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Wszystkim Mamom z okazji Ich święta, składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,
radości z dzieci tych najmniejszych i tych dorosłych.
Niech Wasza miłość przekazywana pociechom, wraca do Was
przez cały czas, tak, by Dzień Matki trwał przez cały rok, życzą:
Burmistrz

W imieniu Radnych

Stronia Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Łopusiewicz

Ryszard Suliński

NABÓR NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
1. Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
2. Stanowisko pracy – Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.
3. Niezbędne wymagania od kandydata:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) pięcioletni staż pracy,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej –
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji,
8) nieposzlakowana opinia.
4. Dodatkowe wymagania od kandydata to min.:
1) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub studia podyplomowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) co najmniej 3 letni staż pracy w służbach mundurowych, w okresie ostatnich 10 lat.
5. Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2012 roku do godziny 15:30.
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Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Nadbrzeżnej 30, 57-550 Stronie Śląskie.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2
ust.1, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 ze zmianami).
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim” drogą
pocztową na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (pok. nr 15).
Więcej informacji na www.bip.stronie.dolnyslask.pl,
oraz u Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego tel. 74 811 77 13.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

Lp

1

2

3

Położenie

Stronie Śląskie

554/108

ul. Morawka 33

1100

Stronie Śląskie

554/108

ul. Morawka 33

1100

Stronie Śląskie

554/108

ul. Morawka 33

1100

Stronie Śląskie
4

5

6

7

Nr lokalu
Pow. użytkowa
Numer i
mieszkalnego
lokalu/pom
pow. działki przeznaczonego
przynależnego
do remontu i
w m2
w m2
adaptacji

ul. Morawka 33

1100

554/108

ul. Morawka 33

1100

Stronie Śląskie

554/108

ul. Morawka 33

1100

ul. Morawka 33

7

9

554/108

Stronie Śląskie

Stronie Śląskie

5

11

12

13

554/108
1100

14

Wysokość udziału
w częściach
Cena
wspólnych
budynku i
wywoławcza
w prawie
w PLN
własności
działki w m 2

32,64

5,31%

11,44

t.j.58,41

42,76

6,63%

12,25

t.j.72,93

36,00

5,46%

9,35

t.j.60,06

47,08

7,63%

16,22

t.j.83,93

36,33

5,74%

11,33

t.j. 63,14

52,76

7,35%

8,28

t.j. 80,85

42,61

6,77%

13,55

t.j. 74,47

26 500,00

31 500,00

28 000,00

36 000,00

Kwota
wadium Data przetargu
w PLN

Uwagi

Godzina
11.05.2012 r. 1. W ramach remontu
i adaptacji wszystkie
godz. 12:00 inst. należy wymienić
(ze względu na zuży11.05.2012 r. cie oraz na brak indy1 600,00
widualnych urządzeń
godz. 12:15 pomiarowych zużycia
wody i energii
11.05.2012 r.
elektrycznej).
1 400,00
Wszystkie te prace
godz. 12:30
przyszli właściciele
będą wykonywać na
11.05.2012 r. własny koszt zgodnie
z wymogami prawa
1 800,00
budowlanego.
godz. 12: 45
1 400,00

2. Przyszli właściciele
lokali mieszkalnych
przeznaczonych do
remontu i adaptacji
godz. 13: 00
zobowiązani są do
11.05.2012 r. umożliwienia przeprowadzenia przez ich
lokale pionów inst.
godz. 13:15
sanitarnej, wodnej
11.05.2012 r. gazowej i elektryczne.
11.05.2012 r.

29 500,00

1 500,00

44 000,00

2 200,00

31 500,00

1 600,00

godz. 13:30

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą
wewnętrzną-działka nr 554/105, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą
księgą wieczystą KW nr SW1K/00091793/8. Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2012 r. w godz. od 10:00
do 11:00.
1. Przetargi odbędą się 11 maja 2012 r. w w/w godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr
17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr” - przelewem lub
gotówką najpóźniej do dnia 7 maja 2012 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. Wadium wpłacone przez
Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez oferenta od zwarcia
umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
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, tel. 74 811-77-15.
Urszula Czyżewska

OGŁOSZENIE
W związku z koniecznością uaktualnienia listy osób uprawnionych do ubiegania się o najem lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Stronie Śląskie na 2012 r., Burmistrz Stronia Śląskiego zawiadamia, iż osoby zainteresowane najmem winny złożyć w tut.
Urzędzie Miejskim - pokój nr.15 lub przesłać na adres: Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 w terminie do 31 maja 2012 r. wniosek
o najem wraz z informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2011 (PIT-11 składany corocznie
do urzędu skarbowego). Wzór wniosku o najem lokalu można pobrać w Urzędzie Miejskim lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.stronie.dolnyslask.pl (ogłoszenia i komunikaty → informacje i komunikaty → 2012 r.). Nie złożenie w/w formularza w
określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przydział lokalu socjalnego. Kryteria wyboru osób, którym
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: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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przysługuje pierwszeństwo przydziału lokalu socjalnego: najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu
prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego (np. umowy najmu, aktu własności, współwłasności i inne), i której dochody brutto
z gospodarstwa domowego w trzymiesięcznym okresie poprzedzającym nie przekroczy 100% najniższej emerytury w gospodarstwach
jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Urszula Czyżewska

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu
30 kwietnia 2012 roku o godzinie 11:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
4. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu jego
zmniejszenia. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
5. Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Burmistrz Stronia Śląskiego.
6. Uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Stronia Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej
na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
7. Ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie
Śląskie (druk nr XIX-1/12).
8. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr
XIX-2/12).
9. Ustalenie opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XIX3/12).
10. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych,
położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów (druk nr XIX-4/12).
11. Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stara Morawa (druk nr XIX-5/12).
12. Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachocin (druk nr XIX-6/12).
13. Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Goszów (druk nr XIX-7/12).
14. Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica (druk nr XIX-8/12).
15. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 (druk nr XIX-9/12).
16. Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XIX-10/12).
17. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
21. Zakończenie XIX sesji RM.

„STOŁY WIELKANOCNE” 2012
W dniu 24 marca 2012 r. w Ścinawce Średniej (gm. Radków), odbyło się XV Spotkanie Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Sołectwo Strachocin, po raz pierwszy wzięło
udział w takim wydarzeniu. Na swoim stole wielkanocnym Panie ze Strachocina zaprezentowały przepyszne potrawy, które co roku goszczą na ich wielkanocnych stołach.
Goście którzy przybyli na pokaz mogli skosztować min. przepysznego sękacza, smakowitego mazurka, wielkanocnej paschy oraz słodkiej babki. Na stole nie zabrakło również
pieczonych mięs oraz kolorowych pisanek. Sołtys Strachocina oraz Rada Sołecka dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach.
Sołectwo Strachocin

Panie z KGW Stronie Śląskie Wieś również uczestniczyły w tej ciekawej imprezie,
zdobywając wyróżnienie za wystrój stołu oraz III miejsce w konkursie Palm Wielkanocnych. W sumie w imprezie uczestniczyło pięć sołectw z terenu Naszej gminy: Stronie Wieś,
Str achocin,
Bol esławów,
Star a
Mora wa,
Stary
Gi eratów.
Czesława Piechnik/Sołtys Stronia Wsi

