45,08%

5

Suliński Ryszard

92

23,83%

6

Linde Roman Zenobiusz

52

33,12%

7

Grzelak Katarzyna Anna

73

33,80%

8

Frodyma Zbigniew Paweł

145

50,70%

9

Gulij Dariusz Jerzy

143

71,50%

NABÓR PRACOWNIKÓW DO CETiK
Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW na poszczególne stanowiska pracy:
1. GŁÓWNY KSIĘGOWY INSTYTUCJI KULTURY,
2. SPECJALISTA DS.ORGANIZACJI I PROMOCJI
PROJEKTÓW,
3. SPECJALISTA DS.ORGANIZACJI I PROMOCJI
IMPREZ.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ na
www.stronie.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

PRZYPOMINAMY
Zbliża się termin płatności czynszów dzierżawnych:
●

Do 15.XII.2010r.– grunty rolne i ogrody przydomowe

●

Do 25.XII.2010r.— garaże komórki i inne.

W wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z naszego
okręgu (nr 3) mandat otrzymało 9 kandydatów (na 36 wszystkich mandatów).
Przez najbliższe cztery lata reprezentować
nas będą Dyduch Marek, Longawa
Stanisław, Gromadzka Dorota, Szczygieł Zbigniew, Golak Julian, Sosiński
Piotr, Goszyńska Elżbieta, Tutaj Jerzy
oraz Wild Patryk. W Radzie Powiatu
Kłodzkiego (29 mandatów), z okręgu nr
7 mandat otrzymali Kazimierz Drożdż,
Borysław Zatoka oraz Bogusław Wijatyk. Zdobyli oni odpowiednio 1115, 527
i 400 głosów.

W tym miejscu chcielibyśmy również
pogratulować nowo wybranym radnym.
Życzymy im wytrwałości w podejmowaniu
rozsądnych decyzji dla przyszłości Gminy
Stronie Śląskie, a tym którzy zakończyli
kadencję, składamy serdeczne podziękowania za wkład jaki włożyli w rozwój Naszej Gminy.

PALISZ, UWAŻAJ!
15 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy antynikotynowej,
która wprowadza zakaz palenia m.in.
na placach zabaw, na przystankach
komunikacji miejskiej i w środkach
publicznego transportu.
Nowelizacja ustawy antynikotynowej objęła
również zakazem palenia szkoły, zakłady opieki
zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury
oraz budynki tworzące obiekty sportowe.
Zakaz palenia obowiązuje też w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych dysponujących jedną salą.
Ponadto rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji rozszerzone zostały kompetencje strażników miejskich, którzy za złamanie
zakazu mogą nałożyć mandat (kara grzywny do
500zł.)
Może czas najwyższy zastanowić się nad całkowitym rzuceniem palenia.
Można zaoszczędzić nie tylko zdrowie, również pieniądze.
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ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 3- 4 GRUDNIA
Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka
Żywności odbędzie się również w
Stroniu Śląskim w dniach 03. i 04.
grudnia (piątek i sobota) 2010 roku.
Zbiórka przeprowadzona zostanie w
specjalnie oznakowanych sklepach, w
których to wolontariusze

- uczniowie z Gimnazjum w Stroniu Śląskim posiadający imienny identyfikator będą zbierali żywność.

Zbiórka będzie nadzorowana przez pracowników Stowarzyszenia Aktywizacji Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim. Zebrana żywność zostanie przekazana do
najbardziej potrzebujących rodzin w naszej Gminie.

PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza
Gminy Stronie Śląskie:

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości , stanowiących własność

I. Przetargi odbędą się w dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 i 12.30 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem
„Przetarg-działka nr ….” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 2 grudnia 2010 r.
Położenie

Nr i pow.działk
i w ha

Przeznaczenie

Opis nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza w
przetargu
w zł. brutto

28
Stara Morawa

1,4867

96
Stara Morawa

5,2476

Nieruchomość gruntowa , położona w
niewielkiej odległości od asfaltowej
drogi łączącej Stronie Śląskie i Bolesławów. Grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty
trawą.
Nieruchomość gruntowa , położona
na granicy miejscowości Stara Morawa i Kletno. Nieruchomość podlega
prawu pierwokupu przez dzierżawcę.
W razie nie wykonania przez niego
tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.

