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Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet
życzymy Wam jasnych dni z muzyką w tle, ciepła i miłości, zdrowia
oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Niechże atmosfera tego Dnia towarzyszy Wam przez cały rok!
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Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

W imieniu Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Suliński

Na podstawie uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja
2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody.
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr
12 lub pobrać ze strony internetowej www.stronie.pl.
Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku
poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15.
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w
Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia w terminie do 30
kwietnia każdego roku, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i stronie internetowej Gminy
Stronie Śląskie.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, tel. 74 811 77 15.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza rokowania na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

Numer i
pow. działki w ha

Księga
wieczysta
KW Nr

Obciążenia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

1

Stronie Śląskie
ul. Morawka 32

554/103
0,1152

SW1K/000
91790/7

Nieruchomość jest Teren zabudowy mieszkawolna od
niowej wielorodzinnej i
wszelkich obciąusługi (symbol z planu
żeń i zadłużeń
M.15.MWU)

Cena
nieruchomości
w PLN

Wysokość
zaliczki
w PLN

560 000,00

28 000,00

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy - 374,00m2 i pow.
uzytkowej-876,06 m2 . Budynek wielolokalowy, wolnostojący całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Dach budynku drewniany,
wielospadowy, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Działka na której usytuowany jest w /w budynek wyposażony jest
w sieci: energetyczna, wodna, kanalizacyjną, gazową – przeznaczone do wymiany. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, Dostęp do drogi będzie odbywał się drogą wewnętrzną – dz. nr 554/105, stanowiącą własność Gminy Stronie
Śląskie. W związku z powyższym ustanowiona zostanie służebność dla każdoczesnego właściciela nieruchomości zabudowanej,
położonej przy ul. Morawka 32, nieodpłatne prawo przejazdu i przechodu przez dz. nr 554/105.
Termin przetargów: pierwszy - 28.09.2012 r., drugi – 11.01.2013 r.
Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Rokowania odbędą się w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (pokój
nr 17).
Zgłoszeniu udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania –Morawka 32” w Biurze Obsługi
Klienta (pok. Nr 15) Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na trzy dni przed przystąpieniem do rokowań.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązani wpłacić zaliczkę w określonej wysokości do dnia 25 kwietnia 2013 roku. Zaliczka
z dopiskiem „Rokowania - Morawka 32” należy wpłacić przelewem na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Zaliczka wpłacona przez Oferenta, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego.
Oferentowi, który nie wygra przetargu zaliczka zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od
dnia zamknięcia rokowań .
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowana cenę i sposób jej zapłaty;
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Oglądanie w/w budynku odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w godz. od 10:00 do 10:30.
Burmistrzowi Stronia Śląskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki nr 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGÓW
Dotyczy: przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele
mieszkalne, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37.
Burmistrz Stronia Śląskiego zawiadamia, że w dniu 20.02.2013 r. odwołuje przedmiotowy przetarg. Przyczyną odwołania są niedostatecznie sprecyzowane kryteria udziału oferentów w przetargu, co uniemożliwiło osiągnięcie zakładanego celu – zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że kolejny przetarg na stawkę czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej lokali przeznaczonych
do remont i adaptacji na cele mieszkalne, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37 ograniczony będzie do osób z listy ustalonej przez Komisje Mieszkaniową i zaopiniowanej przez Burmistrza Stronia Śląskie. Gmina jest w trakcie tworzenia listy osób
ubiegających o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych
o przybycie do tut. Urzędu Miejskiego - Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich – pok. nr 12 celem pobrania wniosku o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Stronie Śląskie.
Celem przetargu będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób pozostających w trudnej sytuacji materialno-bytowych.
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 promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt pt. „Pokieruj swoim życiem 2”.
Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2014 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub przesłać pocztą na
adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”,
w terminie do 20 marca 2013 r. do godz. 14.00. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu do
Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
Szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce konkursy i nabory/
nabór kierowników i pracowników/ pracowników.
M. Lech, Kierownik OPS

ZMIANY W STATUCIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nastąpiły zmiany w Statucie Gminy Stronie
Śląskie.
Najistotniejszą zmianą jaką wnosi nowy Statut Gminy jest zmiana nazewnictwa organu stanowiącego Gminy Stronie Śląskie - mianowicie Rada Miejska w Stroniu Śląskim została zastąpiona Radą Miejską Stronia Śląskiego. Warto zaznaczyć, iż ograniczono ilość
załączników do Statutu – załącznikiem jest jedynie mapka, która obrazuje granice gminy na mapie oraz zasięg terytorialny sołectw. Do
treści Statutu włączono dotychczasowe załączniki w formie tekstowej, czyli Regulamin Pracy i Zakres Kompetencji Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz Regulamin Obrad Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. Istotną zmianą jest również fakt, iż załącznikiem do Statutu nie będzie już wzór herbu Gminy Stronie Śląskie – symbole gminy w tym herb zostały ustanowione odrębną uchwałą.
Nowy Statut Gminy Stronie Śląskie daje również możliwość tworzenia przez Radnych Rady Miejskiej Klubów Radnych. Opracowano
również regulamin nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie” oraz tytułu „Zasłużony Dla Gminy Stronie Śląskie”.
Warto również podkreślić, iż od VII kadencji Rady, Rada wybierać będzie Przewodniczącego Rady oraz jednego Wiceprzewodniczącego
Rady. Zmianie uległy również nazwy stałych komisji Rady Miejskiej, tj. począwszy od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały
będziemy posługiwać się następującymi nazwami komisji:
1.

Komisja Rewizyjna (bez zmian),

2.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia (poprzednia nazwa Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i
Pomocy Socjalnej),

3.

Komisja Budżetu i Finansów (poprzednia nazwa Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego),

4.