Już dziś czekamy na kolejną edycję tej bardzo ciekawej imprezy!
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: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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KULTURALNE WYDARZENIA W STRONIU
Edyta Geppert – koncert w
okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności
Centrum Edukacji, Turystyki i
tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą
charyzmą artyści.
Kultury w Stroniu Śląskim.
11 maj godzina 19:00 – sala
*****************************************
widowiskowa Centrum. Bilety
3 MAJA GODZ. 13.00 – uroczysta msza święta w kościele pw.
w cenie 35 PLN. Recital z
Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim.
udziałem Piotra Matuszczyka
Po mszy świętej pochód w asyście zespołu „Siekiereczki” oraz
( fortepian) i Jerzego Szarecczłonków Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Stronia do Centrum
kiego (trąbka), wg scenariuEdukacji, Turystyki i Kultury, gdzie o godzinie 14:45 odbędzie się
sza i w reżyserii Piotra Loretza. Edyta Geppert znana jest z tego uroczysta Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie Maja, według uczniów Gimnazjum ze Stronia Śląskiego. CETIK
wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych
*****************************************
perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, ● Uniwersytet w Bielicach zaprasza wszystkich na wykład pt.:
Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha
"Niektóre odsłony lustra. O lustrze w sztuce i literaturze." WyMłynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka ,
kładowcą będzie prof. Jerzy Olek. Serdecznie zapraszamy w
a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza,
dniu 01.05.2012 r. o godz. 18.00 do Domu Gościnnego u MaSeweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piojów, Bielice 5a. Wstęp wolny!!!
senek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało ● 26.05.2012r. o godz. 17.00 w Bielicach odbędzie się wykład
się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form prof. Deglera, temat wykładu nie jest jeszcze znany. Szczegółosłowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które wa informacja pojawi się wkrótce.
CETIK
udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita
*****************************************
okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim
WARSZTATY ORIGAMI
i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH W KAŻDY PONIEDZIAdramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi ŁEK, W GODZ. 15.00 - 17.00 do CETIKU! LICZBA MIEJSC OGRAprzez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła NICZONA!

PROJEKT VOLODIA W CETiKu
Przyzwyczajeni do twórczości Włodzimierza Wysockiego jego wielbiciele, mogą być
nieco zaskoczeni formą, w jakiej są prezentowane utwory, a to za sprawą muzyków,
tworzących zespól Projekt Volodia, wywodzących się z różnych korzeni muzycznych
(rock, flamenco, jazz tradycyjny ). Skrzyżowanie tak odmiennych gatunków muzycznych, pozwoliło na stworzenie niepowtarzalnego, urozmaiconego ( w formie przystępnej
również dla młodych odbiorców) materiału muzycznego. Brzmienie, jakie uzyskał zespół
jest niepowtarzalne i porównywać je można przede wszystkim do utworów Toma Waitsa, zresztą muzycy przyznają, że główną inspiracją jest właśnie wspomniany artysta. W
2010 r. koncert Projekt Volodia transmitowany był w radiowej „Trójce” ze Studia im.
Agnieszki Osieckiej. Koncerty zespołu wzbogacone są udziałem wybitnego aktora teatralnego i filmowego Mirosława Baki.
Występ odbędzie się 30 maja o godz. 19.00 w sali widowiskowej CETiK-u w Stroniu Śląskim. Tel. 74 8143 205
10 zł przy zakupie grupowym 10 biletów,
15 zł przy zakupie indywidualnym.
CETIK

UPŁYWA TERMIN NA ROZLICZENIE Z
URZĘDEM SKARBOWYM!
Zbliża się ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem! Zeznania podatkowe za rok 2011 można składać lub przesłać do Urzędu
Skarbowego do dnia 30 kwietnia (Poniedziałek). Przypominamy,
że osoby, które jeszcze nie rozliczały dochodów za rok 2011 mogą
odpisać 1% od swojego podatku. Wykaz podmiotów posiadających KRS na stronie internetowej: http://www.krs-online.com.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów
7 4 / 8 1 1 7 9 6 2 ,
7 4 / 8 1 1 7 9 6 4 .
http://www.e-deklaracje.gov.pl/

NAGRODY PRZYZNANE
Komisja ds. Nagród za
Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze
Gminy Stronie Śląskie przeanalizowała zgłoszone w celu
wytypowania nagród obiekty,
które zostały poddane „wizji
lokalnej”. Decyzją komisji jednogłośnie przyznano następujące nagrody:
1)Pani Lidia Geringer de Oedenberg – kwota 15 000,
2) Pani Wiesława Gordziejewska – kwota 7 500,
3) Pan Jan Kluza – kwota – 3 750.
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EDUKACJA
CO SŁYCHAĆ W GIMNAZJUM?
Współcześni uczniowie oprócz wiedzy, powinni w trakcie 3- letniej edukacji nabyć szereg umiejętności. Samodzielność, kreatywność,
umiejętność pracy w zespole mają być kształcone m. in. podczas przygotowywania projektów edukacyjnych (do tej pory także je realizowano w postaci przedstawień, apeli, wystaw, jednak nie określano tego terminem projektu). Każdy uczeń ma za zadanie zrealizować
przynajmniej jeden projekt, opracowując, np. prezentację multimedialną, wystawę, film, uczestnicząc w przedstawieniu. Wachlarz możliwości i tematów jest bardzo szeroki. Istotne jest, aby zwieńczeniem pracy uczniów i opiekuna była prezentacja efektów dla większej
publiczności i szkolnej komisji. Informacja o zrealizowanym projekcie zostanie zapisana na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Występy gimnazjalistów zapoczątkowała grupa realizująca projekt pt. Piękne, znane, podziwiane. Uczniowie, pod opieką Pani K.
Glądalskiej- Grędy przez szereg miesięcy przygotowywali wystawę, której bohaterkami były: Joanna d’Arc, Marianna Orańska, Maria
Skłodowska- Curie, Maria Konopnicka, Coco Chanel. Zaproszeni goście (dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo,
koleżanki i koledzy uczniów) z wielką uwagą wysłuchali wystąpień: D. Kruszewskiej, M. Łowiec, N. Sypek (uczennice kl. III B) i Sz. Wieczorka (z kl. II B). Ponadto obejrzeli zgromadzone eksponaty, a co najważniejsze- ujrzeli młodzież w zupełnie nowej dla nich roli- ekspertów, badaczy, poszukiwaczy. 14 marca miały miejsce kolejne prezentacje projektów przed zaproszonymi gośćmi. Jako pierwszy
efekty swoich działań przedstawił M. Hojnowski (z kl. III D). Z wielkim zaangażowaniem opowiedział o dokonaniach starożytnego uczonego Eratostenesa, przedstawiając przygotowaną planszę. Opiekunem ucznia była Pani J. Jasionowska.
W rolę znawców historii liczby π wcielili się uczniowie kl. III D: Sz. Błachut, D. Dobosz, J. Węcławiak, którzy bardzo rzetelnie przestawili swe dokonania, serwując na deser wspaniały tort ze wspomnianą liczbą. Ponadto goście otrzymali balony z π , a szczególną radość
sprawiło to najmłodszym uczestnikom. O. Jurkiewicz i O. Kałuża ukazali gimnazjum w liczbach i procentach, co przysporzyło wiele radości zebranym, bo któż by wiedział, jaką długość mają wszystkie szkolne poręcze czy jaka jest liczba schodów? Gimnazjaliści (wraz z
opiekunem projektu Panią J. Jasionowską) z wielką starannością dokonali pomiarów, by później je móc przedstawić publicznie.
Następnie goście zostali zaproszeni na 3-dniową wycieczkę po Polsce wraz z dodatkową atrakcją postaci degustacji śledzi. Pilotowały
wyprawę ubrane stosownie do okoliczności: K. Jasionowska, A. Kolczyńska, M. Lewandowska, a wspierała Pani A. Maczkowska. Uczennice kl. III B znalazły mnóstwo argumentów przemawiających za uczestnictwem w wycieczce nad polskie morze.
Kolejna grupa, tym razem pod opieką Pani E. Waszak, przekonywała, iż pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Dowodów na to dostarczyli uczniowie kl. III B- D. Gancarz, P. Ilków, A. Masiewicz, D. Zielińska, omawiając m.in. budowę psa, rasy, zasady karmienia i pielęgnacji czy tresury. Występy zakończył T. Kalandik (z kl. III D) odczytem na temat sławnych matematyków. Uświadomił zebranym, iż
każda z epok ma swojego bohatera matematycznego.W miłej atmosferze, z pysznym tortem zakończył się ten stresujący dla uczniów i
ich opiekunów dzień. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie oraz za przybycie na prezentacje.
Kolejne wystąpienia będą się odbywały sukcesywnie do końca czerwca br., ponieważ w gimnazjum praca wre. Zapraszamy!

