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APELUJEMY O ODDAWANIE GŁOSÓW NA NASZĄ LOKALIZACJĘ!... stop
KAŻDY GŁOS JEST NA WAGĘ ZŁOTA!... stop
GŁOSOWAĆ TRZEBA KAŻDEGO DNIA!... stop
LINK DO NASZEJ GMINY TO
www.100latnivea.pl/glosowanie/plac/1160... Stop
WALCZMY WSZYSCY RAZEM!... stop
RAZEM WYGŁOSUJMY PLAC ZABAW!... stop

SZYMON WYDRA i CARPE DIEM
Koncerty - wszyscy przepadają za
oglądaniem i słuchaniem gwiazd na
żywo! Już 30 lipca będziemy mogli podziwiać prawdziwą gwiazdę. Nad stroński zalew przybędzie Szymon Wydra z
zespołem Carpe Diem. Na to wydarzenie
czekamy z niecierpliwością, zapowiada
się niezapomniany wieczór podczas imprezy „Woda i Ogień” (szczegóły s.10).
Zespół, którego założycielem jest
Szymon Wydra, oficjalnie zapoczątkował swoją działalność we wrześniu 1992
roku. W skłaD zespołu wchodzą: Szymon Wydra – wokal, Zbigniew Suski
– gitara, Karol Sionek – instrumenty
klawiszowe, Jarosław Suski - perkusja. W latach 1992 - 2000 CARPE DIEM występował na
wielu przeglądach i festiwalach o charakterze zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim, zdobywając tam liczne nagrody i wyróżnienia. Prezentowane przez niego programy muzyczne były
wysoko i pozytywnie opiniowane przez krytyków muzycznych, ciesząc się dużym zainteresowaniem mediów. W 2002 roku Szymon Wydra został zwycięzcą „Szansy na sukces” oraz finalistą pierwszej edycji konkursu „Idol” emitowanego na antenie telewizji POLSAT, gdzie zyskał
uznanie zarówno telewidzów jak i krytyków muzycznych zasiadających w Jury. W 2007 roku, na
15-lecie istnienia zespołu, ukazała się trzecia płyta pt. Remedium. Album promowały single: Jak
ja jej to powiem i Całe życie grasz. W 2010 roku zespół ubiegał się o miano Polskiego Hitu Lata
2010 z piosenką Będę sobą na Bydgoszcz Hit Festiwalu. Grupa zajęła 10. miejsce, zdobywając
3,95% głosów.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

1.

Położenie

Stronie Śląskie
ul. Hutnicza 3a

Nr
i pow.
dział.
wm2

308/5
2

208m

KW
Nr

53864

Przeznaczenie

Opis nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o pow. zabudowy 90,00m 2 i pow.
użytkowej 74,85 m 2 .

Obciążenia
nieruchomości

Zabudowa mieszkaniowa

Nieruchomość
jest

i usługi .

wolna od długów

Cena
wywoławcza
w przetargu
w zł.
brutto
34 000

Kwota
wadium
w zł.
1 700

i ciężarów.

Warunki przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godz. 9:00
55 – pok. Nr 17 (sala konferencyjna).

w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem
najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 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 lub gotówką
w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr3). W przypadku osób prawnych:
aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo, kserokopię dowodu wpłaty wadium, dowody
osobiste.
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w
formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
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.(074) 811 77 15,41).

UWAGA ZMIANA STAWKI CZYNSZU
Informujemy, że według zarządzenia NR 146/11 Burmistrza Stronia Śląskiego od dnia 19 lipca 2011 roku zmieniła się miesięczna
stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie z dotychczasowej
kwoty 3,00 PLN na 4,00 PLN (cztery złote).

