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„RÓśA KŁODZKA 2011” DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

    Miło nam poinformować, Ŝe 27 stycznia br. w 
Dusznikach-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród starosty kłodzkiego „RóŜa Kłodzka 2011”. 
WyróŜnienie przyznane zostały osobom, instytucjom 
oraz organizacjom, które w 2011 roku w szczególny 
sposób zasłuŜyły się dla społeczności powiatu kłodz-
kiego.  

    Decyzją kapituły konkursowej Gminą Roku 
2011 została Gmina Stronie Śląskie. Nagroda 
przyznana została za realizację szeregu inwestycji, 
przedsięwzięć promocyjnych oraz wspieranie działań 
w zakresie rozwoju kultury. Jedną z głównych inwe-
stycji, które Gmina realizowała w 2011 r. było 
otwarcie Centrum Edukacji, Turystki i Kultury. W 
kategorii Gmina 2011 roku nominowane były: Gmina 
Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lądek Zdrój oraz Gmina 
Stronie Śląskie. 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim  
Ryszard Suliński 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet.  

Z tej okazji pragniemy złoŜyć wszystkim Paniom  

najlepsze Ŝyczenia,  

za Wasze zaangaŜowanie i aktywną działalność,  

za pasję, za mądrość, za piękny uśmiech.  

Za cierpliwość i opanowanie i za to ze jesteście z nami,  

upiększacie i ułatwiacie nasze Ŝycie.  

Wszystkiego najlepszego! 

KONKURS OGŁOSZONY 

    Informujemy, Ŝe Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił konkurs na wykonanie projektu gra-
ficznego herbu, flagi oraz znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie. Konkurs adresowany 
jest do podmiotów mających doświadczenie heraldyczne. Wyboru zwycięzcy konkursu doko-
na Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Stronia Śląskiego. Zwycięzca Konkursu 
otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto, która będzie płatna po otrzymaniu pozytyw-
nej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.stronie.pl, Biuletynie Informacji Publiczne. Szczegółowych informacji 
udziela Sekretarz Gminy Tomasz Olszewski tel. 748117751. Zapraszamy chętnych do wzięcia 
udziału w ogłoszonym konkursie. 
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PRZETARG 
 Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  
drugie przetargi  ustne  nieograniczone na sprzedaŜ n/w lokali przeznaczonych  do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowią-
cych własność Gminy Stronie Śląskie: 

 

Lp PołoŜenie Numer i  
pow. 
działki 
w m2 

  

Księga 
wieczysta 

KW Nr 

Nr lokalu 
przezna-
czonego 

do remon-
tu i adap-
tacji  na 

cele 
mieszkal-

ne 

Pow. uŜytkowa 
lokalu/pom 

PrzynaleŜnego 
w m 2 

 

Wysokość 
udziału 

w częściach 
 wspólnych 
budynku i 
w prawie 
własności 

 działki  w  m2 

Przeznacze-
nie nieru-
chomości 

i sposób jej  
zagospoda-

rowania 
  

Cena 
wywoław-

cza 
w PLN 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

  

 Data prze-
targu 

godzina 

 1. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

 

SW1K/000 
91789/7 

2 
  

36,33 
10,050 

5,72% 
t.j. 79,62 

  

27 000,00 1 400,00 06.04.2012 r. 

godz.10:00 

2 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

4 52,70 
12,99 

8,10% 
t.j. 112,75 

  

45 000,00 2 300,00 
06.04.2012 r. 

godz. 10:15 

3 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

5 36,71 
5,50 

5,20% 
t.j. 72,38 

  

30 000,00 1 500,00 
06.04.2012 r. 

godz. 10:30 

4 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

6 46,81 
18,25 

8,02% 
t.j. 111,64 

  

40 000,00 2 000,00 
06.04.2012 r. 

godz. 10: 45 

5 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

7 43,04 
 7,18 

6,19% 
t.j. 86,17 

33 000,00 1 700,00 
06.04.2012 r. 

godz. 11:00 

6 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

9 36,03 
8,72 

5,52% 
t.j. 76,84 

29 000,00 1 500,00 
06.04.2012 r. 

godz. 11:15 

7 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

10 51,84 
 28,24 

9,87% 
t.j. 137,39 

40 000,00 2 000,00 06.04.2012 r. 

godz. 11:30 

8 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

11 47,69 
16,45 

7,91% 
t.j. 110,11 

38 000,00 1 900,00 
06.04.2012 r. 

godz. 11:45 

9 Stronie Śląskie 
ul. Morawka 38 

554/102 
1392 

  

SW1K/000 
91789/7 

14 42,96 
 6,91 

6,15% 
t.j. 85,61 

33 000,00 1 700,00 06.04.2012 r. 

godz. 12:00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zabudowa 
mieszkanio-
wa wieloro-

dzinna i 
usługi 

  

 Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 22 marca  2012 r. w godz. od 10 : 00 do 11:00. 
Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w  w/w dniu i godzinach  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konfe-
rencyjna) 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ” przelewem  lub go-
tówką najpóźniej do dnia 2 kwietnia  2012 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie 
Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę   uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez 
Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta ozawarcia 
umowy sprzedaŜy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niŜ przed upływem trzech dni  
od dnia zamknięcia przetargu. 
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosow-
nym pełnomocnictwem. KaŜdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument toŜsamości, potwierdzenie wniesienia wadium. 
5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca. 
6. W przypadku osób prawnych: aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo, kserokopię  
dowodu wpłaty wadium, dowody osobiste. 
7. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyŜej ceny  wywoławczej. 
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    Przepraszam funkcjonariusza StraŜy Miejskiej Łukasza Wójcik i 
funkcjonariusza Policji mł asp Sławomira Imińskiego za zniewaŜe-
nie ich w dniu 15 października 2011 r. w Stroniu Śląskim na  
ul. Sudeckiej.     Władysław Czerwiński 

 

PRZEPROSINY 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
Zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w dniu  

27 lutego 2012 roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
przy ul. Kościuszki 55. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
4. Analiza i ocena zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa poŜarowo-powodziowego. Stan 
wyposaŜenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy”. 
5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi 
Bielice – Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVII-1/12).   
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Nowy Gierałtów – Gmina Stronie 
Śląskie (druk nr XVII-2/12).  
7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Stary Gierałtów – Gmina Stronie 
Śląskie (druk nr XVII-3/12).  
8. WyraŜenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieruchomości niezabudowa-
nych, połoŜonych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XVII-4/12).  
9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej działalności w okresie między sesjami.  
10. Interpelacje radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
13. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 

 

ZBIÓRKA ZUśYTEGO SPRZĘTU 

    W piwnicy masz starą pralkę? Zepsuta lodówka 
zagraca twój strych? Masz stary niesprawny kom-
puter i nie wiesz co z nim zrobić?  Posiadasz w 
swoim gospodarstwie domowym „Elektrośmieci”?                  
Od 1 marca 2012 r. Zakład Komunalny Sp. z 
o. o. w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej 2a 
prowadzi zbiórkę zuŜytego sprzętu. We wtorki 

i czwartki, w godzinach od 8:00 do 13:00 moŜna oddawać urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne z gospodarstw domowych. 
Zbiórce podlega tylko i wyłącznie kompletny sprzęt.  