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

SPOTKANIE Z JAPONIĄ

01 marca 2012 r. w Krosnowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym. Drużyna z naszego Gimnazjum w składzie Szymon Burek i Remigiusz Jamróz zajęła I miejsce. Tym samym awansowali do kolejnego etapu – finału strefy wałbrzyskiej i 22
marca 2012 r. pojechali do Imbramowic. Również zajęli tam
I miejsce. Finał odbył się w Brzegu Dolnym 26 marca 2012
r. i nasza drużyna zajęła II miejsce. Opiekunem drużyny był
Marek Balicki. 12 marca 2012 r. w Kudowie Zdroju odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Gimnazjalnych w
pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców. IV miejsce zajęła drużyna dziewcząt natomiast III miejsce zajęła drużyna
chłopców z naszego Gimnazjum. Opiekunem drużyn była
Małgorzata Wijatyk.

12 marca na zaproszenie
Pani A. Maczkowskiej zawitał
po raz kolejny do strońskiego
gimnazjum podróżnik, mieszkaniec Nowej Rudy- Pan Bolesław Grabowski. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
klas II, z wielką ciekawością
słuchając opowieści o Japonii.
Prócz wielu zdjęć, obejrzeli
też przywiezione z Kraju
Kwitnącej Wiśni eksponaty,
np. kimono, obuwie, tradycyjne słodycze. Szczególną atrakcję stanowiło samo ubieranie młodzieży z stroje japońskie. Było tak ciekawie,
że gimnazjaliści z żalem wrócili do rzeczywistości szkolnej. Pocieszenie
stanowił jednak fakt, iż nie pozostaną w niej tak długo, jak uczniowie
japońscy przebywający w szkole nawet do godz.17. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

SUDECKI INKUBATOR
17 marca 2012r. w Hotelu ABIS w Bystrzycy rozpoczął się
cykl rocznych spotkań w ramach projektu ,,Sudecki inkubator aktywności społecznej”, której Partnerem jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, a Liderem Ogólnopolski
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. W spotkaniach
uczestniczą uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w
Stroniu Śląskim oraz młodzież z Bystrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie
preferencji zawodowych, możliwości kreacji swojej przyszłości, rozwoju jako człowieka, pracownika, społecznika.

PRZEDSTAWIENIE „HISTORIE PRAWDZIWE ”
Dnia 14 lutego uczniowie klas pierwszych pojechali do Kłodzka na
przedstawienie pt. „Historie prawdziwe”. Scenariusz został napisany
na podstawie jednej z lektur gimnazjalnych - „Małego Księcia” Antoina
de Saint Exupery’ego. Uczniowie z ogromnym entuzjazmem wypowiadali się na temat formy przedstawienia- bardzo spodobały im się
wprowadzone elementy muzyczne.

Autorami tekstów są nauczyciele Gimnazjum
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
● 21 marca wszystkie przedszkolaki powitały wiosnę. W barwnym pochodzie przemaszerowały ulicami miasta z marzanną.
Dzieci radośnie śpiewały piosenki o tematyce wiosennej, machały kolorowymi kwiatami, wstążkami, grały na instrumentach muzycznych.
● Jak co roku zorganizowaliśmy Konkurs Wielkanocny na najładniejszą palmę, stroik i dekorację świąteczną. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały piękne prace, które przeznaczone zostały na Kiermasz Świąteczny. Wszyscy biorący udział w
konkursie zostali nagrodzeni upominkami. Wyróżniono prace
Joasi Pyrskiej oraz Krysi Kuklis.
● Działające w naszym przedszkolu kółko plastyczne „Tęczowy
Plastuś” zorganizowało warsztaty plastyczne dla rodziców i
dzieci, podczas których wykonywane były ozdoby wielkanocne. Rodzice mieli okazję wspólnie z dziećmi wykonywać dekoracje, stroiki z różnorodnych materiałów. Powstało wiele niepowtarzalnych prac. Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników warsztatów była godna podziwu. Wszystkie prace zostały sprzedane podczas Kiermaszu Świątecznego, z którego
dochód przeznaczony będzie na zakup gier i filmów edukacyjnych dla dzieci.
● Dzieci z grupy „Żabki” spacerując ulicami miasta składały
mieszkańcom Stronia życzenia świąteczne oraz rozdawały
własnoręcznie wykonane upominki.

Magdalena Wierzbicka

RUBRYCZKA ZSP
Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce,
kreująca u dzieci dobre
postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich
uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
Uczniowie ZSP w Stroniu
Śląskim do końca roku szkolnego będą spełniać dobre uczynki
w każdym z trzech obszarów: ja i bliźni, ja i społeczeństwo oraz
ja i świat. Celem akcji jest wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym
dobrem można zarażać innych nawet starszych. Nagrodą
główną w Konkursie dla ucznia ZSP w Stroniu Śląskim jest
rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez
Organizatora - Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła".
ZSP

*****************************************
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza do klas:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE
Cykl kształcenia 3 lata. W klasie mundurowej będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z ramowym planem nauczania
LO z rozszerzeniem następujących przedmiotów: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, oraz przedmiot uzupeł-

-niający o nazwie Edukacja o służbach mundurowych. Program
zajęć dodatkowych pozwoli uczniom zapoznać się ze specyfiką
poszczególnych służb mundurowych obejmie między innymi: naukę musztry i strzelania, kurs samoobrony, obozy szkoleniowe,
wiedzę o bezpieczeństwie publicznym, prewencji, prawoznawstwo,
wizyty w placówkach jednostek mundurowych, zajęcia praktyczne
w jednostkach. W trosce o rozwój aktywności fizycznej uczniowie
w ramach w-f pozyskają umiejętności oraz zdolności motoryczne,
takie jak zwinność, szybkość, siła i wytrzymałość oraz możliwość
nauki pływania i jazdy na nartach. Głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: administracja publiczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, a także w szkołach mundurowych różnego stopnia. Absolwenci będą mięli przygotowanie do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Ponadto każdy uczeń będzie miał prawo do: używania od chwili przyjęcia stopnia młodszego kadeta z możliwością awansowania na
wyższe stopnie, aż do najwyższego kadeta dyplomowanego, noszenia umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie, absolwenci otrzymają na świadectwie ukończenia
szkoły wpis o odbytych zajęciach specjalistycznych, certyfikaty
ukończonych szkoleń.

