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RANKING ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
Miło nam poinformować Ŝe, Gmina Stronie Śląskie zajęła wysokie 8
miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich. Warty podkreślenia
jest fakt iŜ nasza Gmina uplasowała się na 2 miejscu w Powiecie
Kłodzkim, uzyskując łącznie 19228 punktów tj. o ponad cztery tysiące
więcej niŜ w roku poprzednim.
Związek Powiatów Polskich prowadzi coroczny ranking powiatów
i gmin. Samorządy oceniane są według grup tematycznych, do których
zaliczają się m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca, funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochrona zdrowia, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
Punkty naliczane są w zaleŜności od spełniania poszczególnych warunków w ramach: promocji jednostki, wspierania rozwoju społeczeństwa informatycznego, poprawy jakości obsługi
mieszkańców i rozwoju informacyjnego oraz posiadanych certyfikatów itp. Ranking samorządów, prowadzony jest w sposób ciągły, na stronie internetowej związku Powiatów Polskich

Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie gratuluje wszystkim
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pozostałym instytucjom samorządowym,
których zaangaŜowanie przyczyniło się do sklasyfikowania
Naszej Gminy w czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich.
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PRZETARG
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ n/w lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

Lp

PołoŜenie

Numer i
pow. działki
w m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stronie Śląskie

554/108

ul. Morawka 33

1100

Stronie Śląskie
ul. Morawka 33
Stronie Śląskie
ul. Morawka 33

1100

6

554/108
1100

7

554/108

ul. Morawka 33

1100

ul. Morawka 33

1100

10

554/108

ul. Morawka 33

1100

ul. Morawka 33
Stronie Śląskie
ul. Morawka 33
Stronie Śląskie
ul. Morawka 33

9

554/108

Stronie Śląskie

Stronie Śląskie

5

554/108

Stronie Śląskie

Stronie Śląskie

Nr lokali
przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele
mieszkalne

11

554/108
1100

12

554/108
1100

13

554/108
1100

14

Pow. uŜytkowa
lokalu/pom.
przynaleŜnego
wm

2

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

32,64

5,31%

11,44

t.j.58,41

47,07

8,14

20,49

t.j. 89,54

42,76

6,63%

12,25

t.j.72,93

36,00

5,46%

9,35

t.j.60,06

52,65

8,03%

14,02

t.j.88,33

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

Cena

Kwota

wywoławcza

wadium

Data

w PLN

przetargu

w PLN
Godzina
20.02.2012 r.
26 500,00

1 400,00
godz. 12:00
20.02.2012 r.

36 000,00

1 800,00
godz. 12:15
20.02.2012 r.

31 500,00

1 600,00
godz. 12:30

28 000,00

1 400,00

20.02.2012 r.
godz. 12:45
20.02.2012 r.

39 000,00

2 000,00
godz. 13: 00
20.02.2012 r.

36 000,00

1 800,00
godz. 13: 15
20.02.2012 r.

29 500,00

1 500,00
godz. 13:30
20.02.2012 r.

44 000,00

2 200,00
godz. 13:45
20.02.2012 r.

31 500,00

1 600,00
godz. 14:00

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą
wewnętrzną-działka nr 554/105, połoŜoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą
księgą wieczystą KW nr SW/00091793/8.
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 10 lutego 2012 r. w godz. od 10 : 00 do 11:00.
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się 20 lutego 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 15 lutego 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 lub gotówką w punkcie
kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 3). Wadium wpłacone przez Oferenta, który
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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wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez oferenta od zwarcia umowy
sprzedaŜy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niŜ przed upływem trzech
dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się
stosownym pełnomocnictwem.
5. KaŜdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
7. W przypadku osób prawnych: aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo, kserokopię dowodu wpłaty wadium, dowody osobiste.
8. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie minimalne powyŜej ceny wywoławczej.
9. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waŜnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
11. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomości i Spraw Wiejskich telefon nr (74) 8 11 77 15.

BUDśET GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 29 grudnia 2011 roku podczas XV Sesji Rady Miejskiej przyjęto budŜet Gminy Stronie
Śląskie na 2012 rok. Z treści uchwały wynika, Ŝe dochody Gminy Stronie Śląskie w roku 2012
wyniosą 23 728 511 złotych (dochody bieŜące, dochody majątkowe). Gmina wyda w bieŜącym
roku 24 226 346 złotych. W skład wydatków wchodzą: wydatki bieŜące (m. in. wydatki bieŜące
jednostek budŜetowych, wydatki na dotacje na zadania bieŜące, wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych, wydatki bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych a takŜe wydatki na obsługę długu) oraz wydatki majątkowe. Pełna treść uchwały znajduje się na stronie Biuletynu Informacyjnego Gminy Stronie Śląskie: www.bip.stronie.dolnyslask.pl.

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu 30
stycznia 2011 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 funkcjonowania słuŜby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie i Powiatu Kłodzkiego. Komisja Zdrowia Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystki i Pomocy Socjalnej.
5. Przejęcie przez Gminę Stronie Śląskie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Stroniu Śląskim (druk nr XVI-1/12).
6. WyraŜenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od Powiatu Kłodzkiego przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości
zabudowanej, połoŜonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 (druk nr XVI-2/12).
7. Zmiana uchwały nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej (druk nr XVI-3/12).
8. Określenie wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (druk nr XVI-4/12).
9. Określenie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVI-5/12).
10. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku
(druk nr XVI-6/12).
11. Wyznaczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną (druk nr XVI-7/12).
12. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XVI-8/12).
13. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej działalności w okresie między sesjami.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.
Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej 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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O PRZYSZŁOŚCI ZALEWU
Wicemarszałek Radosław Mołoń
spotkał się w czwartek, 5 stycznia
br. z Burmistrzem Stronia Śląskiego
Zbigniewem Łopusiewiczem oraz
Wicestarostą Kłodzkim Adamem
Łąckim w sprawie prac związanych
z rozbudową kąpieliska w Starej
Morawie. W ubiegłym roku Stronie
Śląskie otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego ponad 2,5 mln zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu to ponad 5,3 mln zł. Kąpielisko na terenie Starej
Morawy ma pełnić funkcję turystyczną. Za pieniądze z Urzędu
Marszałkowskiego powstaną tam m.in. parkingi, piesze alejki,
budynek z recepcją oraz funkcją usługową. W bezpośredniej okolicy zbiornika powstanie takŜe pole biwakowe dla turystów oraz
boisko.