ZMIANA LOKALIZACJI BIUR W  
URZĘDZIE MIEJSKIM! 

   Informujemy, Ŝe połowie lutego w Urzędzie Miejskim nastąpiły 
zmiany lokalizacji biur tj.: 
1) URZĄD STANU CYWILNEGO mieszczący się do tej pory w 
pokoju  numer 25 został przeniesiony do pokoju numer 9. 
 
2) BIURO PROMOCJI I ROZWOJU GMINY ORAZ DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ mieszczące się do tej pory w pokoju 
numer 9 zostało przeniesione do pokoju numer 11. 
 
3) BIURO DORADZTWA PRAWNEGO ORAZ BIURO SPE-
CJALISTY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ I ANA-
LIZ mieszczące się do tej pory w pokoju numer 11 zostało prze-
niesionego pokoju nr 14. 
 
4) BIURO SEKRETARZA GMINY mieszczące się do tej pory w 
pokoju numer 14 zostało przeniesione do pokoju numer 25.  

„NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON” 

    16 stycznia ruszyła kampania Minister-
stwa Finansów pod nazwą „Nie bądź jeleń, 
weź paragon”. Głównym celem akcji jest 
uświadomienie podatnikom, Ŝe biorąc para-
gon przy kaŜdym zakupie nie tylko łatwiej 
mogą dochodzić roszczeń w przypadku spo-
ru z przedsiębiorcą, ale i pozytywnie wpły-
wają na funkcjonowanie gospodarki. W 
związku z powyŜszym w całym kraju nasilą 

się kontrole mające na celu sprawdzenie czy przedsiębiorcy wydają 
klientom paragony. 
Akcja wspierana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Rzeczni-
ków Konsumentów, Federację Konsumentów oraz Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich.  

Opracował: Magdalena Golec-Sęga, Halina Lpiec  
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 

8. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. 
9. Burmistrz Stronia Śląskiego moŜe odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waŜnych powodów, informując o tym niezwłocznie w for-
mie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  moŜna uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich  

pok. nr 12 (tel. 74 811-77-15,41). 
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Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 

    Informujemy, Ŝe od 1 lipca 2011 roku została uru-
chomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie interne-
towej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przed-
siębiorców, będących osobami fizycznymi, działających 
na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umoŜliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wzno-
wienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycz-
nych, prowadzących działalność gospodarczą. 

Zadaniem CEIDG jest: ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębior-
cach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, umoŜliwienie wglądu do danych 
bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, umoŜliwienie ustalenia terminu i zakresu 
zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu. 

W grudniu 2011 r. wszystkie wpisy znajdujące się w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego zostały przekazane do CEIDG.  Po tym terminie dla przedsiębiorców organem ewidencyjnym stał się Minister Gospodarki.       
Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje równieŜ nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek 
stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność 
gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych juŜ działających przedsiębiorców do CEIDG – takŜe ci, którzy będą chcieli 
dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej. 
Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca moŜe złoŜyć na dwa sposoby: w formie elektronicznej – wypełniając samodzielnie for-
mularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i przesyłać go bezpośrednio do CEIDG lub w 
formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy. 
Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę: 
● podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 
Wniosek składany w formie papierowej winien zostać: 
● podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego 

dokumentu toŜsamości; 
● podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą 

oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu toŜsamości pełnomocnika, lub przesłać listem poleconym do urzędu gminy 
wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1. 

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest: 

• sprawdzenie toŜsamości przedsiębiorcy, 
● wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku, 
● przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną, 
● podpisanie wniosku  podpisem elektronicznym oraz przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego. 

 
Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. KaŜdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez 

CEIDG na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo 
wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą zaś domagać się od przedsiębiorców okazywania, 
przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. 
 

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji 
przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.  

ZASADY FUNKCJONOWANIA CEIDG 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

    21 stycznia tego roku we wsi Strachocin w gościn-
nych progach "Górskiej Doliny" zostało zorganizowa-
ne przyjęcie dla Babć i Dziadków połączone z zabawą 
karnawałową dla dzieci. Zabawa była bardzo udana, a 
Dziadkowie byli bardzo wzruszeni podczas prezentacji 
krótkiego programu artystycznego. Dzieci bawiły się 
znakomicie. Dziękujemy za pomoc w zorganizowania 
udanej imprezy.     

    Sołtys Strachocina  
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„ ZROZUMIEĆ  ŚWIAT”  

  Od roku szkolnego 2010/2011 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim realizuje projekt „Zrozumieć świat - 
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego” 
Projekt ten finansowany jest budŜetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Celem ogólnym projektu jest rozwinięcie u uczniów klas IV – VI kompetencji kluczowych w zakresach: 
 a) matematyczno – przyrodniczym, 
 b) informacyjnym, 
poprzez stosowanie nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem pro-
gramu i oprzyrządowania komputerowego. 
Uczniowie mają dodatkowe zajęcia ( 4 godziny tygodniowo – 2 godziny na rozwijanie kompetencji matematyczno –przyrodniczych,  
2 godziny na rozwijanie kompetencji informatycznych). Nie otrzymują ocen. 
W zajęciach uczestniczą następujące  klasy: 
IV a ( 21uczniów) zajęcia prowadzą : p. Małgorzata Sokołowska, p. Dorota Jezierska; 
IV b ( 20 uczniów) zajęcia prowadzą : p. Maria Zimna, p. Adrian Młynarczyk; 
IV c ( 17 uczniów) zajęcia prowadzą : p. Małgorzata Sokołowska, p. Dorota Jezierska; 
V a ( 18 uczniów) zajęcia prowadzą : p. Małgorzata Sokołowska, p. Jadwiga Staśko, p. Joanna Jasionowska; 
V b ( 21 uczniów) zajęcia prowadzą : p.Joanna Jasionowska , p. Jarosław Grzybowski; 
V c ( 20 uczniów) zajęcia prowadzą : p. Maria Zimna , p. Jarosław Grzybowski. 
Są to zajęcia stacjonarne i terenowe. 
Przy realizacji szczegółowych planów pracy pomagają pracownicy Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie i ŚnieŜnickiego 
Parku Krajobrazowego.         SP    

LAS TO śYCIE - CHROŃMY JE 

   Dnia 09 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów We-
sterplatte w Stroniu Śląskim odbył się I etap Międzygminnego Kon-
kursu Wiedzy z Zakresu Edukacji Leśnej   (VII edycja).                             

