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W TYM NUMERZE: 

AKCJA PIT  

    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 lokalu Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim — 
sala konferencyjna (I piętro, pokój 17). 

 
Uwaga!  

Ww. termin jest jedynym terminem, w którym będziemy gościć pracowników 
Urzędu Skarbowego. 

NAJLEPSZE INICJATYWY LOKALNE –  
KONKURS POWIATOWY 

    Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza do wzięcia udziału w IX Edycji 
Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności 
lokalnych”. Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz wszelkie 
informacje na temat konkursu dostępne są na: www.powiat.klodzko.pl, 
zakładka Środowisko oraz pod numerem telefonu: 74 865 75 41 (Pani 
Agnieszka Bis-Kasprowicz). 
    Prosimy o zainteresowanie konkursem Grupy Odnowy Wsi oraz 
najbardziej aktywnych mieszkańców poszczególnych sołectw (regulamin 

konkursu został przekazany wszystkim Sołtysom). Przygotowane wnioski należy przekazać 
do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do dnia 30 kwietnia 2013 r. 
      M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

Przekaż 1% podatku na rzecz 
Organizacji Pożytku Publicznego 

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.pozytek.ngo.pl 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowią-
cych własność Gminy Stronie Śląskie:  

Lp Położenie Numer i 
pow.  
działki  
w m2 

 

Nr lokalu 
mieszkalne-

go 
  

Pow. użytkowa 
lokalu/pom 

przynależnego 
w m 2 

Wysokość udziału 
w częściach wspól-
nych budynku i w 
prawie własności 

działki w  m 2 

Cena 
wywoławcza 

w  PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

 1. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

 554/100 

1643 

1 53,65 

21,20 

8,84% 

t.j. 145,24 

46 000,00 

  

 2 500,00 

 
2. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

2 36,40 

15,20 

6,10% 

t.j. 100,22 

31 000,00 1 600,00 

 3. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

3 45,90 

21,20 

7,93% 

t.j. 130,29 

  

40 000,00 

  

2 000,00 
4. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

4 52,75 

22,90 

8,94% 

t.j. 146,89 

  

48 000,00 

  

2 400,00 
5. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

5 36,40 

10,50 

5,54% 

t.j. 91,02 

  

32 500,00 

  

1 700,00 
6. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

6 46,10 

10,25 

6,66% 

t.j. 109,42 

  

42 000,00 

  

2 100,00 
7. Stronie Śląskie 

ul. Morawka 37 

554/100 

1643 

7 43,00 

7,55 

5,97% 

t.j. 98,09 

  

37 000,00 

  

1 900,00 

- W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń 
pomiarowych zużycia  wody i  energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego. 
- Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia 
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.  
- Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą 
wewnętrzną - działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą 
księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9. 

Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w dniu  5 kwietnia 2013 r. od godz. 12:00  do 13:45 (co 15 minut wg. kolejności lokali ) 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 „Morawka 37-lokal nr...” gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia  2 kwietnia 2013 r.  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.  

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie 
oraz osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy na dzierżawę n/w nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie: 

Poło-
żenie 

Nr 
działki 
pow. w  

m2 

KW 
Nr 

Obciążenia nieruchomości Okres 
umo-

wy 

Stawka do 
przetargu 
zł./pow. 

miesięcznie 

Termin wnoszenia czyn-
szu dzierżawnego 

Kwota wa-
dium 
w zł. 

 Obręb 
Stronie 
Lasy 

(AM-2) 

 1/16 
7572 

  

 5940
4 

 Nieruchomość jest  obciążona 
umową dzierżawy 

do dnia 12 maja 2013 r. 

 3 lata 
  
  

 530,04 
  
  
  

 Do 25 każdego miesiąca 
kończącego kwartał 

  

 100,00 

Cel umowy - pod działalność gospodarczą: prowadzenie parkingu, działalności informacyjnej oraz działalności handlowo-usługowej 
zgodnej z celem podstawowym. 
Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p. - TKs. 

Warunki przetargu : 
1. Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny osobiście zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim pok. nr 15 lub przesłać na adres: Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do 15 
kwietnia 2013 r. i dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia wadium oraz: poświadczenie zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy 
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Stronie Śląskie - minimum 1 rok licząc od dnia przetargu lub kserokopię dowodu osobistego (osoby fizyczne); aktualny odpis z KRS 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu (osoby prawne). 
2. Ponadto osoby wyrażające chęć uczestnictwa w przetargu nie mogą posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stronie 
Śląskie.  
3. Lista podmiotów zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55 w dniu 17 kwietnia 2013r. 
4. Przetarg odbędzie się dnia  19 kwietnia 2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala 
konferencyjna). 
5. Wadium  z dopiskiem  „Przetarg- dzierżawa – dz. nr 1/16 Stronie Lasy”  należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  
15 kwietnia 2013 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 
0000 1850 2000 0020. 
6. 10.Umowa dzierżawy na działkę nr 1/16 obręb Stronie Lasy będącą przedmiotem przetargu będzie obowiązywać od dnia 13 maja 
2013 r. W przypadku osób fizycznych  należy posiadać status przedsiębiorcy na dzień 13 maja 2013 r. 

Dodatkowych  informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - 
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.  

Lp Położenie Nr i pow. działki 
w ha 

 

Przeznaczenie 
i  sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoław-
cza w PLN 

brutto 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

Termin przetargu 
godz. 

1 
  
  

Stronie  
Śląskie 

ul. Mickiewi-
cza 

330/10 
0,20 

Przeznaczenie- pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną i wielorodzinną  

oraz usługi (symbol z planu M.13.MU) 

98 400,00 5 000,00 29 kwietnia 2013 r. 
o godz. 12:15 

 

2 Stronie  
Śląskie 

ul. Sportowa 

771/5 
0,2151 

wraz z udziałem z 
wysokości ¼ w dz. 
nr 771/7(dr) o po-

w.0,0494 tj. 
udz.0,0123,5 

Przeznaczenie- pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną   (symbol z planu 

M.12.MNn) 

184 500,00 10 000,00 29 kwietnia 2013 r. 
o godz. 12:30 

 

3 Stronie Wieś 139 
 6140 

  
  
  

Teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz obiekty i usługi związane z 
obsługą ruchu turystycznego o pow. ok. 

0,35ha, teren zieleni nie urządzonej i wód  
płynących, zakaz wznoszenia budynków i 

budowli- pow. ok. 0,2640 ha 

216 000,00 11 000,00 29 kwietnia  2013 r. 
o godz. 13:00 

  

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w dniu 29 kwietnia 2013 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-działka” gotówką lub przele-
wem najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2013 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie 
Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020. 