Wejście do nowoodkrytych sal wiedzie z pogórniczych chodników, dotarcie do nich jest na tą chwilę bardzo niebezpieczne. Prawdopodobnie pierwszymi, którzy dotarli do jaskini, byli
przed półwieczem przymusowi pracownicy kopalni. Wejścia jednak
zasypano i nikt jaskini nie badał.
We wszystkich odkrytych salach będą prowadzone badania naukowe, pobranie i analiza próbek namuliska pozwoli ocenić wiek
jaskini, paleontolodzy zbadają ślady działalności Ŝywych organizmów.
Pamiętajmy, Ŝe znajdujemy się praktycznie na szczycie góry
śmijowiec, do dna Kleśnicy jest wiele metrów, jeŜeli wyniki badań
naukowych i speleologicznych będą pomyślne moŜe okazać się, Ŝe
obok Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie istnieje rozległa sieć korytarzy
jaskiniowych znajdujących się w górze śmijowiec, gdzie dawniej
istniała tajna Kopalnia Uranu R-1. Jakub Gustaw

GMINNE FORUM KULTURALNE
W dniu 05.01.2012r. w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w
Stroniu Śląskim odbyło się II Gminne Forum Kulturalne. Spotkanie
skierowane było do instytucji zajmujących się działalnością kulturalną oraz sportową w Gminie Stronie Śląskie. Głównym celem
spotkania było opracowanie kalendarza imprez w Gminie stronie
Śląskie na rok 2012 oraz współpraca kulturalno - sportowa pomiędzy instytucjami. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób m.in. przedstawiciele CETiK, sołectwa Stronie Wieś, sołectwa w Bolesławowie, Stowarzyszenia "Złoty Kasztan", Stowarzyszenie Muzeum
Wapiennik w Starej Morawie, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" w StroKONKURS ROZPOCZĘTY
niu Śląskim oraz PZW w Stroniu Śląskim. Kalendarz imprez, opraW konkursie na najładniejszą wieś biorą udział wszystkie wsie
cowany na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkania
wchodzące w skład sołectw Gminy Stronie Śląskie. Konkurs rozpodostępny będzie na stronie internetowej www.stronie.pl.
czął się pierwszego grudnia 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do 15 września 2012 roku. Wsie będą oceniane do końca
ZMIANA STATUTU
sierpnia br.. Wszystkie wsie Gminy Stronie Śląskie będzie oceniać
Trwają prace nad zmianą Statutu Gminy Stronie Śląskie. Komi- komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
sja Statutowa powołana na podstawie uchwały nr XIII/92/11 Ra- Głównymi atutami ocenianymi przez komisję będą: wygląd zedy Miejskiej z dnia 31 października 2011 r. podczas posiedzeń wnętrzny wsi, utrzymanie zieleni wiejskiej, celowość i trwałość wyweryfikuje pod względem merytorycznym zmiany w Statucie korzystania funduszy sołeckich za ubiegły rok, czystość i estetykę
Gminy Stronie Śląskie. W skład komisji wchodzą: Pan Ryszard zabudowań i obejść gospodarczych, estetykę ulic i poboczy oraz
pomysłowość oraz nowatorskie rozwiązania dekoracyjne.
Suliński – przewodniczący, oraz jako członkowie Panowie: Roman
Linde, Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, Stanisław Dobrowolski i
Ryszard Wiktor. Z ramienia Gminy w obradach komisji uczestniczą
OGŁOSZENIE
Panowie: Dariusz Chromiec, Tomasz Olszewski i Tomasz Mazurek.
Kolejne posiedzenie Komisji Statutowej zaplanowano na
Informujemy, Ŝe moŜna zgłaszać kandydatury do nagród za
31.01.2012 r. na godzinę 15:00. Podczas XVI Sesji Rady Miejskiej osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury matejednym z punktów nad którym radni będą obradować będzie pro- rialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. Zgłoszenie kandydatury
jekt uchwały dotyczący zmiany uchwały powołującej Komisję Sta- następuje na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr
tutową. W aktualnej uchwale zaplanowano zakończenie prac ko- LIII/343/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010
misji na dzień 31.12.2012, jednak zmian jest tak wiele, Ŝe trzeba r. Formularz moŜna pobrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
termin prac wydłuŜyć. Komisja po przyjęciu nowej uchwały będzie – pokój nr 12 lub ze strony internetowej: www.stronie.pl. Zgłoszenia naleŜy składać w UM – pokój nr 15 w terminie do 15 marca
pracować do wyczerpania tematu Statutu Gminy Stronie Śląskie.
2012 r. Decyzje w sprawie przyznania nagród podejmuje Komisja
ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony
ODKRYCIE W KOPALNI URANU!
Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. O przyznaW wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Prezesem Kopalni
nych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadomi w terminie
Uranu, a Sekcją Speleologiczną "Niedźwiedzie" w Kletnie oraz
do 30 kwietnia br. poprzez zamieszczenie informacji na tablicach
Sekcją Grotołazów Wrocław rozpoczęto w dawnych wyrobiskach
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
Kopalni Uranu prace naukowo-badawcze mające na celu rozpow Stroniu Śląskim. Dodatkowych informacji udziela Ref. Gospodarki
znanie systemu jaskiń góry śmijowiec. JuŜ w trakcie pierwszej
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu
eksploracji speleolodzy odkryli bardzo ciekawe trzy saŚląskim, tel. (74) 811 77 15.
le jaskiniowe z perspektywą dalszych odkryć systemu krasowego.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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EDUKACJA
PROJEKT MARIANNA LUDZKA POSTAĆ
W grudniu została zakończona realizacja projektu pt. Marianna- ludzka postać. Kwotę 3000
zł otrzymaliśmy z programu grantowego Działaj lokalnie 2011 z Polsko- Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii i Fundusz
Lokalny Masywu ŚnieŜnika. Grupa uczniów klas III gimnazjum przede wszystkim przypominała sobie informacje o patronce swej szkoły- Mariannie Orańskiej, by potem dzielić się tą
wiedzą z pozostałymi gimnazjalistami. W listopadzie odbył się II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mariannie Orańskiej. Z zaproszenia skorzystały 2 szkoły, które podczas świetnej zabawy
w formie planszowej gry podłogowej rywalizowały o miano znawców Ŝycia i działalności Marianny. I miejsce zajęły reprezentantki Gimnazjum im. gen. S. Maczka z Lądka- Zdroju, IIdruŜyna ze strońskiego gimnazjum, a III przypadło reprezentacji szkoły Z Wilkanowa.
W gimnazjum odbyły się teŜ konkursy na wiersz o Mariannie i o Stroniu oraz na wykonanie
najpiękniejszej makiety pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. W rywalizacji makiet wygrała grupa
uczniów z klasy III b. Uczniowie ze szkoły podstawowej wykonali śliczne prace w konkursie
plastycznym Moja Marianna. Nagrodzeni zostali i zwycięzcy, i wyróŜnieni. Oprócz tego gimnazjaliści wypytywali na ulicach Stronia mieszkańców o ich wiedzę na temat królewny, ale i o to,
kim byłaby dziś, co by robiła. Padło sporo ciekawych odpowiedzi, pomysłów na nową biografię, za które bardzo dziękujemy. Uczestnicy projektu oraz wykonawcy makiet wyruszyli na wycieczkę do Muzeum Ziemi Kłodzkiej, które,
jak się okazało, wszyscy mieli okazję zwiedzać po raz pierwszy. Było bardzo ciekawie i wesoło. Podsumowaniem działań jest wystawa
Marianna- ludzka postać, na którą serdecznie zapraszamy do końca lutego do CETiK. MoŜna na niej przeczytać kalendarium Marianny Orańskiej, jej zasługi dla naszych okolic, pooglądać makiety czy prace plastyczne uczniów szkoły podstawowej. Ponadto efekty pracy uczniów zostaną przedstawione w pamiątkowej broszurze, którą będzie moŜna otrzymać w Bibliotece Miejskiej. Opiekunki projektu:
Agnieszka Tatarynowicz i Dorota Jaworek

