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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY ZDROWIA

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
pragnę złożyć życzenia pomyślności, zawodowego spełnienia i rodzinnego szczęścia
oraz by w każdym dniu w roku
uśmiech na Waszych twarzach gościł
tak samo często jak w tym szczególnym dniu.
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ZAPRASZAMY NA OFICJALNE OTWARCIE CENTRUM
EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 26 marca br. (sobota) o godz. 17.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury. Pracownicy CETiK przygotowali bardzo ciekawy program otwarcia. Przewidziano m.in.: występ
Orkiestry "Artufices", zespołu "Plac Zabaw", wystąpi studio artystyczne "Katharsis" prezentując taniec
brzucha oraz pokaz tańca towarzyskiego. Na koniec zostanie zaprezentowany film o Mariannie Orańskiej pt. "Marianna Królowa Kotliny". Informację można uzyskać także na stronie www.stronie.pl

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
Spis Powszechny zostanie przeprowadzony w dniach od 01 kwietnia do 30
czerwca br. W Gminie Stronie Śląskie spis zostanie przeprowadzony przez trzech
rachmistrzów. Każdy z rachmistrzów będzie zaopatrzony w legitymację oraz identyfikator. Osobami dokonującymi spisu będą, na terenach miejskich Pani Jolanta
Sadko oraz Pan Radosław Sporek, natomiast na terenach wiejskich Pan Kamil
Gordziejewski. Spisu będzie można dokonać także za pomocą internetu na stronie
www.spis.gov.pl. W Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy urzędu, funkcjonuje
Gminne Biuro Spisowe, liderem spisu jest Pan Andrzej Konarski. Szczegółowej
informacji o spisie można uzyskać pod numerem telefonu 74 8117727.
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WYBORY ORGANÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 3.04.2011 r. WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZB ROLNICZNCH. Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach Komisji Okręgowych w
dniu 3.04.2011 r. od godz. 8 00 do 18 00 .
Spisy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu są wyłożone do publicznego
wglądu w siedzibach odpowiednich urzędów gmin w dniach: od 20 marca 2011 r. do 2 kwietnia 2011roku
w godzinach pracy urzędów.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH:

1. Sołectwo Kamienica (wieś Kamienica)
1 kwietnia 2011 roku (piątek) Restauracja przy Stacji Narciarskiej „Kamienica” - Kamienica
1A, pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz.16:15
2. Sołectwo Goszów (wsie Młynowiec i Goszów)
4 kwietnia 2011 roku (poniedziałek) Lokal użytkowy „Trzy Siostry”- Stary Gierałtów nr 7A
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
3. Sołectwo Kletno (wieś Kletno)
5 kwietnia 2011 roku (wtorek) Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Stawami”- Kletno nr 6F
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godzin. 16:15
4. Sołectwo Stara Morawa (wieś Stara Morawa)
6 kwietnia 2011 roku (środa) Pokoje Gościnne „Słoneczne Wzgórze”- Stara Morawa nr 21B,
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
5. Sołectwo Bolesławów (wsie Nowa Morawa i Bolesławów)
7 kwietnia 2011roku (czwartek) Lokal użytkowy „Bajlandia” – Bolesławów nr 41,
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godzin. 16:15
6. Sołectwo Stary Gierałtów (wieś Stary Gierałtów)
8 kwietnia 2011 roku (piątek) Lokal użytkowy „Trzy Siostry” – Stary Gierałtów nr 7A
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
7. Sołectwo Strachocin (wieś Strachocin)
11 kwietnia 2011 roku (poniedziałek) Hotel „Górska Dolina” – ul. Polna nr 18C,
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
8. Sołectwo Stronie Śląskie (wsie Janowa Góra, Sienna i Stronie Śląskie)
12 kwietnia 2011 roku (wtorek) Zajazd „Oleńka” – Stronie Śląskie nr 41A,
pierwszy termin o godz. 17:00, drugi termin o godz. 17:15
9. Sołectwo Nowy Gierałtów (wsie Bielice i Nowy Gierałtów)
13 kwietnia 2011 roku (środa) Kafejka na Plebani Parafialnej – Nowy Gierałtów 5A,
pierwszy termin o godz. 16:00, drugi termin o godz. 16:15
Burmistrz Stronia Śląskiego
(-) Zbigniew Łopusiewicz

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH —CENNA LEKCJA RATOWNIKA GOPR
Szkoła Podstawowa gościła ratownika Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli
się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po szlakach górskich, jak
ubierać się na wyprawy w góry. Jak postąpić w przypadku przegrzania lub przemarznięcia. Ratownik GOPR zwrócił szczególną uwagę
na zachowanie bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów. Przypomniał numery alarmowe. Następnie pokazał wyposażenie samochodu GOPR. Spotkanie było bardzo udane.
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VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
Zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która obędzie się w dniu 28 marca 2011 roku o
godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.