Komisja Rozwoju Gospodarczego (poprzednia nazwa Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej),

5.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego (poprzednia nazwa Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej
i Leśnictwa).

Powyższa uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

AKCJA PIT
W URZĘDZIE MIEJSKIM
Informujemy, że 10.04.2013
r.
w
godzinach 10.00-14.00 pracownicy Urzędu
Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej będą
wydawać druki i przyjmować roczne zeznania
podatkowe
w
l o k a lu
Urzędu
Miejskiego
w
Stroniu Śląskim —
sala konferencyjna
(I piętro, pokój
17).
Uwaga!
Ww. termin jest jedynym terminem,
w którym będziemy gościć pracowników
Urzędu Skarbowego.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Władysława Burszty
najstarszego mieszkańca Gminy Stronie Śląskie (103 lata).
Pragniemy na ręce Rodziny złożyć
kondolencje oraz wyrazy szczerego
współczucia
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

W imieniu Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Suliński

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 promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI C.D.
Nowy system gospodarowania odpadami zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Obowiązki wynikające z nowego systemu:

● mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim deklarację dotyczącą sposobu gromadzenia odpadów, ilości osób zamieszkałych lub ilości powstających odpadów w terminie do 15 kwietnia 2013 r. Deklaracje zostaną udostępnione mieszkańcom w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej www.stronie.pl oraz dostarczone do domów,
● deklarację powinny również złożyć osoby, które posiadają na terenie Gminy domki letniskowe i przebywają tylko czasowo. Takie
osoby będą rozliczane według pojemników, czyli jak nieruchomości niezamieszkałe,
● opłata obliczona na podstawie złożonej deklaracji będzie wnoszona na konto gminy do 15-ego w systemie dwumiesięcznym.
DEKLARACJE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WSZYSCY MIESZKAŃCY,
KAŻDY INDYWIDUALNIE OD SWOJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
Niemożliwe jest składnie deklaracji zbiorczych od wspólnot i spółdzielni, ponieważ będzie to rodziło problemy związane z egzekucją
niezapłaconych należności.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wysokości cen, oraz małej różnicy pomiędzy ceną za segregowane odpady, a za odpady
zmieszane wyjaśniamy:
● w cenę wywozu wliczono min. koszt transportu odpadów do RCGO – Nysa, koszty przyjęcia odpadów do RCGO, koszt odbioru odpadów, koszt utworzenia i utrzymywania przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (obowiązek wynikający z
ustawy),
● mała różnica pomiędzy ceną za odpady zmieszane i segregowane jest związana z cenami przyjęcia odpadów do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami jakie nam zaproponowano, tam również różnica jest niewielka.
Uchwalone ceny przedstawiają się następująco:

ZAMIESZKAŁE
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
SELEKTYWNE
ZMIESZANE
CENA ZA 1 OSOBĘ/ MIESIĄC
15 zł
17 zł
NIEZAMIESZKAŁE (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
SELEKTYWNE
ZMIESZANE
MIESIĘCZNA STAWKA ZA POJEMNIK
80 l.
15 zł
20 zł
120 l.
22 zł
30 zł
240 l.
44 zł
60 zł
1100 l.
110 zł
130 zł
PRZYPOMINAMY
Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów należy wypowiedzieć z dniem 30 czerwca 2013 r. Apelujemy zatem do mieszkańców, którzy posiadają indywidualne umowy na wywóz odpadów aby sprawdzili jaki okres wypowiedzenia umów ich obowiązuje.
Segregację należy prowadzić następująco:
- do pojemnika przeznaczonego na odpady suche będzie można wrzucić: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe itp.;
- do pojemnika na odpady mokre wrzucimy przede wszystkim odpady biodegradowalne takie jak obierki z owoców i warzyw, odpady
zielone, resztki jedzenia, zanieczyszczony papier czy folia, itp.;
- do pojemników przeznaczonych na szkło wrzucimy wyłącznie szkło opakowaniowe czyli butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach.
I. Dziuba, UM Stronie Śl.

ZIMOWA ODSŁONA AKCJI „WEŹ PARAGON”
W okresie zimowym prowadzona jest kolejna edycja akcji „Weź paragon”. Znakiem rozpoznawczym
kampanii jest hasło „Nie bądź jeleń – weź paragon”, któremu towarzyszy humorystyczny rysunek Andrzeja Mleczki.
Działania promocyjne prowadzone są w bardzo ścisłej współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej we
Wrocławiu i Izby Skarbowej we Wrocławiu przy współudziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów we
Wrocławiu oraz licznymi Urzędami Miast i Gmin z terenu Dolnego Śląska w tym z UMiG w Stroniu Śląskim. W urzędach pojawiły się plakaty i materiały reklamujące kampanię, pozwalające bliżej zapoznać
się z jej celami. Wspólne działania mają za zadanie wzmocnić świadomość społeczną i wiedzę o roli
paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej strony paragon to dowód potrzebny przy reklamacji towaru i usług, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania się z budżetem.
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 promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl
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Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji.
Biorąc paragon, mamy pewność, że transakcja została zarejestrowana a należny podatek jest przekazany do budżetu.
Chcemy promować i zachęcać do takich zachowań jak,
uczciwość i rzetelność oraz wyrabiać właściwe nawyki
wśród konsumentów.
Michał Karczmarek
Rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej

SENIORZE, PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
Z INTERNETEM!
Polska Cyfrowa Równych Szans to oddolna inicjatywa, która
ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia
kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia
50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w
Internecie” i Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.