Opis nieruchomości: 
Ad 1. Nieruchomość  niezabudowana położona jest w pośredniej strefie zabudowy miasta. Uzbrojenie-brak. Istnieje możliwość 
podłączenia do inst. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegającej w ciągu drogi dojazdowej (działka nr 330/9) oraz inst. 
gazowej i energetycznej, przebiegającej w ciągu ulicy Mickiewicza. Dostęp komunikacyjny dobry, dojazd drogą asfaltową (dz. nr 
330/9). Teren działki w części południowej płaski, w części północnej stromo opadający w kierunku południowym. 
Ad 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w bezpośrednim sąsiedztwie nowej, głównej drogi wyjazdowej (ulicy 
Sportowa), łączącej miasto z położonym w Starej Morawie zbiornikiem retencyjnym, wykorzystywanym jako kąpielisko wraz z 
terenami rekreacyjnymi. Uzbrojenie – dobre: energia elektryczna, wodociąg miejski i kanalizacja sanitarna, przebiegająca w ciągu  
ul. Sportowej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, krótki dojazd z głównej drogi asfaltowej, drogą dojazdową, działka nr 771/7. 
Ad 3. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w centralnej zabudowy wsi, w odległości ok. 40 m od głównej asfaltowej drogi 
(droga wojewódzka nr 392 przebiegającej przez wieś, łączącej Stronie Śląskie z terenami wypoczynkowo-sportowymi zgrupowanymi 
wokół Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra”. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia telefoniczna, nie utrudniająca 
zabudowy. Istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej niskiego napięcia, której słup zlokalizowany jest przy północno-
wschodnim narożniku działki. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z głównej drogi, poprzez mostek na potoku Czarna Woda, 
drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym.   
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STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  

Informuję, iż dzięki życzliwości dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kłodzku oraz dyrektora i pracowników Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu  Śląskim  

od 6 lutego 2013 roku istnieje możliwość wykonania iniekcji (zastrzyków) dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w porze 
wieczorowej i nocnej oraz w niedzielę i święta. Iniekcje (zastrzyki) będą wykonywane w budynku głównym WCPD  

w Stroniu Śląskim, wjazd od ulicy Sudeckiej. 
           Burmistrz Stronia Śląskiego  

                        (-) Zbigniew Łopusiewicz  

● Dnia 08.03.2013 r. panowie z Rady 

Sołeckiej Stronia Wsi zorganizowali w „Zajeździe 

Oleńka” spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”. Panie 

miło spędziły czas przy kawie i tortach, a od 

panów otrzymały symboliczny kwiatek. 

● 11.03.2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu odbyła się „Gala Sołtysów 
Województwa Dolnośląskiego”. Wśród 60 
wyróżnionych Sołtysów znalazła się Sołtys Stronia 
Śląskiego Wsi Pani Czesława Piechnik. 
● Dnia 16.03.2013 r. Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Stronia Śląskiego Wsi uczestniczyło w 
XVI Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych które 
odbyły się w Stroniu Śląskim. W Konkursie „Palma 

Wielkanocna” KGW otrzymało I nagrodę za najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Dodatkowo 
nagrodę ufundowaną przez Starostę Kłodzkiego za „najładniejszy Stół Wielkanocny” 
otrzymały również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Stronia Wsi. 
        Czesława Piechnik 

    Zarząd Zakładu Komunalnego spółki z o. o. 
w Stroniu Śląskim, jako wykonawca umów 
wywozu odpadów komunalnych (nieczystości 
stałych) od mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie oświadcza, że po dniu 30 czerwca 
2013 roku nie będzie domagał się od 
swoich klientów zapłaty za usługi, które 
z powodu zmiany przepisów ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z przyczyn obiektywnych nie będą 
wykonywane.  
W związku z tym nie jest konieczne 
wypowiadanie zawartych z Zakładem 
Komunalnym umów, które zgodnie  
z kodeksem cywilnym i zdrowym rozsądkiem 
wygasną samoistnie w przypadku niemożności 
świadczenia usług przez Zakład Komunalny. 
     
  Prezes Zarządu Spółki 
                               (-) Janusz Lignarski 

 

OŚWIADCZENIE 

    Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych UM Woj. Dolnośląskiego organizuje IV edycję konkursu 
fotograficznego „Europa inwestująca w obszaru wiejskie w obiektywie”. Więcej informacji na: www.prow.dolnyslask.pl 
w zakładce „Konkurs fotograficzny”. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody finansowe.   
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  1 lipca 2013 r., natomiast zdjęcia do dnia 30 września 2013 r. 
         
        M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

    Dnia 14.03.2013 r. w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, po raz dziesiąty, odbyło 
się spotkanie uczniów klas trzecich Gimnazjum w Stroniu Śl. Z przedstawicielami Gmi-
ny Stronie Śląskie (Pan Dariusz Chromiec – Wiceburmistrz Stronia Śląskiego), Urzędu 
Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej (Pani Agnieszka Zagórowska-doradca zawodowy).   
    Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum i wychowawców klas III odpowiedzieli rów-
nież przedstawiciele różnych zawodów z terenu Stronia Śląskiego. 
    Celem spotkania była prezentacja specyfiki różnych zawodów, ukierunkowanie 
młodzieży w podjęciu wyboru szkoły, przybliżenie rynku pracy, zatrzymanie talentów, 
określenie perspektyw pracy dla młodzieży, poznanie planów rozwoju Gminy. 
    Dobrze przygotowane prezentacje przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w 
Kłodzku, służby zdrowia (Pani Urszula Łączyńska-Ramza), przedstawiciela kultury 
(Pan Jakub Chilicki - dyrektor CETiK-u), prawnika (Pan Tomasz Mazurek), informatyka 
(Pan Marek Stocki), fryzjerstwa (Pani Sylwia Zając), firmy budowlanej (Pan Wiesław 
Ryczek), leśnictwa (Pani Irena Foremnik), gastronomii i hotelarstwa (Pan Zbigniew 
Mroczek), przybliżyły młodzieży gimnazjalnej możliwości realizowania się w różnych 
zawodach.  
Składamy serdeczne podziękowania dla gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie.  

 
Dyrektor Jolanta Nowak,  

Grono Pedagogiczne,  
uczniowie klas III  

FORUM PRZYSZŁOŚCI 2013 
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PRAKTYKI ZAGRANICZNE  

ZSP w Stroni Śląskim oferuje swoim uczniom w nowym roku szkolnym 
czterotygodniowe praktyki zagraniczne! 