LIGA NAUKOWA

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA

W październiku 2011 roku odbył się etap szkolny konkursu
Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów. Konkurs
składa się z dwóch części: humanistycznej (koordynatorem
jest Pani Klaudia Glądalska-Gręda) i części matematycznej,
nad którą pieczę sprawuje Pani Dagmara Olszewska. Naszą
szkołę w części humanistycznej reprezentują: Jakub Kobiałka
2a, Wioletta Wlaźlak 3d, Marcin Boszko 3a, Patryk Smolarczyk
3a ; zawodnikami rezerwowymi są : Dominika Kruszewska 3b,
Małgorzata Cygan 1b, Marta Wądrzyk 1b. Reprezentację
szkoły w części matematycznej stanowią: Natalia Naporowska
2b, Dominika Kruszewska 3b, Wioletta Wlaźlak 3b, Maciek
Ramza 3c wraz z zawodnikami rezerwowymi: Jakubem Kobiałką 2a, Dawidem Gancarzem 3b i Anną Maryniuk 1c. Etap
szkolny oraz dalsze etapy próbne juŜ za nami. śyczymy powodzenia w etapie regionalnym, który odbędzie się na początku lutego.

W dniu poprzedzającym Wigilię BoŜego Narodzenia przedszkolaki
spacerowały ulicami naszego miasta i rozdawały upominki własnoręcznie wykonane - ozdoby choinkowe. Mieszkańcy zdziwieni, ale
uśmiechnięci i przejęci dziękowali dzieciom za Ŝyczenia świąteczne.
22 grudnia zorganizowaliśmy Przedszkolne Kolędowanie. Obejrzeliśmy Jasełka przygotowane przez dzieci ze starszych grup, dzieliliśmy
się opłatkiem, składaliśmy Ŝyczenia oraz wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
Jak co roku nasze przedszkolaki wzięły udział w Finale WOŚP. Na
scenie w CETiKu wystąpiły dzieci z zespołu „Elgo” prezentując taniec
dyskotekowy, zespół tańca ludowego „Nutki” zatańczył poloneza, a
najmłodsze
4
letnie
Biedroneczki
zaprezentowały
taniec
„Gwiazdeczki”. Występ naszych dzieci bardzo się wszystkim podobał,
otrzymały gromkie brawa.
W styczniu odbył się Bal Karnawałowy. Wszystkie dzieci przebrane
w piękne stroje przygotowane przez rodziców bawiły się wraz z wodzirejem, który prowadził bal. Były tance, konkursy, wesoła zabawa.
Rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek. Na pamiątkę balu
dzieci miały wykonywane zdjęcia.

KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE
„Bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa”. Pod takim hasłem odbyły się w Szkole Podstawowej
konkursy: plastyczny, wiedzy, literacki. W klasach I-szych: I
miejsce: A. Kwiatkowska, II m. W. Madejczyk, III m. P. Semik. W klasach II – ich: I m. W. Główka, II m. J. Lewicki, III
m. R. KałuŜa. W klasach III – ich: I m. W. Gwizdała, II m. J.
Polak, III m. K. Bieszke. W klasach IV-VI: I m. M. Urbaniak,
J. Lignarska, A. Pawlak, II m. N. Laskowska, S. Bernaś, III m.
M. Juhas;. Organizatorzy: J. Staśko, U. Niedzielska, A. Dumańska, A. Mrozek.

GÓRA GROSZA
Szkoła Podstawowa po raz kolejny wzięła udział w zbiórce
pieniędzy
„GÓRA
GROSZA”.
Zebraliśmy 18960 monet na łączną kwotę 580,29 zł.

ZAPISY DO śŁOBKA
Informujemy, Ŝe od dnia 1
lutego do 29 lutego 2012 r.
trwają zapisy do Ŝłobka. śłobek
zostanie utworzony w sierpniu br.
w jednej z części budynku Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim. Przyjmowane są
zgłoszenia dzieci w wieku od ukończonego 1 roku Ŝycia do 3 lat. Karty zgłoszenia dziecka są do pobrania w Przedszkolu Miejskim im.
Jana Pawła II w Stroniu Śląskim ul.
NadbrzeŜna 30.
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UNICEF
Koordynatorzy akcji UNICEF – u „Wszystkie Kolory Świata”, która odbyła się w Szkole Podstawowej dziękują wszystkim, którzy włączyli się do współpracy przy realizacji tego projektu. Szczególne podziękowania dla uczniów i ich rodziców, którzy
uszyli lalkę i przekazali ją na cel akcji UNICEF-u – zakup szczepionek dla dzieci w Sierra Leone. Łącznie ze sprzedaŜy laleczek uzyskano 431,00 zł. Kwota zostanie przekazana na konto UNICEF.