   Konkurs skierowany był dla uczniów klas V i VI. 

77 uczniów rozwiązywało test składający się z 12 zadań. Do II etapu 
konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Edyta Surzyn, 
Aleksandra Jasnowska, Aleksandra Soroko, Katarzyna Łanucha, Wikto-
ria Makselan, Nikola Łowiec, Katarzyna Noga, Aleksandra Majcher, 
Julia Bora, Julia Lignarska, Kamil Nowak. Aleksandra Jurczak, Alicja 
Dreger, Ewelina Formowicz, Andrzej Piskorowski, Karolina Kubowicz, 
Łukasz Juhas, Estera Osowska, Szymon Sarysz. 

Gratulujemy!  

II etap odbędzie się 19.04.2012r.  

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w 
Trzebieszowicach.      SP 

EDUKACJA 

ZIMOWA LICEALIADA  

    Na konkurs „Maski karnawałowe” napłynęło 27 prac plastycznych z 
klas I-VI. 
Komisja konkursowa wyłoniła 3 prace, które zostaną wysłane na kon-
kurs plastyczny do Świdnicy. Pracom tym przyznano pierwsze miejsca 
w konkursie. 
Autorzy wytypowanych do drugiego etapu prac: Karolina śak, Patrycja 
Biczysko, Maja Leszczyńska.   SP 

„MASKI KARNAWAŁOWE” 

SPROSTOWANIE  

    W ostatnim numerze Nowinek Strońskich ukazała się informacja o 
Akcji OŜywić Pola. Autorem pierwszego akapitu tekstu oraz zdjęć do 
tego artykułu jest Szkolny koordynator akcji: Pani Halina Kulbicka. 

 

    Uczniowie ZSP w Stroniu Śl. w dniach 14 - 15.02.2012 
próbowali swoich sił podczas Mistrzostw Szkół Dolnego 
Śląska w ramach Zimowej Licealiady. Rywalizowali w konku-
rencji Narciarstwa Alpejskiego oraz Snowboardu. Znakomity 
sukces osiągnął uczeń klasy pierwszej technikum hotelarskie-
go Damian Mróz, który zajął 3 miejsce na prawie stu za-
wodników z trzydziestu szkół całego województwa. Do zwy-
cięstwa zabrakło dosłownie setnych sekundy - liczymy, Ŝe w 
przyszłym roku będzie najwyŜsze podium, tym bardziej, Ŝe 
Damian był jednym z najmłodszych. 
Drugiego dnia Licealiady zmagali się snowboardziści. Strońską 
Szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Hatalski (2K), Kamil 
Rodak i Jakub Misiak (obaj 3T). Na ponad dwadzieścia 
szkół zajęli 14 miejsce - jak na debiutantów to niezły wynik. 
Wierzymy, Ŝe narciarsko-snowboardowe wyjazdy na Czarną 
Górę organizowane przez ZSP podniosą umiejętności naszych 
uczniów i pozwolą osiągać coraz lepsze wyniki. Gratulujemy i 
Ŝyczymy powodzenia!       Dyrekcja i Nauczyciele ZSP  
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    Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna 
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, 
ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a takŜe 
premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. 
Uczniowie ZSP w Stroniu Śląskim do końca roku szkolnego będą 
spełniać dobre uczynki w kaŜdym z trzech obszarów: ja i bliźni, ja 
i społeczność, ja i świat. 
Celem akcji jest wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, 
oraz uświadomienie, Ŝe warto być dobrym, a tym dobrem moŜna 
zaraŜać innych nawet starszych. Pokazanie dobra i wolontariatu 
jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji. Doce-
nienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugie-
go człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.  
Nagrodą główną w Konkursie dla ucznia ZSP w Stroniu Śląskim 
jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany 
przez Organizatora - Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła".  

,,WATO BYĆ DOBRYM”  „MIĘTOWE FERIE” W BOLESŁAWOWIE 

    3 lutego 2012 r. reprezentanci ZSP w Stroniu Śl. w narciar-
stwie alpejskim, pod opieką n-la wych. fiz. p. Krystiana Ziobry, 
udali się do Zieleńca na Mistrzostwa Powiatowe w slalomie gigan-
cie. Mimo niskiej temperatury (ok -20st.C) zawody odbyły się bez 
zakłóceń. Ale to nie taki mróz był powodem dyskomfortu dla za-
wodników i opiekunów - nasz uczeń Damian Mróz (1T) nie dał 
szans swoim rywalom wygrywając oba przejazdy. W klasyfikacji 
druŜynowej Damian Mróz (1T) i Eryk Kargul (3T) po niemal 
bezbłędnych przejazdach zajęli bardzo dobre drugie miejsce 
ustępując tylko chłopcom z Nowej Rudy. Nasza jedyna narciarka 
Klaudia Florczak (1T) uplasowała się na 6 miejscu. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!!! 
W połowie lutego wybieramy się na Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Ŝycząc kolejnych sukcesów.        Dyrekcja i Nauczyciele ZSP 

    Dzieci w Bolesławowie i okolicznych wsiach podczas tegorocz-
nych ferii z pewnością nie nudziły się. Miejscowa świetlica środo-
wiskowa zaproponowała im cykl zajęć, które zatytułowane zostały 
„Miętowe ferie”. 
    Na powitanie ferii zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, potem odbywały się zajęcia plastyczne, których efek-
tem było stworzenie duŜych prac na szarym papierze z zimowymi 
widokami. Sęk w tym, Ŝe głównym środkiem malarskim była... 
pasta do zębów – stąd „Miętowe ferie” – wszędzie rozchodził się 
miły zapach mięty. Prace wspólnie wykonywane przez uczestni-
ków zajęć zostały zaprezentowane podczas ostatnich zajęć, na 
których odbyła się dyskoteka „na poŜegnanie ferii”. 
    Podczas zajęć nie zabrakło poczęstunku, o który zadbała Gmi-
na Stronie Śląskie.   Magdalena Anders  