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
Finał Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu odbył się
12 maja 2011 r. o godz. 11.00 w bibliotece szkolnej Gimnazjum
im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim. O zwycięstwo walczyły 3-osobowe drużyny z Gimnazjum nr 1 z Bystrzycy Kłodzkiej, Gimnazjum nr 1 z Kłodzka i Gimnazjum ze Stronia Śląskiego. Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych,
wdrożenie uczniów w umiejętność niesienia pierwszej pomocy.
I miejsce wywalczyło Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w
Stroniu Śląskim w składzie Blanka Libera, Aleksandra Ostrowska, Tomasz Suszyński i zdobyli 51 pkt na 61 pkt. II miejsce
zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 1 z Bystrzycy Kłodzkiej w składzie Róża Czerwińska, Magdalena Orłowska, Katarzyna Wajdzik
- uzyskali 40,5 pkt. III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum
nr 1 z Kłodzka w składzie Natalia Marek, Paweł Czachor, Kacper
Michalak uzyskali 40 pkt. Nagrody książkowe dla wszystkich
uczestników konkursu ufundowała Gmina Stronie Śląskie, natomiast poczęstunek sfinansowała Rada Rodziców Gimnazjum.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż lokali przeznaczonych do
remontu i adaptacji na cele mieszkalne , znajdujących się w budynku przy ul. Morawka 34 w Stroniu Śląskim. Lokale
mieszkalne wystawione na sprzedaż posiadają powierzchnię od 38,95m2 do 71,60m2. Cena wywoławcza najtańszego
lokalu to 24 000,00 PLN ( wadium w wysokości 1 200,00 PLN) a najdroższego 48 000,00 PLN (wadium w wysokości
2 400,00 PLN).
Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do spełnienia warunku wymienionego w pkt 1 oraz jednego z warunków
określonych w pkt 2-4:
1) nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości – nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub
współużytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz
2) posiada stałe zameldowanie co najmniej 1 rok na terenie Gminy Stronie Śląskie,
3) stale zamieszkuje na terenie Gminy Stronie Śląskie od roku ,
4) ma stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na terenie Gminy Stronie Śląskie od co
najmniej roku .
Wymagane dokumenty:
Ad.1 oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
Ad.2 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Gminy Stronie Śląskie,
Ad.3 oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie wraz z dowodami potwierdzającymi
ten fakt (np. zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkoły lub przedszkola),
Ad.4 zaświadczenie pracodawcy o zawartej umowie o pracę na czas nieokreślony wraz ze wskazaniem, iż miejscem
wykonywanej pracy jest wyłącznie Gmina Stronie Śląskie .
Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) dołączając w/w dokumenty
oraz dowód wpłacenia wadium(kserokopia) osobiście: w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres:
Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do 18 sierpnia 2011 r. do godz. 15:00:
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki
55 w dniu
19 sierpnia 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. w w/w godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).
Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ….” Należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 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 lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr3).
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2011 r. w godz. od 10 :00 do 11:00
W przypadku sprzedaży nabytego lokalu przez właściciela w okresie pięciu lat od dnia jego nabycia , Gmina Stronie Śląskie zastrzega
sobie prawo odkupu nieruchomości (lokalu) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów koniecznych; jednakże
zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy .
Przyszli nabywcy nieruchomości zobowiązani są do remontu i adaptacji lokali na cele mieszkalne zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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.(074) 811-77-15,41).

WIEŚCI Z KHDK „BRYLANT”
Zostań krwiodawcą !! Być może kiedyś Twoje życie będzie zależało od tego czy ktoś odda
krew. Teraz Ty możesz to zrobić dla innych.
Krew jest bezcenna, nie można jej wyprodukować, tylko to właśnie od Ciebie może zależeć życie innych. W każdej sekundzie ktoś potrzebuje krwi. Latem potrzeba jej szczególnie dużo! Dlatego pomagaj
innym wraz z Nami! Ratowanie życia masz we krwi. Informuję, że przywrócono Zasłużonym Honorowym
Dawcą Krwi lek o nazwie ASCOFER – nieodpłatnie. Trzeba mieć jedynie receptę. Stosuje się go przy niskiej hemoglobinie, służy do uzupełnienia niedoborów żelaza. Niedobory żelaza mogą poważnie zaburzyć
wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychania tkanek.
Jacek M
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie Gminy Stronie Śląskie
w pierwszym półroczu 2011 roku.

Lp.

Parametry

Jednostka

Wynik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odczyn
Przewodność elektryczna właściwa
Mangan (Mn)
Żelazo (Fe)
Mętność
Barwa
Zapach
Smak
Amonowy jon
Azotany (NO3-)
Azotyny (NO2-)

µS/cm
µg/dm3
µg/dm3
NTU
mgPt/dm3
TON
TFN
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

7,31-7,43
77,4-81,1
4-6,0
60
0,19-0,53
<5
1
1-2
<0,05
<4,50
<0,03

Dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia
6,5 – 9,5
<2500
<50
<200
<1
<15
1–5
1–8
<0,5
<50
<0,5

Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym:
Lp.

Parametr

Jednostka

Wynik

1.
2.
3.
4.