    Dnia 25 stycznia 2013 roku została podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agen-
cją programu ,,Uczenie się przez cale życie”, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na realizację praktyk zagranicz-
nych w Niemczech w ramach Programu Leonardo da Vinci. Unia Europejska finansuje projekt w stu procentach, a dofinansowanie 
wynosi 148049.11 PLN. 
    Nasz projekt o nazwie ,,Kształcenie zawodowe bez granic- szansą dla europejskiego rynku pracy” został opracowany 
przez panią Monikę Ostrowską /kierownik projektu/ oraz  panią Anetę Soroko /koordynator projektu/. Weźmie w nim udział 16 
uczniów Technikum Hotelarskiego. Odbędą oni w terminie 16.09.2013-11.10.2013 praktykę zawodową w niemieckich obiektach hote-
larskich, współpracujących z organizacją Vitalis Betruungsgesellschaft für Modellprojekte mbH/Gut Wehlitz/. 
    Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie, powinni wykazywać się odpowiednim zachowanie w szkole i poza szkołą 
oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach z języka niemieckiego, przygotowujących do wyjazdu do Niemiec. 
Istnieje możliwość wyjazdu również dla uczniów klas pierwszych. Gimnazjaliści, którzy są zainteresowani podjęciem 
nauki w ZSP w Stroniu Śląskim oraz wzięciem udziału w projekcie proszeni są o kontakt w tej sprawie z dyrekcja 
szkoły lub koordynatorem projektu! 
    Celem praktyk jest zdobycie nowych doświadczeń zawodowych i dostosowanie umiejętności przyszłych techników do standardów 
wymagań w usługach na rynku europejskim. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez praktykantów kultury i obyczajów niemiec-
kiego regionu, w którym odbędą praktyki oraz możliwości doskonalenia umiejętności językowych. Umiejętności zostaną potwierdzone 
certyfikatami wydanymi przez niemieckie zakłady pracy oraz dokumentem ,,EUROPASS MOBILITY”, który będzie służył prezentacji 
całokształtu doświadczenia i wiedzy zdobytej przez jego posiadacza podczas praktyki za granicą, co zdecydowanie ułatwi start naszej 
młodzieży w dorosłe życie zawodowe. 
         Dyrektor ZSP mgr Monika Ostrowska 

STYPENDIA BURMISTRZA PRZYZNANE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim 
 

***OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2013/2014 !!!*** 
 

● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – MUNDUROWE 
● TECHNIKUM – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRO-

NOMICZNYCH (MANAGER GASTRONOMII) 
● ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – KUCHARZ 
● ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA –PIEKARZ 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CUKIERNIK 

ODDAM—PRZYJMĘ 

Do oddania w dobrym stanie łóżeczko dziecięce  
z wyposażeniem. 

Informacja w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze  

telefon  74 8141 424. 

DZIEŃ KOBIET 

    Dnia 8 marca w Świetlicy "Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. W tym uroczystym 
spotkaniu udział wzięło 55 pań, które zostały ugoszczone przez 

Krzysztofa Sobonia - Sołtysa Starego Gie-
rałtowa. Słodkości i dobrej muzyki w tym 
dniu nie zabrakło.  

Specjalnie na tą okazję została zaproszo-
na Kapela z Ulicy Hutniczej, która skocz-
nym rytmem wszystkim przygrywała.  

Każda z pań została obdarowana kwia-
tem.  

  Honorata Soboń 

    Burmistrz Stronia Śląskiego na podstawie Uchwały Nr III/-
11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawia-
nia oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz Uchwały  
Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów nauko-
wych i artystycznych dla uczniów i studentów przyznał stypendia 
sportowe i naukowe na okres od marca do czerwca 2013 r.  
Wysokość stypendiów wynosi od 50,00 zł do 100,00 zł miesięcz-
nie.  
    Wśród stypendystów: Bora Julia, Ciura Aleksandra, Cudek 
Agnieszka, Hołyst Marta, Jasik Tomasz, Jędrzejowski Remigiusz, 
Kawecki Mikołaj, Lignarska Julia, Lizurej Katarzyna, Maczkowska 
Julia, Majewski Daniel, Miernik Marlena, Mróz Damian, Mróz Julia, 
Rabenda Malwina, Radoń Nela, Rutowicz Sabina, Sadowska Kata-
rzyna, Sobolewski Jakub, Soroko Aleksandra, Soroko Małgorzata, 
Wellmann Aleksandra. 

Wszystkim stypendystom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów! 

 Śmigus-dyngus to  
słowiański zwyczaj 

 
    Śmigus polegał na biciu witkami 
wierzby po nogach i wzajemnym 
oblewaniu się wodą, co symbolizo-
wało wiosenne oczyszczenie z bru-
du i chorób. Dyngus po słowiańsku 
nazywał się włóczebny. Był to wio-
senny zwyczaj składania wizyt u 
znajomych i rodziny połączonych z 
poczęstunkiem, a także i podarun-
kiem. Wizytom towarzyszyły śpiewy. 
Dyngus dla uboższych, był okazją 
na skosztowanie niecodziennych dań. Włóczebnicy mieli przynosić 
szczęście, a jeśli nie zostali należycie wynagrodzeni smakołykami i 
jajkami, robili gospodarzom różne nieprzyjemne psikusy. 
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POZNAJ  RADNEGO  SWEGO 

KALENDARIUM  PRZEDSZKOLA   

 

 

    W tym miesiącu prezentujemy krótki 
wywiad z Panią Magdaleną Laskowską – 
Radną Miejską kadencji 2010-2014. Pani 
Magdalena Laskowska pełni następujące 
funkcje w Radzie Miejskiej: 
Sekretarz w Komisji Budżetu i Finansów oraz 
w Komisji Rozwoju Gospodarczego. Ponadto 
członek Komisji na najładniejszą Wieś  
w Gminie Stronie Śląskie. 
 
 

Pochodzi ze Stronia Śląskiego. 
Mieszka w: Stroniu Śląskim od urodzenia. 
Z wykształcenia: magister zarządzania i marketingu, technik 
hotelarstwa. 
Z powołania: społecznik, marketingowiec. 
Największa zaleta: poczucie humoru, dążenie do postawionych 
sobie celów, optymizm. 
Najmniejsza wada: za bardzo przejmuję się losem innych.  
Ulubiona pora roku: wiosna i lato. 
Ulubiony kolor: niebieski i czarny. 
Ulubione danie: pierogi ruskie.  
Ulubiony film: „Awatar”, „Dirty Dancing”. 
Ulubiona książka: książki biograficzne. 
Ulubiona muzyka: każda, która wpada w ucho. 
W czasie wolnym: spędzam czas z rodziną i znajomymi. 
Ulubione miejsce w gminie: dom rodzinny. 
Stronie (gminę) lubię za: wspaniałych ludzi, dobry klimat i 
cudowną atmosferę, bliskość natury. 
W Stroniu (gminie) zainwestowałabym w: sport – wspieranie 
klubów sportowych, powiększenie hali sportowej, w badania 
speleologiczne związane ze zjawiskami krasowymi (jaskinie), w 
ciekawe pomysły dotyczące uatrakcyjnienia naszego miasteczka. 
Dla Stronia (gminy) zrobiłabym: place zabaw dla najmłodszych, 
całodobowy punkt pomocy medycznej dla mieszkańców. 
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: bo tu nigdy nie 
można się nudzić.  
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: życzliwi mieszkańcy, 
górski klimat, wspaniale położone miasteczko, ciekawe atrakcje 
turystyczne, perspektywy rozwoju. 
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): Atrakcyjne 
turystycznie miasteczko po STRONIE Sudetów.  
 
Kontakt: Laskowska Magdalena, tel.: 605 300 963,  
mail: magdalg@interia.pl oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
czynne Biuro Radnych przy aptece Słonecznej na Morawce od 
16:00 do 17:00. 2 kwietnia 2013 roku zapraszam do biura.  

Do 29 marca trwają zapisy do żłobka i przedszkola. 
Szczególnie przypominamy o Obowiązku odbycia 

Rocznego  Przygotowania Przedszkolnego rodzicom dzieci 
z rocznika  2008. 