MASKI KARNAWAŁOWE
Szkoła Podstawowa ogłasza konkurs dla uczniów klas I-VI na
wykonanie Maski Karnawałowej.
Konkurs organizowany jest przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Operę Wrocławską i będzie trwał od
1 stycznia 2012 r. Obejmuje szkoły średnie, podstawowe, uczelnie, domy kultury, itp. Prace mogą przedstawiać twarz
człowieka lub głowę zwierzęcia. Inspiracje moŜna czerpać z opery Giuseppe
Verdiego „ Bal Maskowy”, estetyki karnawału weneckiego, mitologii albo własnej
wyobraźni. Maski typu „halloween”,
„zombie” nie będą podlegały ocenie.
Prace naleŜy oddawać do 10 lutego 2012
r. do p. D. Jezierskiej i p. S. Madejczyk. Regulamin konkursu na
stronie www.szkola-stronie.pl/.

SZKOLNE KOLĘDOWANIE
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci ze
Szkoły Podstawowej do udziału w Szkolnym
Kolędowaniu, które odbędzie się 1 lutego
2012 r. w naszej szkole o godzinie 15:00.
Mile widziany udział instrumentów oraz charakteryzacja występujących. Występy indywidualne i grupowe maksymalnie do 3 osób.
Zapisy u p. D. Jezierskiej i p. S. Madejczyk do

„ANGIELSKI” KONKURS
Uczniowie w gimnazjum uczą się języków obcych, poznają
kulturę i zwyczaje innych narodów. W naszym strońskim gimnazjum młodzieŜ zgłębia tajniki języka angielskiego, będącego
współczesnym lingua franca, oraz poznaje piękno języka niemieckiego, uŜywanego przez naszych zachodnich sąsiadów. Jedną z
form, które uatrakcyjniają dobywanie wiedzy, są konkursy tematyczne. W grudniu 2011 r. uczniowie przygotowali się do kon-

kursu wiedzy o świętach oraz
dniach waŜnych dla krajów
anglojęzycznych, np. Dzień Niepodległości, Święto Dziękczynienia,
Boxing Day czy walentynki. Uczniowie otrzymali materiały źródłowe w
języku angielskim o świętach oraz
adresy internetowe z angielskimi
kolędami oraz pastorałkami.
Gimnazjaliści zorganizowali się w zespoły 2-3 osobowe. Konkurs
składał się z dwóch etapów. Pierwszym, który odbył się 19 grudnia 2011 r. , był test wiedzy nt. świąt, obejmujący 15 pytań zamkniętych oraz 10 zadań otwartych. Uczestnicy mogli zdobyć
maksymalnie 35 pkt. Drugi etap odbył się w czasie ogólnoszkolnego apelu świątecznego 22 grudnia. Zespoły odpowiadały na wylosowane pytania. Następnie kaŜdy zespół losował angielską kolędę i korzystając z wersji karaoke, wyświetlanej na ekranie, śpiewał dany utwór. W tej części konkursu moŜna było zdobyć 5 pkt.
za odpowiedzi na pytania i 10 pkt. za kolędę.
Do konkursu zgłosiło się siedem zespołów. W części testowej
zwycięŜył zespół Wioletty Wlaźlak (3d), Macieja Ramzy (3c) i Marcela Wójcika (3d), zdobywając 22,5 pkt. Drugie miejsce ex aequo
zajęli Laura Brzezińska (2a) i Natalia Panek (2a) oraz Julia Maczkowska, Karolina Martynowska i Anita Pucal (wszystkie z 1c), uzyskując 18 pkt. Trzecie miejsce zajęły uczennice z klasy 3b Dominika Kruszewska, Daria Zielińska i Marcelina Łowiec, zdobywając
16,5 pkt. W części artystycznej najlepsze były N. Panek i L. Brzezińska. Kolędę najlepiej wykonały dziewczęta z 3b (D. Kruszewska, D. Zielińska, M. Łowiec) oraz zespół z klasy 1c – Karolina
Łowiec, Amanda Sosińska i Szymon Kwiatkowski. Występy zostały
przyjęte entuzjastycznie, publiczność włączała się do śpiewu, co
podkreślało świąteczny nastrój.
Konkurs przygotowali, opracowali materiały i nadzorowali przebieg Agnieszka Dec, nauczycielka języka angielskiego, i Witosław Pająk, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego.

WIGILIA W BOLESŁAWOWIE
W dniu 18 grudnia 2011 roku sołtys Bolesławowa Eugeniusz
Tarnowski tradycyjnie juŜ zorganizował spotkanie wigilijne dla
mieszkańców sołectwa. Jak co roku w swoje gościnne progi zaprosili państwo Violetta i Dariusz Gulij. W organizację zaangaŜował się takŜe proboszcz, ks. Krzysztof Kauf.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło burmistrza Zbigniewa
Łopusiewicza oraz radnych z naszej gminy.
Na spotkanie mieszkańcy stawili się bardzo licznie (co roku jest
ich coraz więcej), by przy świątecznie zastawionych stołach podzielić się opłatkiem, obejrzeć jasełka w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bolesławowie, a takŜe wysłuchać kolęd w
wykonaniu uczennic klasy 3b z Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz
chóru „Oset” z Goworowa.