Escherichia coli 1)
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

jtk/100ml
jtk/100ml
jtk/100ml
jtk/100ml

0
0
0
0

Dopuszczalna wartośćwg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
0
0
0
0

Jakość wody pod względem bakteriologicznym :

Objaśnienia do tabel: Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Komentarz: Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co obrazują powyższe tabele. Woda jest badana regularnie przez akredytowane laboratorium na zlecenie ZWiK, oraz przez inspektorów
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymaganiom mikrobiologicznym, jakim powinna odpowiadać woda
przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadały w ciągu pierwszego półrocza 2011 wszystkie próby wody pobrane przez ZWiK oraz
Sanepid w różnym czasie i w różnych punktach sieci wodociągowej.

„CYBER RĄCZKA” RUSZA W TEREN
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA zaprasza na 50-godzinne BEZPŁATNE szkolenie pt.:
„Cyber – ręka rusza w teren. Wspieranie liderów przemian społecznych na Dolnym Śląsku”
Szkolenia odbywać się będą od WRZEŚNIA do LISTOPADA 2011 na terenie Dolnego Śląska we współpracy z lokalnymi punktami sieci
Eurodesk, w następujących miejscowościach: Krośnice, Kowary, Stronie Śląskie, Pieszyce i Wrocław.
Program obejmuje 10 tematów :
Struktura państwa i podstawowe informacje i organizacjach pozarządowych; Formy działań obywatelskich; Źródła finansowania
organizacji pozarządowych; Formułowanie krótkoterminowych celów i form działania na rzecz społeczności lokalnej; Metodologia pisania projektu i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; Formy prawne sektora społecznego – stowarzyszenia, fundacje,
spółdzielnie socjalne; Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej; Jak założyć organizację – aspekt odpowiedzialności formalnoprawnej; Jak założyć organizację – aspekt odpowiedzialności grupowej; Analiza potrzeb środowiska lokalnego i możliwych kierunków
aktywności społecznej. Dla najaktywniejszych przewidujemy 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie finansowe realizowanych projektów w wysokości 4500 PLN. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.tratwa.org.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: ewieczorkowska@tratwa.org

BIURO PROJEKTU
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
ul. Probusa 9/4, 50 – 242 Wrocław
tel. (71) 322 21 87, fax. (71) 321 08 71, biuro@tratwa.org

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ NA TERENIE GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE I GMINY LĄDEK- ZDRÓJ

SIERPIEŃ 2011
Data

Apteka czynna w porze nocnej

01.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

02.08.2011
03.08.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

04.08.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

05.08.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

06.08.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

07.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

08.08.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

09.08.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

10.08.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

11.08.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

12.08.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

13.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

14.08.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

15.08.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

16.08.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

17.08.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

18.08.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

19.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

20.08.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

21.08.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

22.08.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

23.08.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

24.08.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

25.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

26.08.2011

Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b

27.08.2011

Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4

28.08.2011

Apteka „Irga” Stronie Śląskie ul. Krótka 3

29.08.2011

Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4

30.08.2011

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

31.08.2011

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b

Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego
Tel. 74 8 65 75 80
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!!! ZMIANA PRZEPISÓW!!!