Otwarcie sesji.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

4.

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej oraz Policji.
Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i
Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Goście zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Radni Powiatu Kłodzkiego

5.

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

6.

Zmiana Uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia
i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
(druk nr VI-1/11).

7.

Sporządzenie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr VI-2/11).

8.

Wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, po
łożonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Spółki z o.o. „ART-SKI” (druk nr VI-3/11).

9.

Zmiana Uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: ustanowienia
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy
Stronie Śląskie (druk nr VI-4/11).

10.

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki (druk
nr VI-5/11).

11.

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011 (druk nr VI-6/11).

12.

Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Masłoń na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego (druk nr VI-7/11).
Rozpatrzenie skargi Pana Janusza Sobierajskiego na działalność Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Stroniu
Śląskim (druk nr VI-8/11).

13.

Interpelacje radnych.

14.

Zapytania i wolne wnioski.

15.

Sprawy bieżące Rady Miejskiej.

16.

Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński
/-/podpis nieczytelny

DZIAŁALNOŚĆ KHDK „BRYLANT”
“ Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
TO DAR ŻYCIA... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.
Jan Paweł II

Krew jest niezbędna w procesie leczenia. Ratuje życie i zdrowie ludziom poszkodowanym w wypadkach, lecz
także cierpiącym na wiele poważnych chorób. Największe zapotrzebowanie dotyczy krwi, która występuje najczęściej, czyli A Rh – minus, ale niezbędne jest stałe dostarczanie również innych grup. Jeśli chcesz oddać swą
krew, aby pomagać innym ludziom zgłoś się 20 kwietnia (środa) w Stroniu Śląskim ul Hutnicza 12
( biurowiec HSH “Violetta” I piętro) my tam będziemy oraz ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha pobierająca krew.
Zarząd klubu HDK “Brylant” dnia 17 marca zorganizował cykliczną akcję poboru krwi w Lądku Zdroju. Chętnych wśród pełnoletniej młodzieży nie brakuje. Zarejestrowało się 56 osób, oddało 42 dawców. Łącznie oddano
20 litrów tego najcenniejszego z leków.
Jacek
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CEGIEŁKA NA RZECZ GMINY: NIP—3
Szanowni Państwo.
Wszyscy jesteśmy w stanie zauważyć jak na terenie naszej gminy powstają nowe nieruchomości – mam na
myśli zarówno budynki mieszkalne jak i budynki zbiorowego zakwaterowania, hotele, pensjonaty. Jest dla
mnie oczywiste, że niektóre nowo wybudowane budynki mieszkalne są wykorzystywane sezonowo (służą jako
budynki letniskowe), jednak niektóre są wykorzystywane w sposób ciągły, tj. zamieszkiwane faktycznie przez
ich właścicieli przez cały rok. I moje wystąpienie kieruję w tym miejscu do osób, które właśnie takie budynki
na terenie naszej gminy pobudowały, faktycznie na terenie naszej gminy przybywają ale w dalszym ciągu zameldowane są w innych miejscowościach, z których np. pochodzą (dotyczy to również osób, które przeprowadziły się do naszej gminy z innej miejscowości – a nie zmieniły meldunku). W takim przypadku bowiem osoba,
która spełnia w/w przesłanki wspiera budżet tej miejscowości, gdzie jest zameldowana – chodzi o podatek
dochodowy od osób fizycznych, z którego to właśnie gmina ma udział na poziomie blisko 40 %. A podatek ten
trafia do gminy, na terenie, której dany podatnik jest zameldowany. Innymi słowy, im więcej gmina ma
mieszkańców – pracujących i odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych, tym w większym
stopniu zasilany jest budżet gminy, poprzez przekazywany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest jednym z największych dochodów własnych gminy.
Zatem Szanowni Państwo, jeżeli waszym zamiarem jest to, aby Gmina Stronie Śląskie w sposób bardziej
efektywny realizowała swoje zadania własne, apeluję, aby osoby, które faktycznie przebywają na terenie Gminy Stronie Śląskie a zameldowane są w innych miejscowościach – płaciły podatki tam, gdzie faktycznie mieszkają. Jest to możliwe wówczas, gdy składając w Urzędzie Skarbowym rozliczenie PIT, dołączymy formularz
NIP-3 i wpiszemy miejscowość, w której faktycznie mieszkamy, tj. Stronie Śląskie. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż pracownicy naszego Urzędu w razie problemów z wypełnieniem tego formularza służą pomocą.
Możliwe jest również wysłanie tego formularza za naszym pośrednictwem do właściwego Urzędu Skarbowego.
W ten oto prosty sposób Szanowni Państwo, przyłożycie cegiełkę na rzecz rozwoju gminy, w której mieszkacie
– Gminy Stronie Śląskie.
Sekretarz UM Stronie Śląskie
T.Olszewski

INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P. T. Podatników: w związku z kolejną akcją
rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez urzędy skarbowe w okresie
od 1 stycznia do 2 maja 2011 r., w celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych:
sobota - 30 kwietnia 2011 r. będzie dniem pracującym i Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w
godzinach 9.00 – 13.00, w dniach od 28 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. oraz w dniu 2 maja 2011 r.
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w godzinach 7.30 – 18.00.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje ponadto o możliwości złożenia przez
internet zeznania rocznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub bez podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowa instrukcja sposobu wypełnienia i wysłania interaktywnego formularza zeznania rocznego oraz broszura informacyjna znajduje się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Usługa skierowana jest do podatników składających zeznania roczne na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-39. Inaczej niż to miało miejsce w latach ubiegłych, w 2011 roku złożenie zeznań podatkowych
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1). Przed wypełnieniem zeznania rocznego przez internet prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną na ww. stronie internetowej. Dla celów dowodowych potwierdzających złożenie zeznania w formie elektronicznej należy zachować Urzędowe Poświadczenia
Odbioru (UPO).
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Elżbieta Kustra
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STYPENDIA BURMISTRZA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE I W NAUCE
Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z
dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla
uczniów i studentów przyznał stypendia sportowe i naukowe za okres od marca do czerwca 2011 r.
Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50,00 zł do 200,00 zł miesięcznie. Wśród stypendystów:
Jamróz Remigiusz, Studniarz Krzysztof, Studniarz Adrianna, Burek Szymon, Hołyst Marta, Majewski Daniel,
Ciura Aleksandra, Lizurej Katarzyna, Lizurej Tomasz, Leśniowski Tomasz, Sadowska Katarzyna. Wszystkim
stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

PRAINAUGURACJA CETIK
W dniu 14 marca br. odbyła się prainauguracja otwarcia Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Na uroczystość zaproszeni zostali
przedstawiciele władz, instytucji oraz lokalna prasa i telewizja.
Wśród licznie przybyłych zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli: Wiceminister zdrowia Jakub Szulc, Senatorowie Stanisław Jurcewicz i Henryk Gołębiewski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Szczygieł, Starosta
kłodzki Maciej Awiżeń, poseł na Sejm RP Monika Wielichowska a także
przedstawiciele PKP. Przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz w asyście poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej
oraz Starosty kłodzkiego Macieja Awiżeń. Uroczystość rozpoczął koncert orkiestry „Artufices” następnie przed publicznością zaprezentowały się zespoły: ludowy „Siekiereczki” oraz
„Kapela z Ulicy Hutniczej”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Stronia Śląskiego dla gości przygotowali pyszny poczęstunek. Tu należą się wielkie podziękowania dla Pań: Moniki Ostrowskiej, Moniki
Franasowicz, Renaty Kaweckiej, Sławomiry Kołaczyk i Jadwigi Semik oraz uczniów klas I K, II K
i III T.
CETiK w Stroniu Śląskim jest pierwszym w Polsce Domem Kultury, którego siedziba znajduje się w budynku
dawnego dworca kolejowego, przejętego przez władze lokalne od PKP. Reportaż z otwarcia wyemitowany
został m.in. w Telewizji Wrocław, Telewizji Sudeckiej oraz Telewizji Kłodzkiej. Reportaże są dostępne w aktualnościach na stronie www.stronie.pl.