Nieruchomość w
m.p.z.p. oznaczona
jest symbolem RP i
przeznaczona jest na
użytki rolne.

Nieruchomość w
m.p.z.p. oznaczona
jest symbolem RP i
przeznaczona jest na
użytki rolne.

Kwota
wadium
w zł.

115 000,00

6 000,00

310 000,00

16 000,00

II. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010 r.
Położenie

Goszów

Nr i pow.
Działki w
ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowa-nia

107
3,0512
Nieruchomość gruntowa rolna.

Nieruchomość w
m.p.z.p. oznaczona
jest symbolem RP i
przeznaczona jest na
użytki rolne.

Cena wywoławcza w przetargu
w zł. brutto
161 000,00

Kwota
wadium
w zł.
8 100,00

Wadium należy wpłacać 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 lub gotówką w punkcie
kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 3).
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 -Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12
(tel. 74/ 811-77-15,41).
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KONKURS OFERT NA USŁUGI REHABILITACYJNE
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na rok 2011
KONKURS OFERT NA USŁUGI REHABILITACYJNE
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 w zakresie :
● „ PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ DLA OSÓB DOROSŁYCH ”
● „ PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ DLA DZIECI ”
●

„PROWADZENIE REHABILITACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i dorosłych z wadami postawy w
ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Rehabilitacja dla osób dorosłych będzie prowadzona łącznie 2 godziny tygodniowo, w ramach zajęć na krytej pływalni. Rehabilitacja: ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą prowadzona w salce rehabilitacyjnej, łącznie do 6 godzin tygodniowo. Rehabilitacja z dziećmi niepełnosprawnymi
ruchowo będzie prowadzona w salce rehabilitacyjnej w ilości do 7 godzin 30 minut tygodniowo.
Oferta powinna zawierać :
● Dane oferenta, oraz potwierdzenie że posiada on uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji, zapewniające

rzetelną realizację zadania.
● Cenę / brutto/ za godzinę szkolną / 45 min./ rehabilitacji.
● Nie będą rozpatrywane oferty cząstkowe.

Oferent we własnym zakresie ponosi koszty związane z wynajmem salki rehabilitacyjnej w wysokości 3 złote
za 1 godzinę.
Na kopercie należy umieścić napis : „Konkurs na prowadzenie rehabilitacji”.
Dodatkowe pytania proszę kierować pod nr telefonu : /074/ 8141 424.
Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2010 roku, do godziny 10.00 na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21.12.2010 roku.

OGŁOSZENIA

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

● Huta Szkła Kryształowego „Violetta” SA w upa-

● Redakcja miesięcznika „ Adwokat rodzinny”

dłości posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe na różnego rodzaju działalność biurową
lub usługową oraz pomieszczenia po przychodni np. na gabinety lekarskie . Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 748116 683, 748116 686 lub w
biurowcu Huty pok. 214-216 na IIp. w godz.
od 7.00 do 16.00

oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradz-

● Osoby, które chcą korzystać z rehabilitacji w

roku 2011 proszone są o zgłaszanie się do
Ośrodka Pomocy Społecznej z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim (od lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji. Dodatkowe
informacje : 074 8141 424.

twa Prawnego zapraszają do korzystania z
korespondencyjnego,

BEZPŁATNEGO

systemu INFORMACJI I DORADZTWA
PRAWNEGO do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej uprawnieni są:
osoby korzystające z pomocy społecznej,
ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w
rodzinie, członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 500 zł miesięcznie, bezrobotni, i inne osoby znajdujące
się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na
www.stronie.pl
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I SESJA VI KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
RM.0052- 10/10
Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która obędzie się w dniu 02 grudnia 2010 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim.

1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie sesji przez Radnego Seniora Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Powitanie zaproszonych gości i przedstawienie proponowanego porządku sesji.

3.

Odegranie hymnu państwowego.

4.

Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Stroniu Śląskim o przebiegu i wynikach
wyborów samorządowych 2010 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

5.

Wręczanie zaświadczeń o wyborze Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz złożenie ślubowania przez radnych.