Jeżeli po 1 stycznia 2008 roku nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpis
jest niezgodny z obowiązującym prawem. Zgłoś się jak najszybciej do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pok. Nr 9, w
godz. od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego figurują wpisy z brakującymi danymi: NIP, REGON, Kody PKD 2007 określające przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2011 roku tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Jak stanowi art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220
poz.1447 ze zmianami) domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.
Osoba wpisana do CEIDG, jeżeli zaniedba obowiązku aktualizacji swojego wpisu, ponosić będzie wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
Ponadto Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub zaprzestanie wykonywania działalności przed 20 września 2008
roku w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie zgłosili tego w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim, obowiązani są do wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli Przedsiębiorcy nie dopełnią tego obowiązku, nie złożą wniosku o wykreślenie wpisu, zostaną przekazani do CEIDG
jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Aktualizacji wpisu, jak również wykreślenia wpisu z ewidencji można dokonać na ustawowo określonym wniosku
CEiDG-1 dostępnym w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pok. Nr 9.
UWAGA GIMNAZJALISTO!!!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim nadal prowadzi rekrutację! W roku szkolnym 2011/2012 otwarte zostaną
następujące kierunki: Liceum Ogólnokształcące– profil humanistyczno – lingwistyczno – dziennikarski, Technikum- technik
hotelarstwa, technik żywienia-dietetyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz małej gastronomii, sprzedawca, zdobnik szkła kryształowego.
Stanowi to bogatą i wystarczającą ofertę na potrzeby naszego regionu, dając możliwość dalszego kształcenia lub zdobycia kwalifikacji do zatrudnienia w usługach, które stanowią podstawowe zajęcie na naszym terenie. Poza podstawowymi zajęciami dydaktycznymi, Szkoła oferuje: udział uczniów w realizacji projektów unijnych, zapewniających zarobkowe wyjazdy za granicę (dla pełnoletnich), kontynuację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach którego uczniowie mogą skorzystać z darmowych korepetycji, wycieczek, kursów, staży, zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym ( umożliwiamy bezpłatne
korzystanie z basenu, hali sportowej i obiektów na Czarnej Górze, udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach), inne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty, zainteresowania, rozwijające osobowość ucznia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i środowiska, Szkoła nadal rozwija się i bogaci swoją bazę dydaktyczną – od września
2011 r. otwieramy kompleks gastronomiczno – hotelowy, posiadamy dwie pracownie komputerowe i inne gabinety w pełni wyposażone. Szanowny Rodzicu, decydując razem ze swoim dzieckiem o wyborze szkoły po gimnazjum, weź pod uwagę również koszty
tego wyboru. Wybierając szkołę w Twoim miejscu zamieszkania, oszczędzasz na dojazdach: bilet miesięczny do Lądka to wydatek
ok. 80 zł miesięcznie, do Kłodzka – ok. 150 zł. (pomnóż to przez 10 miesięcy kształcenia w jednym roku) – a przecież wszystko możesz mieć na miejscu, w swojej miejscowości.
Szkoła nasza nie jest duża ale jest to korzystne dla ucznia, bo nauczyciele znają Go z imienia a nie jest on tylko numerem w
dzienniku. Stwarza to również niepowtarzalną atmosferę naszej Szkoły, sprzyjającą kształceniu i dobremu samopoczuciu uczniów i
ich rodziców. Jeszcze nie jest za późno na decyzję dotyczącą Twojej przyszłości. NABÓR WCIĄŻ TRWA! Nie ma żadnych decyzji
administracyjnych o likwidacji szkoły !!! Przeciwnie, organ prowadzący wciąż inwestuje w naszą szkołę, czyniąc ją coraz bardziej
nowoczesną i funkcjonalną. Decydując się na kształcenie w innych miejscowościach, sami powodujemy zagrożenie zamknięcia szkoły z powodu braku uczniów. I to będzie naszą wspólną wielką porażką, a przecież istnienie średniej szkoły w naszym mieście to prestiż i gwarancja kształcenia się następnych pokoleń.
Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Stroniu Śląskim
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PAKIET NA START

Bezpłatne szkolenie „PAKIET NA START” dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Szkolenie jest organizowane
we współpracy z wałbrzyskimi instytucjami: Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami dot. rejestracji działalności w „jednym
okienku”, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wyboru formy opodatkowania oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej –dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy, oferta pożyczkowa Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego, środki UE.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do siedziby FRW bądź przesłanie
faxem na nr 74 66 44 822 lub mailem: promocja@frw.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W
przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.frw.pl w zakładce „SZKOLENIA”.