1. W poniedziałek 4 marca przedszkolaki odwiedzili czworonożni  
goście, pieski ze schroniska „Pod psią gwiazdą” w Polanicy Zdr., 
dla którego jesienią zbieraliśmy w przedszkolu karmę, a obecnie 
koce. Prowadzący schronisko, w ramach podziękowań za pomoc, 
przyjechali do nas ze swoimi podopiecznymi - Plutem i Misią,  
którzy uwielbiają wspólne zabawy z dziećmi.  
2. We wtorek 12 marca na wspólne warsztaty „wielkanocne„ 
zapraszaliśmy do przedszkola rodziców przedszkolaków.   

W ramach współpracy przedszkola z rodzicami we wspólnych 
warsztatach uczestniczyła jedynie Pani Marta Sawicka, która 
bardzo chętnie podzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami  
z gronem pedagogicznym– DZIĘKUJEMY! 
3. Konkurs Wielkanocny cieszył się dużym zainteresowaniem, 
prace wykonane przez nasze przedszkolaki z „niewielką pomocą 
rodziców” okazały się ciekawe, pomysłowe, a niektóre bardzo 
twórcze. Na dzieci które wzięły udział w konkursie czekało  
w dniu 15 marca wiele atrakcyjnych, chociaż symbolicznych 
nagród. Prace konkursowe jak i ozdoby świąteczne wykonane 
przez pracowników przedszkola były wystawione na „Kiermaszu” 
w CETiKu w dniu 16 marca. 
4. Podczas organizowanych przez CETiK „Stołów wielkanocnych” 
z programem tanecznym wystąpiły: przedszkolny zespoły  tańca 
ludowego „Nutki” i dzieci z grupy „Biedronek”. 
5. Zimę pożegnały, a wiosnę powitały przedszkolaki  barwnym 
korowodem ulicami Stronia Śl.  
Z tej okazji obejrzeliśmy również przedstawienie tematyczne 
przygotowane przez dzieci 5 letnie z grup „Wiewiórek” i „Żabek”.  
6. 22 marca odbyło się przedstawienie teatralne w wykonaniu 
profesjonalnych aktorów. Tym razem wystąpili aktorzy z „Teatru 
lalki i aktora” z Wałbrzycha w przedstawieniu pt. „O Rybaku  
i złotej rybce”. 
 
Zapraszamy w wielki piątek – 29 marca od godziny 8.30 

do Przedszkola gdzie  będzie można zakupić świeże, 
domowe ciasto, upieczone przez rodziców naszych 

przedszkolaków specjalnie na święta. Środki uzyskane 
ze sprzedaży ciast i z kiermaszu będą przeznaczone na  

doposażenie  sal oraz pomoce dydaktyczne. 

Przedszkole dziękuje państwu Mroczek za umożliwienie 
zorganizowania  kuligu dla dzieci 5 – 6 letnich i grupy 
„Biedronek”. Zabawa była udana, pogoda i humory wszystkim 
dopisały!!!   

Pomaleńku przez podwórze idą dzieci kurze  
W kropki w ciapki, malowanki bo to miały być pisanki  

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki,  
mokry Śmigus zraszał skronie, dużo szczęścia sypiąc w dłonie.  

 

Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkanocnych życzą 
„Przedszkolaki”, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne ora pracownicy 
Przedszkola Miejskiego.   
    A. Raś, Przedszkole Miejskie 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Wyjazd na narty 
U c z n i o w i e  z e  S z k o ł y 
Podstawowej aktywnie korzystali 
z uroków zimy i dzięki ofiarności 
spółki „Czarna Góra” wyjeżdżali 
na narty i doskonalili swoje 
um ie ję tnośc i  pod  ok iem 
n a u c z y c i e l i  w y c h o w an i a 
fizycznego.  
Śnieżne kaczki 
Na początku marca przed Szkołę 
P o d s t awo w ą  p r z y f r u nę ł y 
„Śnieżne kaczki”.  
Wszystko dzięki uczestnikom 
akcji „Kaczka ze śniegu”. 
Uczniowie różnych klas I-VI  
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udowodnili, że śnieg wspaniale nadaje się do przedstawienia kaczki. Akcja odbywała się w ramach realizacji programu „Ożywić pola- 
rok kaczki”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Konkurs „Zielnik – pospolite rośliny zielne” 
Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas IV-V szkół podstawowych z terenu gmin położonych na obszarach parków podległych 
DZPK o/ Wałbrzych. 

Sposób wykonania zielnika: 1. zielnik powinien mieć formę albumu, 2. zielnik powinien zawierać: całe rośliny zielne z korzeniami, 
kwiatami, pąkami i liśćmi, 3. zebrane rośliny należy dobrze wysuszyć, 4. wysuszone okazy należy przykleić (np. taśmą) na arkusz 
zielnikowy wielkości A4 oraz umieścić w osłonie foliowej i spiąć w skoroszycie lub segregatorze umieszczając na okładce imię  
i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły i klasę, 5. każdy wysuszony, naklejony i umieszczony w okładce foliowej okaz powinien 
zawierać opis wg poniższego wzoru:  
KONKURS pt.: „ZIELNIK- POSPOLITE ROŚLINY ZIELNE” 
Następnie należy podać: gatunek, nazwę polską rośliny, nazwę łacińską rośliny, siedlisko, miejsce zbioru – opis, datę zbioru, zebrał/a, 
oznaczył/a, 6. do pracy musi być dołączona dokładna informacja o szkole oraz uczestnikach (nazwa szkoły, imię i nazwisko 
uczestników, adres elektroniczny, pocztowy, telefon), 7. praca powinna zawierać od 5 do 7 arkuszy zielnikowych (np. z kartonu lub 
brystolu, musi mieć w przybliżeniu format A4). 
Prace zbiera: Maria Zimna 
Termin składania prac: 30 września 2013 r. 

Wyniki konkursu ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii” dla klas drugich i trzecich 
„Małym Mistrzem Ortografii” klas drugich zostały dwie osoby z taką samą ilością zdobytych punktów: Kwiatkowska Adriana kl. IIa  
i Kitkowski Grzegorz kl. IIb. 
„Małym Mistrzem Ortografii” klas trzecich została: Główka Wiktoria kl. IIIa. 