6.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim:
● Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i krótka ich pre-

zentacja.
● Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
● Przeprowadzenie głosowania.
● Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór (druk Nr I-1/10).

7.

Wystąpienie nowowybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim – przejęcie
prowadzenia obrad od Radnego Seniora.

8.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim:
● Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i krótka ich

prezentacja.
● Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
● Przeprowadzenie głosowania.
● Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór (druk nr I-2/10).

9.

Określenie składu ilościowego stałych komisji rady oraz wybór członków i przewodniczących tych komisji (druk nr I-3/10 i druk nr I-4/10):
- Komisja Rewizyjna.
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
- Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.
- Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.

10.

Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o sytuacji społeczno – gospodarczej gminy.

11.

Interpelacje radnych.

12.

Zapytania i wolne wnioski.

13.

Sprawy bieżące Rady Miejskiej.

14.

Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim kadencji 2006-2010
Ryszard Suliński
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PODZIĘKOWANIA OD BURMISTRZA BOGATYNI
W związku z powodzią jaka wystąpiła w Gminie Bogatynia, Rada Miejska w Stroniu Śląskim, włączając się w akcję
pomocy powodzianom, przekazała w formie dotacji celowej kwotę 10 000 zł.( Uchwała Nr LIV/347/10 z dnia 27 września). W odpowiedzi na tę pomoc, otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia list wdzięczności, którego treść
publikujemy na łamach niniejszych Nowinek.

Jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować
lecz przystajesz jak gapa bo nie widzisz komu
a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu
Jan Twardowski
Szanowny Panie Burmistrzu. Szanowny Panie Przewodniczący.
Pisząc do Państwa z Bogatyni, z miejsca rozszarpanego przez bezlitosną rzekę, wciąż widzę obrazy głęboko zranionego miasta, wciąż słyszę przerażenie i strach w głosach mieszkańców. Okrutny dla nas siódmy dzień sierpnia
odebrał nam bezpieczeństwo, dobrze znaną codzienność, gwałtownie zniszczył znane, ukochane miejsca a pozostawił poczucie zagrożenia, ból i niepokój serca... Jednak, nie mogę przestać myśleć o ogromnej radości, jakiej dzięki
Państwu doświadczyliśmy, o pomocy jakiej nam Państwo udzielili. W bolesnych dla nas dniach zrozumieliśmy, że nie
możemy polegać tylko na sobie, na zdobytym doświadczeniu, ale zaufamy naszym Rodakom, zwracając się do Nich z
prośbą o wsparcie. Uchwyciliśmy się tej nadziei i nie zawiedliśmy się, bowiem dotarła do nas upragniona pomoc, bo
okazali nam Państwo swoją dobroć, zrozumienie i ofiarność. Nic tak nie uskrzydla, nic tak nie dodaje wiary, jak świadomość, że dzięki Państwu mieszkańcy Bogatyni odbudują swoje życie na najpiękniejszym fundamencie, jakim jest
pomoc drugiego człowieka i wyciągnięta w jego stronę ofiarna dłoń. Dziękujemy tym goręcej, im bardziej jesteśmy
świadomi ogromu czekających na nas trudności, przeszkód, jakie przyjdzie nam pokonywać. Jednakże świadomość
życzliwości i poparcia dodaje nam sił do pracy oraz umacnia wiarę, że odbudujemy Bogatynię.
Nie wiemy, czy
kiedykolwiek w życiu zapomnimy o tych godzinach, w których z przerażeniem przyglądaliśmy się niknącemu w
oczach miastu, gdy widzieliśmy, jak ginie nasz świat... Jednakże jesteśmy pewni, że nigdy nie zapomnimy Państwa
dobroci serca i szczodrości. Planujemy w godny, trwały sposób upamiętnić w naszym mieście dobroć i wielkoduszność naszych Darczyńców. Zrobimy wszystko, aby o tej szlachetności pamiętali nie tylko obecni mieszkańcy, ale także następne pokolenia bogatynian.
Dziękując raz jeszcze składam na Państwa ręce wyrazy wdzięczności. Życzę zdrowia, nieustannych sukcesów, podejmowania jedynie trafnych decyzji, spotkań i współpracy z życzliwymi ludźmi oraz spełnienia marzeń, które choć głęboko ukryte, nie dają o sobie zapomnieć.
Z wyrazami szacunku
Bogatynia, 16 listopada 2010 roku.