LOKALNA ENERGIA
Pierwsze dwa etapy szkolenia „Super pracownik to JA”, które odbyło się 16.06. – 17.06.2011 w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim zostały zakończone sukcesem. Dopisała nie tylko frekwencja,
ale i atmosfera, która sprawiła, że uczestnicy zakończyli te etapy z dużym entuzjazmem i energią do dalszego
działania a w tym szkoleniu to podstawa.
Głównym celem szkolenia „Super pracownik to JA” jest aktywizacja młodzieży do działań społecznych oraz
wyrównywanie szans ludzi młodego pokolenia poprzez podniesienie ich umiejętności autoprezentacji. Małe
gminy, takie jak Stronie Śląskie, dotknięte są problemem braku ciekawych ofert na rynku pracy a także brakiem uniwersytetów czy firm szkolących z zakresu HR (zarządzanie zasobami ludzkimi). W sytuacji gdy pojawia się nowa oferta na rynku pracy, potencjalni kandydaci na konkretne stanowisko, nie są w stanie zdobyć
tej pracy. Problem tego zjawiska jest złożony, ale często wynika z braku pewnych umiejętności takich jak między innymi napisanie
dobrego życiorysu (CV) i listu motywacyjnego, zdolności autoprezentacji i
świadomości określonych swoich zachowań w rozmowie z pracodawcą lub
współpracownikami. Zdobycie określonych umiejętności jest możliwe poprzez
ćwiczenie
odpowiednich
praktyk
i
zachowań.
Dlatego grupa Lokalna Energia wspólnie z CETiK-iem postanowiła przygotować i wdrożyć projekt „Super pracownik to JA”, który jest odpowiedzią na
potrzeby ludzi młodego pokolenia. Rdzeniem projektu są warsztaty, na których główny nacisk jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności z
zakresu auto promocji oraz aktywizacja do działania młodych mieszkańców
gminy. Projekt składa się z siedmiu etapów: 1. ZOBACZ 2. DZIAŁAJ 3. PODZIEL SIĘ 4. BĄDŹ LEPSZY 5. DZIAŁAJ 6. BIEGNIJ 7. PRACA SPOLECZNOŚCI = WSPÓLNE DZIAŁANIE i jest nadzorowany przez specjalistę z zakresu public relations. Do tej pory odbyły się dwa pierwsze etapy. Kolejne zaplanowane są na jesień tego roku a grupa Lokalna Energia już prowadzi nabór
uczestników.
Główną korzyścią, która ma wymiar materialny jest zdobycie zajęcia, które pozwoli odciążyć finansowo społeczność lokalną.
Większa samodzielność młodego człowieka wpłynie pozytywnie na umiejętności współdziałania mieszkańcami gminy i porozumiewanie
się w dużej grupie. Jednocześnie większy procent młodych ludzi, dzięki warsztatom, będzie miało świadomość, że to co nas otacza
zależy tylko od nas.

Czwarta edycja konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi rozstrzygnięta
Prawie 3 mln zł z budżetu województwa otrzymają dolnośląskie gminy w ramach IV edycji organizowanego przez Samorząd Województwa konkursu.
Dotacje przyznano najlepszym projektom, które mają na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego miejscowości wiejskich
oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.
Gmina Stronie Śląskie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu rekreacji w Starej Morawie” w
kwocie 30 000 zł., a drugie tyle dołożyła Gmina z budżetu. Dzięki temu mogliśmy zakupić dmuchane urządzenia wodne oraz stacjonarny plac zabaw .
Zalew w gminie Stronie Śląskie to na pewno kąpielisko kompleksowe, z którego możemy być dumni! Zapraszamy wszystkich nad wodę w górach!
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COOLTURALNE LATO W CETiK-u

14 i 15 lipca odbyły się warsztaty plastyczne: Rysowania z wykorzystaniem prawej półkuli mózgowej (bardzo efektywna technika, która pozwala lepiej poznać własne możliwości twórcze oraz
rozwinąć potencjał również w dziedzinach pracy zawodowej oraz edukacji ) Kurs przeznaczony
był dla wszystkich od 10 do 100 lat. Malowanie na jedwabiu. Uczestnicy kursu poznali podstawowe techniki malowania na jedwabiu. Uczestnicy kursu stworzyli własne szale, Warsztaty artystyczne dla dzieci od 3-12 roku życia.
Dzieciaczki zdobiły t-shirty oraz malowały różnymi technikami. Zabawy było co niemiara a wykonane prace będzie można obejrzeć 30
lipca podczas imprezy Woda i Ogień na Zalewie w Starej Morawie.
Warsztaty wakacyjne:
Dla najmłodszych: 1. Rytmika dla maluszków– baw się z nami; 2. Letnia szkoła ceramiki z elementami arteterapii;
Dla starszych: 1. Przedłużamy zajęcia gry na gitarze elektrycznej; 2. Warsztaty teatralne;
Dla seniorów: 1. Zajęć relaksacyjnych ciąg dalszy; 2. Wspólne śpiewanie– karaoke zbliża ludzi;
W poniedziałki od godziny 18.00 zapraszamy na kurs salsy (5zł/godz.).
Przypominamy, że przy CETIK-u działa Klub seniora, świetlica środowiskowa, Orkiestra, Kapela z ulicy Hutniczej oraz zespół
„Siekiereczki”, do współtworzenia serdecznie zapraszamy.
Miło nam poinformować, że dawny dworzec PKP, adaptowany na Centrum Kultury w Stroniu został wytypowany o
przyznanie nagrody "Dolnośląski Laur Konserwatorski" jako wyróżniająca realizacja prac budowlanokonserwatorskich. CETiK– ul. Kościuszki 18, 57- 550 Stronie Śląskie, tel. 74 8 143 205.