DZIECIAKI KOLĘDUJĄ 
    Dzieci ze Szkoły Podstawowej chętnie kolędują. 1 lutego odbył 
się Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym wzięło udział 
30 dzieci. To juŜ kolejny rok z rzędu dzieci kolędowały. Zapre-
zentowały swoje talenty przed koleŜankami i kolegami ze szkoły 
jak równieŜ przed rodzicami i nauczycielami. Dzieci oprócz śpie-
wu grały na instrumentach. Przygotowały piękną choreografię.  
Najlepsi w kategorii I-III :                                                                
I m. Gabriela Kozłowska II b,                                                            
II m. Wojciech Studniarz II a,                                                            
III m. Małgorzata Lewicka II a.        
Najlepsi w kategorii IV-VI : 
I m. Weronika Studniarz i Olimpia Tarnowska IV a, 
II m. Diana Leszczyńska i Patrycja Staszak VI a, 
III m. Nikola Nowacka IV c,      
Szczególne wyróŜnienie Katarzyna Noga VI c.                    SP 

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA 

    Dnia 18.01. 2012 r. w Cetik-u odbyło się spotkanie dzieci z 
seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie przebiegło w 
bardzo miłej atmosferze. Przedszkolaki przygotowały krótki pro-
gram artystyczny oraz podarowały pyszne ciasteczka, które same 
upiekły w Przedszkolu specjalnie na tą okazję. Czas upłynął na 
świetnej zabawie oraz wspólnym rysowaniu. Na zakończenie wy-
słuchaliśmy piękny wiersz przedstawiony przez jednego z senio-
rów. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za spotkanie.   
     Marta Kowalczyk 

SLALOM GIGANT W ZIELEŃCU 
BAL CHARYTATYWNY W ZSP 

    W sobotę 11.02. 2012 r. odbył się juŜ  V Bal Charytatywny 
organizowany przez Radę Rodziców ZSP w Stroniu Śląskim. Jak 
zwykle korzystaliśmy z pomocy osób, które z duŜym zaangaŜowa-
niem pomogły przy organizacji balu w obiekcie. Na pięknie przy-
strojonej sali bawiło się około 60 osób. Cel jaki przyświecał tej 
imprezie został osiągnięty, wszystkie fanty i prezenty zostały zlicy-
towane. W tym miejscu dziękujemy wszystkim sponsorom. 
Wdzięczni jesteśmy przybyłym gościom, bo dzięki Wam atmosfera 
tego balu zapadnie nam na długo w pamięci – miłe i ciepłe wspo-
mnienia. Fajnie, Ŝe los naszej szkoły nie jest Wam obojętny. Dzię-
kujemy  „ DJ Myszy” za muzykę do samego rana. Jak zawsze 
pyszne jedzonko zostało przygotowane przez nasze warsztaty 
szkolne. Wielkie podziękowania dla Pani Sławomiry Kołaczyk i 
Pani Doroty Witczak, rodziców: Joanna Konstanciuk i Mał-
gorzata Chomicz oraz wszystkich uczniów mocno zaangaŜowa-
nych zarówno w przygotowania jak i obsługę balu (uczniowie 
klas: IT, IIK, IIT, IIIT oraz IVT).  Oczywiście podziękowania 
za pyszne ciasta upieczone przez uczniów. Dochód z balu zostanie 
przeznaczony na zakup kserokopiarki. Wszystkim, którzy pomagali 
nam w zorganizowaniu tegorocznego balu, a to naprawdę duŜa 
impreza, składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podzię-
kowania dla Pani Renaty Kaweckiej i Pani Marty Sawickiej 
za organizację i  pieczę nad cała imprezą.    

   Dyrektor Szkoły Monika Ostrowska   
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    Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim posia-
da bardzo dobre parametry fizyko chemiczne, co obrazują poniŜsze 
tabele. 

    Woda jest badana regularnie przez akredytowane laboratorium na 
zlecenie ZWiK oraz przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej. Wymaganiom mikrobiologicznym i fizyko 
– chemicznym dla wody przeznaczonej do spoŜycia odpowiadały w 
2011 roku wszystkie próby  pobrane przez ZWiK oraz Sanepid w róŜ-
nym czasie i w róŜnych punktach sieci wodociągowej. 

1. Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym (tabela skrócona). 

2. Jakość wody pod względem bakteriologicznym. 

JAKOŚĆ WODY 

PRZEKAś SWÓJ 1% PODATKU 

    W związku z opadami śniegu na terenie całego kraju Rzą-
dowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zaleceniach 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  do właścicieli i 
zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów 
wielkopowierzchniowych. 

    Właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 
2000 m2 oraz 
innych obiektów 
budowlanych o 
powierzchni da-
chu przekracza-
jącej 1000 m2 
powinni pamię-
tać o obowiązku 
przeprowadzenia 
okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada 
(natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wy-
konana  do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź-
niejszymi zmianami). 

    Początek 2012 roku to okres 
rozliczania podatków za rok 20-
1. Jest to okazja do wsparcia 
zarówno lokalnych jak i ogólno-
polskich organizacji poŜytku 
publicznego poprzez odpis na 
ich rzecz 1% podatku dochodo-
wego w rocznych zeznaniach 
podatkowych PIT. 

MoŜliwość przekazania 1% została wprowadzona ustawą o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie jako szcze-
gólna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji posiadają-
cych status poŜytku publicznego. 

Środki uzyskane w ten sposób wspomogą finansowo organi-
zacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia i fundacje), które reali-
zują wiele cennych działań, wpływają na rozwój i lepszą ja-
kość Ŝycia społeczności lokalnych, a takŜe na kształtowanie 
postaw obywatelskich mieszkańców. 

Obszar działań tych organizacji jest bardzo szeroki: działają 
one m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, bez-
domnych i ubogich, dbają o środowisko, organizują dodatko-
we zajęcia dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, rozwijają ich 
pragnienia i pasje, podejmują działania w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Kwota 1% wyliczana jest z kwoty naleŜnego 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 złoŜenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w 
swoim formularzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – 
wyraził wolę, aby 1% jego podatku naleŜnego powędrował 
do organizacji poŜytku publicznego). 