JAK UCZYĆ DZISIAJ PATRIOTYZMU?
Zdajemy sobie sprawę, że edukacja patriotyczna, podobnie jak cały proces wychowywania, jest zdecydowanie
najtrudniejszym zadaniem szkoły. Patriotyzm to nie wiedza, którą się zdobywa, ale postawa, którą kształtuje się
w sobie i innych przez lata. Aprobata dla tego co własne,
rodzinne, odróżniające nas od innych, a przez to atrakcyjne i ważne dla każdego. Kim ma być dziś ,,Polak mały-”
uczeń opuszczający mury naszej szkoły. Powinien być
nieobojętny na los swego kraju, wiedzieć co w naszej
historii i tradycji jest godne szacunku, czym można się
szczycić, z czego być dumnym, co warte jest pokazania
innym. Dwunastolatek nie zacznie nagle wzdychać z miłości do kraju ojczystego, nie nabierze do niego szacunku i
poczucia obowiązku, nie stanie się nagle świadomym patriotą, jeśli pojęcia ,,polskość”, ,,Polska” będą dlań pustymi słowami i jeśli żadnego polskiego obyczaju, żadnej

tradycji, żadnego święta nie będzie mógł nazwać ,,swoim” , ,,swoją”. Bowiem u podstaw patriotyzmu
leży poczucie ,, swojskości”. To, co uznajemy za ,,nasze” ,
,,własne” , czyli właśnie swojskie jest z nami związane
emocjonalne. I na tych pierwszych emocjach należy budować późniejszy, świadomy patriotyzm. Dlatego dnia 10
listopada w naszej szkole odbył się apel poświęcony świętu Odzyskania Niepodległości. Nauczyciele przygotowujący
apel zadbali o to, aby treści historyczne były przystępne
dla starszych i zarówno najmłodszych uczniów. Odświętny
i podniosły nastrój nadał występ zespołu ,, Siekiereczki” ,
który zaprezentował pieśni patriotyczne. Wychowanie do
patriotyzmu rodzinnego, szkolnego, lokalnego, regionalnego i do polskości buduje się we współdziałaniu z innymi i
dla innych.
Elżbieta Pruchnicka-Kutela
Elżbieta Wądrzyk
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CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU
W Przedszkolu Miejskim realizujemy 2 projekty.
Transgraniczny „Radosny Przedszkolak - znaczy zdrowy
Przedszkolak – śpiewam, uczę się i bawię” – współpraca z przedszkolem w Starym Mieście. W ramach tego projektu
dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym „ Przedszkole
moich przyjaciół za granicą”. Projekt ten współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
26.XI.2010r. Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na
wystawie w Urzędzie Miasta.
Drugi projekt związany jest z obchodzonym w roku szkolnym 2010/2011 „Rokiem Sarny”. Nasze przedszkole włączyło
się w tą akcję. Będziemy realizować swój własny program. W
listopadzie dzieci z grup starszych wykonały plakaty „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, które rozwieszone zostały
w różnych instytucjach w naszym mieście.
● Również w listopadzie obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. W dniu 25.XI. wszystkie przedszkolaki
przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi pluszakami.
Każda grupa zaprezentowała przygotowany program słowno
– muzyczny, były tańce i pląsy z misiami, a na zakończenie
uroczystości, degustacje misiowych pysznych ciasteczek, które piekliśmy w przedszkolu.
● 26.XI. - bawiliśmy się na zabawie Andrzejkowej, były
wróżby, tańce, wesoła zabawa. Wszystkie dzieci wspaniale
się bawiły, a wróżki dopilnowały, aby panowała czarodziejska atmosfera.