TELEWIZJA LATO
Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do nowego projektu antenowego Telewizji Polskiej jakim jest cykl audycji "Telewizja Lato". Przez
całe wakacje ośrodki regionalnych TVP: we Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Łodzi i Olsztynie zaprezentują najciekawsze miejscowości i wydarzenia z siedmiu województw. "Telewizja Lato" to program wakacyjno-turystyczny, który ma za zadanie
zachęcić widzów do odwiedzenia przedstawianych w audycjach miejscowości, regionów i zobaczenia oferowanych tam atrakcji turystycznych. Premiera naszego odcinka odbyła się w dniu 18 lipca, program oglądało ok. 2,5 miliona widzów.

PATRONAT PRW NAD COOLTURALNYM POCIĄGIEM DO STRONIA
COOLturalny pociąg do Stronia dojechał na kolejną stację. Przystanek nosił nazwę Teatralno- Muzyczne Dni Stronia Śląskiego, które odbyły się w dniach 25 i 26 czerwca br. To była impreza „na całego”. Tańce, występy, konkursy, koncerty działo się bardzo dużo podczas ostatniego weekendu czerwca. Turyści i mieszkańcy licznie przybyli do parku miejskiego oraz na ulicę Nadbrzeżną, gdzie miał
miejsce Międzynarodowy Jarmark Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego. W tym roku do
Stronia Śląskiego zjechali artyści i rzemieślnicy z Polski i Czech. Można było pooglądać i kupić w
atrakcyjnych cenach przede wszystkim biżuterię, ale także rzeźby i obrazy. Przy Jarmarku odbyła się
także Giełda Antykwaryczna, która dała możliwość kolekcjonerom przedmiotów z historią
„upolowania” okazji, jednak jeśli chodzi o ceny, to trzeba było długo się targować, żeby dopiąć swego, a i tak nie zawsze się to udawało. W muszli koncertowej działo się wiele, organizatorzy zapewnili
różnorodny program estradowy. Wystąpił kabaret KAŁASZNIKOW, odbył się finał Ogólnopolskiego XIV Przegląd Kapel Podwórkowych
z brawurowymi koncertami 5 laureatów oraz premierowy Polsko- Czeski specjalny program muzyczny przygotowany według scenariusza Łukasza Przepióry. Na zakończenie dwudniowej imprezy zafundowano publiczności festiwal polskich przebojów. w wykonaniu zespołu FRONT DOOR z Dominiką Radwan.
Tego lata, po raz kolejny patronat medialny nad wszystkimi imprezami w Stroniu Śl. objęło Polskie Radio Wrocław. Jest to kampania promująca nie tylko ważne wydarzenia coolturalnego Stronia, ale również walory turystyczne mające przyciągnąć do nas licznych
turystów ze stolicy Dolnego Śląska. Już niebawem słuchajcie informacji o kolejnej stacji Coolturalnego pociągu na 96.FM.

MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W dniu 26 czerwca br. w godz. 10-14 na terenie stadionu KS „Kryształ w Stroniu
Śląskim” odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawody otworzył
burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz. Nad stanem przygotowania
zawodów, sprawnością i wyszkoleniem czuwała Komisja Sędziowska z Jednostki ratowniczo – Gaśniczej z Bystrzycy Kłodzkiej. Do zawodów zgłosiło się 14 drużyn OSP,
MDP, KDP z 8 jednostek OSP oraz 2 drużyny z SDH z Czech. Udział w zawodach
wzięły jednostki z Gmin: Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Stare Mesto i Uhelna, każda z
drużyn wystawiła po 10 ochotników. Łącznie udział w zawodach wzięło 140 strażaków. Współzawodniczono w następujących konkurencjach: sztafeta i „bojówka”, czyli
konkurencje rozwijania linii pożarniczej. Najlepszą drużyną pożarniczą w obu konkurencjach okazała się OSP z Trzebieszowic, drugie miejsce zajęła OSP ze Starego Gierałtowa, na trzecim miejscu uplasowała się drużyna OSP ze Stronia Śląskiego. Z drużyn z Czech najlepsza okazała się SDH Uhelna przed SDH Stare Mesto. Wśród drużyn młodzieżowych triumfowała drużyna MDP przy OSP Trzebieszowice, drugie miejsce zajęła MDP przy OSP Bolesławów, trzecie miejsce zajęła
MDP przy OSP Konradów. Wśród drużyn kobiecych triumfowała KDP z Trzebieszowic.
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SPORT
STROŃSKI AKCENT NA MISTRZOSTWACH EUROPY
Od 14 lipca w rosyjskim Kazaniu trwają Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w tenisie stołowym. Z udziałem 454 zawodniczek i
zawodników. Wśród 18 osobowej kadry Polski jest zawodnik UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie reprezentujący Polskę i Gminę
STRONIE ŚLĄSKIE SZYMON BUREK.
Drużyna kadetów, której utalentowany stronianin jest zawodnikiem zajęła 8 miejsce, natomiast w grze mieszanej (mikst) Szymon Burek wraz z Aleksandrą Nowak wygrali swoje pierwsze spotkanie i awansowali do dalszej części turniejowych rozgrywek.
Niewątpliwie sam udział Szymona Burka w Mistrzostwach Europy jest dużym osiągnięciem samego zawodnika, trenera, klubu i rodziRoman Ozga
ców. Zawodnikowi MLKS– u Śnieżnik gratulujemy takiego zaszczytu i życzymy świetnego występu.