*****************************************
TECHNIK HOTELARSTWA
Cykl kształcenia 4 lata. Będziesz uczył się języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego. Technik hotelarstwa jest zawodem
o charakterze usługowym, dominującym typem relacji jest człowiek - człowiek; kształcisz u siebie umiejętności dotyczące prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na
życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się
stale do zasad etyki i kultury zawodowej; praktyki zawodowe odbywasz w hotelach krajowych i zagranicą, na różnych działach
obsługi klienta, w których Cię naprawdę przygotują do wykonywania zawodu i pokażą pracę w nauczanym zawodzie Po czterech
latach nauki absolwenci uzyskają bardzo dobre przygotowanie
ogólnokształcące, znajomość dwóch języków obcych: angielskiego,
niemieckiego, oraz gruntowne przygotowanie zawodowe. Nauka w
technikum kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe i uzyskaniem tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może
być zatrudniony na stanowiskach: w recepcji i części parterowej
hotelu, części noclegowej hotelu itp..

*****************************************
KUCHARZ
Cykl kształcenia 3 lata w zakresie: stosowania zasad prawidłowego odżywiania, dokonywania jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw, właściwego dobierania surowców
do produkcji potraw, właściwego przechowywania surowców, półproduktów i potraw gotowych, prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców, przygotowywania podstawowego
asortymentu potraw i napojów surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o receptury gastronomiczne, stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw, prawidłowego zestawiania
posiłków, układania prostego menu, przygotowywania podstawowego asortymentu potraw dietetycznych i wegetariańskich, posługiwania się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców i produktów spożywczych. Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności
związane z przygotowywaniem typowych potraw i napo-
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jów. Po trzech latach nauki i praktyki zawodowej absolwent bę*****************************************
dzie dobrze przygotowany do egzaminu potwierdzającego kwalifi21 marca odbył się w naszej szkole festiwal projektów w rakacje zawodowe. Zdobyte kwalifikacje w zawodzie kucharz mogą mach projektu „Zrozumieć świat”.
być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkole średniej.
*****************************************
Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w szeroko rozumianej
W dniu 21.03 grupa 150
branży gastronomicznej.
uczniów naszej szkoły wraz z
ZSP
rodzicami i nauczycielami uczestniczyła w meczu półfinałowym
NOWOŚĆ W ZSP W STRONIU
Pucharu Polski między Śląskiem
ŚLĄSKIM !!!!!! LO – MUNDUROWE
Wrocław a Arką Gdynia. Dzieci
uczyły się kulturalnego dopingu i
Odbyły się już wstępne spotkania Pani Dyrektor Moniki miały okazję zobaczyć nowoczeOstrowskiej z Komendantami Jednostek: Sudeckiego Oddziału sny stadion na EURO 2012.
Straży Granicznej, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Dowódca Piechoty Górskiej w celu
podpisania porozumień o współpracy pod honorowym Patronem
27 marca 2012 r. uczniowie klas V i VI przystąpili do OgólnoBurmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza i Stapolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody „OLIMPUS” ( sesja
rosty Kłodzkiego Pana Macieja Awiżenia.
wiosenna). Rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Do każde8 maja br. w naszej szkole odbędzie się spotkanie z przedstawigo pytania w teście podane były cztery odpowiedzi A,B,C,D. Jedna,
cielami w/w jednostek, którzy wyznaczeni są do współpracy i
dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. Uczestrealizacji porozumienia aby wypracować szczegóły realizacji pronicy to: Aleksandra Chruślińska, Katarzyna Łanucha, Wiktoria
gramu nauczania przedmiotu Edukacja o służbach munduroZoszczak, Bartosz Biczysko, Wojciech Frodyma, Diana Leszczyńwych, który będzie obowiązywała w LO. Przedmiot ten będzie
ska, Arkadiusz Komora, Aleksandra Majcher, Tomasz Jasik. Oczeprowadzony przez wyznaczonych funkcjonariuszy w/w jednostek.
kujemy na wyniki.
ZSP

*****************************************

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W dniach od 14 do 18
maja w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim odbędzie się Tydzień Brytyjski. Przeprowadzone
zostaną liczne konkursy :
min. Konkurs „ King of words” ze znajomości słówek angielskich,
konkurs „Mistrz Gramatyki Angielskiej” oraz wiele innych. Na
zakończenie obchodów Tygodnia Brytyjskiego uczniowie SP będą
mogli obejrzeć przedstawienie pt. „O BRYTYJCZYKACH I KULTURZE BRYTYJSKIEJ”.