„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W ZSP STRONIE ŚLĄSKIE
ZSP Stronie Śląskie aktywnie zaangażowało się do VIII edycji ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości”. Należy podkreślić, iż honorowy patronat nad
całym przedsięwzięciem objął Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski. Program, którego głównym organizatorem jest pozarządowa organizacja porządku publicznego o nazwie „Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości”, ma bardzo szczytne założenia, cytuję: ”Dzień
przedsiębiorczości to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. "Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi
trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie
mają możliwość: odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach
niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą
zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
„Dzień Przedsiębiorczości” odbędzie się 31 marca 2011. Dyrektor ZSP Pan Grzegorz Weber uważa, że
w tym dniu wszyscy uczniowie powinni być w „ pracy”, czyli na praktykach. Do programu przystąpili już następujący pracodawcy: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim; „Haczkiewicz S.Morawa” sp. k.; Nadleśnictwo Lądek
Zdrój; Centrum Edukacji Turystyki i Kultury; Centrum Sportu i Rekreacji; Wojewódzkie Centrum Psychiatrii
Długoterminowej SP. ZOZ; Powiatowy Urząd Pracy O/Stronie Śląskie, Bank SGB O/Lądek Zdrój; BANK SGB O/
Stronie Śląskie; Gimnazjum w Stroniu Śląskim; Centrum Nauki i Biznesu „ Żak” Kłodzko; Studio Fryzjerskie
Pani Ewy Schmidt w Kłodzku; P.Zbigniew Dyląg– Stronie Śląskie; P. Zdzisław Kądziołka; - MOTO HURTOWNIA SKLEP– Stronie Śląskie - P. Paweł Szwugier- KEBAB BAR –Stronie Śląskie; P. Monika Kobiałka - „U PREZESOWEJ”- Stronie Śląskie; P. Adam Kobiałka- ZAJAZD U PREZESA - Stronie Śląskie.
Dziękujemy powyższym pracodawcom za stworzenie, aż 82 miejsc potencjalnych praktyk i oczywiście czekamy na pozostałych.
J. Michałowski
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W SKRÓCIE:

REKRUTACJA DO ZSP

ROWERY” I W DROGĘ…
Gminne Centrum Informacji oraz Centrum Sportu
i Rekreacji w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza
wszystkich pasjonatów wycieczek rowerowych na
otwarcie sezonu rowerowego w Gminie Stronie
Śląskie. Pierwsza edycja wycieczek rowerowych
odbędzie się w KWIETNIU, wycieczki organizowane będą cyklicznie raz w miesiącu pod nazwą
„Gmina Aktywna z Natury – Poznaj Swoją
Okolicę”. Data wycieczki nie została jeszcze ustalona, szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na początku kwietnia na stronie internetowej
gminy www.stronie.pl oraz rozplakatowane na
tablicach informacyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim
stale dokłada starań, by oferta edukacyjna była atrakcyjna,
wychodziła naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, a absolwentom umożliwiła jak najlepszy start do wejścia na rynek
pracy. Dzięki owocnym staraniom Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza oraz Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim Pana Grzegorza Webera udało nam się wznowić nabór do liceum ogólnokształcącego o profilu humanistyczno- lingwistycznym oraz
rozszerzyć ofertę zawodów w szkole zawodowej.
Chcielibyśmy także podziękować Radnemu Powiatu
Kłodzkiego Panu Kazimierzowi Drożdżowi za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej placówki. W tym roku
prowadzony jest nabór do:
● Liceum ogólnokształcącego (z rozszerzeniem na przedmioty: j.polski, j.obcy, wos)
● Technikum- na kierunek: technik hotelarstwa, technik
żywienia i gospodarstwa domowego (dietetyk)
● Zasadniczej Szkoły Zawodowej: fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, zdobnik szkła kryształowego.
Wiemy, że procesowi podejmowania decyzji o wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej towarzyszą wielkie emocje. Staramy się wyszukiwać wszystkie informacje o poziomie szkół,
liczbie kandydatów na jedno miejsce, limicie punktów niezbędnych do przyjęcia. Rodzice marzą, aby ich dziecko poszło do najlepszej szkoły, z wysokim poziomem nauczania.
Musimy pamiętać, że wybór takiej, a nie innej szkoły jest nie
tylko wyborem wizji przyszłości nastolatka, ale wpłynie na
jego najbliższe trzy, cztery lata. Ogrom wiedzy podstawowej do zapamiętania, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze z matematyki, korepetycje z języka obcego, a do
tego te długie codzienne dojazdy. Czy ono to wytrzyma? Większość roku szkolnego przypada na okres zimy. Czy
naprawdę warto skazywać naszych podopiecznych na przejazdy o tej porze roku. Czy nie lepiej jest wykorzystać czas
na realizację własnych zainteresowań i zdolności.
Nadszedł czas zupełnie nowych wyborów. Trzeba przyznać, nauka kilkaset kilometrów od domu nie jest już rzadkością. Ale czy jest przyjemnością… Z pewnością nie. Ci z
Was, którzy traktują ten pomysł jako wielką edukacyjną
pomyłkę, którzy czas spędzony w pociągach czy autobusach
chcieliby wypełnić pracą nad sobą i preferowaną dziedziną
wiedzy zapraszamy do nas. Nauka w naszym zespole to
prawdziwa przyjemność - nie mają wątpliwości ani uczniowie, ani nauczyciele. Strona internetowa naszej szkoły
(www.zsp-stronie.pl) jest do Waszej dyspozycji! Przeczytaj, rozważ i zdecyduj! Dołożymy wszelkich starań, abyś
po ukończonej szkole dołączył do rzeszy naszych zadowolonych absolwentów! Jeżeli masz zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierz
liceum ogólnokształcące lub jedno z techników, które dają
możliwość zdobycia atrakcyjnych zawodów. Jeżeli chcesz
w ciągu dwóch lub trzech lat zdobyć zawód, wybierz jedną
z zasadniczych szkół zawodowych. Po ukończeniu takiej
szkoły możesz podjąć pracę. Masz do wyboru zawody, których możesz uczyć się jako uczeń w szkole lub pracownik
młodociany, zdobywając wiedzę praktyczną u pracodawców.

● „ODKURZAMY

● DZIEŃ KOBIET— STRONIE WIEŚ

Pani Sołtys Czesława
Piechnik wraz z Radą
Sołecką, radną Katarzyną Grzelak i paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich
zorganizowała spotkaniez okazji
Dnia Kobiet w Zajeździe Oleńka.
Na spotkanie przybyło około 40 pań z sołectwa
Stronia Wsi. Były oczywiście tulipanki dla każdej z
pań, tort, szampan, muzyka i super zabawa.
Łucja Kozińska

● „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”

Kwestia odpadów to jeden z najbardziej dotkliwych problemów współczesnego świata i naszej
małej Ojczyzny. Odpowiedzialne postępowanie
z ZSEE (Zużyty Sprzęt
Elektryczny i Elektroniczny) to wyzwanie dla współczesnej cywilizacji. Dostrzegając ten problem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim przystąpili do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Drugie życie elektrośmieci- zbiórka
zużytych baterii”. Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ogłaszamy zbiórkę różnych zużytych baterii.
Termin akcji: od 03.03.2011 do 05.05.2011.
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli oddać baterie
w sklepach, instytucjach i zakładach pracy oznakowanych ekologicznym logo. Koordynatorzy akcji to:
Adrian Młynarczyk, Maria Zimna i Jarosław Grzybowski.
J. Grzybowski