STYPENDIA
Przypominamy, Ŝe termin składania
wniosków o stypendia za wybitne wyniki w
nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe mija 1 marca 2012 r.
Aby ubiegać się o stypendia sportowe - naleŜy spełnić warunki
zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia
2010 r. Warunki co do stypendiów artystycznych oraz naukowych
określa Uchwała RM Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Treść
uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski moŜna
znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce stypendia. Zapraszamy do składania wniosków.
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SUKCES ZOBOWIĄZUJE
Nasza Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Stroniu Śląskim „przebojem” jak to określił organizator – miesięcznik ŁOWIEC POLSKI - zdobyła I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI OśYWIĆ POLA 2010-2011. ROK SARNY.
W akcji brało udział ponad 160 szkół z całej Polski. Szósta
edycja akcji pod hasłem "OŜywić pola 2010-2011. Rok sarny"
realizowana była w okresie od września 2010 roku do grudnia
2011 roku. Podstawowym zadaniem dla uczniów było wyspowe
nasadzanie drzew i krzewów, co w efekcie stwarza bardzo korzystne
warunki
Ŝerowe i osłonowe
dla zwierząt bytujących w naszych
polnych
ekosystemach (zające, kuropatwy,
baŜanty,
sarny, ptactwo śpiewające itd.). Dzięki
róŜnorodnym działaniom podejmowanym przez naszych nauczycieli przy współpracy z Kołem Łowieckim ”ŚnieŜnik”, Nadleśnictwem Lądek Zdrój, rodziców zdobyliśmy I MIEJSCE W
POLSCE I NAGRODĘ W KWOCIE 5000 zł.
Szkolny koordynator akcji: Halina Kulbicka

Wygranie ogólnopolskiego konkursu „OŜywić Pola – Rok Sarny”
to olbrzymi sukces biorąc pod uwagę fakt, Ŝe konkurentami było
180 kół łowieckich i 180 szkół mających diametralnie łatwiejsze
warunki terenowe i klimatyczne do pracy. Cała działalność prowadzona była według określonego regulaminu i zasad etyki myśliwskiej. Jako myśliwi koła łowieckiego „ŚnieŜnik” mieliśmy i
tym razem moŜliwość i przyjemność prowadzić i przedstawić w
prawidłowy sposób naszą działalność dotyczącą znajomości środowiska, hodowli i ochrony zwierzyny dziko Ŝyjącej. Organizacja
zajęć w szkole i w terenie, umoŜliwiła naoczne ukazanie wszelkich problemów związanych z pracą myśliwych wykonywaną
dobrowolnie i bez Ŝadnych wynagrodzeń. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w „Akcji” doświadczali piękna, które jest naszą
pasją, zrozumieli celowość naszej cięŜkiej pracy w środowisku i
mam nadzieję, Ŝe od tej pory będą postrzegali nas nie tylko jako
ludzi widzianych w lesie i na łące ze strzelbą na ramieniu, ale
ludzi – pasjonatów, znających wartość tego co ukochali najbard z i e j
–
s w o j ą
m a ł ą
O j c z y z n ę .
Wtopieni jesteśmy w to miejsce jakim jest Kotlina Kłodzka i mikroregion ŚnieŜnik Kł jeszcze ciągle posiadające dzikie ostępy,
czyste wody i powietrze objęte programem Natura 2000. I właśnie to zobowiązuje nas pasjonatów do działalność,
którą prowadzimy, jesteśmy dumni, ze uczniowie, nauczyciele i

dyrekcja Szkoły Podstawowej chciała z nami współpracować, jest
jeszcze jedna grupa nieposiadająca w konkursie własnej kategorii,
która przyczyniła się do tego sukcesu promującego nasze miasto i
gminę, to dzieci, nauczyciele, dyrekcja i pozostały personel Przedszkola Miejskiego. Przedstawiciele „Łowca Polskiego” redaktorzy i
główni organizatorzy Akcji juŜ 3 krotnie odwiedzili naszą miejscowość doceniając tym zaangaŜowania róŜnych grup społecznych.
Dziękuję więc jako główny koordynator w Stroniu Śląskim wszystkim uczniom, przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom
placówek oświatowych do których „Akcja” była skierowana oraz
Burmistrzowi p. Z Łopusiewiczowi za honorowy patronat, merytoryczną i praktyczną pomoc pracownikom Nadleśnictwa Lądek Zdrój
z p. M. Krywieńko jako jednym z głównych wykonawców projektu;
p. I. Foremnik ze ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego, p. J. Rybczyńskiej ze Stowarzyszenia Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej
Morawie, Policji, StraŜy Miejskiej i StraŜy PoŜarnej, Radnym i sponsorom. Jako szczególne wyróŜniającym się w tym roku dziękuję
koleŜankom i kolegom p. H. Kulbickiej – koordynatorowi prac w
szkole, p. D. Jezierskiej, p. M. Zimnej, p. E. Janocie, p. C. Cheś, p.
Z. Pakule, kolegom myśliwym: T. Barzyckiemu, Z. Frodymie, W.
Ryczko, D. Gulij oraz współorganizatorowi wszystkich spotkań i
prac w łowisku kol. Z. Głuszczyńskiemu, za oprawę fotograficzna
dziękuję p. P. Dywańskiemu. Zaszczytem po raz kolejny będzie dla
nas przygotowanie w Stroniu Śl. i przeprowadzenie uroczystości
ogólnopolskiego zamknięcia Akcji „OŜywić Pola – Rok Sarny 2011” i
jednocześnie otwarcie „Roku Kaczki” i innych dziko Ŝyjących ptaków. śyczę wszystkim w tym rozpoczętym 2012 roku tyleŜ samo
zapału, wspaniałych pomysłów, wyrozumiałości i mądrości współpracy, w Ŝyciu osobistym Ŝyczę ciepła, łagodności, sukcesów i
wszelkiej dobroci.
DARZ BÓR Jolanta Bogiel K. Ł. „ŚnieŜnik”