SKOK ADRENALINY, CZYLI SUDETY MTB CHALLANGE
Wyścig Sudety MTB Challenge już 26.07.2011 zawita na strońskie dukty. Zawodnicy z różnych
krajów stanowiący międzynarodowy peleton przez dwa dni będą „okupować” Naszą Gminę.
Trasa całego wyścigu wiedzie przez Park Narodowy Gór Stołowych, „Nasz” Masyw Śnieżnika,
Góry Złote, Góry Sowie oraz Góry Suche. Peleton Stanowią kolarze z różnych krajów, także
spoza Europy. Profil tras to przekrój różnorodnych nawierzchni, na których zawodnicy będą
rywalizować. Trasa jest bardzo wymagająca i prowadzi między innymi przez wymagające dukty, szybkie szutrówki, ciężkie stokówki oraz efektowne i bardzo trudne podjazdy w okolicach
Masywu Śnieżnika. Drugi etap (26.07.2011) prowadzi z Klakik do Stronia Śląskiego. To właśnie na tej trasie na zawodowców i amatorów kolarstwa górskiego czekać będzie morderczy
podjazd pod Śnieżnik. Zakończenie etapu zaplanowano w Stroniu Śląskim co będzie nie małą
atrakcją dla wszystkich miłośników kolarstwa. W następnym dniu ze Stronia ruszy trzeci etap, który będzie prowadził do Barda
(27.07.2011). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kibicowania kolarzom górskim uczestnikom Sudety MTB Challenge.
Bartosz Kuziel

LETNIA LIGA AMATORSKA
Piękne bramki, sportowa rywalizacja i mnóstwo emocji. To wszystko obserwujemy przez
cały miesiąc lipiec podczas zmagań zawodników w rozgrywkach Letniej Ligi Amatorskiej.
W każdy poniedziałek i piątek na strońskim boisku Orlik gromadzą się kibice oraz zawodnicy biorący udział w tym wydarzeniu. W turnieju bierze udział pięć drużyn Prezes & JM
Team, ŻKS „Nad Stawami” Zymbol, Gierałtów, Oldboys An- Mar i REMA Lądek. Liga
„nabiera rumieńców” ponieważ to już bardzo zaawansowana faza tych rozgrywek, spotkania jak do tej pory dostarczyły kibicom wiele emocji,
wyrównanej rywalizacji stojącej na bardzo wysokim
poziomie. Drużyny biorące udział podzieliły się na
dwa obozy. Zespoły Prezes & JM i ŻKS „Nad Stawami” Zymbol rywalizują o Mistrzostwo natomiast Trzy
drużyny: Gierałtów, Oldboy’s AN- MAR oraz REMA
Lądek walczą o trzecią lokatę. Emocje z każdym
dniem wzrastają, wyczuwa się już bardzo wysokie
napięcie. Zespoły walczące o najwyższy cel, to te
same drużyny, które rok temu rywalizowały o pierwszą lokatę. W sezonie 2010 zwyciężyli piłkarze Nadleśnictwa. Ten sam zespół ( chociaż w tym
roku pod nazwą Prezes & JM Team ) już w piątek zmierzy się ( z drugim w tamtym sezonie ) ŻKS
-em „Nad Stawami” Zymbol. Drużyna, która wygra ten mecz najprawdopodobniej postawi kropkę „nad i” i cieszyć się będzie w Tym
roku z mistrzowskiego tytułu. Ostatnia kolejka i zakończenie rozgrywek odbędzie się 29 lipca od godziny 18.50. Wszystkich serdecznie
zapraszamy do kibicowania!
Bartosz Kuziel