Więcej informacji na stronie internetowej  
www. pozytek.ngo.pl 

L p Parametry Jednostka Wyniki 
Dopuszczal-
na wartość 

1 Azotyny mg dm3 <0.03 <0.5 

2 Azotany mg dm3 <4.5 <50 

3 Bor mg dm3 <0.050 <1.0 

4 Siarczany mg dm3 15.8 <250 

5 Smak TFN 1 1 - 8 

6 Fluorki mg dm3 <0.10 <1.5 

7 Sód mg dm3 4.14 <200 

8 Miedź mg dm3 0.0091 2.0 

9 Amonowy 
jon mg dm3 <0.05 <0.5 

10 Zapach TON 1  1- 5 

11 Tryt  Bg. Dm3 <40 <100 

12 Barwa mgPt dm3 <5 <15 

13 Chlorki mg dm3 <2.50 <250 

14 Chlor wodny mg dm3 0.10 <0.3 

15 Mętność NTU 0.15-0.53 <1 

16 
Ogólny wę-
giel orga-

niczny 
mg dm3 1.2 bez nieprawi-

dłowych 

L.p. Parametr Jednostka Wynik Wynik 

1 Escherichia coli jtk 100ml 0 0 

2 Enterokoki jtk 100ml 0 0 

3 Bakterie grupy coli jtk 100ml 0 0 

4 Clostridium perfringens 
(łącznie ze sporami) jtk 100ml 0 0 

UWAGA! 
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ROZLICZENIA PIT 

    W  2 0 1 2  r .  z m i e n i ł  s i ę  t e r m i n  s k ł a d a n i a  
w n i o s k ó w  o  z w r o t  p o d a t k u  a k c y z o w e g o  z a w a r -
t e g o  w  c e n i e  o l e j u  n a p ę d o w e g o .  
Zmiany dotyczą terminów składania przez producentów rolnych 
do gmin wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego oraz terminu wypłaty tych środków. 
Od nowego roku wniosek o zwrot podatku składany jest w termi-
nach: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 
1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 
Limit ustalany jest jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni 
uŜytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w  ewidencji gruntów i budynków, 
według stanu na dzień 1 lutego danego roku. 
Natomiast wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie 
decyzji nastąpi w terminach: 
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeŜeli wnioski o 
zwrot podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1 lutego do 
ostatniego dnia lutego; 
- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeŜeli 
wnioski o zwrot podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1 
sierpnia do dnia 31 sierpnia. 
Mając na uwadze wprowadzaną do ustawy zmianę polegającą na 
określeniu wcześniejszego o jeden miesiąc terminu na składanie 
wniosków o zwrot podatku (wnioski powinny być składane w lu-
tym i sierpniu, a nie jak dotychczas w marcu i we wrześniu dane-
go roku), pierwszy zwrot podatku realizowany w 2012 r. 
powinien obejmować okres od września 2011 r. do stycz-
nia 2012 r., tzn. okres 5 miesięcy. 
Stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku wyniesie 0,95 zł. 
Oznacza to 11-proc. wzrost kwot, które w 2012 roku mogą odzy-
skać producenci rolni. 

KĄCIK ŚWIADOMEGO  
PODATNIKA     Miło nam poinformować Państwa iŜ Grupa Inicjatywna Stronie-

Art działająca przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stro-
niu Śląskim otrzymała I nagrodę za projekt „mAłA GmInA, Duśy 
TaLeNt” w konkursie pt. "Opowiedz...2011" w kategorii "Motyw" 
organizowanym przez Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się 17 lutego w hotelu Abis w 
Bystrzycy Kłodzkiej gdzie gościło ponad 130 osób, wśród zapro-
szonych gości byli m.in. Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew 
Łopusiewicz, Dyrektor CETIK Jakub Chilicki oraz Dyrektor Gimna-
zjum Jolanta Nowak. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki kon-
kursu pt. „Społecznik 2011 roku ”, laureatem został Pan Jan Za-
sępa z Gminy Bystrzyca Kłodzka. Z Naszej Gminy do konkursu 
zgłoszeni zostali: Państwo Violetta i Dariusz Gulijowie, Pan Jan 
Florowski, Pani Wiesława Czerwińska oraz Pani Czesława Piech-
nik, których działalność została uhonorowana pamiątkowym dy-
plomem.   
    I nagrodę w konkursie „Opowiedz...2011” w kategorii 
„Człowiek” otrzymało Stowarzyszenie Stacja Stronie za projekt 
„Teatr Stąd - Odsłona II”, natomiast II nagrodę w tej samej ka-
tegorii otrzymała Grupa Inicjatywna „Spadkobiercy Marianny” z 
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim pod opieką 
Pani Agnieszki Tatarynowicz i Pani Doroty Jaworek. 

    W związku z kolejną, 20 akcją rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez urzę-
dy skarbowe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.,  

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje Podatników. 
Zeznanie moŜe Pani / Pan złoŜyć wcześniej, nie czekając do 30 kwietnia 2012 roku. Wpłata naleŜnego podatku nie musi nastąpić rów-
nocześnie ze złoŜonym zeznaniem, ale najpóźniej do upływu terminu złoŜenia zeznania.  
Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe moŜna przesłać: pocztą na adres: Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 
5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w formie elektronicznej przez portal: www.e-deklaracje.gov.pl.  

Wynikający z zeznania naleŜny podatek naleŜy wpłacić na konto: 
NBP o/o we Wrocławiu, nr 95 1010 1674 0023 7822 2300 0000  

(na dowodzie wpłaty naleŜy podać tytuł wpłaty oraz numer PESEL lub NIP). 
Druki zeznań podatkowych moŜna otrzymać: w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika, w biurach podatko-
wych i rachunkowych, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. 
Przyjmowanie zeznań i udzielanie informacji w sprawie rozliczenia rocznego: w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi 
Podatnika, informacja telefoniczna: 74 8117 964;  74 8117 962; 74 8117 981. 
Przed wypełnieniem zeznania naleŜy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami. 
Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego spoczywa na podatniku. 
Formy zwrotu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych za 2011 r.: przekazem pocztowym – nadpłata pomniejszana jest o koszty 
zwrotu, na rachunek bankowy – naleŜy wskazać lub zaktualizować w zgło-
szeniu ZAP-3 (dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospo-
darczej, objętych rejestrem PESEL) lub w zgłoszeniu CEIDG-1 (dot. osób 
prowadzących działalność gospodarczą) numer osobistego rachunku ban-
kowego, w kasie banku – konieczne jest osobiste stawienie się w wyzna-
czonym przez Urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty. 
    Opracował: Magdalena Golec-Sęga, Halina Lipiec - Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 

KONKURS FLMŚ 
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INFORMACJE Z CETIK-U  
    Podczas trwania ferii zimowych, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy-
gotowało szereg atrakcji dla dzieci i młodzieŜy ze Stronia Śląskiego oraz Starego Mesta z Czech. 
Odbywały się warsztaty filmowe oraz taneczne z Hip-Hopu (projekt współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budŜetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis), plastyczne zajęcia dla dzieci oraz funkcjonowała pra-
cownia modelarska. Zajęcia taneczne, prowadzone przez Roberta „Robsona” JaŜdŜewskiego spo-
tkały się z ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia zakończyły się pokazem w dniu 29 stycznia, w 
którym uczestnicy warsztatów mogli zaprezentować, przed licznie zgromadzoną publicznością, 
czego się nauczyli w czasie tygodnia cięŜkiej pracy. 