MÓJ LEŚNY PRZYJACIEL
Dnia 12 stycznia 2012r. w CETiK- u w Stroniu Śląskim miała
miejsce Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów w konkursie
plastycznym „Mój leśny przyjaciel”. Organizatorem konkursu było
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim. Projekt współfinansowany był z budŜetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Konkurs plastyczny "Mój leśny przyjaciel" skierowany był do dzieci z
przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych z powiatu kłodzkiego. W konkursie wzięło udział 17 przedszkoli z naszego powiatu:
Napłynęło do
nas 158 prac.
Wszystkie
prace
były
piękne i ciekawe. Wykonane
róŜnymi
technikami.
Dnia
1515.12.2011
organizator
konkursu powołał trzyosobowe niezaleŜne Jury, które dokonało wyboru zwycięzców konkursu. Jury oceniało wartość artystyczną prac, wkład pracy włoŜonej w ich wykonanie, pomysłowość, oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu. Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom
konkursu gratulujemy!!!
Kazimiera Jasik – Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej
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PODSUMOWANIE PRACY MŁODZIEśOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ
Początek nowego roku jest najlepszym momentem na podsumowanie pracy w 2011 r. Zeszły rok był okresem dość pracowitym: zagraliśmy 18 koncertów na terenie Gminy Stronie Śląskie, a takŜe poza nią: Styczeń - Występ
podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Luty - 12. II. Koncert Noworoczny dla pacjentów Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Marzec - Występ orkiestry podczas Prainauguracji i Inauguracji CETiK-u. Kwiecień - 30.IV Koncert orkiestry podczas
obchodów Dnia Patrona św. Jerzego w Lądku Zdroju, oraz przemarsz i
koncert z okazji Strońskiej Kwietniówki. Maj - Występ orkiestry w Jodłowie
koło Międzylesia. Czerwiec - 04.VI. Przemarsz i oprawa muzyczna z okazji
Diecezjalnej pielgrzymki StraŜaków w Strzegomiu. Lipiec - Koncert
Orkiestry nad Zalewem podczas imprezy „Woda i Ogień”, a takŜe występ orkiestry, poprzedzający recital belgijskiego gitarzysty Michela Verkempicka w CETiK-u. Sierpień - 16.VIII Koncert Letni w CETiK-u, oraz występ orkiestry w
Starym Mescie – Czechy. Listopad - Obchody 11 Listopada w Stroniu Śląskim, 27.XI. - Oprawa muzyczna uroczystości odpustowych
w parafii Św. Andrzeja w Trzebieszowicach. Grudzień - 06.XII. Oprawa muzyczna uroczystości odpustowych w parafii, Św.
Mikołaja w Radochowie, 17.XII Koncert Kolęd i pastorałek – Strońska Gwiazdka, 22.XII Koncert Świąteczny dla pacjentów Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, oraz kolędowanie podczas wigilii dla seniorów w CETiK- u. Dzięki
pomocy sponsora w kwietniu wyjechaliśmy do Opola na koncert Symfoniczny przygotowany przez filharmoników opolskich pt.
„Mistrzowie Polskiej Batuty”. W czerwcu udało nam się zorganizować jednodniowe bezpłatne warsztaty dla puzonistów, przygotowane
przez Pana Kamila Jacyszyna z Filharmonii Opolskiej. Od września zawiązała się równieŜ nowa 5 osobowa grupa wokalna, która ściśle
współpracuje z orkiestrą. Nowy Rok 2012 zaczęliśmy pracowicie. 6. I., w święto Trzech Króli gościliśmy z koncertem kolęd i pastorałek w parafii Ducha Św. w Świdnicy. Dwa dni później 8.I., graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 15.I, gościliśmy
z koncertem kolędowym w Kościele Parafialnym w Lądku Zdroju.
Ł. Przepióra

KĄCIK ŚWIADOMEGO PODATNIKA
OBOWIĄZKI PODATKOWE
Podatnik, który kupił mieszkanie, lub działkę gruntu ale zapomniał złoŜyć informację na podatek od nieruchomości, powinien
dopełnić tego obowiązku, aby uniknąć kary. Obowiązki podatkowe właścicieli nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613
z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy osoby fizyczne i
prawne mają obowiązek składania właściwemu organowi podatkowemu odpowiednio informacji lub deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na właściwym formularzu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Informację naleŜy teŜ złoŜyć w przypadku zaistnienia w trakcie roku zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
W naszej Gminie informacje wspomniane wyŜej moŜna pobrać na
stronie http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce „Finanse
Gminy. Podatki i opłaty lokalne” .
Informacja podatkowa zawiera dane, które stanowią podstawę
do wymierzenia w drodze decyzji podatku przez organ podatkowy. Brak złoŜonej informacji nie uniemoŜliwia wydania decyzji,
lecz w tym przypadku organ podatkowy moŜe mieć trudności z
prawidłowym ustaleniem danych niezbędnych do opodatkowania.
W związku z tym, w razie braku informacji organ podatkowy ma
prawo wezwać podatnika do jej złoŜenia.
NiezłoŜenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie
moŜe wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54
kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która
uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraŜa podatek na uszczuplenie.
W efekcie podatnik powinien złoŜyć informację
nawet po terminie, gdyŜ w ten sposób moŜe uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

PODATEK AKCYZOWY
Od 2012 r. zmieni się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zmiany
dotyczą terminów składania przez producentów rolnych do gmin
wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego oraz terminu wypłaty tych środków.
Od nowego roku wniosek o zwrot podatku składany będzie w
terminach: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od
dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Limit
ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni
uŜytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Natomiast wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie
decyzji nastąpi w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeŜeli wnioski o
zwrot podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1 lutego do
ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeŜeli
wnioski o zwrot podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1
sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Mając na uwadze wprowadzaną do ustawy zmianę polegającą na
określeniu wcześniejszego o jeden miesiąc terminu na składanie
wniosków o zwrot podatku (wnioski powinny być składane w
lutym i sierpniu, a nie jak dotychczas w marcu i we wrześniu
danego roku), pierwszy zwrot podatku realizowany w 2012
r. powinien obejmować okres od września 2011 r. do
stycznia 2012 r., tzn. okres 5 miesięcy. Stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2012 roku wyniesie 0,95 zł. Oznacza to 11proc. wzrost kwot, które w 2012 roku mogą odzyskać producenci
rolni.
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tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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KALENDARZ IMPREZ CETiK’u