10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!
Latarnicy będą to zmieniać!
Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. W całej Polsce jest ponad
2.600 przeszkolonych Latarników. Przyznano też 200 grantów dla szczególnie ciekawych programów.
Grant otrzymał również projekt „Computer & Coach czyli Cyfrowe buty do świata internetu”. To zapoznanie z możliwościami internetu mieszkańców gmin: Stronie Śląskie, Złoty
Stok i Lądek-Zdrój w okresie luty 2013-czerwiec 2014 a odbiorcami będą głównie osoby 50+.
Projekt zakłada organizację dwóch spotkań około w 25 miejscowościach wiejskich. Do wyboru
zostaną przedstawione prezentacje i warsztaty, np.: „W sieci zaplatane” czyli robótki ręczne, Kochane zdrowie a więc Polaku zadbaj o
siebie sam, Gotowanie z internetem, Stroiki świąteczne - cyfrowy krok po kroku, Między nami strażakami. Integralną częścią warsztatów staną się elementy coachingu, które pomagają poznać siebie i zmieniać w sposób bardziej świadomy swoje kompetencje życiowe.
W imieniu Polski Cyfrowej Równych szans zapraszam mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na spotkania pokazujące, co dobrego może
nam dać internet. Dokładne informacje o miejscach i terminach na plakatach.
Małgorzata Bednarek
Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans

FERIE 2013
Balem PRZEBIERAŃCÓW w dniu 2 lutego zakończyły się trwające od 28 stycznia
ferie „BEZTROSKI TYDZIEŃ” zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Stroniu Śl., w których uczestniczyło 70 dzieci ze szkoły podstawowej.
Motywem przewodnim ferii było aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w twórczych
działaniach podczas ferii zimowych. Dlatego w czasie trwanie ferii uczestnicy przede
wszystkim zajmowali się malowaniem różnymi technikami, tworzeniem dzieł z masy
solnej, papieru oraz robótkami ręcznymi pod hasłem „jak to robiły nasze prababcie”.
Dzieci zwiedziły również skansen w Kudowie-Czermna „Szlak ginących zawodów”, gdzie
własnoręcznie wykonywały naczynia z gliny.
Akcja Katolicka bezpłatne ferie mogła zorganizować dzięki wsparciu:
●
Proboszcza Parafii, który pokrył koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opału
oraz udostępnił lokal,
●
dotacji z Gminy Stronie, która stanowiła 30% kosztu całkowitego
zorganizowanych ferii i pokryła koszty wyjazdu i wstępu do skansenu w Kudowie
– Czermna oraz zakupu materiałów do zajęć plastycznych,
●
sponsorom, osobom fizycznym i firmom z terenu gminy Stronia i Lądka Zdroju, a przede wszystkim pracy wolontariuszy:
sympatyków Akcji Katolickiej oraz członków POAK, którzy opiekowali się uczestnikami ferii, organizowali im zajęcia i zadbali o
posiłki.
W imieniu wdzięcznych
uczestników ferii, którzy spędzili
część wolnego od nauki czasu
przyjemnie i pożytecznie
dziękujemy za okazaną nam
pomoc materialną, rzeczową i
życzliwość przy organizowaniu ferii
2013.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Przy parafii w Stroniu Śląskim
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POZNAJ RADNEGO SWEGO
W tym miesiącu prezentujemy wywiad z
Panią Gabriela Janiszewska – Radna Miejską
kadencji 2010-2014.
Pani Gabriela Janiszewska pełni następujące
funkcje w Radzie Miejskiej: W-c Przewodnicząca Rady Gminy, W-c Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Oświaty, Członek Komisji
Mieszkaniowej.
Pochodzi: z Iławy,
Mieszka w: Stroniu Śląskim,
Z wykształcenia: pielęgniarka,
Z powołania: pielęgniarka,
Największa zaleta: bezpośredniość,
Najmniejsza wada: spóźnialstwo,
Ulubiona pora roku: wiosna,
Ulubiony kolor: biały i czarny,
Ulubione danie: rosół,
Ulubiony film: Forrest Gump,
Ulubiona książka: literatura przygodowa,
Ulubiona muzyka: przy której można tańczyć, która łatwo
„wpada w ucho”,
W czasie wolnym: poświęcam się rodzinie,
Ulubione miejsce w gminie: mój dom,
Stronie (gminę) lubię za: gościnność, piękne widoki,
W Stroniu (gminie) zainwestowałabym w: nowe miejsca
pracy,
Dla Stronia (gminy) zrobiłabym: pozyskałabym fundusze na
otwarcie nowych zakładów pracy, praca to podstawa dobrego i
stabilnego życia, byt kształtuje świadomość,
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie): bo mieszkają
w nim mili i życzliwi ludzie,
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę): jest pięknie położone, gościnne,
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Stronie to miasto i Gmina, w którym warto żyć i inwestować,
Kontakt: tel. komórkowy 697 278 572.

NOWINKI ZE ŻŁOBKA
● 24.01.2013

odbył się teatrzyk „Pipi Wędrowniczka”.
„Kaczuszki” licznie zebrały się przed sceną i uważnie oglądały
grę aktorów.
● Dnia 25.01.2013 „Kaczuszki” razem z przedszkolakami bawiły
się na Balu Karnawałowym. Nasze księżniczki, kotki, zorro
i wróżki chętnie brały udział w zabawie i konkursach prowadzonych przez profesjonalnego wodzireja. Zabawie towarzyszyły uśmiech i ogólne zadowolenie.
● Dnia 25.01.2013 w Żłobku obchodziliśmy święto z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Dzieci zaśpiewały piosenkę pt ” Babciu,
Dziadku żyj sto lat”, zatańczyły taniec „Booogie vooogie”
i „Pingwin”, na koniec wręczyły dziadkom papierowe serca na
znak ogromnej i gorącej miłości. Dziadkowie i wnuczęta roz-

koszowały się słodkim ciastem i gorącą herbatką owocową.
Korzystając z zimowego słońca podczas ferii odbywały się spacery po okolicy, bitwa na śnieżki i lepienie bałwana.
Na koniec ferii Przedszkole Miejski i CETiK zorganizowały Bal
Karnawałowy, w którym udział wzięły dzieci i ich rodzice, którzy
chętnie bawili się razem z Dj Myszą i paniami z przedszkola.
J. Drozdowska, Żłobek Miejski