Pamiętaj jednak, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej to odpowiedzialna i ważna decyzja, którą
należy podjąć rozważnie!
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PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA STRONIE ŚLĄSKIE”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX działanie 9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (…)” projekt „ INDYWIDUALIZACJA STRONIE ŚLĄSKIE” skierowany jest do uczniów SP w Stroniu Śląskim klas I-III.
Szanowni Rodzice uczniów klas I-III
Od marca 2011 r. w naszej szkole rusza projekt unijny, autorstwa nauczycieli SP w Stroniu Śląskim, przeznaczony dla Waszych dzieci. Udział w projekcie jest bezpłatny, realizacja będzie odbywała się w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. W ramach działań uczniowie będą mogli wziąć udział w szeregu zajęć dostosowanych do Państwa dzieci. Zajęcia są tak zaplanowane aby każdy uczeń znalazł coś dla siebie. Prosimy w
miarę możliwości wybrać jeden lub dwa rodzaje zajęć w wymiarze po 2 godziny.
Proponowane rodzaje zajęć:
1. Zajęcia I – Dla uczniów mających trudności w zakresie pisania i czytania w klasach I.
2. Zajęcia II – Dla uczniów chcących rozwinąć sprawność manualną z klas I-III.
3. Zajęcia III - Dla uczniów chcących rozwinąć sprawność ruchową z klas I-III.
4. Zajęcia IV – Dla uczniów chcących rozwinąć uzdolnienia z języka angielskiego
z klas I- III.
5. Zajęcia V – Dla uczniów chcących rozwinąć zdolności matematyczne z klas I-III.
6. Zajęcia VI – Dla uczniów chcących rozwinąć uzdolnienia przyrodnicze z klas I-III.
Zapraszamy dzieci z klas I-III do udziału w projekcie.

„ MISTRZ MATEMATYKI”- V WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 08.03.2011 r. odbył się etap szkolny konkursu matematycznego „ MISTRZ MATEMATYKI” . Do konkursu
przystąpiło 24 uczniów(najlepszych matematyków) z klas I – III SP w Stroniu Śląskim. Uczniowie, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki i są „Mistrzami Matematyki” w naszej szkole:
KLASY I: I miejsce - Wiktoria Główka, II miejsce - Rayan Kałuża , III miejsce - Jakub Lewicki
KLASY II: I miejsce - Przemek Borecki, II miejsce - Jakub Sobolewski , III miejsce - Oliwia Zielińska
KLASY III: I miejsce - Nikola Nowacka, II miejsce - Paweł Gancarz, III miejsce - Wiktoria Gancarz.
Zgodnie z regulaminem konkursu wojewódzkiego do finału przystępują uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca. Zwycięzcom GRATULUJEMY!

FORUM PRZYSZŁOŚCI W STROŃSKIM GIMNAZJUM
IX Forum Przyszłości przeszło już do historii. 7 marca, aż osiem szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłodzkiego oraz województwa opolskiego przedstawiło
swoje walory edukacyjne. Każda ze szkół chciała zaprezentować się z jak najlepszej
strony przed licznie zgromadzonymi gimnazjalistami. Szkoły przygotowały bardzo
ciekawy program rekrutacyjny w postaci krótkich filmów, pokazu slajdów oraz broszur informacyjnych. Która z nich okaże się najlepsza zweryfikuje przyszłość.
Strońskie forum już tradycyjnie rozpoczął Pan Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz wraz
z Panią Dyrektor J. Nowak. Wśród prezentujących się szkół nie mogło zabraknąć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Stronia Śląskiego. Szkołę promowało 12 uczniów i 4 nauczycieli na czele z Panią M. ZdobylakKoniuszek. Szkoła postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o liceum i szkołę wielozawodową oferta bardzo przypadła do gustu zgromadzonej młodzieży gimnazjalnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze smakołykami w postaci ciast oraz ciasteczek przygotowanych przez uczniów z klasy 2 K pod kierunkiem Pani Moniki Franasowicz ze strońskiego ZSP.
W IX Forum Przyszłości udział wzięły następujące szkoły: Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, Zespół Szkół w Tułowicach, Zespół Szkół Agroturystycznych
w Bożkowie, Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Kłodzku, Zespół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźle, Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju oraz Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy.
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY

Z okazji Dnia Pracownika Służby
Zdrowia pragnę złożyć wszystkim
Pracownikom Centrum
najserdeczniejsze życzenia.
Dziękuję za ofiarność i zaangażowanie w działania na rzecz Pensjonariuszy.
Podejmując się misji ratowania życia i zdrowia
drugiego człowieka zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie. Życzę Wam również osobistej
satysfakcji z trudnej ale jakże potrzebnej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
Dyr Joanna Chromiec

UNIWERSYTET W BIELICACH
ZAPRASZA NA WYKŁAD
Uniwersytet w Bielicach zaprasza na wykład pt. "Kopernik
- przemilczane odkrycie", który wygłosi Władysław Dorosz
- fizyk, absolwent Wydziału Niskich Temperatur Uniwersytetu
Wrocławskiego. Wykład odbędzie się 9 kwietnia br. o godz.
17.00 w Domu Gościnnym „U Majów” w Bielicach.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!!!