●

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Sukcesy w konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista
zDolny Ślązak to konkurs organizowany przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego
oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu. W bieżącym roku konkurs miał swoją IX edycję.
Do etapu powiatowego w części humanistycznej zakwalifikowali się: Blanka Libera z kl. III d oraz Aleksander Wasilewski z kl. III a, w części matematyczno fizycznej: Wojciech
Brodziński – kl. IIId, Tomasz Suszyński- kl. III a i Janusz Lignarski z kl. IIIb. Ponadto Tomasz Suszyński z kl.
IIIa uzykał w części przyrodniczej najwyższy wynik i awansował do rozgrywek powiatowych.
Zwycięstwo w konkursie „Moja Marianna Orańska”
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej ogłosiło konkurs plastyczno- fotograficzny na własną interpretację postaci i
dokonań Marianny Orańskiej. Grupa strońskich gimnazjalistów
ochoczo przystąpiła do pracy i jak się później okazało, było
warto.
I miejsce zajęła praca plastyczna wykonana przez ucznia kl. III
d- Kacpra Foremnika (nagroda to odtwarzacz DVD).
Nagrodę za miejsce II (odtwarzacz plików mp3) otrzymała
Wioletta Wlaźlak z kl. II d
Anna Ludwiniak z kl. III d została wyróżniona i nagrodzona
pięknymi książkami za wykonanie zdjęć, na których pokazała
własną wizję Marianny ( w tej roli wystąpiła uczennica kl. III d
Sandra Stasiak ).

STR. 7
Nad działaniami uczniów czuwały nauczycielki- G. Chilicka, A.
Tatarynowicz i A. Dec.
I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mariannie Orańskiej
Już 13 grudnia br. odbędzie się po raz pierwszy konkurs wiedzy o Mariannie Orańskiej. Z zaproszenia skorzystały 4 gimnazja (w Lądku Zdr., Wilkanowie, Kłodzku i Międzylesiu), a honoru bronić będzie strońskie gimnazjum.
Nagrody ufundowane zostały przez Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika oraz Nadleśnictwo Lądek Zdrój.
A.Tatarynowicz

SUKCESY ZAWODNIKÓW KLUBU
KYOKUSHIN KARATE
Przedstawiamy informację z zawodów, w których brali
udział reprezentanci Lądeckiego Klubu Kyokushin Karate
z podaniem miejsc zawodników sekcji w Stroniu Śl.
● Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego

.03.2010 Ząbkowice Śl. - Mularczyk Krzysztof, Stachnik
Piotr zajęli III miejsce w kumite lekki kontakt juniorów
młodszych do 60 kg, Witukiewicz Kordian - III miejsce
kumite seniorów open.
● Ogólnopolski Turniej Kadetów, Żaków 13.03.2010

Dzierżoniów - Wellmann Aleksandra zajęła I miejsce
kata / rocznik 2001 i młodsi /, Czerhoniak Karolina w
tej samej konkurencji zajęła II miejsce, Hołyst Marta III miejsce kata żak.
Równolegle rozegrano w Dzierżoniowie Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, podczas których
Załucki Wiktor zajął III miejsce w kata oraz III miejsce
w kumite lekki kontakt do 55 kg. Został uznany najlepszym zawodnikiem wśród młodzików / rocznik 1995 1996 /. Drużynowo w kata Lądecki Klub zajął I
miejsce wśród 16 startujących ośrodków.
Turniej Karate Kyokushin w ramach III Wrocławskiej Olimpiady młodzieży 29.05.2010 Wrocław Czerhoniak Karolina I miejsce kata / rocznik 2001 2000/, Wellmann Aleksandra I miejsce kata / rocznik
2002 i młodsi/, Hołyst Marta - II miejsce kata żak, Michel Patryk - II miejsce kata młodzików.
Ogólnopolski Turniej Karate 25.09.2010 Sieradz
- Wellmann Aleksandra II miejsce kata dzieci 8 - 9 lat,
Czerhoniak Karolina III miejsce, Hołyst Marta III miejsce kata dzieci 10 - 11 lat, Ramza Maciej III miejsce
kumite lekki kontakt młodzików powyżej 70 kg.
Otwarty Turniej Powiatu Grodziskiego
13.11.2010 Grodzisk Wielkopolski - Witukiewicz Kordian I miejsce kata seniorów, Hołyst Marta III miejsce
kata dzieci 10 - 11 lat, Załucki Wiktor III miejsce kumite lekki kontakt młodzików do 65 kg, Ramza Maciej III
miejsce kumite młodzików powyżej 70 kg. Drużynowo w kata Lądecki Klub zajął III miejsce.
W tym roku planujemy jeszcze udział w Turnieju Mikołajkowym w Wołowie w konkurencji kata oraz w Turnieju w Józefowie k. Warszawy w konkurencji kumite.
Barbara Kopczyk - Prezes LKKK
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY

Obchody 11 listopada i Światowego
Dnia Seniora w Stroniu Śl.
W dniu 10 listopada 2010 roku w Gminie Stronie Śląskie
odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dnia Niepodległości oraz Światowego Dnia Seniora.
Organizatorzy imprez: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Stroniu Śląskim oraz Gmina Stronie Śląskie.
Podziękowania za współorganizację dla Centrum Sportu i
Rekreacji, Zespołu Artufices, Przedszkola Miejskiego im. Jana
Pawła II, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte i
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej.
Ponadto Uroczystości uświetniły występy: Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego, Zespołu Artufices, Zespołu „Jarzębina” z Bystrzycy Kłodzkiej oraz zespołu
„Waliszowianki” z Waliszowa. Całość imprez profesjonalnie
poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Dziękuję Przedstawicielom Policji oraz Straży Miejskiej za
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obchodów.
Jakub Chilicki

WIGILIJNA KOLACJA W OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim organizuje i zaprasza osoby
samotne i chętne na KOLACJĘ WIGILIJNĄ w dniu 22 grudnia 2010 r. o
godz.16.00 do DWORKU GALOSA.
Zapisy osobiście lub telefonicznie w
Ośrodku ul. Zielona 5, Tel. 074 8141
424 do dnia 20 grudnia 2010 roku.

STROŃSKA GWIAZDKA
III Świąteczno-Noworoczne Spotkanie
Mieszkańców i Gości
Gminy Stronie Śląskie
11.12.2010 r. (sobota)
godz. 14.00
HALA CSiR
W programie:
- Kiermasz (stroiki i ozdoby, przysmaki świąteczne)
- Życzenia świąteczno-noworoczne Burmistrza Stronia
Śląskiego

Uroczysty Pochód ulicami Stronia Śląskiego
Fot. Paweł Dywański

Listopad to miesiąc bardzo pracowity dla uczniów ze
Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia.
Organizowaliśmy dwie imprezy: II Światowy Dzień Seniora w
Stroniu Śląskim i Andrzejki 2010 w Zajeździe u Prezesa.
10 listopada odbyło się na Hali CSiR w Stroniu Śląskim spotkanie dla Seniorów z naszej Gminy. Imprezę rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego, następnie wystąpiły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola im. Jana
Pawła II. Potem odbyły się koncerty zespołu seniorów
„Jarzębiny„ z Bystrzycy Kłodzkiej i zespołu „Waliszowianki”.

- Występy artystyczne dzieci i młodzieży (Przedszkole
Miejskie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych, Schola)
- Oprawa muzyczna z udziałem „Siekiereczek”,
„Artufices” oraz „Kapeli z Ulicy Hutniczej”
- Na zakończenie JASEŁKA- przedstawienie plenerowe
„Parada Wszystkich Świętych”, misteryjna opowieść,
w której olbrzymie, kilkumetrowe postaci opowiedzą o
dawnych biblijnych czasach (szczególnie polecamy dzieciom).
Serdecznie zapraszam
Burmistrz Stronia Śląskiego

Po występach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Wypieki przygotowali uczniowie klas gastronomicznych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką Pań:
Moniki Franasowicz i Renaty Kaweckiej.
Bardzo dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz pracownikom Gminy za pomoc i wsparcie finansowe.
19 listopada odbyły się Andrzejki 2010. Uczniowie klas I K, II
K i IV TŻ przygotowali zakąski zimne i gorące, a pozostałe
klasy przyniosły ciasta. Uczennice z klas II TH i II K serwowały
potrawy. Zabawa miała charakter charytatywny, a zebrane
pieniądze zostaną przekazane na bieżącą działalność Rady
Rodziców i doposażenie pracowni gastronomicznej.
Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie zsp-stronie.pl
Kasia Abramowicz
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