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
Podczas ferii zimowych w naszym przedszkolu czekało na dzieci wiele atrakcji, między innymi:
● W dniu 29 stycznia odbyły się zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników ŚPK, panią
Irenę i pana Łukasza. Były to zajęcia polegające na samodzielnym wykonaniu przez dzieci
„ziarenkowych kul” dla ptaków. Zajęcia zakończyły się wspólnym rozwieszaniem kul na terenie ogrodu przedszkolnego.
● Korzystając z zimowego słońca organizowane były wspólne zabawy na śniegu w ogrodzie
przedszkolnym, między innymi lepienie bałwana, bitwa na śnieżki. W planach był również
kulig dla dzieci, niestety warunki pogodowe zmusiły nas do przełożenia kuligu na inny dzień.
● Na zakończenie ferii Przedszkole i CETiK zorganizowały Bal Karnawałowy dla dzieci w wieku
przedszkolnym i ich rodziców. Zaobserwowaliśmy bowiem duże zainteresowanie rodziców
balem w przedszkolu, wychodzimy więc naprzeciw i stwarzamy rodzicom możliwość wspólnej
zabawy ze swoim dzieckiem.
● 13 luty teatrzyk w wykonaniu profesjonalnych aktorów pt. „Baśń o dwunastu miesiącach”.
W miesiącu lutym w przedszkolu będzie zorganizowany „Konkurs recytatorski”, prosimy rodziców o pomoc dzieciom w domu w przygotowaniu wierszy i tematycznych przebrań oraz zgłaszanie chętnego i przygotowanego dziecka u wychowawcy.
Anna Raś, Przedszkole Miejskie

UWAGA!
Od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r. trwają zapisy do Przedszkola Miejskiego im. Jana
Pawła II i do Żłobka, na rok szkolny 2013/2014.
Karty zgłoszeniowe można pobrać w Przedszkolu.
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Gimnazjaliści wyrażają emocje w języku obcym
W związku z dniem Świętego Walentego uczniowie Gimnazjum w Stroniu Śląskim zastanawiali się, czy możliwe jest pełne wyrażanie
emocji w obcym języku? Czy możliwe jest odczuwanie w ten sam sposób wypowiedzianych słów ,,kocham cię” i np. ,,I love”, ,,Ich
liebe dich”? Czy jednak jest tak, że zawsze ,,I love you” będzie tylko przetłumaczonym w głowie ,,kocham cię”?
Zdania na ten temat były bardzo podzielone. Niektórzy gimnazjaliści uważali, ze niemożliwe jest wyrażanie emocji w j. obcym. Inni
stwierdzili, że łatwiej jest mówić o uczuciach w j. obcych. To trochę tak, jakby stanowił on filtr pomiędzy nami i naszym językiem ojczystym, a tym do kogo mówimy.
W związku z zaistniałą dyskusją odbył się Konkurs na Najpiękniejszą Walentynkę w j. angielskim i j. niemieckim. Uczniowie naszej
szkoły poprzez swoje prace udowodnili, że są prawdziwymi obywatelami Europy i potrafią w różnych językach, przekazywać to, co dla
nich jest ,,istotne”.
Nagrodzone prace z j. niemieckiego:
Nagrodzone prace z j. angielskiego:
I miejsce: A. Jurczak kl. I c
I miejsce: A. Soroko kl. I c
II miejsce A. Pawłowska kl. II b
II miejsce A. Dreger kl. I c
III miejsce A. Dreger kl. I c
III miejsce J. Pawlak kl. I c
Walentynkowe gimnazjum
14 lutego wiele osób obchodzi Dzień Zakochanych, do tego grona w tym roku dołączyli też nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śl., a wszystko to za sprawą projektu edukacyjnego pt. Zakochana Gazetka przygotowanego przez 3
uczennice kl. 3a: Klaudię Lemiszewską, Roksanę Malinowską, Annę Siniawską. Dziewczyny przez 1,5 roku opracowywały artykuły, tworząc wspomnianą gazetkę. W numerze
znalazły się m.in.: geneza Walentynek, pomysły prezentów, wyznania miłosne w różnych
językach, perypetie miłosne postaci historycznych, opowiadanie z miłością w tle, wywiad
z zakochaną gimnazjalistką, twierdzenia badaczy (chemików i biologów) na temat miłości, wyniki ankiety o Walentynkach i miłości przeprowadzonej wśród gimnazjalistów. Było
co czytać i oglądać.
14 lutego br. miało miejsce podsumowanie projektu i premiera Zakochanej Gazetki.
Zaproszeni zostali nauczyciele, uczniowie, rodziny i znajomi autorek projektu.
W „wystrojonej” na czerwono i sercowo bibliotece szkolnej zebrani wysłuchali uczennic, wzięli udział w 2 konkursach, walcząc o
nagrody i zajadając przygotowane na tę okazję ciasteczka. Było bardzo wesoło i sympatycznie, o czym napisała dumna ze swych podopiecznych opiekunka projektu.
A. Tatarynowicz

Straż Miejska w gimnazjum
Na szczęście obecność Strażników Miejskich nie była spowodowana wybrykami gimnazjalistów, lecz potrzebą przybliżenia im kilku
zagadnień.
Z tego powodu 14 lutego uczniowie klas Ic, Id i IIb uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece szkolnej. Panowie w bardzo ciekawy sposób przekazali młodzieży podstawową wiedzę o zagrożeniach płynących z zażywania narkotyków i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Było to kolejne, i równie ciekawe, jak poprzednie spotkania, ponieważ gimnazjaliści z wielkim zainteresowaniem słuchali, a później
oglądali przedstawione materiały.