Autorami tekstów są nauczyciele Szkoły Podstawowej

APEL!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim organizuje
zbiórkę, aby wspomóc mamę nowonarodzonych bliźniaków .
Potrzebujemy: śpiwór do wózka, pościel do łóżeczka, kombinezoniki (cienki, 62cm), proszek do prania ,, dzidziuś”, pieluchy tetrowe, pampersy ,,happy - 2”, kosmetyki pielęgnacyjne
(oliwka ,,bambino”, chusteczki nawilżające ,,bambino”, krem
ochronny przeciw odparzeniom, hydro-lipidowy balsam do ciała ,,ollian”) oraz: foliowe trójkąty do zawijania pieluch, mleko ,,
bebiko 1”, herbatka rozpuszczalna z koprem włoskim ,,bobovita’’.
Ktokolwiek może, chce i czuje potrzebę wsparcia samotnej mamy
proszony jest o przekazywanie niezbędnych rzeczy do Ośrodka
Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, Stronie Śląskie.
*****************************************
Konkurs ekologiczny Mama bliźniaków serdecznie dziękuje za okazane serce anonimoJustyna Borowska
EDI-Panda. Dnia 12 kwietnia wemu darczyńcy.
2012r. w Szkole Podstawowej im.
STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Bohaterów Westerplatte odbył
się Ogólnopolski Konkurs EkoloBurmistrz Stronia Śląskiego przyznał
giczny. Celem konkursu było
stypendia
sportowe, naukowe i artykształtowanie świadomości ekostyczne dla uczniów i studentów, na
logicznej wśród uczniów oraz
okres od marca do czerwca 2012 r.
propagowanie obchodów związaWśród stypendystów: Sadowska Katarzynych z Dniem Ziemi. Uczniowie
na, Rutowicz Sabina, Majcher Aleksanklas IV-VI rozwiązywali test jeddra, Rabenda Malwina, Lizurej Katarzynokrotnego wyboru składający się z 26 pytań. Uczestnicy konkurna, Urbanek Nela, Soroko Aleksandra,
su: 1) Klasy IV- Burek Mateusz, Juhas Marcin, Żak Karolina, BarŁowiec Nikola, Lizurej Wojciech, Jamróz
tosz Zyza, Kacper Krajewski, Sylwia Bernaś, Dorota Wacławska,
Wiktoria Gancarz, 2) Klasy V – Arkadiusz Komora, Tomasz Jasik, Remigiusz, Wellmann Aleksandra, Ciura Aleksandra, Majewski DaJulia Lignarska, Mateusz Kunin, 3) Klasy VI - Aleksandra Soroko, niel, Czerhoniak Karolina, Burek Szymon, Hołyst Marta, Bojda AnKatarzyna Łanucha, Wojciech Ramza, Aleksandra Janowska, Szy- na, Mróz Julia, Mróz Damian, Cuch Patryk.
mon Łowiec, Weronika Janowska, Malwina Konieczna, Bartosz Wysokość stypendiów Burmistrza wynosi od 50,00 zł do 130,00 zł
Biczysko, Dominik Prętki, Edyta Surzyn, Nikola Łowiec, Artur miesięcznie.
Wszystkim stypendystom gratulujemy
Urzędowski. Opiekun: Maria Zimna.
i życzymy dalszych sukcesów!
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: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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KĄCIK ŚWIADOMEGO PODATNIKA
Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych. Przede wszystkim należy
złożyć w terminie 14 dni informację o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu.
Wymóg dotyczący złożenia informacji o nieruchomościach wynika z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Informację należy złożyć na druku określonym przez tutejszy organ podatkowy, odpowiednie formularze są dostępne na naszej stronie internetowej http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce „Finanse Gminy. Podatki i opłaty lokalne” .
Formularz należy wypełnić i złożyć w urzędzie gminy w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego lub leśnego . Przepis nakłada na
podatników obowiązek złożenia informacji w trzech sytuacjach.
Po pierwsze, gdy powstaną okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, a zatem np. gdy osoba kupi działkę,
mieszkanie, dom lub mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej.
Po drugie, gdy powstaną okoliczności uzasadniające wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a więc np. gdy dojdzie do sprzedaży
nieruchomości. Podatnikiem wtedy stanie się nabywca. Również zbywca ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach.
Po trzecie gdy zaistniało zdarzenie, które miało wpływ na wysokość opodatkowania. W praktyce chodzi np. o sytuację, gdy osoba sprzedała część domu lub schowek we wspólnocie mieszkaniowej. Zmienia się więc powierzchnia użytkowa podlegająca opodatkowaniu, a więc podatnik ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach w terminie 14 dni od powstania tego zdarzenia. Jakie
są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?
Jeśli właściciel mieszkania, gruntu lub innego przedmiotu opodatkowania nie złoży informacji, może narazić się na odpowiedzialność karną skarbową. Niezłożenie informacji o nieruchomościach jest bowiem traktowane jako wykroczenie skarbowe podlegające
karze grzywny. W przypadku niezłożenia informacji i niepłacenia podatku od nieruchomości , rolnego lub leśnego , Podatnik naraża
się na taka karę.
Warto mieć także świadomość, że gmina posiada dane z innych urzędów świadczące o tym , kto powinien złożyć informację i
zapłacić podatek. Przykładowo po zawarciu aktu notarialnego kupna mieszkania trafia on bowiem do gminy, a więc organ podatkowy
dokładnie wie, o jaką nieruchomość chodzi, kto jest jej właścicielem, jaka jest powierzchnia użytkowa itd. W przypadku niezłożenia
informacji powszechnie stosowaną praktyką jest wezwanie podatnika do jej złożenia. Jeśli podatnik uparcie nie chce złożyć informacji,
może zostać ukarany.
Andrzej Konarski

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA
W roku 2011 roku Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kłodzku kontynuowała wykonywanie zadań
określonych
ustawą
z
dnia
14
marca
1985
roku
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawowanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego przyczyniło się do stabilizacji sytuacji sanitarnej w
powiecie. Zauważa się niski poziom dokumentacji oddawanych do
uzgadniania na etapie warunków realizacji, nie mniej jednak stale
zwiększający się.

wychowania ulegają z roku na rok poprawie. Następuje wymiana
sprzętu w klasach lekcyjnych i na placach zabaw.
Przeprowadza się remonty bloków sportowych oraz bloków
żywienia. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci jest organizowany
w obiektach o coraz wyższym standardzie.

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów
użytku ulega ciągłej poprawie w stosunku do lat wcześniejszych.
Poprawa stanu sanitarnego osiągana jest przez modernizację
obiektów oraz przez wprowadzanie systemów zapewnienia jakości. Systematycznie ulega poprawie jakość zdrowotna środków
W roku 2011 stan sanitarny w placówkach ochrony zdrowia w spożywczych produkcji krajowej.
powiecie kłodzkim należy ocenić jako dobry. Nie odnotowano zaWpływ na poprawę stanu zdrowotnego społeczności ma także
każeń szpitalnych.
działalność oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia kształtująca
W 2011 r. zarejestrowano wzrost zachorowań na niemal zachowania prozdrowotne na rzecz poprawy higieny osobistej,
wszystkie choroby zakaźne. W przypadku niektórych chorób jest higieny przygotowywania posiłków, aktywności fizycznej i profito wzrost znaczny.
laktyki chorób zakaźnych, cywilizacyjnych i nowotworowych.
Jakość dostarczanej wody do spożycia pod względem mikroPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Kłodzku
biologicznym w porównaniu z poprzednim rokiem uległa polepszeniu. Stan sanitarny urządzeń wodociągowych jest na stałym doKROKUSY W BOLESŁAWOWIE
brym poziomie. Ogólnie można stwierdzić, iż woda produkowana
W ubiegłym roku sołtys
na terenie Gminy Stronie Śląskie jest bezpieczna do spożycia.
Bolesławowa pan Eugeniusz
W obiektach wodnych wykorzystywanych do rekreacji i sportu
Tarnowski wraz z radnym pazapewniono bezpieczeństwo pod względem sanitarnym. Tereny
nem Dariuszem Gulijem zarekreacyjne były utrzymane w prawidłowym stanie sanitarnosponsorowali kupno 2000 ceporządkowym.
bulek krokusów. Zostały one
niezwłocznie posadzone na
Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie higienicznych i
rynku. W tym roku można
bezpiecznych warunków pracy w nadzorowanych zakładach skutoglądać efekt tego projektu –
kuje malejącą ilością rozpoznawanych i stwierdzanych chorób
trawnik w centrum naszej wsi jest pięknie ozdobiony kolorowym
zawodowych.
Ewelina Gulij
Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i krokusowym kobiercem!
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: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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WIEŚCI Z HDK „BRYLANT”
00