G r a t u l u j e m y   z w y c i ę z c o m ! 
         S. Madejczyk, Szkoła Podstawowa 

 

Z pamiętnika konkursowicza 
5 lutego. Właśnie się dowiedziałem, że dostałem się do ogólnopolskiego finału konkursu Ojczyzna 
Polszczyzna. Hura! Od 7 do 9 marca będę rywalizował we Wrocławiu. Szok! Pani od polskiego już 
zapowiedziała intensywną pracę…, no trzeba, to trzeba. 
7 marca. Dotarłem do pięknego Hotelu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim. Luksusowo, elegancko… 
Byłem na warsztatach integracyjnych dla uczniów (a tych jest 43, w tym 2 ze Lwowa). Przyjechali  
z różnych zakątków kraju, moja odległość to nic przy tych, którzy dotarli, np. z Ełku, Szczecina, Lublina 
czy Torunia. Zajęcia poprowadził prof. K. Grębski - aktor grający w teatrze, ale i zajmujący się 
dubbingiem.  Było świetnie - ani chwili nudy, a jakie emocje! Potem kolacja i dalsza integracja. Ludzie są 
świetni, już wiem, że z kilkoma osobami będę utrzymywał kontakt. 
8 marca. Śniadanie o nieludzkiej porze, ale za to bardzo duży wybór dań i dodatków (czekoladowa 
fontanna!) - mniam. Potem wyszliśmy na I część konkursu, która odbywała się w auli Ossolineum. 
Dostałem życzliwego kopniaka od mojej Pani od polskiego i …zacząłem pisanie. Nie było bardzo trudno, 
kilku odpowiedzi nie byłem pewien, ale z rozprawki jestem zadowolony. Skończyliśmy o 10.00, oczywiście 
musiałem zdać relację mojej polonistce (tylko czemu ona taka zdenerwowana? Będzie dobrze!). Później podzielili nas na 2 grupy  
i ruszyliśmy zwiedzać miasto - rynek (przy wejściu na uniwersytet spotkaliśmy prezydenta Wrocławia - bardzo sympatyczny, życzył 
nam powodzenia!), Ostrów Tumski, Muzeum Narodowe i znów rynek, gdzie w grze terenowej moja drużyna wygrała, bo jako pierwsi 
rozwiązaliśmy test o Wrocławiu. Nagrody - znaczek z krasnalem i mapę tras śladami krasnali podaruję siostrze - ucieszy się! 
Zwiedzanie zakończyliśmy w Panoramie Racławickiej. Byłem tam pierwszy raz, wrażenie niesamowite! Zrobiłem masę zdjęć i Pani 
mnie na tle obrazu (mówi, że to sukces, iż umie obsłużyć mojego smartfona, ha ha). Po obiedzie (bardzo smacznym) byłem na 
warsztatach dla uczniów z autoprezentacji. Śmiałem się niemal cały czas i nie wiem, kiedy zleciały te 2 godziny. Potem poszedłem na 
wykład profesora J. Miodka. Świetnie się słuchało o etymologii nazw miesięcy i miejscowości. Zdjęcie z profesorem też mi się udało 
zrobić. Na koniec kolacja i myślałem, że po niej nie będę miał sił na nic, ale… zbyt fajni ludzie mieszkają za ścianą, więc poszedłem 
pogadać, szkoda czasu na spanie. Nauczyciele w swoich pokojach, to korzystaliśmy ze swobody i zagadaliśmy się do…, no długo. 
9 marca. Ostatnie śniadanie, pakowanie i wyjście na II część konkursu - etap ustny. Oczywiście całą drogę przegadaliśmy z moją 
polonistką o zasadach wystąpień, przemawiania. Może się przyda. Pani mnie uspokajała, bo chyba było po mnie widać bliskość 
zawału. Miałem 45 minut na przygotowanie opowiadania. Wszedłem o 10.30, by przedstawić moją historyjkę. Wrażenie ogromne: 
dostojne jury z prof. J. Miodkiem na czele, kamery telewizyjne, aparaty fotoreporterów i ja! 
Wszyscy byli życzliwi, uśmiechnięci, więc i ja się uśmiechałem, opowiadając o przygodzie w Egipcie. Jakoś poszło, ale nie powiem, 
bym chciał znów występować. Potem poszliśmy z moją nauczycielką pospacerować po rynku i okolicach, bo w tym czasie odpowiadali 
inni. Po obiedzie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Nie zdobyłem żadnej nagrody (dostałem książkę i dyplom za udział), 
wygrałem za to coś innego- możliwość spotkania świetnych ludzi, czerpania z wiedzy uznanych naukowców, pobyt w luksusowym 
hotelu. To mój sukces i to zapamiętam do końca życia, bo, kto wie, może w przyszłym roku będę startował w kategorii: szkoły 
ponadgimnazjalne. 
Teraz wracamy…o, Maja napisała SMS…        Jakub Kobiałka  
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OSWAJAMY KOMPUTER I INTERNET 

40 000 zł dla Mikroprzedsiębiorcy roku 2013. 

Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do 
zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. 
    Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans 
roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. 
Uczestnicy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii konkursowych, w których brana jest pod uwagę data rozpoczęcia 
działalności gospodarczej: 
► SENIOR  -  p r z eds i ęb i o r c y ,  k t ó r z y  z a ł o ż y l i  swo j ą  f i rmę  p r zed  1  s t y c zn i a  20 06  r o ku , 
►PROGRES - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą między 1 stycznia 2006 roku a 31 grudnia 2009 roku, 
► S T A R T  -  p r z e d s i ę b i o r c y ,  k t ó r z y  z a ł o ż y l i  s w o j ą  f i r m ę  p o  1  s t y c z n i a  2 0 1 0 . 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 kwietnia 2013 roku. Zwycięzca konkursu  otrzyma nagrodę główną w 
wysokości 40 000 zł oraz tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013”. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia w trzech 
kategoriach, po 15 000 zł każda. 
Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas 
uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w czerwcu 2013 roku. 
 Kategorie oceniane w ramach konkursu to: ►pomysł na firmę i jego ewolucja, umiejętność przezwyciężenia kryzysów oraz trudności 
przy tworzeniu i rozwoju firmy, ►nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć, ►strategię rozwoju firmy, ►wpływ na 
rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców, ►kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz 
jego metody promocji i dystrybucji). 
Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl lub na stronach Fundacji Kronenberga.  

STREFOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – KROSNOWICE 02.03.2013 

    W sobotę 2 marca 2013 w Krosnowicach rozegrano strefowy turniej do XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS w tenisie stołowym. Organi-
zatorem  imprezy było Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, GLKS „Orlęta” Krosnowice z przedstawicielem klubu Panią Barbarą 
Bromboszcz, oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku - reprezentowane podczas zawodów przez przewodniczącego Marka Szpaka, 
wiceprzewodniczącego Wiesława Ryczka i sekretarza Zdzisława Jelonkowskiego. W zawodach uczestniczyło 64 zawodników i zawodni-
czek. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a pierwsza dwójka zawodników z każdej kategorii otrzymuje prawo gry 
w finale dolnośląskim w Gierałtowcu 16 marca 2013 roku. 
Młodziczki 
1. Węgrzyn Katarzyna  UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie 
Kadeci 
1. Majewski Daniel      UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie 
Kadetki 
1. Borszowska Alicja    UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie 
2. Ciura Aleksandra     UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie 
Juniorzy 
3. Cuch Patryk        UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie  Wiesław Ryczek, Wiceprzewodniczący Powiatowego LZS w Kłodzku 

Klasyfikacja klubów:  
1. GLKS „Orlęta” Krosnowice                     121 pkt. 
2. UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie        46 pkt. 
3. MLKS Sudety Międzylesie                       17 pkt. 
4. LZS „Sokół” Nowy Waliszów                    10 pkt. 
5. Sowiogórski KS Nowa Ruda Uczniowski     9 pkt. 