Z ŻYCIA „BAJLANDII”

zabawie w naszym przedszkoOBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA
lu. Podczas szaJuż od początku roku nasze przedszkolaki w wielkiej
lonych
tańców
tajemnicy przygotowywały się do ugoszczenia swoich
przy
najnowukochanych Babć i Dziadków: uczyły się wierszyków i
szych
hitach
piosenek oraz tańca. Wszystko to zostało zaprezentowabawili
się
kowne w dniu 21 stycznia, kiedy to do „Bajlandii” zaproszeni
boje,
wróżki,
zostali Babcie i Dziadkowie. Mimo panującej choroby
spidermani, PipGoście nie zawiedli i obejrzeli pieczołowicie przygotowypi,
księżniczki,
wany występ. Babcie i Prababcia(!) zjadły pyszne ciasto,
królewicze
i inne
przygotowane przez Mamy, wzięły udział w konkursach
postacie.
Były
oraz zatańczyły ze swoimi Wnuczętami. Na pamiątkę
oczywiście obotego dnia dostały kwiatki własnoręcznie zrobione przez
wiązkowe pączdzieci.
ki, a także konBAL PRZEBIERAŃCÓW
kurs
na
najładniejszy
strój
i
taniec
(i
oczywiście
wszyscy
wygrali).
W tłusty czwartek, 7 lutego” w „Bajlandii” w Bolesławowie pojawili się przebierańcy! Od dawna już maluchy opowiadały, jakie są I już teraz dzieci zastanawiają się, za kogo przebiorą się za rok…
M. Anders
ich ulubione stroje i kto będzie kim na najbardziej wyczekiwanej
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„KARNAWAŁOWE FERIE” W ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ W BOLESŁAWOWIE
W tym roku ferie przypadły w gorącym okresie karnawału.
Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Bolesławowie zostali zaproszeni na cykl zajęć „Karnawałowe Ferie”. Podczas spotkań dzieci
własnoręcznie robiły i ozdabiały maski karnawałowe i kotyliony.
Wytwory te zostały zaprezentowane na balu charytatywnym w
dniu 9 lutego: kotyliony zostały wykorzystane przez uczestników
balu, a maski można było podziwiać na przygotowanej planszy.
W ramach zajęć odbyła się także dyskoteka w dniu 7 lutego, a 11
lutego zostało zorganizowane ognisko „na pożegnanie ferii”.
W realizacji tych działań finansowo pomogła Gmina Stronie
Śląskie, a Państwo Gulij użyczyli miejsca na ognisko.
Dzieci po raz kolejny nie nudziły się w domach w czasie ferii, a
czas spędziły w wesołej atmosferze, robiąc rzeczy, które sprawiały im wielką frajdę.
M. Anders

SZKOŁA PODSTAWOWA
Dzień Babci i Dziadka
Uczniowie klasy Ic z wych. Anitą
Mro z ek pr z y goto wa l i s zt uk ę
pt. "Kopciuszek" , którą
zaprezentowali na uroczystym
spotkaniu z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Po występie był czas na
wspólna zabawę z dziadkami.
Obsada:
Narrator: Marta
Madejczyk, Kopciuszek: Julia
Grębska /Julia Łanucha,
Królewicz: Igor Nuckowski,
Macocha: Victoria Kiszka,
Haneczka: Dominika Brodzińska
Kasieńka: Aleksandra Mętel,
Wróżka : Martyna Olszewska,
Ochmistrz: Kacper Zieliński, Herold:
Filip Kujawiak,
Dworzanie: Jakub Sumik, Mateusz Kublicki, Oktawian Szczygieł,
Panny dworu: Daria Pęcka. Zuzia Michalak, Natalia Lasota,
Dominika Kruczek, Julia Łanucha, Diana Jackowska, Strażnicy:
Marcel Borecki, Tomek Serafin.
21 stycznia 2013 r. uczniowie klasy V c również spotkali się ze
swoimi babciami i dziadkami.
Dzieci wraz z rodzicami przygotowały poczęstunek. Było ciasto,
kawa i herbata, występy artystyczne i symboliczne kwiatki. Po
części oficjalnej wnuki rozmawiały z dziadkami. Dowiedzieli się jak
wyglądało życie w czasach, gdy ich babcie i dziadkowie byli
dziećmi. Po tym spotkaniu dzieci bawiły się na balu
karnawałowym. Było sporo piłkarzy, kot w butach, muszkieterka i
inne ciekawe przebrania.
Szkolny Karnawał
4.01.2013 odbyła się szalona zabawa karnawałowa, pełna
wspaniale przebranych dzieci.
Uczestniczyli w niej uczniowie z klas: I a, I b, II a, III a, III b,
III c wraz z wychowawczyniami i rodzicami. Muzyczną stroną
zabawy zajmował się Pan Jarosław Kołaczyk, który potrafił tak
zagrać, że nogi same rwały się do tańca. Dzieci brały udział w
konkursach i korowodzie przebierańców, podczas którego
prezentowały swoje przebrania w pełnej krasie.