    Od 2 lutego, w kaŜdy czwartek o godz. 19.00 na sali 
widowiskowej odbywa się kurs tańca towarzyskiego, prowa-
dzony przez instruktorkę z Bystrzycy Kłodzkiej. Karnet miesięczny kosztuje tylko 60 złotych, ser-
decznie zapraszamy chcących nauczyć się tańczyć - są jeszcze wolne miejsca. W feryjne piątki w 
godzinach wieczornych zorganizowaliśmy dla mieszkańców i turystów koncerty. 3 lutego zaprosi-
liśmy do zagrania nasze lokalne zespoły: Siekiereczki, Kapelę z Ulicy Hutniczej, na perkusji zagrał 
Mateusz Grzegorzewski. 10 lutego zagrał zespół Presto z Lądka Zdroju, prezentując przed licznie 
zgromadzoną publicznością znane i lubiane piosenki starego Lwowa, węgierskiego „Czardasza” 
oraz piosenki z repertuaru gwiazd rosyjskiej i ukraińskiej estrady. W kolejny piątek 17 lutego 
zagrał zespół Castrat Project, podczas koncertu członkowie zespołu dziękowali za przesłane sms-
y w konkursie Muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Zespół wystąpił w składzie: Mysza, Evan, Marek 
Sutowski i Sławek Gajda. Występ obejrzało około 100 osób.  
    15 lutego w budynku CETiK odbyła się akcja oddawania krwi. Organizatorem akcji był KHDK 
„Brylant” ze Stronia Śląskiego. 
    W najbliŜszą sobotę 25 lutego, przed strońską publicznością zaprezentuje się kabaret „Dno”, 
Cena biletu to tylko 20 złotych. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą się pośmiać w sobotni 
wieczór do CETiK-u, występ rozpocznie się o godzinie 18.00. Są jeszcze wolne miejsca. 
    Przy CETiK-u działa Klub Filmowy, prowadzony przez Michała Dawidowicza, reŜysera filmu 
„Mała Gmina, duŜy talent” który zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Fundusz Lo-
kalny Masywu ŚnieŜnika pt. „Opowiedz...2011” w kategorii „Motyw”. Zajęcia odbywają się w kaŜ-
dy poniedziałek w godz. 17-20. 
    W marcu chcemy zaprosić mieszkańców oraz turystów na seanse filmowe, informacja wkrótce 

dostępna będzie na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie. Planujemy równieŜ spotkanie z Filmem Górskim, w trakcie którego będą 
wyświetlane filmy z wypraw górskich z całego świata. 
    W najbliŜszym czasie chcemy powołać, Klub Turystyki Pieszej i Rowerowej, który 
będzie działał przy CETiK. 
    W marcu obchodzić będziemy I rocznicę powstania CETiK, z tej okazji 16 marca od-
będą się uroczystości tj.  koncerty, wystawy, przedstawienie teatralne, pokaz filmowy. 
W najbliŜszym czasie ukarze się szczegółowa informacja dotyczącą programu uroczy-
stości. 
    Aktualnie w CETiK-u prowadzone są: 
● warsztaty z nauki gry na perkusji, w środy w godzinach 15.00-16.00, na które 

zapraszamy dzieci i młodzieŜ, 
● świetlica środowiskowa, od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00-17.00,  
● próby MłodzieŜowej Orkiestry Dętej, od poniedziałku do soboty, oprócz środy w 

godzinach 14.00-18.00, 
● zajęcia relaksacyjne dla seniorów „Relaks z muzyką”, w czwartki w godzinach 

15.30 – 17.00, 
● zajęcia taneczne Hip Hop dla dzieci, w kaŜdą środę w godzinach 16.00 – 18.00, 
● koło teatralne, we wtorki w godzinach 15.00 – 18.00. 
Ponadto: 
● w środy w godzinach 16.00 – 18.00 spotykają się członkowie zespołu „Siekiereczki”, 
● w kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca w CETiK – u odbywają się spotkania Klubu Seniora,  
● w kaŜdy czwartek w godzinach 10.30 – 12.00 spotykają się osoby naleŜące do Związku Emerytów i Rencistów.  
W CETiK – u kaŜdy znajdzie coś dla siebie, zarówno najmłodsi jak i najstarsi mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie. Zapraszamy serdecz-
nie do udziału w zajęciach!!! 

Castrat Project 

Warsztaty taneczne 

Koncert zespołu „Presto” 
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    Dobre występy na wiosnę i spokojne utrzymanie się w lidze, to główne 
cele Kryształu Stronie Śląskie na nadchodzącą rundę. Piłkarze Naszej rodzi-
mej druŜyny zmobilizowani i pełni sił ruszyli do przedsezonowych przygoto-
wań. Jak pokazują treningi, chęci i zaangaŜowania nie brakuje. Widać, Ŝe 
ta przerwa dobrze wpłynęła na zawodników. Jedynym mankamentem moŜe 
być słaba, jak do tej pory, frekwencja. Z czasem powinno być coraz lepiej. 
Planu przygotować nie popsuła pogoda, która w ostatnich tygodniach do-
skwierała kaŜdemu. Piłkarze trenowali „na świeŜym powietrzu” przy ekstre-
malnych mrozach. Obecnie Kryształ trenuje cztery razy w tygodniu. Dwa 
treningi odbywają się na hali sportowej i dwa na stadionie. Piłkarze mają 
jeszcze dwa powody aby dobrze się prezentować w nadchodzących spotka-
niach. Pierwszym jest wyremontowane zaplecze klubowe. Od września do 
grudnia trwały prace nad odświeŜeniem budynku klubowego. Obecnie po-
mieszczenia klubowe „pachną” nowością. Zawodnicy mają komfortowe 
warunki do treningów. Ostatnim powodem do dobrego przygotowania i 
osiągania dobrych wyników jest okrągła rocznica. W 2012 roku przypada 
60. rocznica powstania Kryształu Stronie Śląskie. Miejmy nadzieje, Ŝe w 
rundzie wiosennej Kryształ zaprezentuje się tak jak na druŜynę z taką bo-
gatą historią przystało.  