18 kwietnia w środę w CETIK-u od godz. 10 rozpoczęła się kolejna akcja zbiórki krwi. Krwiodawcy nie zawiedli, kolejny raz udało się zebrać pokaźną ilość krwi. O
kolejnej akcji poboru krwi będziemy informowali w Nowinkach Strońskich oraz na tablicach na terenie Gminy
Stronie Śląskie.
23-25 marca br. w Kołobrzegu odbyły się XVI Mistrzostwa
Polski Honor o w y c h
D awcó w
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Drużyna
klubu HDK
„Brylant”
Stronie Śląskie zajęła
s i ó d m e
miejsce. Byliśmy w składzie : Cygan Antoni, Oleśko Mariusz, (zawodnik wypożyczony z klubu HDK Kudowa
Zdrój ), Wojak
Sławomir. Uczestniczyło
13
d r u ż y n .
Pierwsze
miejsce złoty
medal otrzymał
klub
HDK Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Wrocław, Inwidualnym Mistrzem Polski HDK został Przemysław Wiśniewski klub HDK Ostaszewo Toruńskie Przypuszczamy, że w przyszłym roku będzie lepiej a może
znajdzie się sponsor, który nam pomoże finansowo w
wyjeździe. Przecież nie tylko reprezentujemy klub HDK
„Brylant” ale i także Gminę Stronie Śląskie.
W siedzibie klubu ul. Kościuszki 2 trwa nadal remont. Szukamy krwiodawców, którzy pomalowali by
pomieszczenia. Chętni proszę zgłaszać się telefonicznie
Jacek
pod nr. 722718022.

STRAŻACKI PLEBISCYT
SMSowy PLEBISCYT NA JEDNOSTKE OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ ROKU 2011/2012
Portal internetowy Express-Miejski.pl ogłosił Plebiscyt na
Strażaka OSP i PSP oraz Jednostkę OSP Roku 2011/2012. Wśród kandydatów, na których głosujemy jest
OSP Stronie Śląskie.
Oddaj swój głos na Naszą Jednostkę
poprzez wysłanie
sms-a na numer 71480
o treści: TYP.JED.14.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
7 maja 2012 r.

PODRÓŻUJEMY I TARGUJEMY
Promując naszą
gminę przed rozpoczęciem
sezonu
letniego bierzemy
udział w licznych
targach turystycznych. Gmina Stronie Śląskie wraz ze
Stowarzyszeniem
Gmin Ziemi Kłodzkiej w dniach 30.03
- 01.04 uczestniczyła w XVIII Międzynarodowych
Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, namawiając Ślązaków aby
częściej odwiedzali Sudety Wschodnie. Tym, co mamy do zaoferowania
na sezon letni, pochwaliliśmy się także przed warszawiakami uczestnicząc
w XVII Targach Turystyki i Wypoczynku „LATO” w dniach 20-22.04. Dziękujemy wszystkim, którzy w terminie dostarczyli swoje materiały promocyjne do Urzędu Miejskiego. Do sezonu turystycznego przygotowuje się
także Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika, które w dniach
20-22.04 brało udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach, na które przekazaliśmy
materiały promocyjne gminy. W dniach 11-12 maja Ośrodek Narciarski
„Czarna Góra” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masywu Śnieżnika wraz z nami wezmą udział w XIV Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOURTEC” na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Zapraszamy Państwa do współorganizacji naszego wyjazdu. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 27 kwietnia (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I p.) Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Chcemy przygotować ekspozycję w postaci dużego roweru (najlepiej w stylu retro), który
obładujemy i ciekawie zaaranżujemy sprzętem turystycznym i sportowym
- wędka, spławiki, siatka na ryby (lub motyle), kosz na grzyby, piłka, śpiwór, narty (małe), kometki, lotki, strój kąpielowy, kąpielówki, buty traperskie, gogle … interesuje nas wszystko, co wygląda ciekawie i kojarzy się z
turystyką aktywną. Na tym rowerze, podczas targów będziemy przemieszczać się po Placu Ratuszowym Jeleniej Góry promując naszą Gminę aktywnie! Czy ktoś dysponuje ciekawym sprzętem (lepiej starym niż nowym), który zechciałby użyczyć na zaaranżowania naszej żywej, rowerowej reklamy? Zachęcamy także do ufundowania nagród, które wręczymy
zwycięzcom konkursu krajoznawczego, który przeprowadzimy na scenie.
Zapraszamy do współpracy!

V FORUM HOTELARSKIE
Dnia 03.04.2012 r. o godzinie 12.00 odbyło się V Forum Hotelarskie
„Kształcenie zawodowe bez granic szansą dla lokalnego rynku pracy”.
Gościem specjalnym był P. Robert Poliński – Regionalny Doradca Kulinarny, który przybliżył pracę w zawodzie kucharz.
Uczennica klasy III T Sandra Wojnowska opowiedziała o praktykach zagranicznych organizowanych przez naszą szkolę. Na ten temat rozgorzała
dyskusja między uczniami a pracodawcami obecnymi na Forum. Po krótkiej przerwie, na której uczestnicy mogli skosztować sushi oraz innych
smakołyków, odbyła się mała lekcja hotelarstwa. Przedstawiliśmy wygląd
zewnętrzny (hotelarza, kucharza oraz ucznia szkoły mundurowej). Uczniowie gimnazjum mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z gotowania, obsługi konsumenta, carvingu oraz nauczy się składania serwetek,
rozkładania zastawy stołowej i obrusów. Po skończonych zajęciach
uczniowie gimnazjum zadawali pytania na temat naszej szkoły i proponowanych kierunków. Wszystkim dziękujemy za przybycie i dobrą zabawę.

Uczniowie ZSP w Stroniu Śląskim
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: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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SPORT
„ZŁE DOBREGO POCZĄTKI ?”

GALA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

Początek rywalizacji w lidze okręgowej dla Kryształu nie był
zbyt „ciekawy”. Dwie porażki w dwóch pierwszych meczach na
pewno nie napawały optymizmem.
Pierwsze spotkanie piłkarze ze Stronia rozegrali „na wyjeździe”.
Na ciężkim terenie w Świebodzicach stronianie chcieli się pokazać
z jak najlepszej strony. Po wyczerpujących i „mozolnych” przygotowaniach zespół jechał bardzo zmotywowany i nastawiony na
równą walkę z teoretycznie silniejszym rywalem. Początek spotkania był wyrównany, po kwadransie piłkarze Victorii powoli przejmowali inicjatywę. Atakowali coraz śmielej bramkę strzeżoną
przez Cieślę. Kryształ był zmuszony Defensywy i kontrataków.
Taka taktyka okazała się skuteczna. Po precyzyjnym podaniu
podaniu od Krzysztofa Bugajskiego gola zdobył Mariusz Lasota.
„Frontalne” ataki gospodarzy nasilały się z minuty na minutę. Po
kolejnej akcji Victoria wyszła na prowadzenie. W drugiej połowie
gospodarze zaatakowali od pierwszej minuty, ataki przyniosły
efekt i Victoria wyszła na prowadzenie. Świebodziczanie w końcówce dołożyli jeszcze dwa trafienia i spotkanie zakończyło się
porażką naszych 1:4.