Były też porywające pociągi, zabawne „kaczuchy”, tańce w kołach i w parach.
W klasach rodzice przygotowali słodkości i napoje na czas
odpoczynku i złapania oddechu. Wszyscy świetnie się bawili i
żałowali, że czas tak szybko mija.
25.01.2013r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim uczniowie klas V i VI (łącznie 78
uczniów) uczestniczyli w I etapie Międzygminnego Konkursu Wiedzy z Zakresu Edukacji Leśnej (Edycja VIII)
„Rośliny i zwierzęta chronione”
Do II-go etapu zakwalifikowało się 9 uczniów (udzielili co
najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi): Szymon Ciućka – 15
pkt, Patryk Gałka - 15 pkt, Justyna Gorczyca – 17,5 pkt, Szymon
Sieroń – 15 pkt, Sandra Zadora - 15 pkt, Weronika Filip - 16,5
pkt, Angelika Serafińska - 15,5 pkt, Julia Bora - 16,5 pkt, Antonina Drebschok – 15,5 pkt, Julia Lignarska - 15 pkt, Dorota Wacławska - 15 pkt, Julia Trumpus – 16 pkt, Teodora Lis- 15,5 pkt,
Bartłomiej Margowniczy - 15,5 pkt, Wiktoria Gancarz- 15,5 pkt,
Kamila Węglarczyk – 17,5 pkt, Kacper Semik - 16 pkt, Martyna
Ciołek – 16,5 pkt, Krzysztof Cochała - 15,5 pkt, Kacper Krajewski
- 15 pkt, Justyna Such - 15 pkt, Aleksander Pawlak – 17,5 pkt.
Drugi etap konkursu odbędzie się 19.04.2013r.
Gratulujemy!
S. Madejczyk, Szkoła Podstawowa

ODDAM—PRZYJMĘ
Nowa rubryczka informacyjna Nowinek Strońskich, w której
zamieszczane będą informacje odnośnie rzeczy, które Państwu są
już niepotrzebne, a mogą się przydać potrzebującym (sprzęt
RTV, AGD, łóżka, rowery, itp.).
Sprzęt, który zamierzacie
Państwo oddać winien nadawać się do dalszego użytkowania.
Chęć oddania rzeczy należy zgłaszać do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5, telefon 74 8141 424.
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo informuję, że w miesiącu styczniu 2013 r. strażnicy miejscy w trakcie 32 samodzielnych patroli sprawdzali parki
miejskie, parkingi samochodowe (w ramach kontroli przestrzegania znaku „strefa zamieszkania”), rejon osiedla 40-lecia, rejon przedszkola, ulicy Kościuszki oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną
uwagę zwracali na osoby spożywające alkohol, wyprowadzające luzem psy, a także dopuszczające się wybryków chuligańskich i zaśmiecania.
Funkcjonariusze udzielili 31 pouczeń oraz nałożyli 11 mandatów karnych na sprawców w/w wykroczeń ( chodzi w głównej mierze o tzw wykroczenia porządkowe).
Dokonano 16 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów
na lekcjach. Kontrolowano także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta
w ramach akcji „Stop wagarom wybieram szkołę”. W ramach współpracy z placówkami
oświatowymi w naszej gminie przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją
multimedialną:
●
07.01.2013r w dwóch klasach gimnazjalnych i dwóch klasach ponadgimnazjalnych na tematy „ Odpowiedzialność karna nieletnich” i „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” z ćwiczeniami praktycznymi,
●
08.01.2013r. w Szkole Podstawowej z klasami 4-6 na tematy „Bezpieczny
internet”, „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” z ćwiczeniami
praktycznymi.
Dodatkowo w dniu 11.01.2013 r. przeprowadzono, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, pogadankę w Gimnazjum dot. „ Bezpieczeństwa wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli wraz z pedagogiem szkolnym z Gimnazjum w kontroli wypełniania przez uczniów obowiązku szkolnego na terenie gminy.
W dniu 21 stycznia 2013 r. o godzinie 16:30 Straż Miejska wspólnie z Policją zorganizowała w siedzibie Emerytów i Rencistów w
Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 spotkanie – pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną dla „seniorów” naszej gminy.
Przybyłe osoby z zainteresowaniem przyłączyli się do realizowanej przez Straż Miejską w Stroniu Śląskim – profilaktykę pt. „Bezpieczny
Senior”. Celem spotkania było przede wszystkim, podnoszenie świadomości uczestników na temat zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach. Podczas przygotowanej prezentacji omówione zostały typowe zachowania oszustów. Wskazano na bezpieczne postawy pozwalające na uniknięcie zagrożeń. W trakcie spotkania poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa na drodze oraz sposoby i metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwłaszcza tej, która coraz częściej dotyka najstarszych członków rodzin.
W ramach współpracy ze Strażą Leśną kontrolowali tereny leśne położone w rejonie gminy Stronie Śląskie pod kątem ujawniania
zaśmiecania, dewastowania terenów leśnych, rozniecania ognia w miejscach zakazanych a także nielegalnej wycinki i wywozu drzewa.
W trakcie trwania 21 finału WOŚP dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy zbierających pieniądze na terenie całej gminy i zabezpieczali ich przewóz po zakończonej zbiórce.
W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowali posesje w Stroniu Śląskim. W trakcie kontroli
pouczyli 4 osoby, które następnie podpisały umowy na wywóz nieczystości stałych.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 1 wywiad środowiskowy oraz udzielili 3 asyst dla pracowników Urzędu Miejskiego
w tym kontroli uiszczania podatków we wsi Sienna w rejonie Czarnej Góry.
W miesiącu styczniu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 23 patrole, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji „Razem
bezpiecznie” i „Ferie na drogach” dokonywali kontroli parków miejskich, pustostanów, przystanków i wiat autobusowych, rejonu osiedli oraz rejony sklepów gdzie zwracali uwagę na przestrzeganie zakazu spożywania wyrobów alkoholowych oraz na bezpieczeństwo
uczestników ruchu.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 55 patroli, z czego 33 pieszo i 22 samochodem.
J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej

ULKS CZARNA GÓRA
Zawodnicy ULKS Czarna Góra w składzie: Mikołaj Kawecki, Wojciech
Głuszczyński, Krzysztof Podłowski reprezentujący Szkołę Podstawową w
Stroniu Śląskim, zajęli wysokie drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej
szkół województwa dolnośląskiego w slalomie gigancie, ulegając jedynie
zawodnikom ze szkoły podstawowej nr 1 ze Szklarskiej Poręby. W zawodach w Zieleńcu wzięło udział 30 szkół - 91 zawodników.
W zawodach wzięła również udział reprezentacja dziewcząt w składzie:
Julia Mróz - Ski Team Lądek Zdrój, Jagoda i Oliwia Figurskie: ULKS Czarna
Góra zajmując drużynowo 19 miejsce/22 szkoły startujące. To pierwszy
narciarski sezon sióstr Figurskich, brawa za odwagę i chęć walki!!!
L. Kawecki