 Zamek Kamieniec Ząbkowicki – to właśnie pierwszy rywal stroń-
skiej druŜyny w 2012 roku. Co prawda to tylko sparing, ale bardzo waŜny 
zarówno dla ekipy „biało- niebieskich” jak i dla zamkowych. Spotkaniu to-
warzyszyły bardzo trudne warunki gry. Na murawie znajdowała się znaczna 
warstwa błota pośniegowego i lodu. Mimo wszystko druŜyny wyszły i za-
grały pierwszy sparingowy mecz w nowym roku. Kryształ po bardzo cieka-
wym spotkaniu ostatecznie pokonał piłkarzy z Kamieńca 4:2. Do siatki Go-
spodarzy trafiali: trzykrotnie Daniel Kowalczyk i raz Patryk Stasiak.  

Skład Kryształu: Cieśla, Stasiak, Hatalski, ZadroŜny, Kapusta, Niewiadomy, 
Cichowicz, Nowik, Sulicki, Kowalczyk, Lasota. REZERWOWY: Gumpert - nie 
zagrał z powodu urazu pleców.   Bartosz Kuziel 

HISTORIA KRYSZTŁU - ODC. 1 

    To dokładnie 60. lat, w 1952 roku powstał klub piłkarski Kryształ Stronie 
Śląskie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Naszych czytelników historię klubu w 
odcinkach. Rozpoczynamy od samych początków powojennej przygody miesz-
kańców Stronia z piłką noŜną. Unia Stronie Śląskie – pod taka nazwą występo-
wali piłkarze jako pierwsza profesjonalna druŜyna piłkarska w Stroniu Śląskim. 
Unię Stronie Śląskie powołano do Ŝycia w 1952 roku. Klub powstał przy Hucie 
Szkła Kryształowego „Violetta”.  

W skład pierwszego zarządu weszli : 
- Zdzisław Węgierek – prezes i sekretarz 

- Stefan Maciejewski – skarbnik 
- Józef Giemza – kierownik druŜyny piłkarskiej 

- Czesław Woźniak 
- Wacław Kopylak 

- Franciszek Skolarus 
    Na początku swojej przygody piłkarze występowali w ligach okręgowych i 
podokręgowych. W najgorszym okresie druŜyna piłkarska grała w klasie C – najniŜszym szczeblu rozgrywkowym. W początkach tre-
nerami Unii byli Zdzisław Węgierek i  Antoni Kwartnik. Dzięki usilnym staraniom zarządu klubu i społecznemu zaangaŜowaniu 
działaczy odrestaurowano starą zniszczoną płytę boiska, oraz zmontowano nowe bramki. W pierwszym roku istnienia naszej druŜyny 
pracowało kilkanaście osób, duszą i sercem oddanych klubowi zaangaŜowanych z wielkim poświęceniem w jego działalność i dalszy 
rozwój. Byli to działacze i równocześnie zawodnicy druŜyny piłkarskiej. Dla ich potrzeb wyremontowano stary barak przy boisku pił-
karskim, gdzie urządzono szatnię i magazyn sprzętu sportowego. Dzięki wielkiemu zaangaŜowaniu Mariana Anatolskiego boisko 
piłkarskie ogrodzono siatką. Z dobrowolnych składek zakupiono minimum niezbędnego sprzętu, czyli kostiumy i buty. Generalną ko-
smetykę stadionu przeprowadzono w roku 1954 (drenaŜ, urządzono trybuny).  Źrodło:krysztalstronie.futbolowo.pl 

PRZYGOTOWANIA KRYSZTAŁU 

Fot. Zbiory KS Kryształ Stronie Śląskie 

RAPORT ZE STOKÓW 

 Końcówka lutego, za oknami coraz więcej słoń-
ca, jak na razie towarzyszy nam piękna zima, na sto-
kach w Gminie Stronie Śląskie na pewno śnieg nie stopi 
się tak szybko. Zacznijmy nasz raport od Czarnej Góry. 
Przez okres ferii na stokach moŜna było spotkać ludzi z 
całej Polski. Grubość pokrywy na Czarnej Górze to od 
90 do 150 cm. Więc śniegu na pewno jeszcze długo nie 
zabraknie. w dniach 17-19 luty w ośrodku gościła ekipa 
Radia ZET. Prosto ze stoku prowadzona była lista prze-
bojów. Miłośników białego szaleństwa nie zabrakło tak-
Ŝe w Stacji narciarskiej „Kamienica”. Tutaj takŜe mamy 
bardzo dobre warunki do szusowania. Wszystkie wyciągi 
czekają na narciarzy. Wyciąg w Bielicach zaprasza na 
świetnie przygotowane trasy. Na stoku od 95 do 130 
cm. Odpowiednie warunki do narciarstwa spotkamy 
takŜe w Nowej Morawie. Korzystajmy z „końcówki” se-
zonu zimowego.   Bartosz Kuziel 

GDZIE? JAKIE WARUNKI? 

  
Bardzo dobre  
Od 90 do 150 cm 

  Bardzo dobre 

  
Bardzo dobre  
Od 95 – 130 cm 
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HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ  
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE, GMINY LĄDEK ZDRÓJ 

ORAZ GMINY BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
MARZEC 2012 

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

Telefon: 74 865 75 80 

    Dnia 15 lutego rozpoczęła się pierwsza w tym roku 
Akcja honorowego oddawania krwi. Dzięki uprzejmości 
Dyrekcji CETIKU mogliśmy oddawać krew w nowym 
miejscu i w komfortowych warunkach. Krew oddało 26 
dawców w tym dwie osoby oddało krew po raz pierwszy. 
Z rozmów wynikało, Ŝe będą oddawać krew regularnie 
co nas bardzo cieszy. Następny pobór krwi 18 
kwietnia. Planujemy teŜ w CETIKU zorganizować wy-
stawę osiągnięć klubu zebranych przez 35 lat działalno-
ści. O otwarciu wystawy na pewno powiadomimy czytel-
ników Nowinek Strońskich specjalnym zaproszeniem. 
25 lutego organizujemy kulig dla krwiodawców wraz z 
rodzinami. Kulig odbędzie się w Stajni „Pod Dębami”. Po 
zakończeniu kuligu zaplanowane jest ognisko oraz pie-
czenie kiełbaski. W następnym numerze Nowinek Stroń-
skich opowiem Wam o wraŜeniach z tej zimowej zabawy.
                 Jacek  

 

WIEŚCI Z HDK „BRYLANT” 

PUNKT INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNY,   

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, GKRPA 

Data Apteka czynna w porze nocnej 

2012.03.01 Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

2012.03.02 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek- Zdrój,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