    Na terenie Gminy Stronie Śląskie jest realizowany program Polski Cyfrowej Równych 
Szans. Projekt „Computer & Coach czyli Cyfrowe Buty do Świata Internetu” prowadzi Mał-
gorzata Bednarek, przeszkolony trener programu PCRS. Realizacja jest możliwa dzięki udo-
stępnieniu przez Bibliotekę strońską komputerów z dostępem do internetu. Spotkania dla 
chętnych osób w wieku 50+ odbywają się w 2 grupach w środy i czwartki od 16.00 
(początkujący) i 17 (zaawansowani). Pierwsza grupa skończy warsztaty 27 marca, nato-
miast druga 4 kwietnia. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biblioteką – od 11 
kwietnia kolejny cykl warsztatów.  Tematyka zajęć: Klawiatura, jak ją obsługiwać, ćwiczenia 
w poszukiwaniu informacji w internecie, jak założyć konto mailowe; Ćwiczenia w posługiwa-
niu się wyszukiwarką google, wysyłanie maili, portale społecznościowe – konta; Tworzenie 
plików, ich zapisywanie, jak przegrać zdjęcia z aparatu; Ćwiczenia w przesyłaniu maili, za-
mieszczanie treści na portalach społecznościowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
    Trwają uzgodnienia na temat spotkań na terenach wiejskich, o poszczególnych terminach poinformujemy na plakatach. Na pierw-
sze pt. „Tradycje wielkanocne” zapraszam 10 kwietnia o godz. 17-tej do „Górskiej Doliny” u pp. Sadowskich. Patronat nad spotkaniem 
z internetem objął pan Kazimierz Drożdż, Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 
    Natomiast od 2 marca w każdą sobotę na antenie TVP1 o godz. 10.30 emitowane są odcinki „Latarnicy.pl” z poradami dla osób 
starszych jak nauczyć się korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych narzędzi. 
        Małgorzata Bednarek, Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans  
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    Strażnicy miejscy podjęli samodzielnie 22 interwencje ze zgłoszeń mieszkańców, dokonali 13 patroli rejonów 
szkół  pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu na terenie szkoły. 
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:  
● 13.02.2013 r. w Szkole Podstawowej z 2 klasami 4-6 na tematy „Bezpieczny internet”, „Udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej” z ćwiczeniami praktycznymi, 
●14 i 15.02.2013 r. w dwóch klasach gimnazjalnych i dwóch ponadgimnazjalnych na tematy „Dopalacze co każdy 

kolekcjoner powinien wiedzieć” i „Narkotyki – świadectwo byłego narkomana”. 
    W dniu 08.02.2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną z członkami 
w klubie Honorowych Dawców Krwi „BRYLANT” dotyczącą bezpiecznych zachowań w codziennym życiu. 
25 lutego 2013 r. podczas  XXVIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego miałem zaszczyt i przyjemność przedstawić 
do wyróżnienia funkcjonariusza Straży Miejskiej Pana Wojciecha ZIOBRO, który otrzymał z rąk Pana Burmistrza 
Zbigniewa ŁOPUSIEWICZA awans na wyższe stanowisko oraz list gratulacyjny z wyrazami podziękowania i uznania za 
uratowanie życia człowiekowi podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do gratulacji przyłączyły się wszystkie 
osoby obecne na sali obrad. 
    W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowali  posesje w Stroniu Śląskim i Goszowie.  
W trakcie kontroli 3 osoby ukarali mandatem karnym kredytowanym, które następnie podpisały umowy na wywóz nieczystości stałych, 
pozostali właścicieli dysponowali umowami. Kontrole prowadzone będą na bieżąco.  
    Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 3 wywiady środowiskowe, udzielili 4 asyst dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz uczestniczyli w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego.  
    W ramach kontroli osiedli i rejonu piwnic po byłych TBS-ach stwierdzili w godzinach popołudniowych przebywanie w nich 2 osób 
nieletnich, którym nakazali opuszczenie w/w miejsca. Dodatkowo w ramach samodzielnych patroli dokonali kontroli budynków pod 
kątem wiszących sopli stwarzających zagrożenie dla przechodniów, które po interwencji funkcjonariuszy usuwane były na bieżąco.  
    W miesiącu lutym odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 15 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i 
bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji „Bezpieczne 
ferie”, „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. W ramach prowadzonej, w dniu 07.02.2013 r. w godzinach wieczorno-nocnych,  
ogólnopolskiej akcji badania ilości osób bezdomnych dokonali kontroli miejsc zagrożonych oraz miejsc gdzie mogą przebywać osoby 
bezdomne. Nikogo nie stwierdzono. Ponadto w trakcie wspólnych służb podejmowali 17 interwencji porządkowych i zabezpieczali 
rejon  kolizji drogowej. 
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 42 patrole, z czego 28 pieszo i 14 samochodem.  
         Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej  

Straż Miejska w Stroniu Śląskim przypomina! 
Parkowanie, a strefa zamieszkania 

 
    „Strefa zamieszkania" jest to obszar 
obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na 
którym obowiązują szczególne zasady ruchu 
drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z 
ustawą Prawo o ruchu drogowym.  
Szczególne zasady ruchu drogowego, o 
których mowa w definicji "strefy za-
mieszkania", to między innymi:  
- prawo pieszego do korzystania z całej sze-
rokości drogi i pierwszeństwo przed pojazda-
mi, 
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko 
w wieku do 7 lat, bez opieki oso-
by starszej, 
- prędkość dopuszczalna pojazdu 
lub zespołu pojazdów w strefie 
zamieszkania wynosi 20 km/h, 
- zakaz postoju w strefie za-
mieszkania w innym miejscu niż 
wyznaczone w tym celu. 

Czy chciałbyś być na naszym miejscu? 

    Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do 
parkowania na "kopertach". Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie 
międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski. Według przepisów, 
kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym Kartą parkingową, będący osobą 
niepełnosprawną bądź przewożący taką osobę, może nie stosować się do wybranych 
znaków drogowych, nie dotyczy to znaku D-40 „strefa zamieszkania”. 

    Pamiętaj!!! Za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych grozi mandat karny w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych . 
Oznakowanie pionowe D-18, D-18a i D-18b wraz z tabliczką T-29, na której 
umieszczony jest symbol osoby niepełnosprawnej. Oznaczenie poziome P-24, czyli 
namalowany białą farbą symbol osoby niepełnosprawnej, który umieszczony jest jako 
uzupełnienie znaków poziomych P-18 (miejsce postojowe) i P-20 (koperta), znaki 
poziome mogą występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi.  

    Kartę parkingową należy 
umieścić za przednią szybą 
po jazdu  samoch odowego,  
w  m i e j s c u  w i d o c z n y m , 
umożliwiającym odczytanie jej 
daty ważności, numeru oraz 
organu wydającego (czyli do 
góry stroną bez zdjęcia). 
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

IMPREZY W CETIK-U 

● 2 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00 "Gitariada". Agnieszka i 
Witold Kozakowscy duet gitar klasycznych w Stroniu Śląskim. 
Wstęp wolny!!! 