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 promocja@stronie.pl
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W styczniu 2013 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z
Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczy 7-8 osób.
Uczestnikami są osoby uzależnione, osoby pijące szkodliwie oraz problemowo.
Problem dotyczy nie tylko nadużywania substancji psychoaktywnych (a rozumiemy tu picie alkoholu, branie narkotyków, leków , ale także uzależnień niechemicznych, np. od hazardu, gier komputerowych, internetu.
Korzyścią z uczestnictwa w naszej Grupie Wsparcia jest możliwość lepszego
poznawania siebie, lepszego radzenia sobie z problemami dnia codziennego,
budowanie i wzmacnianie motywacji do podjętej próby zmiany na lepsze.
Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. Zajęcia prowadzone są przez Certyfikowaną Specjalistkę Terapii Uzależnień.
W każdy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie mają możliwość korzystania z poradnictwa w zakresie szeroko pojętego problemu uzależnień oraz przemocy domowej. Można tu uzyskać wiedzę niezbędną do działań w kierunku poprawy istniejącej
sytuacji dotyczącej siebie samego lub osób bliskich. W styczniu z tego typu
porad skorzystało 13 osób.
Od stycznia 2013 roku działa Telefon Zaufania 698 908 002: od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu potrzebne
informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej,
przemocy domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych.
E. Kordas, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Prezes Strońskiego Parku Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu
Śląskim ul. Kościuszki 20 A
ogłasza drugi PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na
dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
działalność gastronomiczną (bar, kawiarnia).
Lokal zlokalizowany w SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. (kryta pływalnia) I piętro o pow.
81,1 m2, wyposażony w instalację c.o., elektryczną (podlicznik), węzeł sanitarny, telefon, zaplecze.
Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji: 15,00 zł za 1 m2 + podatek VAT.
Do czynszu doliczana jest opłata za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika). Wywóz nieczystości stałych we własnym zakresie.
Przetarg odbędzie się 28.02.2013 r. o godz.
12.00 w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp.
z o.o. Sala Konferencyjna (I piętro) ul. Kościuszki
20 A, 57-550 Stronie Śląskie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 501 67 45 21, 501 67 45 22 lub w siedzibie
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w godzinach 8.00-14.00. Tam też można zapoznać się z
wymienionym lokalem oraz projektem umowy
dzierżawy.

NAGRODZONY FILM
W tłusty czwartek 07.02.2013 r. w hotelu ABIS w Bystrzycy Kł. odbyła się uroczystość wyboru Społecznika Roku 2012 oraz rozstrzygnięcie konkursu „Opowiedz 2012”, ogłoszonego przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.
Miło nam poinformować, że delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej
"Kruszynka" otrzymała dyplom - wyróżnienie z rąk Prezesa Funduszu - Pani Doroty Komornickiej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł za filmik nakręcony w trakcie realizacji projektu
„Wrota Turystycznej Doliny" (postawienie tablicy informacyjnej nieopodal skał „Trzy Siostry”).
Filmik nakręcony w wersji krótkiej i dłuższej można obejrzeć na Facebook-u, na stronie stowarzyszenia. Zapraszamy do jej odwiedzenia!
Prezes Mieczysław Makarewicz

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka w Nowym Gierałtowie
W dniu 19.01.2013 roku w Wiejskim Domku Spotkań po raz pierwszy zorganizowano
kolędowanie oraz Dzień Babci i Dziadka. Zaproszono wszystkich mieszkańców obu
sołectw. Wśród licznych gości znaleźli się się Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew
Łopusiewicz wraz z małżonką oraz ksiądz proboszcz Maciej Oliwa. Do wspólnie
śpiewanych kolęd akompaniowali p. Ewa Sokołowska oraz p. Aleksander Faliński. Tę
wspaniałą imprezę oraz poczęstunek zawdzięczamy sołtysowi p. Zbigniewowi Drausowi,
Radzie Sołeckiej oraz niezawodnemu radnemu p. Zbigniewowi Frodymie.
Uczestnik-przyszły dziadek
Zdzisław Gordziejewski

Dzień Babci i Dziadka w Bolesławowie
W dniu 20 stycznia 2013 r. jak co roku sołectwo Bolesławów zorganizowało Dzień
Babci i Dziadka. W gościnne progi państwa Gulij zawitali seniorzy z naszej okolicy. W
rodzinnej atmosferze Babcie i Dziadkowie zjedli pyszny podwieczorek oraz obejrzeli
występy swoich i nie tylko wnucząt, a także przedstawienie przygotowane przez
podopiecznych Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu
Śląskim. Nie wyszli także z pustymi rękami: każdemu Gościowi wręczono kwiatek.
Wszyscy w radosnym nastroju wrócili do swoich domów. Znów dzieci pokazały, kto
jest największym skarbem wnuczki i wnuka!
Magdalena Anders
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

HDK „BRYLANT”

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Wydział Turystyki w Kłodzku mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
na inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Edukacja". Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 marca 2013r. o godz. 16.00
w Centrum.
Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w środy od godz.
16.00, prowadzone będą w formie wykładów w dziedzinach:
turystyki, zdrowia, ekonomii, historii, psychologii.
Warunkiem przyjęcia do UTW Edukacja
jest wypełnienie podania,
kwestionariusza
osobowego oraz dostarczenia zdjęcia do
legitymacji. Kwestionariusz osobowy będzie
dostępny w biurze
Centrum od 25 lutego
2013r. w godz. 8-16.
Zajęcia będą odbywały się bezpłatnie.
Poniżej przedstawiamy plan spotkań na marzec.
- 06.03.2012 godz. 16:00 - inauguracja roku akademickiego
na Uniwersytetcie Trzeciego Wieku Edukacja w Stroniu Śląskim Dziekan Wydziału Turystyki dr Mirosław Mrówka Komunikacja
interpersonalna XXI wieku - dr Mirosław Mrówka.
- 20.03.2012 godz. 16:00 - budżet domowy - właściwe zarządzanie finansami - dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach!