Dolnośląska
Gala
Sportu Młodzieżowego
to podsumowanie efektów sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży za
rok 2011 organizowanej
w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu
Młodzieżowego”. Podczas uroczystości w kampusie Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu marszałek Rafał Jurkowlaniec i wicemarszałek
Radosław Mołoń nagrodzili 91 klubów z całego Dolnego Śląska, w
tym klub tenisa stołwego: MLKS UKS Śnieżnik Stronie Śląskie.
W obecności Rektora AWF, Wojewody i Marszałka województwa Dolnośląskiego klub został nagrodzony za osiągnięte wyniki
sportowe w rankingu krajowym powiatów, klubów i gmin. Na
uwagę zasługuje fakt, iż tenis stołowy był jedyną dyscypliną
sportową w gminie Stronie Śląskie, która zdobyła 46 punktów
VICTORIA ŚWIEBODZICE 4:1 KRYSZTAŁ STRONIE
krajowych. Po uroczystej Gali trener Leszek Kawa i trzy zawodSKŁAD KRYSZTAŁU: Cieśla, Kapusta, Stasiak, Zadrożny, Hatalski, niczki wyjechali na III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny MłodziMoskot, Sulicki (46 min. Niewiadomy), K. Bugajski (70 min. Saków w Tenisie Stołowym, który odbywał się w dniach 16wiński), Cichowicz, Lasota, Kowalczyk (70 min. Haydon).
18/03/2012 w Drzonkowie. Dziewczęta uplasowały się na bardzo
Kolejny mecz Kryształ rozegrał w Nowej Rudzie. Tym razem
dobrych pozycjach: Katarzyna Węgrzyn – 2 miejsce, Anna Węprzeciwnikiem Naszych był przyjazny Piast. Gra w pierwszej połogrzyn – 3 miejsce i Aleksandra Ciura – 11 miejsce.
wie wyglądała następująca: Gospodarze panują na boisku i twoAgnieszka Węgrzyn
rzą groźne akcje, Kryształ się broni i próbuje kontratakować. Niestety biało-niebiescy stracili bramkę po błędzie defensywy. Wynik
ROK TURYSTYKI ROWEROWEJ
0:1 utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie
Rok 2012 zotempo spotkania wzrosło. Dobrze bronił Cieśla, a z przodu akcje
ogłoszony
starali się przeprowadzać skrzydłowi Kryształu. Po jednej z takich stał
p
r
z
e
z
PTTK
szans padła bramka wyrównująca, której autorem był Haydon. W
krótkim czasie mogliśmy wyjść na prowadzenie ale nie udało się „Rokiem Turystyki
wykorzystać dogodnych sytuacji. Po stałym fragmencie gry padła Rowerowej”. Inicjatywę wspiera Minidruga bramka dla Piasta.
sterstwo Sportu i
PIAST NOWA RUDA 2:1 KRYSZTAŁ STRONIE
SKŁAD KRYSZTAŁU: Cieśla, Stasiak, Hatalski, Bugajski K., Zadroż- Turystyki. W rany, Moskot (46' Niewiadomy), Lasota, Cichowicz, Sulicki (75'
mach projektu naKorobij), Kowalczyk, Haydn.
sza Gmina będzie
Pierwszy mecz u siebie po przerwie został nazwany „meczem startowała w ogólo życie”. Do Stronia przyjechał bezpośredni rywal z tabeli Unia nopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Swoją
Złoty Stok. Kryształ po prostu musiał wygrać! Na boisku było kandydaturę zgłosimy w listopadzie br. a dzielące nas od tej daty
widać zaangażowanie i ambicję. Nasi konstruowali akcje z przodu, miesiące chcemy wykorzystać tak, aby konkurs wygrać. Wszyscy
a defensywa wraz z bramkarzem bardzo dobrze spisywała się w pomóżmy w osiągnięciu tego celu! Gmina oznakuje min. 150 km
destrukcji. Pod koniec pierwszej połowy w polu karnym gości pa- tras rowerowych. Podczas całego sezonu letniego SPA „Jaskinia
da Lasota. Do piłki podchodzi Stasiak i nie strzela karnego. Do Niedźwiedzia” Sp. z o. o. i CETiK będą organizować wycieczki
przerwy 0:0. W drugiej połowie, podobnie jak w pierwszej Krysz- rowerowe z przewodnikiem po okolicy (wycieczka otwierająca
tał grał dobrze. Po jednej z licznych akcji naszego zespołu w polu sezon odbyła się 22 kwietnia, fotorelacja na Facebook-u). Planukarnym faulowany jest Dariusz Bugajski. Tym razem odpowie- jemy cykl spotkań z kolarzami - podróżnikami, którzy opowiedzą
dzialność bierze na siebie Lasota. Strzela dobrze i Nasi wychodzą nam jak zdobywać świat na dwóch kółkach oraz spotkania warszna prowadzenie.
tatowe pt. „Jak zepsuć i naprawić rower”, we współpracy z PaKRYSZTAŁ STRONIE 1:0 UNIA ZŁOTY STOK
nem Jerzym Rapaczem prowadzącym wypożyczalnie i serwis roSKŁAD KRYSZTAŁU: Cieśla, Stasiak, Kapusta, Zadrożny, Hatalski,
werów. W ramach Uniwersytetu w Bielicach zaplanowany zostaMoskot (46' Nuszczyński), Cichowicz (46' Haydon), Bugajski K.,
nie wykład, który wyjaśni nam dlaczego koło (nie tylko roweroSulicki (85' Niewiadomy), Lasota, Kowalczyk (75' Bugajski).
Kolejny bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania się w we) to najważniejszy wynalazek w historii cywilizacji. Planujemy
lidze rozegrali w niedzielę 15.04. piłkarze ze Stronia. Niestety nie przygotowanie wystawy poświęconej historii roweru i rowerowej
mody w gminie Stronie Śląskie. W tym celu prosimy wszystkich
udało się zdobyć punktów na terenie Lechii II Dzierżoniów.
15.04.2012 LECHIA II DZIERŻONIÓW 2 : 1 KRYSZTAŁ STRONIE mieszkańców o udostępnienie starych (i nie tylko) zdjęć wykonanych na terenie gminy, na których widnieje rower. CETiK planuje
22.04.2012 KRYSZTAŁ STRONIE 0:1 LKS BYSTRZYCA GÓRNA.
Bartosz Kuziel utworzenie amatorskiego Klubu Turystyki Pieszej i Rowerowej.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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Poszukujemy liderów - pasjonatów dla każdej z sekcji. Szczególna
rola przypadnie przedszkolakom, dzieciom i młodzieży, które wezmą udział w konkursie plastycznym „Moja rodzina na rowerowym
szlaku”. Regulamin konkursu przekazaliśmy dyrektorom przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Siedmioosobowa komisja powołana przez Pana Burmistrza Zbigniewa Łopusiewicza dokona wyboru 20 najlepszych prac. W dniu 19 czerwca w CETiK-u
odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. Wybrane
prace prezentowane będą na wystawie w CETIK-u, a następnie
wysłane do Warszawy, gdzie będą oceniane przez ogólnopolskie
jury. 17 listopada br., w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
odbędzie się spotkanie laureatów, wręczenie nagród oraz otwarcie
wystawy pokonkursowej. Zapraszamy także do uczestniczenia w
ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Rowerzysta na Szlaku”
oraz ogólnopolskim konkursie „Turystyczna Rodzinka”. Regulaminy wszystkich konkursów na www.pttk.pl. Wszystkie wyżej opisane działania pomogą nam aktywnie i wesoło spędzić razem czas,
a przy okazji wypromować Stronie jako „Gminę Przyjazną Rowerzystom”. Koordynatorzy: Bogdan Birówka (SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.), Monika Ciesłowska (UM), Paweł Dywański
(CETiK).
Zapraszamy do współpracy!
Monika Ciesłowska