KONCESJE ALKOHOLOWE

FERIE W CETIKU - zapraszamy dzieci, młodzieŜ oraz
starszą młodzieŜ do uczestnictwa w zajęciach podczas FERII ZIMOWYCH. W programie m.in.: zajęcia w "pracowni modelarskiej", warsztaty taneczne
z HIP-HOPu, zajęcia plastyczne dla dzieci 5-12 lat, warsztaty filmowe oraz nauka gry na instrumentach dętych.
● Zapraszamy na kurs TAŃCA TOWARZYSKIEGO. Zajęcia rozpoczynamy od 2 lutego, odbywać się będą w kaŜdy czwartek o
godzinie 19.00. Koszt 60 zł./para. Karnety dostępne w CETiKu od
23.01.2012 r.
● 25 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej CETiKu wystąpi
Kabaret "Dno". Bilety w cenie 20 zł./osobę, do nabycia w CETiKu
od 23 stycznia br. Serdecznie zapraszamy!!
● 16 marca odbędą się obchody I rocznicy działalności CETiKu.
Program ukarze się w najbliŜszym czasie na stronie
www.stronie.pl
WIOSNA – START W STRONIU – SCENA TEATRALNOARTYSTYCZNA W STRONIU ŚLĄSKIM –sala widowiskowa
w CETiKu.
● 28 kwietnia - STROŃSKA KWIETNIÓWKA - Park Miejski w
Stroniu Śląskim.
● 26 maj - Dzień Matki - Sala widowiskowa w CETiKu.
● 01 czerwiec - Dzień Dziecka - Park Miejski w Stroniu Śląskim.
● 09-10 czerwiec "SMACZNE STROŃSKIE
DNI POLSKO CZESKI
WACHLARZ POTRAW"
- Park Miejski w Stroniu Śląskim

Przypominamy, Ŝe z dniem 31.01.2012 roku upływa termin
składania oświadczeń o wielkości sprzedaŜy napojów alkoholowych w 2011 r. oraz zapłata za I ratę zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych prosimy kierować na konto bankowe Gminy
Stronie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Banku
Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.

Ponadto w CETiKu
organizowane są plenerowe wystawy, wernisaŜe, koncerty oraz
przedstawienia teatralne.

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy
Stronie Śląskie przypadające na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30
września kaŜdego roku kalendarzowego. W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych wygasają.

WIEŚCI Z KHDK „BRYLANT”
Krew jest potrzebna codziennie, w duŜych ilościach,
poniewaŜ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się
wytworzyć syntetycznie. Ty teŜ moŜesz pomóc !
Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale takŜe cierpiącym na szereg powaŜnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować Ŝycie i zdrowie.
Kto moŜe oddać krew :
Osoby od 18 – 65 roku Ŝycia, które waŜą co najmniej 50 kilogramów. Osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuaŜu, przekłucia uszu lub innych części ciała. Osoby, które
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami.
Procentowy udział grup krwi
A

Rh ( + )

32 %

O

Rh ( + )

31 %

B

Rh ( + )

15 %

AB

Rh ( + )

7%

A

Rh ( - )

6%

O

Rh ( - )

6%

B

Rh ( - )

2%

Kabaret Dno
Aktualnie w CETiKu odbywają się zajęcia:
● w kaŜdy czwartek w godz. 15.30-17.00 zajęcia dla seniorów pt.
"Relaks z Muzyką",
● działa koło teatralne - wtorek 15.00-18.00,
● funkcjonuje świetlica środowiskowa - od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-17.00,
● klub seniora - kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca,
● zajęcia z HIP HOPu dla dzieci - środa 16.00 -18.00,
● próby MłodzieŜowej Orkiestry Detej - codziennie oprócz środy i
niedzieli,
● spotkania Związku Emerytów i Rencistów - czwartek godz. 10.30,
● zajęcia plastyczne dla seniorów - środy godz. 10.30 - 12.00,
● Siekiereczki - środy 16.00 -18.00,
● Zimowa Szkoła Plastyki - czwartek godz. 15.00 -17.00.
Zapraszamy!

AB

Rh ( - )

1%

19 sierpnia 2011 r. odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi mimo okresu wakacyjnego krew oddało 36 osób co
stanowi 16.200 ml krwi. W tym krew oddało po raz pierwszy 5
Jacek M
osób.
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SPORT
NARCIARSKI RANKING
Onet.pl opublikował ranking najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce 2012. Po dokładnym przyjrzeniu się ponad 60 stacjom narciarskim w polskich górach najlepsze nagrodzone zostały gwiazdkami. Do ścisłej czołówki weszły - tak jak w ubiegłym sezonie - Jaworzyna Krynicka, Białka Tatrzańska, Czarna Góra, Zieleniec, dołączyły teŜ do nich dwa następne ośrodki – Dwie Doliny i Szrenica. Między tymi sześcioma ośrodkami róŜnice punktowe były niewielkie, choć w tym sezonie wyraźnie "odskoczyła" rywalom Białka
Tatrzańska. Czołówka rankingu wygląda następująco:
miejsce

ośrodek

trasy i wyciągi
(pkt.)

infra
struktura
(pkt.)

komfort jazdy i
wraŜenia narciarskie (pkt.)

suma (pkt.)

miejsce w sezonie 2010/11

70

18

17

105

2

62

18

18

98

1

2

Białka Tatrzańska
KrynicaJaworzyna

3

SiennaCzarna Góra

54

16

22

92

3

4

Zieleniec

60

14

17

91

5

5

Dwie Doliny

47

18

22

87

4

49

11

22

82

6

41

10

22

73

7

1

7

Szklarska P.Szrenica
ZakopaneKasprowy

8

Korbielów

46

9

17

72

8

9

Kluszkowce

35

19

17

71

25

6

Szczyrk SON
39
13
16
68
10
10
Cieszy fakt, Ŝe po raz kolejny ośrodek narciarski „Czarna Góra” znalazł się tak wysoko w ogólnopolskim rankingu portalu Onet.pl.

SONDA NA NAJLEPSZY

MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN KARATE

OŚRODEK
Która polska stacja narciarska jest najlepsza? Dla nas Czarna Góra. Więc zagłosujmy na Nasz macierzysty ośrodek w głosowaniu na Najlepszy Ośrodek Narciarski w
Polsce. Aby zagłosować naleŜy odwiedzić
portal Onet.pl lub w przeglądarce internetowej wpisać poniŜszy link:
http://narty.onet.pl/reportaze/bialawojna-bialeszalenstwo,1,4994550,artykul.html

Dnia 3 grudnia 2011 w Hali Sportowej hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy
odbyły się XII Mistrzostwa Polski Open Kyokushin Karate (Wszechwag). W
zawodach wzięło udział 64 zawodników z 22 ośrodków z całej Polski. Zawody stały na
bardzo wysokim sportowym poziomie, w finale Ania Brzezicka spotkała się z obrończynią tytułu z
przed roku
utytułowaną
Agatą Kaliciak. Po zaciętej walce
niestety musiała uznać
wyŜszość
koleŜanki z
W r o cł a w i a .
Gratulujemy
i
Ŝyczymy
dalszych
sukcesów.
XII MISTRZOSTWA POLSKI OPEN KARATE KYOKUSHIN