5 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kłodzku, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Drożdża. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor PCK we Wrocławiu. Na spotkaniu tym wreszcie wyjaśniono wiele kwestii i nieporozumień na linii PCK Wrocław i PCK Kłodzko. Jestem przekonany że od 5 lutego zacznie nam się lepiej współpracowało.
6 lutego pierwszy w tym roku pobór krwi w Stroniu Śląskim,
oczywiście w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury. Pomimo okresu
ferii zimowych celem oddania krwi zgłosiło się 45 osób. Lekarz
dopuścił do oddania krwi 38 dawców. Oddano 17 litrów krwi.
8 lutego w siedzibie klubu odbyło się szkolenie dla krwiodawców, które przeprowadzili Strażnicy Straży Miejskiej. Tematami
szkolenia było: jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamywaczami i
oszustami, Jak zadbać o swoje mienie w środkach komunikacji
miejskiej. Tego samego dnia odbyło się też posiedzenia Zarządu
Klubu HDK „ Brylant ” na którym przyjęto plan pracy i preliminarz
wydatków na rok 2013.
My popieramy honorowe krwiodawstwo
Krew ratuje życie milionom ludzi rocznie. Każdy oddający krew
może mieć świadomość, że uratował ludzkie życie. Krew jest lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie, więc jest nie
zastąpiona i bezcenna. My uważamy za honorowe każde oddanie
krwi. Najlepsi dawcy to ci, którzy nie wyjechali za granicę oddawać
krwi za pieniądze. Możemy się pochwalić, że nasi krwiodawcy
naszego klubu oddają krew w Polsce.

Paweł Dywański, CETiK

FERIE Z RAKIETKĄ
●

●
●

●

W okresie ferii zimowych gościł u
nas obóz kadry DOZTS z Wrocławia
tj. juniorzy, kadeci, młodzicy i żacy.
W grupie żaków brali udział zawodnicy ŚNIEŻNIKA. Najmłodszymi
adeptami tenisa byli 6 latkowie
(żacy) ze Stronia Śląskiego - Borys
Tomaszewicz, Mateusz Michorczyk, Szymon Kwiatkowski. Treningi odbywały się 3 razy dziennie po 2 godziny, w których również mogły uczestniczyć dzieci z naszej
gminy.
Zawodnicy Śnieżnika najlepsi na III WTK juniorów.
W Krosnowicach 10.02.2013. tuż po udanym obozie przygotowaczym w Stroniu, odbył się wojewódzki turniej juniorów gdzie bardzo dobrze zaprezentowali się tenisiści stołowi ŚNIEŻNIKA. wygrała Anna Węgrzyn a jej siostra Kasia była 3 -siostry są 6 lat młodsze od swoich rywalek. W
czołówce byli również: Daniel Majewski, Ola Ciura,
Alicja Borszowska, Patryk Cuch, Bartosz Adamczewski.
SIOSTRY WĘGRZYN BĘDĄ REPREZENTOWAŁY POLSKĘ NA PROTURZE W BRNIE-15-17.02.2013 W TENISIE STOŁOWYM !!!
L. Kawa, Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu

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 promocja@stronie.pl
http://stronie.biuletyn.info.pl

Jacek

Rok X, Numer C

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY

STR. 12

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Magdalena Laskowska,
Zdzisław Pakuła, Wiesław Ryczek, Ryszard Wiktor
i Cyprian Najduch zapraszają mieszkańców na spotkanie
poświęcone sprawom samorządowym
2 marca 2013 roku (sobota) o godzinie 1500
w budynku przy ul. Nowotki 14
(dawne przedszkole na Morawce)
Program spotkania:
-przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności,
- informacja o nowych uchwałach Rady Miejskiej w zakresie sposobu odbierania odpadów komunalnych i ustalonych opłatach,
-funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskiej
(pomoc wieczorowa i świąteczna oraz pogotowie ratunkowe ).

BEZPŁATA OBSŁUGA PRAWNA
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR,
Zdzisław PAKUŁA, Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela
JANISZEWSKA, Cyprian NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena
LASKOWSKA organizują bezpłatną podstawową obsługę
prawną/doradztwo/dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie.
Porady udzielane będą 5 marca 2013 r. w godzinach
15.00-16.00
w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.
Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobotę
miesiąca
w
godz.
11.00-12.00
będą
udzielane
podstawowe informacje z zakresu ZUS w Biurze Radnego
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.

Początek roku to okres rozliczania podatków
za rok 2012. Jest to okazja do wsparcia zarówno
lokalnych jak i ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego poprzez odpis na ich rzecz 1%
podatku dochodowego w rocznych zeznaniach
podatkowych PIT.
Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku, czyli
tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego.
Obliczona w ten sposób kwota trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim
formularzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego powędrował do organizacji
pożytku publicznego).
Więcej informacji na stronie internetowej
www.pozytek.ngo.pl

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30—15:30,
a we wtorek od 14:00-16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00-16:00.

BIURO RADNYCH
Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek zapraszają w sprawach samorządowych
do biura przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna) w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach
16.00-17.00.
5 marca 2013 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek.

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i
Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie– Aktywni z Natury

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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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 każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres
e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej.