Kłodzcy muzycy 
koncertują wspólnie 
od siedmiu lat. 
Występowali między 
i n n y m i  n a 
f e s t i w a l a c h 
muzycznych  w 
Legnicy, Leżajsku, 
Wrocławiu (sala 
F i l h a r m o n i i 
W r o c ł a w s k i e j , 
Ossolineum, Kościół 
U n i w e r s y t e c k i ) , 
Rzeszowie, Kaliszu 
a także w Czechach. 
W repertuarze ich 
koncertów odnaleźć 
można muzykę 

dawną w transkrypcji na dwie gitary oraz współczesne 
kompozycje gitarowe. Często odwiedzają dolnośląskie 
uzdrowiska z programem koncertowym pt. „Muzykoterapia 
gitarowa”. Artyści koncertują na instrumentach lutniczych 
wykonanych przez polskiego artystę lutnika Bogusława 
Teryksa. 
Na koncercie w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury duet 
gitarowy wykona utwory m.in.: Jeana Baptisty Lully’ego, Jaime 
Mirtelbaum Zenamona, Francisa Kleynjansa oraz Enrique 
Granadosa. Muzycy nie stronią też od utworów 
południowoamerykańskich i słynnych tematów filmowych. 
● 3 i 17 kwietnia (środy) w sali widowiskowej Centrum w godz. 
16.00 - 18.00 odbędą się wykłady Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Zajęcia poprowadzą wykładowcy Wyższej Szkoły 
Zarządzania Edukacja Wydział Turystyki w Kłodzku. Warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie kwestionariusza 
osobowego oraz dostarczenie 2 zdjęć. Zajęcia odbywają się 
bezpłatnie!!! 
● w dniu 10 kwietnia w CETiKu odbędzie się pobór krwi. 
Organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi "Brylant" w 
Stroniu Śląskim. 
● W dniu 30 kwietnia o godz. 19.00 w CETiKu zaprezentuje się 
Kabaret "Jurki". Bilety w cenie 30 złotych do nabycia w biurze 
Centrum od 3 kwietnia br. 
● 28 kwietnia rozpoczęcie sezonu rowerowego w Gminie 
Stronie Śląskie cykl "Gmina Aktywna z Natury - poznaj swoją 
okolicę". Spotkanie przy hali SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z 
o.o. w Stroniu Śląskim o godz. 9.45. Na rozpoczęcie sezonu 
przewidujemy trasę łatwą o długości ok. 20 km.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy kochają rowery i 
przyrodę. Organizatorzy zapewniają przewodnika oraz dobrą 
zabawę.  
Wycieczka zakończy się ogniskiem. Plakat informacyjny 
dostępny będzie już w kwietniu na stronie 
www.cetik.stronie.pl. 
 

Serdecznie zachęcamy do udziału! 

    P. Dywański, CETiK 
 

    W lutym 2013 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia dla 
Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło 8 osób. Uczestnicy to  osoby uzależnione, osoby 
pijące szkodliwie oraz problemowo.  
    Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy 
poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00.  
    W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym  w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy 
Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać  z poradnictwa w zakresie  
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania  przemocy domowej. 
Można tu uzyskać wiedzę niezbędną do działań w kierunku 
poprawy istniejącej sytuacji dotyczącej siebie samego lub osób 
bliskich.  W omawianym okresie odbyły się 4 spotkania, łącznie 11 
porad dotyczących: 
- możliwości podjęcia terapii odwykowej w  placówkach 
stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce 
terapeutycznej,  
- pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie 
obowiązku leczenia odwykowego skierowane do Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te 
dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla 
osób uzależnionych/ 
- działań zapobiegających oraz pomocy  w  radzeniu sobie z 
nawrotem  – porady dotyczyły osób biorących udział w zajęciach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych, 
- wsparcia dla członków rodzin oraz osób  będących w związkach z  
pijącymi, 
- problemów związanych z przemocą domową, rozbrajania 
mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy. 

Od stycznia 2013 roku działa Telefon Zaufania 698908002: 
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. 

W styczniu 2013 r. podjęta została przeze mnie próba 
stworzenia Grupy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Stroniu 
Śląskim. Uzyskałam wstępną zgodę od Księdza Proboszcza na 
korzystanie z salki katechetycznej na czas spotkań Grupy AA,  
tj. dwie godziny raz w tygodniu, np. 18.00 – 20.00.  Działania te 
nie znalazły jednak poparcia u osób z problemem alkoholowym – 
nikt  nie podjął się dalszych kroków i sprawa utknęła w martwym 
punkcie. Zapraszam zainteresowane osoby do dalszych rozmów -  
być może zbyt mało ludzi wiedziało dotychczas o takiej możliwości 
trzeźwienia. 
   mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
   Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

Przypominamy, że zbliża się MAJ, który jest miesiącem 
bezpłatnego zwracania przetrzymanych książek. 

 
Zdrowych, spokojnych oraz pogodnych Świąt 

Wielkanocnych spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze  
oraz mokrego Dyngusa 

życzy  
Dyrekcja oraz pracownicy Biblioteki Miejskiej  

w Stroniu Śląskim 

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
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HDK „BRYLANT” 

    Ósmego marca odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu 
Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim, 
na którym dokonano podziału okolicznościowych medali 55-lecia 
Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Zarząd Klubu rekomendował Zarządowi Okręgowemu przyznanie 
dziesięciu medali honorowym dawcom krwi, sześciu osobą i 
instytucją oraz organizacjom współpracującym z Klubem HDK 
„Brylant” oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. 
    10 kwietnia w środę w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury 
(budynek dawnego dworca kolejowego) odbędzie się akcja zbiórki 
krwi, na którą wszystkich chętnych do oddania krwi i podzielenia 
się nią z drugim człowiekiem serdecznie zapraszamy! Rejestracja 
dawców od godz. 10°° do 13°°. 

Zdziwisz się – kto ? Zdziwisz się – skąd ? 
A my Ci życzymy Wesołych Świąt ! 

Pomyślisz sobie, jaka to bajka ? 
A my Ci życzymy smacznego jajka ! 

Czy jesteśmy szczerzy ? Nie ma obawy ! 
Bo również życzymy miłej zabawy ! 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia 
przyrodą życzy Zarząd Klubu HDK „Brylant”. 
      Jacek 

TENIS STOŁOWY 

OLA CIURA NAJLEPSZA NA III WTK KADETÓW. 
    W nowo oddanej hali widowiskowej w Gierałtowcu - Wieś 
odbył się turniej tenisa stołowego, gdzie podobnie jak w 
kategorii juniorów prym wiedli zawodnicy „ŚNIEŻNIKA” - 
wygrała Aleksandra Cirua, która w finale pokonała swoją 
koleżankę klubową Alicję Borszwską. W kadetach bardzo dobrze 
zaprezentował się Daniel Majewski zajmując II miejsce.  
 