ZAWODNICZKA

POZYCJA

KALICIAK AGATA
BRZEZICKA ANNA
WILCZAK WIOLETTA
URBANOWSKA EWELINA

1
2
3
3
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XX FINAŁ WOŚP
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbył się 8 stycznia 2012 roku
pod hasłem: „Gramy z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania Ŝycia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet cięŜarnych z cukrzycą.”
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został utworzony przy Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, a jego szefem była
Pani Małgorzata Wijatyk. DuŜy wkład pracy do przygotowań
włoŜył Pan Dawid Głowania.
Na terenie Gminy Stronie Śląskie od rana do puszek kwestowało 35 wolontariuszy i w sumie uzbierali 6.306,51 zł. Nad ich
bezpieczeństwem czuwała StraŜ Miejska i Policja. W godzinach
13.00-15.30 na placu przy CETiK-u moŜna było skorzystać z
przejazdu samochodem rajdowym. O godzinie 16.00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury rozpoczęto sprzedaŜ przedmiotów przekazanych przez darczyńców, uświetniły ją występy
artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II,
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum
im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim. Wystąpiła równieŜ
grupa artystyczna Artufices, Kapela z Ulicy Hutniczej oraz zespół Siekiereczki. Na stoiskach kiermaszowych moŜna było
zakupić prace wykonane przez dzieci, ciasto upieczone przez
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz zupę,
którą przygotował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. A o godzinie 20.00 przy CETiK-u zaświeciło światełko do nieba.
Łączna kwota zebrana podczas tegorocznego finału to
13.428,98 zł.
Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, fundatorom, osobom, które pomogły przy organizacji XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wszystkim tym, którzy
przyczynili się do zebrania w/w kwoty.

UWAGA—ZMIANA SIEDZIBY!
Mamy dla Państwa waŜne informacje dotyczące zmian siedzib instytucji.
I tak:
● Gminne Centrum Informacji
mieszczące się do tej pory w budynku
Gimnazjum przy ulicy Kościelnej 12
zostało przeniesione do Biblioteki
Miejskiej w Stroniu Śląskim mającej siedzibę w budynku przy
ul. Kościuszki 32. Aktualny telefon do Gminnego Centrum Informacji - 74-8141-121.
● Została utworzona informacja turystyczna działająca w
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (dawny dworzec PKP) tel. 74-8143-242.
● Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim została przeniesiona z biura
Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kościelnej 12 do budynku StraŜy Miejskiej mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 2.
● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny został przeniesiony z
biura Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kościelnej 12 równieŜ do budynku StraŜy Miejskiej przy ul. Mickiewicza 2.

HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE, GMINY LĄDEK
ZDRÓJ ORAZ GMINY BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
LUTY 2012
DATA
2012.02.01

APTEKA CZYNNA W PORZE NICNEJ
Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój, ul. Powstańców
Wielkopolskich 4

2012.02.02

Apteka „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 22

2012.02.03

Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15

2012.02.04

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

2012.02.05

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

2012.02.06

Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10

2012.02.07

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b

2012.02.08

Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 14

2012.02.09

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

2012.02.10

Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12

2012.02.11

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

2012.02.12

Apteka „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 22

2012.02.13

Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15

2012.02.14

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

2012.02.15

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

2012.02.16

Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10

2012.02.17

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b

2012.02.18

Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 14

2012.02.19

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

2012.02.20

Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12

2012.02.21

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

2012.02.22

Apteka „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 22

2012.02.23

Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15

2012.02.24

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

2012.02.25

Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44

2012.02.26

Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10

2012.02.27

Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b

2012.02.28

Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 14

2012.02.29

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

Ewentualne zapytania, skargi prosimy kierować do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Kłodzkiego.

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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KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Zajęcia rozpoczynamy od 2 lutego o godzinie 19.00 (w kaŜdy czwartek), koszt 60 zł/para (karnety miesięczne do nabycia w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
tel. 74 8 143 205.

CASTRAT PROJEKT—III ETAP
Dzięki wam przeszliśmy II etap w konkursie Radia Wrocław
PRW 96.00 piosenką "Leave me alone". Za co bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na "Castrat Project". Teraz
czeka nas kolejny III etap, który zadecyduje czy przejdziemy
dalej), a o to szczegóły: III etap – od 16 stycznia do 10 lutego
2012 r. od poniedziałku do czwartku, od godz. 9:30 do 8:00
następnego dnia. Wybór czterech zespołów Wielkiej Czwórki,
finalistów Muzycznej Bitwy Radia Wrocław 2012 nastąpi na podstawie głosowania przez sms. O wejściu zespołu do finału zadecyduje liczba oddanych głosów. W kaŜdym tygodniu wyłaniany
jest jeden zespół, który wejdzie do rozgrywki finałowej. Dodamy, Ŝe kolejny nasz kawałek nosi nazwę- " Stupid toy" i będzie
moŜna go usłyszeć tylko na antenie Radia Wrocław- PRW 96.00
FM. Zapraszamy do słuchania oraz
głosowania.

Castrat

Project

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
Klub seniora zaprasza na kolejny wieczór wspomnień.
W programie : VIOLETTA VILLAS
PRZEDSTAWIONA ZOSTANIE BIOGRAFIA ORAZ NAJCIEKAWSZE
PRZEBOJE WIELKIEJ GWIAZDY Z LEWINA KŁODZKIEGO K/
KUDOWY ZDRÓJ
Program poprowadzi Pan Jan Florowski „Florek”. Zapraszamy
dnia 02 lutego 2012r. O godz. 17.00 do Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (dawny budynek PKP).

BIURO RADNEGO
Radny Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Pan Wiesław
Ryczek informuje Ŝe biuro przy ul. Kościuszki 61A czynne jest w
kaŜdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. 06 luty 2012 w
godz. 1800-1900, 20 luty 2012 w godz. 1800-1900.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie
Tel.: 074 811 77 22 Faks: 074 811 77 32
e-mail: strategia@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek

www.stronie.pl

Znajdź nas na Facebook’u
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o
dostarczanie artykułów najpóźniej do 15 dnia kaŜdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail: strategia@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji
elektronicznej.