BAL CHARYTATYWNY
PODZIĘKOWANIA
W sobotę 05.03. 2011 r.
odbył się już IV Bal Charytatywny organizowany
przez naszą szkołę. Jak
zwykle korzystaliśmy z gościnności Pani Moniki Galos
w „Dworku Galosa”. Na
pięknie przystrojonej sali
bawiło się około 70 osób.
Cel jaki przyświecał tej imprezie został osiągnięty, wszystkie fanty i prezenty zostały
zlicytowane. W tym miejscu dziękujemy wszystkim sponsorom. Wdzięczni jesteśmy przybyłym gościom, bo dzięki Wam
atmosfera tego balu zapadnie nam na długo w pamięci – miłe
i ciepłe wspomnienia. Fajnie, że los naszej szkoły nie jest
Wam obojętny.
Było mnóstwo atrakcji największym zainteresowaniem cieszył się konkurs karaoke. Całą imprezę prowadził niezastąpiony Wojtek Cheliński i towarzysząca mu Dominika Radwan, która oczarowała wszystkich swoimi wokalnymi występami.
Dziękujemy również „ Myszy” za muzykę do samego rana.
Jak zawsze pyszne jedzonko zostało przygotowane przez nasze warsztaty szkolne. Wielkie podziękowania dla Pani Sławomiry Kołaczyk i Pani Jadwigi Semik oraz wszystkich
uczniów mocno zaangażowanych zarówno w przygotowania
jak i obsługę balu(uczniowie klas: IK, IIK, IVTŻ i IIT).
Oczywiście podziękowania za pyszne ciasta upieczone przez
uczniów. Dochód z balu zostanie przeznaczony na zakup
sztandaru szkoły. Wszystkim, którzy pomagali nam w zorganizowaniu tegorocznego balu, a to naprawdę duża impreza,
składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania dla Pani Moniki Ostrowskiej i Pani Marty Sawickiej
za organizację i pieczę nad cała imprezą.
Dyrektor szkoły Grzegorz Weber
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SUKCESY MŁODYCH
TENISISTÓW
W sobotę 19 marca 2010 w Krosnowicach rozegrano
strefowy turniej do XI Dolnośląskich Igrzysk LZS w tenisie
stołowym. Organizatorem imprezy było Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku,
oraz GLKS „Orlęta‟ Krosnowice. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
medalami oraz pamiątkowymi dyplomami, a pierwsza dwójka
zawodników z każdej kategorii otrzymuje prawo gry w finale
dolnośląskim w Sulikowie koło Zgorzelca 03.04.2011.
Młodziczki;
1.Ciura Aleksandra
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
2. Węgrzyn Katarzyna
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
3. Węgrzyn Anna
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
4.Studniarz Adrianna
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
5-6.Borszowska Alicja
GLKS „Orlęta” Krosnowice
5-6.Bańka Dominika
GLKS „Orlęta” Krosnowice
Młodzicy;
1.Majewski Daniel
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
2.Studniarz Krzysztof
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
3.Kowalczyk Kacper
GLKS „Orlęta” Krosnowice
4.Kozłowski Krzysztof
GLKS „Orlęta” Krosnowice
5-6.Miniach Michał
GLKS „Orlęta” Krosnowice
5-6.Miniach Bartłomiej
GLKS „Orlęta” Krosnowice
Kadeci;
1.Załuski Jakub
GLKS „Orlęta” Krosnowice
2.Jamróz Remigiusz
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
3.Malec Daniel
GLKS „Orlęta” Krosnowice
4.Adamczewski Bartosz
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
5-6.Cuch Patryk
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl.
5-6.Capaja Adrian
GLKS „Orlęta” Krosnowice
Klasyfikacja Gmin;
1.Kłodzko
2.Stronie Śląskie
3.Bystrzyca Kłodzka
4.Międzylesie
Klasyfikacja klubowa;
1.GLKS „Orlęta‟ Krosnowice
2.UKS MLKS „Śnieżnik‟ Stronie Śląskie
3.LZS „Sokół; Nowy Waliszów
4.GLKS „Sudety‟ Międzylesie
5.Stara Łomnica
Prezes UKS MLKS „Śnieżnik” R.Ozga
Członek Zarządu Rady Powiatu LZS W. Ryczek
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