ANNA WĘGRZYN WYGRYWA EUROPEJSKI PROTUR WE 
WŁOSZECH - LIGNANO-27.02.2013-03.03.2013.  
    Duży sukces odniosła zawodniczka UKS MLKS ŚNIEŻNIK 
STRONIE ŚL. Anna Węgrzyn reprezentująca Polskę na turnieju 
tenisa stołowego we Włoszech-Lignano MINI CADET GRILS 
SINGLES, gdzie pokonała w półfinale włoszkę Delase Marcele  
3-0, 11-4, 11-2, 11-8, a w finale słowaczkę Puchowanowe  
3-1, 8-11, 11-7, 11-7, 11-5.  
 
SIOSTRY WĘGRZYN ZWYCIĘŻAJĄ III OTK MŁODZIKÓW.  
    W zakończonym w Sosnowcu 15-16.03.2013.w III 
Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym młodzików 
bezkonkurencyjne okazały się siostry Węgrzyn,które w gronie 40 
zawodniczek okazały się najlepsze w kraju. W finale zawodów 
Katarzyna pokonała Annę - 3;2.  
   L. Kawa, Wiceprezes DOZTS Wrocław 

    W sobotę, 23. lutego, w malowniczej stolicy Mazur- Ełku, 
odbyły się kwalifikacje do tegorocznych Mistrzostw Europy, które 
odbędą się 1-2 czerwca w Lucernie. Były to zawody mające na 
celu stworzenie kadry narodowej poprzez wyłonienie dwóch 
najlepszych osób z każdej kategorii. Jest mi niezmiernie miło 
poinformować, że w reprezentacji naszego kraju, znalazłam  się 
ja, Anna Brzezicka-Bojda.  
    W kategorii +65 kg kobiet zajęłam drugie miejsce i tym 
samym wywalczyłam sobie powołanie do kadry narodowej. 
Przede mną- 95 dni ciężkiej pracy. To dopiero początek, 
ale nikt nie obiecywał że będzie łatwo. 

Szwajcario- przybywam!!! 
    Anna Brzezicka-Bojda 

KWALIFIKACJA I BILET DO SZWAJCARII  
WYWALCZONE  

„KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE”  

    „Kryształ Stronie Śląskie” to drużyna klasy okręgowej zajmująca 
po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 9 miejsce w tabeli 
rozgrywek mistrzowskich (informacja dla tych, którzy się tą 
dyscypliną sportu na poziomie niższych rozgrywek nie interesują). 
Treningi, przed rundą wiosenną, pod wodzą trenera Zbigniewa 
Lipkowskiego rozpoczęły się 22 stycznia. Z zaplanowanych 
meczów sparingowych rozegrano cztery: 
09 lutego Kryształ-Stal Świdnica LDJ  5-2, 
23 lutego Kryształ-Śnieżnik Domaszków  5-5, 
02 marca Kryształ-Polonia Bystrzyca   1-2, 
09 marca Kryształ-Orlęta Krosnowice   2-1. 
    Po przerwie do rozgrywek w drużynie dołączył wychowanek 
Kryształu, Mariusz Przytulski. 
    Pierwszy mecz mistrzowski drużyna rozegrała 24 marca w 

Żarowie, a kolejny odbędzie się 30 
marca  na własnym stadionie o 
godzinie 15-ej z Pogonią Pieszyce. Na 
ten mecz serdecznie zapraszamy. 
    W klubie oprócz drużyny seniorów 
t renu ją  i  r o zgrywa ją  mecze 
mistrzowsk ie Terenowa Klasa 
Juniorów Młodszych prowadzona przez 
Marka Balickiego, oraz Terenowa 
Trampkarzy prowadzona przez 
Wojciecha Hatalskiego. 
Drużyna Juniorów i Trampkarzy 
rozpoczną rozgrywki mistrzowskie 13 
kwietnia. 

Juniorzy o godzinie 13-ej w Stroniu ze Skałkami Stolec,  
a Trampkarze o 11-ej w Polanicy. 
Na wszystkie mecze rozgrywane na miejscowym stadionie z  
udziałem Naszych drużyn serdecznie zapraszamy. 
                                                                                  
      Jerzy Rodak 
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Adres 
redakcji/wydawcy 

Gmina Stronie Śląskie      
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 17  Faks 74 811 77 32       
e-mail: promocja@stronie.pl 

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i 
poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przy-
czyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym języ-
kiem 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. 

Rok X, Numer CI BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY 

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. 

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

BIURO RADNYCH ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE  

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! 

 

 INFORMACJA 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim informuje,  
że prowadzi nabór osób chętnych do uczestnictwa  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lądku Zdroju.  
    Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego 
pobytu ( w godz. od 8.00 do 16.00) mającą na celu usprawnianie 
i aktywizowanie osób chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz 
osoby z upośledzeniem umysłowym.  
       Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziela   
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim tel.( 74 8141424). 

  M. Lech, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
  w Stroniu Śl. 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  

Zarząd Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji 
Społecznej w Stroniu Śląskim zwołuje WALNE 
ZGROMADZENIE CZŁONKÓW dnia 16 kwietnia 2013 roku 
(wtorek) o godzinie 1600 (drugi termin godzina 1615)  
w Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim  
ul. Kościelna 12. 
Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o niezawodne 
przybycie. 
    Zarząd Stowarzyszenia 

    Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
Ryszard WIKTOR, Wiesława CZERWIŃSKA, 
Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian NAJDUCH, 
Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i 
Zdzisław PAKUŁA, organizują bezpłatną 
podstawową obsługę prawną doradztwo/
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Porad 
udzielać będzie adwokat z Kancelarii Prawnej w 
Kłodzku. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godzinach 15.00-
16.00: 
● dnia 02 kwietnia 2013 r. w Biurze 
Radnych ul. Morawka 31(przychodnia zdrowia 
obok Apteki Słoneczna), 
● dnia 07 maja 2013 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B 
w Stroniu Śląskim. 
    Terminy i miejsce kolejnych dyżurów podawane będą w 
Nowinkach Strońskich. 
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  / świadczenia 
ZUS-owskie / w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. 
Informacji udzielać będzie osoba kompetentna. 

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska,  
Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

 zapraszają w sprawach samorządowych do biura przy ul. Moraw-
ka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700. 
2 kwietnia 2013 roku dyżur w biurze pełni Magdalena Laskowska. 

    AMAZONKI, to projekt, którego celem jest przełamanie 
s t e r e o t y p ó w 
związanych z 
postrzeganiem 
k o b i e t  p o 
mastektomii. W 
jego realizację 
zaangażowały 
się amazonki z 
Ziemi Kłodzkiej. 
Warto docenić 
ich otwartość i 
o d w a g ę , 
z w ł a s z c z a ,  
że są to osoby funkcjonujące w małych społecznościach, w 
których trudno o anonimowość. Kobiety te zdecydowały się 
pokazać  publicznie i udowodnić, że mimo choroby, która je 
dotknęła, są szczęśliwe i pełne optymizmu. W zamyśle twórczyń 
 jest wydanie kalendarza z amazonkami, który w miejscach 
publicznych propagowałby badania kontrolne, dawał nadzieję i 
wsparcie kobietom, które borykają się z chorobą.  

Wystawa będzie prezentowana do 21 kwietnia 2013 r.  
Muzeum Filumenistyczne 

Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 1 