SUKCES STROŃSKICH TENISISTÓW ZIEMNYCH
W dniu 25 czerwca br.(sobota) w czeskiej miejscowości Stare Mesto odbyły się zawody w tenisie ziemnym o Puchar Starosty Starego
Mesta. W zawodach par deblowych udział wzięło 8 par, wśród których znaleźli się reprezentanci Stronia Śląskiego, panowie Adam
Adamczewski i Jerzy Rapacz. Strońscy tenisiści w ogólnej klasyfikacji zajęli I miejsce, zdobywając przechodni puchar. Jak głosi staropolskie porzekadło, „do trzech razy sztuka” w tym przypadku się spełniło, ponieważ był to trzeci start naszych zawodników w zawodach w Starym Meście. Życzymy panom dalszych sukcesów i obrony pucharu w przyszłym roku.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Alicja Kuklis e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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SIERPNIOWY ROZKŁAD IMPREZOWY

WODA I OGIEŃ NAD ZALEWEM

06. sierpień - Wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna
z Natury– poznaj swoją okolicę”. Masyw Śnieżnika,
Krowiarki, Spotkanie o godzinie 10.00 przy CSIR w
Stroniu Śląskim, powrót do Stronia około godziny
16.00. W programie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Następną stacją COOLturalnego pociągu do Stronia jest „Woda i
Ogień” nad Zalewem w Starej Morawie. Na wszystkich, którzy pojawią
się nad Zalewem czeka wiele występów, atrakcji i niezapomnianych
wrażeń. Start od godziny 15.00. Wakacyjne szaleństwo na zalewie
rozpocznie się od „Pływania na byle czym”, wystąpią zespoły takie jak
Beat Band, Grans, Castrat Project. O godzinie 21na scenie pojawi się
główna gwiazda tego dnia Szymon Wydra i Carpe Diem. Na koniec do
dnia wszystkich zapraszamy na Beach Party w wykonaniu Dj Myszy.

06. sierpień - "Jarmark produktu lokalnego" w Nowym Gierałtowie (plac spotkań). Wstęp wolny - godz. 12-14.
13. sierpień - VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów– Kletno. Stara Hałda w pobliżu Muzeum Ziemi Geologiczne Kletno. Informacja na stronie
www.stronie.pl, www.muzeum-kletno.pl.
13. sierpień - "Jarmark produktu lokalnego" w Nowym Gierałtowie (plac spotkań). Wstęp wolny - godz. 12-14.
13-15. sierpień— I STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY
(Gmina Stronie Śląskie, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”.
20. sierpień - Lato Misia Jaskiniowego więcej informacji na
stronie: www.stronie.pl.
20. sierpień - "Jarmark produktu lokalnego" w
Nowym Gierałtowie (plac spotkań). Wstęp wolny godz. 12-14.
27. sierpień - Piknik pożegnanie wakacji w Siennej więcej na
stronie: http://www.puchaczowka.pl/
27. sierpień - "Jarmark produktu lokalnego" w Nowym Gierałtowie (plac spotkań). Wstęp wolny - godz. 12-14.

SZUKAMY MINERAŁÓW
VI Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Poszukiwaniu Minerałów
Impreza zwyczajowo odbędzie się na
hałdzie w Kletnie, około 200m od
centralnego parkingu. Lokalizacja nie
jest przypadkowa, Kletno to „Mekka”
dla zbieraczy minerałów, jest to obszar niezwykle bogaty mineralogicznie
– stwierdzono tu występowanie blisko
50 pierwiastków, które tworzą około 60 różnych minerałów
takich jak: ametyst, kwarce krystaliczne , morion, kwarc dymny i kryształ górski, fluoryt, kalcyt, malachit, azuryt, marmur
w kilku kolorach, rudy żelaza i wiele innych. Mistrzostwa poprzedzi godzinny kurs rozpoznawania minerałów, pod okiem
geologów zawodnicy otrzymają garść niezbędnych porad i
informacji. Teren hałdy zostanie podzielony na działki, około
20m2 każda, drużyny liczą od 1 do 3 zawodników, spośród
siebie wytypują kapitana , który będzie prowadził rozmowy z
jury. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 15 i dorośli. Poszukiwania potrwają 45 minut dla
juniorów i 90 minut w kategorii dorośli. Każda z drużyn wybiera jeden okaz, który będzie oceniany przez jury. Na najlepszych organizatorzy ufundowali cenne nagrody. Ilość miejsc
jest ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy- kontakt@kletno.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy już 13 sierpnia ( sobota ) 2011 r. godz. 13.30.
Znajdź nas na Facebook’u
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury
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