2012.03.03 Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. NadbrzeŜna 22 

2012.03.04 Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15 

2012.03.05 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4 

2012.03.06 Apteka „Limba” Stronie Śl. ul. Kościuszki 44 

2012.03.07 Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

2012.03.08 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

2012.03.09 Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 

2012.03.10 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

2012.03.11 Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

2012.03.12 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek- Zdrój,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

2012.03.13 Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. NadbrzeŜna 22 

2012.03.14 Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15 

2012.03.15 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4 

2012.03.16 Apteka „Limba” Stronie Śl. ul. Kościuszki 44 

2012.03.17 Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

2012.03.18 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

2012.03.19 Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 

2012.03.20 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

2012.03.21 Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

2012.03.22 Apteka „Pod Opatrznością” Lądek- Zdrój,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

2012.03.23 Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. NadbrzeŜna 22 

2012.03.24 Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15 

2012.03.25 Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4 

2012.03.26 Apteka „Limba” Stronie Śl. ul. Kościuszki 44 

2012.03.27 Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

2012.03.28 Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

2012.03.29 Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. NadbrzeŜna 

2012.03.30 Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

2012.03.31 Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

     Informujemy, Ŝe przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu 
Śląskim funkcjonuje: 
1) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Zajęcia 
Terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin z 
zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narko-
manii jak równieŜ z zakresu przemocy: 

● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w wymiarze       
trzech godzin w tygodniu we wtorek– w godz.  
17.00-20.00; 

● Zajęcia Terapeutyczne w wymiarze sześciu godzin 
w tygodniu w dniach poniedziałek, środa – w godz. 
17.00 – 20.00. 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - dwa dni w miesiącu, w godzinach  
15.30 – 17.00. Harmonogram pracy Komisji na 2012 r.:  

- 6 i 20 marzec, 
- 3 i 17 kwiecień,  
- 8 i 22 maj,  
- 5 i 19 czerwiec,  
- 3 i 17 lipiec,  
- 7 i 21 sierpień,  
- 4 i 18 wrzesień,  
- 2 i 16 październik,  
- 6 i 20 listopad,  
- 4 i 18 grudzień.  
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytu-
łów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez poda-
nia przyczyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwię-
złym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o 
dostarczanie artykułów najpóźniej do 15 dnia kaŜdego miesiąca, drogą elektro-
niczną, na adres e-mail: strategia@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji 
elektronicznej. 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

 

PUNKT  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY  RPO 

PRZYPOMINAMY 

STYPENDIA 

    Przypominamy, Ŝe termin składania wniosków o stypendia za 
wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne  oraz osiągnię-
cia sportowe mija 1 marca 2012 r. Aby ubiegać się o stypendia 
sportowe - naleŜy spełnić 
warunki zawarte w Uchwa-
le Rady Miejskiej Nr 
III/11/10 z dnia 29 grudnia 
2010 r. Warunki co do sty-
pendiów artystycznych oraz 
naukowych określa Uchwa-
ła RM Nr III/10/10 z dnia 
29 grudnia 2010 r. Treść 
uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski moŜna 
znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce stypendia. Zapra-
szamy do składania wniosków. 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora 
ul. śeromskiego 6B  

czynne jest w kaŜdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godzinach 1600 - 1700 oraz 

ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 900 – 1000. 
 

W dniach 15.03.2012 r. – 15.04.2012 r. w biurze będzie udziela-
na bezpłatna pomoc w rozliczaniu zeznań podatkowych  

PIT za 2011 r. 
Telefon kontaktowy: 

74 814 15 52 lub 601 259 900. 

BIURO RADNEGO                                     

       Radny Wiesław Ryczek zaprasza w sprawach samorzą-
dowych do biura przy ul. Kościuszki 61A  w kaŜdy  pierwszy i 

trzeci poniedziałek  miesiąca:  
● 5 marca w godzinach 1800-1900    

● 19 marca w godzinach 1800-1900.    

    Dyrekcja i cała społeczność  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza młodzieŜ klas trzecich Gim-
nazjów na Dni Otwartych Drzwi w Zespole przy ul. Kościuszki 20  
w Stroniu Śląskim w  dniach 14-16 marca 2012 roku. 
Od godziny 10-tej będziemy czekać na  uczniów i zapewnimy im:  
● zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2012/-
2013, 
● zdobycie wiedzy o zasadach przyjęć do klas pierwszych, wzorach 
podań, 
● foldery informacyjne,  
● spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,  
● moŜliwość obejrzenia sali multimedialnej i udziału w „ Jarmarku 
matematyczno-informatycznym”,  
● pokaz sprawności kulinarnych  w wykonaniu uczniów naszej 
placówki w ramach zajęć „Gastronomia z pomysłem”,  
● informacje  o rodzajach zajęć pozalekcyjnych, w których będą 
mogli uczestniczyć w naszej szkole oraz galerią osiągnięć szkol-
nych podczas „Sesji polonistycznej”.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

    Przypominamy, Ŝe 15 marca mija termin płatności czynszu 
dzierŜawczego za grunty rolne oraz ogródki przydomowe. Nato-
miast termin wpłat za garaŜe, komórki i inne mija 25 marca br. 

    Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013  (PIK), obsługiwany przez Agencję Rozwoju Regionalnego 
„AGROREG” S.A., zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług in-
formacyjnych. PIK świadczy usługi informacyjne w formie indywi-
dualnych spotkań, drogą telefoniczną i elektroniczną (poprzez e-
mail) oraz pocztą tradycyjną. 

W PIK udzielane są szczegółowe informacje dotyczące moŜliwości 
wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), w szcze-
gólności w zakresie: priorytetów, działań oraz rodzajów projektów, 
terminów składania wniosków aplikacyjnych, ogólnej kwalifikowal-
ności wydatków, poziomu dofinansowania, kryteriów wyboru pro-
jektów, ogólnych zasad wypełniania wniosku wraz z niezbędnymi 
załącznikami, wstępnej oceny kwalifikowalności potencjalnego be-
neficjenta (opcjonalnie wstępnej oceny kwalifikowalności typu i/lub 
rodzaju projektu), kierowania potencjalnych beneficjentów do 
punktów udzielających specjalistycznej informacji w przypadku nie 
kwalifikowania się do wsparcia w ramach RPO WD.  

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 
07:30 do 15:30. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodz-
ku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), ul. Okrzei 8a, 57-300 
Kłodzko, tel.: (074) 647 41 34, tel./fax: (074) 647 41 39, e-mail: 
rpo.klodzko@dolnyslask.pl. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budŜetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 
Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  

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