HISTORIA KRYSZTAŁU - ODC. 3
„Złote lata” takie stwierdzenie najlepiej oddaje
czas, w którym piłkarze ze
Stronia Śląskiego rozgrywali mecze najpierw w III
a później w II lidze polskiej. Ten wspaniały okres
dla drużyny ze Stronia Śląskiego na zawsze zostanie
Fot: Jan Florowski
zapaniętany.
Największe sukcesy Kryształu, oraz największy rozkwit klubu
rozpoczął się kiedy, dyrektorem Huty Szkła Kryształowego
„Violetta” w Stroniu Śląskim został Kazimierz Drożdż. Na
walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w dniu
18.04.1972 r. uchwalono jednomyślnie zmianę nazwy klubu na
TKS Kryształ, zaś prezesem klubu został Kazimierz Drożdż.
Od razu zaczął się marsz w górę ligowych tabel, zakończony w
sezonie 1976/77 awansem z klasy okręgowej. Zawodnicy ze
Stronia w 26 meczach zgromadzili 40 punktów dystansując o 7
oczek rezerwy Górnika Wałbrzych i Polonię Świdnica. Kryształ w meczu barażowym o wejście do III ligi musiał pokonać BKS
Bolesławiec. Udało się tego dokonać, jednak już rok później
stronianie musieli się pożegnać z trzecim frontem, ale tylko na
jeden sezon, ponieważ już w latach 1978/79 ponownie świętowali wejście do III ligi. Tym razem drużyna ze Stronia okazała się
lepsza w barażach od Stali Chocianów. Lipkowski, Piotr Madejak, Marek Krysman, Roman Farbotko, Ryszard Komornicki, Zbigniew Skolarus. Trenerem był Erwin Wojtyłko.
To nie był koniec wielkich dni piłki nożnej w Stroniu Śląskim.
Już w sezonie 1979/80 drużyna wygrała rywalizację w III lidze,
wyprzedzając na finiszu rozgrywek takie drużyny jak Zagłębie
Lubin, Metal Kluczbork czy Chrobrego Głogów i awansowała tym samym na drugi szczebel rozgrywek. Ten wspaniały sukces został osiągnięty dzięki zgranej grupie osób. Największy
udział w awansie mieli: Leszek Szafraniec, Jan Mazur. Zbigniew Lipkowski, Piotr Madejak, Marek Krysman, Roman
Farbotko, Ryszard Komornicki, Zbigniew Skolarus.

Bezpośrednie zaplecze ekstraklasy okazało się zbyt wysokimi
progami dla zespołu. Po roku gry w II lidze Kryształ pożegnał się
z rozgrywkami i spadł do ligi III. Występując rok W II lidze drużyna wywalczyła łącznie 14 pkt. Notując przy tym 5 zwycięstw, 4
remisy i aż 21 porażek. Stronianie strzelili 27 goli, tracąc jednocześnie ich aż 65. Po spadku z II ligi Kryształ w sezonie 1981/82 uczestniczył w rozgrywkach silnej III ligi. Nasza drużyna walczyła wtedy z takimi przeciwnikami jak: Odra Wodzisław, GKS Jastrzębie, Zagłębie Lubin czy AKS Chorzów.
W tym roku trenerem został pan Zbigniew Lipkowski. W latach 1982 – 1987 Kryształ zajmował w kolejnych sezonach
miejsca, które pozwalały na spokojne utrzymanie się w trzeciej
lidze. W okresie tym zespół prowadzony przez Zbigniewa Lipkowskiego wykazywał wysoki i równy poziom.
Bartosz Kuziel źródło: kryształstronie.futbolowo.pl

STRONIE ŚLĄSKIE W KONKURSIE GMINA
FAIR PLAY
Gmina Stronie Śląskie przystąpiła do konkursu "Gmina Fair
Play 2012". Konkurs ma na celu: wyróżnienie i promocję gmin
"przyjaznych dla inwestorów" oraz zwiększenie zainteresowania
nimi ze strony inwestorów i mediów, promowanie przejrzystych
relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie
współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów, zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, wsparcie gmin w
wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym, pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami
na temat efektywnych metod promocji inwestycji, zachęcanie
wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w
relacjach z przedsiębiorcami.
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Instytut). Konkurs
afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).
„Gminy Fair Play” to gminy, które m. in.:
• aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
• dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze
wzajemnego porozumienia,
• stale polepszają infrastrukturę gminną,
• podnoszą poziom obsługi interesariuszy gminy poprzez wysokie
wymagania wobec pracowników samorządowych, inwestycje w
nowoczesne narzędzia komunikacji, zapewnianie dobrych warunków obsługi, np. w punktach obsługi mieszkańca – inwestora
itp.,
• charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
• prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz dbają o zaspokojenie ich potrzeb,
• współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO.
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„JEDEN SPACER, KUPA WSTYDU”
Jesteś właścicielem psa?
Dbasz o niego? To dlaczego
nie dbasz o to co twój czworonożny przyjaciel zostawia
po sobie na trawniku, ulicy
czy w parku? Wraz z wiosną
powraca temat czystości w
naszym mieście. Zawsze po
ustąpieniu ostatniego śniegu oczom mieszkańców
Stronia Śląskiego ukazują
się „niespodzianki” zostawiane przez psy. Warto przytoczyć tutaj
słowa jednego z mieszkańców dużego miasta, który bardzo mądrze
wypowiedział się w temacie psich odchodów: „Chciałbym, żeby miłośnicy zwierząt zrozumieli wreszcie, że posiadanie psa to nie tylko
przyjemność, ale i obowiązek. Płacenie śmiesznie niskiego podatku
od posiadanego czworonoga moim zdaniem nie zwalnia od obowiązku sprzątania po nim odchodów. Wszyscy doskonale widzimy obsikane piaskownice, witryny i drzwi sklepów. Psi kał od ludzkiego różni się tylko tym, że bardziej wypala. Skoro brzydzimy się swoich
odchodów i załatwianie się na skwerach uważamy za niestosowne,
to może przestalibyśmy tolerować to również u naszych psów.”
Informujemy, że Straż Miejska będzie wystawić mandaty za
nie sprzątanie po psach!!!

Bartosz Kuziel

Znajdź nas na Facebook’u
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury
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BIURO RADNEGO
Radny Wiesław Ryczek zaprasza
w sprawach samorządowych do
biura przy
ul. Kościuszki 61A w
każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, tj.:
7 maja w godzinach 1800-1900,
21 maja w godzinach 1800-1900.

*************************************
Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B czynne
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 - 1700,
ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000.
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